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ANIMAL NUTRITION FORUM 2017:
інновації в годівлі тварин
8 червня 2017 р. в Національному університеті біоресурсів і природокористування України відбулася 
науково-практична конференція ANIMAL NUTRITION FORUM 2017. Захід проводився кафедрою годівлі 
тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного факультету тваринництва та водних біоресурсів 
спільно з ТОВ ТД «Світ Агро». Журнал «Корми і Факти» виступив його інформаційним партнером.

«Приємно, що цей потужний 
за своїм складом і про-
блемами, що вирішуються, 

науковий захід, відбувається саме на  
базі цього факультету, а його співор-
ганізатором є кафедра годівлі тварин 
та технології кормів імені Павла Пше-
ничного» - зазначив у вітальному сло-
ві декан факультету тваринництва та 
водних біоресурсів Вадим Кондратюк.

Від імені ректора університету 
Станіслава Ніколаєнка, ректорату, 
організаторів форуму привітав учас-
ників із початком роботи конференції 
перший проректор Ігор Ібатуллін. Він 
у кількох словах представив гостям 
університет сьогодні та зупинився на 
проблематиці конференції. Зрозумі-
ло, що раціональна годівля є одним 
з основних питань галузі, в іншому 
випадку це призведе, в тому числі, і 
до економічних втрат. Ігор Ілліч навів 
кілька прикладів величезних енерге-
тичних витрат тварин на виробництво 
продукції. Компенсувати їх має відпо-
відний збалансований кормовий раці-
он. Розібратися в тому, як це зробити, 
покликана дана конференція через 
поширення знань, обговорення інно-
вацій, зазначив Ігор Ібатуллін.

До вітальних слів приєднався та-
кож комерційний директор торгово-
го дому «Світ-Агро» Павло Базильчук. 
Він висловив сподівання, що ідея 
об’єднати для вирішення нагальних 

питань годівлі науку, виробництво і 
бізнес, яка знайшла своє втілення у 
форумі, переросте у традицію. А ще 
закликав студентів після закінчення 
НУБіП працювати у сільському госпо-
дарстві, адже, на його думку, у цій га-
лузі можна успішно розвиватися. 

Потому модератор форуму профе-
сор Михайло Сичов запросив спікерів 
до слова. В рамках форуму відбули-
ся виступи іноземних доповідачів та 
представників бізнесу, освіти та науки, 
що спеціалізуються на годівлі тварин і 
технології кормів.

На конференції пролунали на-
ступні доповіді:

 • «Інновації в амінокислотному жив-
ленні тварин», Dr. Peter Younggi 
Hong (Доктор Пітер Хонг), Корея, 
CJ (СіДжей)

 • «Ферментований протеїн – опти-
мальний шлях балансування раціо-
нів», Rene Schepens (Рене Шепенс), 
Данія, European Protein

 • «Новітні підходи в контролі здо-
ров’я шлунково-кишкового тракту 
тварин», Dr. Marcin Korczynski (Док-
тор Марчін Корчінскі), Польща, 
ProVit

 • «Використання ферментів (фітази) в 
системі контрольованої годівлі тва-
рин», Katrine Pontoppidan (Катрін 
Понтопідан), Данія, Novozymes та 
DSM Nutritional Products

 • «Смакові вподобання тварин. Вплив

смакоароматичних добавок на рі-
вень споживання корму», Marcin 
Kaminski (Марчін Камінскі), Поль-
ща, Lucta

 • «Ефективна дезінфекція приміщень
для зберігання кормів при мі-
німальній участі людини», Anna 
Poznanska (Анна Познанська), 
Польща, LCB Food Safety
Кожна доповідь супроводжува-

лася широким обговоренням та чис-
ленними запитаннями вчених і ви-
робничників до спікерів. Завершив 
конференцію круглий стіл, на якому 
були підбиті підсумки та напрацьовані 
рішення.

Основними завданнями даного 
заходу було звернути увагу на недо-
ліки в традиційній годівлі та способах 
її використання. Багато існуючих тех-
нологій в тваринництві нашої країни 
на сьогоднішній день є застарілими 
і такими, що не відповідають вимо-
гам сучасності. А це, в свою чергу, 
перешкоджає досягненню високої 
ефективності використання кормів 
та підвищення рівня рентабельності 
тваринницької галузі.

Завдяки науково-практичній кон-
ференції ANIMAL NUTRITION FORUM 
2017 вдалося обговорити різні ас-
пекти, що стосувалися раціонального 
використання кормових ресурсів та 
контролю здоров’я тварин. Всі учас-
ники отримали багато корисної ін-
формації та мали можливість поділи-
тись своїм досвідом. 

Журнал «Корми і Факти» завжди 
підтримує подібні просвітницькі про-
екти та своїми публікаціями сприяє 
тому, щоб ця корисна інформація ді-
йшла до наших читачів.  Ми також 
сподіваємось, що даний проект про-
довжить свої втілення і в подальшому, 
бо завдяки плідній співпраці науки, 
виробництва,  бізнесу і аграрної пре-
си можна досягати лише найкращих 
результатів. 
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