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Вимоги до кормів та годівлі 
у органічному тваринництві

Органічне тваринництво вису-
ває ряд вимог щодо кормови-
робництва та годівлі тварин, 

як основного фактора якості та безпеч-
ності продукції галузі. За органічного 
кормовиробництва регламентований 
перелік речовин та методів, які не до-
зволено використовувати у техноло-
гічному процесі. Зокрема, заборонені 
засоби і методи, які застосовуються 
для відновлення якостей, втрачених у 
ході переробки і зберігання органіч-
них кормів, для виправлення резуль-
татів недбалості при переробці, або 
можуть іншим чином вводити в оману 
щодо істинної природи даних продук-
тів. Крім того, не повинні застосову-
ватися такі речовини, як ГМО, похідні 
ГМО та продукти, вироблені ГМО, сти-
мулятори росту і синтетичні амінокис-
лоти. Також заборонене використання 
іонізуючої радіації для обробки орга-
нічних кормів або сировини, яка вико-
ристовується у кормах.

Неорганічні кормові матеріали 
рослинного походження, кормові ма-
теріали тваринного і мінерального 
походження, кормові добавки можуть 
використовуватися лише якщо є відпо-
відні дозволи.

Утримання тварин на раціонах, 
які можуть викликати анемію, а також 
примусова відгодівля заборонені.

Транспортування кормів до інших 
виробничих (підготовчих) підрозді-
лів або складських приміщень також 
має ряд вимог при органічному кор-
мовиробництві. Так, під час транспор-
тування слід ефективно фізично від-
окремлювати один від одного: корми 
з органічного виробництва, корми, 
отримані в перехідний період і неор-
ганічні корми. При транспортуванні 
необхідно документувати кількість 
продукції на початку і обсяг кожної 
окремої партії, що доставляється в ході 
такого розвезення.

Переробка органічних кормів 
повинна базуватися на таких специ-
фічних принципах:

 • виробництво органічних кормів з 
органічних кормових матеріалів, 

за винятком випадку відсутності на 
ринку певного кормового матеріа-
лу в органічній формі;

 • зведення до мінімуму використання 
кормових добавок і технологічних 
добавок, використання їх лише у 
випадку істотної технологічної чи 
зоотехнічної необхідності, або з 
певною дієтичною метою;

 • виключення речовин і техноло-
гічних прийомів, які могли б вводи-
ти в оману щодо справжньої приро-
ди продукту;

 • дбайлива переробка кормів, пере-
важно біологічними, механічними і 
фізичними методами;

 • будь-які кормові матеріали, які ви-
користовуються або переробля-
ються у органічному виробництві, 
не повинні оброблятися за допо-
могою хімічно синтезованих роз-
чинників;

 • переробка органічних кормів по-
винна бути відокремленою у часі 
або просторі від переробки зви-
чайних (не органічних за походжен-
ням) кормів;

 • кормові матеріали органічного ви-
робництва або кормові матеріали 
з виробництва, яке знаходиться у 
процесі конверсії, не повинні вво-
дитися до складу кормового про-
дукту органічного виробництва 
одночасно з такими ж кормовими 
матеріалами, виробленими тради-
ційним способом.
Існують специфічні вимоги що-

до походження кормів для наземних 
тварин. Наприклад, щодо травоїдних, 
то не менше 60% кормів має походи-

ти з власного господарства або, якщо 
це неможливо, бути виробленими у 
співробітництві з іншими органічни-
ми господарствами, переважно у тому 
самому регіоні. Щодо свиней та птиці, 
то не менше 20% кормів має походи-
ти з власного господарства або, якщо 
це неможливо, бути виробленими у 
співробітництві з іншими органічними 
господарствами, переважно у тому са-
мому регіоні.

Щодо бджіл, то в кінці продуктив-
ного сезону у вуликах слід залишати 
достатні для зимівлі запаси меду і пил-
ку. Годівля бджолиних сімей дозволя-
ється лише, якщо виживання бджіл є 
під загрозою у зв’язку з кліматичними 
умовами, і лише в термін між останнім 
відкачуванням меду і за 15 днів до по-
чатку наступного періоду медозбору. 
Дозволяється годувати бджіл органіч-
ним медом, органічним цукровим си-
ропом або органічним цукром.

Специфічні вимоги щодо похо-
дження кормів для водних тварин та-
кі: корми для водних тварин повинні 
відповідати їхнім харчовим потребам, 
також для підтримання нормального 
стану здоров’я; корми, що виготовля-
ються з певних видів, не повинні ви-
користовуватись для годівлі тих самих 
видів риб. Сировина для корму орга-
нічної м’ясоїдної риби та ракоподіб-
них повинна переважно походити з 
органічного виробництва або зі сталих 
рибних ресурсів. Крім того, слід вра-
ховувати, що на ранніх стадіях орга-
нічного виробництва аквакультури та 
за умови недостачі органічних кормів 
чи сталих рибних ресурсів, мають бути 
зроблені запаси неорганічних кормів.

Задля органічного виробництва 
водних тварин та рослин, використан-
ня неорганічного кормового матеріалу 
та кормових добавок та допоміжних 
речовин для переробки може бути 
дозволене лише за чітко визначених 
умов, погоджених з сертифікаційним 
органом. Використання неорганічних 
кормових матеріалів повинно чітко 
узгоджуватися з певними правилами. 
Так, неорганічні кормові матеріали 
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«Органік Стандарт» додав перші 
сертифікати інспекцій (COI) в систему 
TRACES з використанням технології 
e-Seal (електронний підпис в системі).

«Це означає, що тепер паперові 
сертифікати інспекції для експорту 
органічної продукції до ЄС більше не 
потрібні і всі наші клієнти віднині не 

потребують паперових копій», — гово-
риться у повідомленні.

Зазначається, що компанія «Ор-
ганік Стандарт» пройшла всі етапи 
аутентифікації відповідно до вимог 
Європейської Комісії і ось перші наші 
сертифікати вже в системі. 

Джерело: AgroPortal.ua 

рослинного походження, кормові ма-
теріали тваринного і мінерального 
походження, кормові добавки, певні 
продукти, які застосовуються для го-
дівлі тварин і як технологічні добавки, 
можуть використовуватися лише, як-
що вони дозволені для використання у 
органічному виробництві.

Неорганічні кормові матеріали, 
кормові добавки, певні продукти, які 
застосовуються для годівлі тварин і як 
технологічні добавки, можуть викорис-
товуватися в органічному виробництві 
лише за наступних умов: якщо ці ма-
теріали дозволені для використання 
у органічному виробництві або якщо 
фермери не можуть одержати корми 
виключно органічного виробництва, 
сертифікаційний орган може дозво-
лити використовувати білкові корми 
сільськогосподарського походження 
для свиней та птиці (максимально до-
зволена частка на 12-місячний період 
складає 5%).

Неорганічні види, трави та меляса 
можуть використовуватися в орга-
нічному виробництві за умови їхньої 
відсутності в органічній якості, вико-
ристання даних видів складає менше 
1% річного раціону сухого корму сіль-
ськогосподарського походження тва-
рин визначених видів у випадку втра-
ти фуражної продукції або накладення 
обмежень, зокрема, у зв’язку з винят-
ковими метеорологічними умовами, 
спалахом інфекційних хвороб, забруд-
ненням токсичними речовинами або 
внаслідок пожеж (за умови надання 
дозволу уповноваженим органом вла-
ди протягом обмеженого часу).

Годівля тварин кормами, виробле-
ними в перехідний період, має ряд 
особливостей. Частина раціону може 

містити корм з підрозділів, які знахо-
дяться на етапі переходу до органіч-
ного виробництва. В середньому во-
ни можуть складати до 30% кормової 
формули раціонів. Якщо такі корми ви-
робляються у підрозділі цього ж госпо-
дарства, їх частку можна збільшити до 
60%. З них до 20% можуть становити 
корми, спожиті чи зібрані на постійних 
пасовищах або на багаторічних фураж-
них земельних ділянках у перший рік 
переходу від конверсії, якщо зазначені 
площі не були у структурі органічного 
підрозділу останні п’ять років.

Особливості відгодівлі певних тва-
рин полягають у тому, що усі молоді 
ссавці мають вигодовуватися нату-
ральним молоком, переважно мате-
ринським. Мінімальний термін тако-
го вигодовування складає:

 • три місяці для жуйних тварин;
 • 45 днів для овець і кіз;
 • 40 днів для свиней.

Практика відгодівлі може пере-
глядатися на будь-якому етапі виро-
щування. Характер відгодівлі має бути 
зворотним на будь-якому етапі виро-
щування. Заключна фаза відгодівлі 
жуйних тварин для виробництва м’яса 
може проходити у приміщенні, за умо-
ви, що цей період вирощування у при-
міщенні не перевищує 1/5 тривалості 
життя худоби, або 3-х місяців.

Необхідною умовою органічно-
го кормовиробництва є дотримання 
специфічних вимог до складу кормів. 
Згідно з цими вимогами не менше 
60% сухої речовини у добовому раці-
оні травоїдних мають складати грубі 
корми, сухий або висушений фураж 
або силос. Дозволяється скорочення 
цього показника до 50% для молочних 
тварин на початку лактації, протягом 

не більше трьох місяців. Грубі корми, 
свіжий або висушений фураж чи силос 
мають додаватися до щоденного раці-
ону свиней і птиці.

Крім того, певні особливості утри-
мання птиці, пов’язані з доступом до 
кормового матеріалу вимагають того, 
щоб птиця мала доступ до відкритих 
майданчиків неменше, ніж протягом 
однієї третини життя. Відкриті майдан-
чики для птиці мають бути в основному 
вкритими рослинністю, мати захищені 
споруди та належну кількість годів-
ниць і напувалок. Якщо птиця утриму-
ється у приміщенні у зв’язку з певними 
обмеженнями або зобов’язаннями, які 
накладає законодавство Співдруж-
ності, вона повинна мати достатню 
кількість грубого корму і відповідного 
матеріалу, який забезпечував би її по-
ведінкові потреби.

Специфічні вимоги до маркування 
кормів (не стосується кормів для ху-
трових звірів та водних тварин) вста-
новлені для торгових марок і опису 
товару з вказівками.

Вони є обов’язковими згідно статті 
9.1 Еквівалентного стандарту і можуть 
використовуватися для маркування 
готових кормів за таких умов:

 • неменше ніж 95% сухої речовини 
продукту є органічними;

 • всі інгредієнти тваринного чи рос- 
линного походження, що містяться 
в переробленому кормі, органічно-
го походження;

 • готовий корм відповідає всім від-
повідним положенням Еквівалент-
ного стандарту.
Отже, ведення органічного тварин-

ництва чітко та суворо регламентуєть-
ся дотриманням вимог до кормів та 
годівлі тварин. 

СТРІЧКА
   НОВИН

АКТУАЛЬНІ НОВИНИ ЦІЄЇ РУБРИКИ, ЦІКАВІ ТА КОРИСНІ

«Органік Стандарт» почав видавати  
електронні сертифікати на експорт до ЄС


	Взаємозв’язок між параметрами якості молока та основними метаболітами крові молочних корів
	Правильне управління заготовкою силосу покращить якість годівлі ваших корів
	Вплив кормових добавок на ферментацію рубця
	Кормові стратегії у профілактиці теплового стресу корів
	Чим підтвердите, що 	«ДОСТО® Орегано» ефективно у застосуванні через випоювання телятам?
	Скотарство
	Отруєння сільськогосподарських птахів хлор- та фосфорорганічними сполуками
	Як вижити невеликим птахівницьким господарствам в умовах війни
	Птахівництво
	«Енергум»: непомітні герої тилу
	Інновації
	Контроль за роботою шлунково-кишкового тракту свиноматок
	Мікотоксини у годівлі свиней: чи означає низький ризик відсутність ризику?
	Свинарство
	Мікотоксини: повна детоксикація можлива!
	Інноваційне покоління ферментів від світового виробника
	Воєнні баланси продовольства в Україні. Формування внутрішнього кормового споживання
	Про майбутнє відновлення треба думати вже сьогодні
	Особливості законодавчого регулювання експорту комбікормової продукції 			з України до країн ЄС
	Вимоги до кормів та годівлі у органічному тваринництві
	тим смачніша їжа на вашому столі
	Чим краще корм для аквакультури, 
	Кормовиробництво
	Новини галузі
	Новини галузі

