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• запобігання колібактеріозу, 
гістомонозу, кокцидіозу, 

•
• стимуляція вироблення 

• ↑ приростів у вазі/ вихід       
яйця.

•

•
↑ приростів у вазі;                                                                                                          

• ↑ продуктивності молока у сви-
номаток/ приростів на відгодівлі;

• ↑ привабливості               
корму, антистрес.

• ↑ виробництва молока на               

• запобігання ацидозу, кетозу;
•
•
• ↓ cоматики молока;
• ↑ жиру та білка у                      

молоці.

Е
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Боротьба з мікробами та 
мікотоксинами в кормі

Безпека кормів потребує комп-
лексного підходу, що враховує 
весь ланцюжок виробництва 

харчових продуктів. Умови вирощу-
вання сільськогосподарських культур 
у полі, переробка корму на заводі, за-
ходи біобезпеки під час транспорту-
вання корму, а також безпечне збері-
гання та використання корму на фермі 
– все це сприяє забезпеченню безпе-
ки корму. Коли корм забруднюється 
дріжджами, цвіллю, мікотоксинами, 
важкими металами та/або бактеріями, 
такими як сальмонела та кишкова па-
личка, це може мати серйозні наслідки 
для здоров’я тварин, продуктивності, 
якості корму та прибутковості ферми. 
Оскільки безпека кормів є ключовим 
фактором на кількох етапах виробни-
цтва кормів/харчових продуктів, дуже 
важливо використовувати правильні 
методи аналізу, лабораторні послуги, 
технічні послуги та рішення.

Безпека корму може бути гаранто-
вана лише тоді, коли ми маємо точну 
інформацію про те, що міститься в кор-
мі (або ні). Чи є у нас потрібна кількість 
поживних речовин та мікроелементів, 
і чи можемо ми виявити деякі елемен-
ти, яких не повинно бути, які спричи-
няють проблеми з безпекою корму?

Широкий спектр аналізів по всьо-
му ланцюжку дозволяє забезпечувати 
кращу якість годівлі. Важливим є вияв-
лення всіх видів елементів (особливо 
мікроелементів), наприклад, у кормо-
вих інгредієнтах та преміксах. Це до-
зволяє вимірювати широкий спектр 
мікронутрієнтів, таких як цинк, магній 
та кальцій для контролю якості премік-
сів серед іншого. Також важливо вико-
ристовувати спеціальні технології, щоб 
перевірити наявність деяких небажа-
них елементів, таких як важкі метали.

Безпека кормів також пов’язана з 
контролем ризику мікотоксинів. Зни-

ження рівня мікотоксинів є ключовою 
темою в ланцюжку виробництва кормів 
від закупівлі сировини до змішування 
на рівні ферми. Аналіз мікотоксинів у 
сировині та готових кормах став більш 
важливим, оскільки ці токсини станов-
лять серйозну небезпеку для здоров’я 
тварин, якості продукції та загальної 
продуктивності тварин. У той же час, 
зміна клімату створює додаткову про-
блему для боротьби з мікотоксинами. 
Екстремальніші погодні умови впли-
вають на утворення мікотоксинів та їх 
поширення. Це може призвести до но-
вих поєднань певних мікотоксинів або 
розвитку нових мікотоксинів.

Наявність точних даних про рівні 
забруднення можна використовувати 
для відстеження тенденцій зміни сиро-
винних матеріалів у кожному регіоні 
та для коригування рішень про заку-
півлю сировини та кормів фермерами 
та комбікормовими заводами (краща 
оцінка ризиків).

Також дуже важливо запобігти за-
раженню інгредієнтів корму або гото-
вого корму патогенами. Наприклад, 
сальмонела може легко потрапити 
в корм через заражені інгредієнти, 
неоптимальну обробку та негігієнічне 
транспортування, зберігання, розпо-
діл та введення. Таким чином, дуже 
важливо, щоб продукти перевірялися 
на присутність, тип та кількість бакте-
рій. Зниження ризику патогенів слід 
проводити вже під час збирання вро-
жаю, під час транспортування чи пізні-
ше у ланцюжку створення корму, при 
отриманні та зберіганні.

Застосування спеціальних сильно-
діючих сумішей буферних та небуфе-
ризованих органічних кислот може до-
помогти запобігти метаболізму цінних 
поживних речовин шкідливими мікро-
організмами (такими як сальмонела та 
кишкова паличка). Управління мікро-

бами також має ключове значення під 
час згодовування силосу, рідкого кор-
му або побічних продуктів харчової 
промисловості та виробництва напоїв. 
Практика рідкого годування поширена 
на деяких свинофермах, а побічні про-
дукти все частіше використовуються у 
всіх видах раціонів тварин через їхню 
поживну цінність, ціну та підвищену 
доступність. 

Використання синергетичних су-
мішей органічних кислот і поверх-
нево-активних речовин допомагає 
зменшити кількість дріжджів, цвілі та 
ентеробактерій, зберігаючи при цьому 
поживну цінність.

Сальмонела може заноситись і по-
ширюватися не лише через корми, а й 
через питну воду. Підкислення орга-
нічними кислотами знижує рН питної 
води та підтримує гігієну води за наяв-
ності або відсутності хлору.

Для забезпечення високої якості та 
збереження поживної цінності кормів 
потрібно більш ніж одне рішення, по-
трібен комплексний підхід. 

Внесення антиоксидантів в силос 
або готовий корм може позитивно 
вплинути на якість корму в коротко-
строковій перспективі, але не про-
понує довгострокового рішення для 
підтримки якості протягом усього лан-
цюга від корму до столу. Тому слід орі-
єнтуватись на комплексний підхід та 
використовувати спеціальні програми 
з безпеки кормів та управління ризи-
ками мікотоксинів для забезпечення 
безпечних та високоякісних кормів по 
всьому виробничому ланцюжку. 

Впровадження комплексного під-
ходу забезпечує завчасне виявлення 
та можливість своєчасного вживання 
коригуючих заходів для попереджен-
ня. Крім того, він дозволяє оцінити дії, 
вжиті для запобігання повторенню не-
гативних впливів. 

Безпечна їжа починається з безпечного корму. Підтримка високої якості та поживної цінності протягом 
усього ланцюга виробництва кормів є життєво важливою для підтримки оптимальної продуктивності тварин 
і запобігання ризику для здоров’я людини. Боротьба з мікробами та мікотоксинами є двома ключовими 
напрямками, щоб підняти безпеку кормів на більш високий рівень.


	Аудит повнозмішаного раціону – знаходити та усувати слабкі місця
	Ефективне використання повноцінного змішаного раціону в молочному скотарстві
	Як управляти транзитним періодом корів: 	обмін речовин, здоров’я та продуктивність
	Лизунці PHYSIOLick незамінні для худоби
	Скотарство
	Якісна дезінфекція: легко та доступно разом з ТОВ «Гудфід»
	Дезінфекція
	«Правильна стратегія ведення бізнесу є гарантією підтримки енергосистеми країни», - 			Сергій Лотохов, комерційний директор компанії «Енергум»
	Перемога за інноваціями
	Інновації
	Захисна дія лікопіну при негативному впливі мікотоксинів на бройлерів
	Отруєння сільськогосподарської птиці кам’яною сіллю
	Як різні негативні стресові фактори можуть вплинути на виробництво бройлерів та як цьому можна зарадити?
	Кормовий емульгатор – ефективний інструмент оптимізації раціонів для свійської птиці
	Птахівництво
	Боротьба з мікробами та мікотоксинами в кормі
	Коли і навіщо застосовувати «Досто® Орегано» 					в годівлі сільськогосподарських тварин та птиці?
	Способи зберігання зерна — традиції та сучасність
	Обґрунтування впливу фізіологічних процесів на якість зберігання зернової маси
	Правильне зберігання допоможе покращити якість корму
	Стандартні операційні процедури як один із елементів управління якістю продукції та основні аспекти їх написання
	Разом ми – сила!
	Кормовиробництво
	і зустрінемось зовсім скоро!
	віримо в нашу перемогу 
	Виставка AGRO-2022 переноситься: 
	Новини галузі
	Аграрний сектор може знову врятувати Україну — 			Андрій Ярмак

