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С
ьогодні багато керівників 
господарств із молочними 
фермами замислюються, 

«бути чи не бути» у них молочному 
напрямку скотарства. Тому дещо 
по-іншому поставимо запитан-
ня: наскільки ефективно із точки 
зору бізнесу ведеться ваше молоч-
не скотарство і що можна швидко 
зробити для його переводу із со-
ціального проекту в ефективний 
бізнес? Пропонується провести 
самостійний моніторинг своїх мо-
лочних стад, відповідаючи на при-
ведені нижче запитання:

1. Порахувати справжню кіль-
кість дійних корів, у тому числі 
первісток, для реального визна-
чення продуктивності стада. Якщо 
вона менше 25 літрів, у господар-
стві є гарантовані проблеми із при-
бутковістю молочного напрямку.

2. Порахувати кількість спожи-
тої сухої речовини корму на дійне 
стадо. Корови до 180 дня лакта-
ції споживають корму біля 3,8% 
від живої маси тварин. Має бути 
в межах близько 22-23 кг. Чим 
ближче до норми, тим більше мо-
лока (теоретично).

3. Яка якість кукурудзяного си-
лосу? В ідеалі має бути не менше 
30% розплющеного корнкреке-
ром зерна, добре затрамбованого, 
герметично вкритого і з якісним 
біологічним консервантом. Слабі 
місця в технології – недостатнє 
трамбування та, як правило, від-
сутній або неефективно налашто-
ваний корнкрекер на комбайні. 

Скільки це коштує? Порахує-
мо: в господарстві заготовили в 
рік 10 000 т кукурудзяного силосу 
із вмістом сухої речовини 33% та 
30% зерна кукурудзи. Через не-
налаштований корнкрекер часто 
проходить транзитом до 25% цієї 
кукурудзи, тобто близько 1000 т 
сухого зерна, за ціною 3500 грн. за 
т це приносить господарству чис-
тий збиток 3 500 000 грн. у рік! На-
справді, цей збиток є вдвічі біль-
ший, бо енергія в кукурудзяному 
силосі вдвічі дешевша за енергію в 
сушеному зерні кукурудзи, якою 
необхідно компенсувати брак 
енергії у цьому силосі, якщо брати 
ринкові ціни на корми. Виходить, 
що наслідки недотримання техно-
логії силосування дуже дорогі.

Або ще часто застосовують не-
якісний біологічний консервант 
(чи його відсутність) часто сприяє 
до 10% зниження споживання до-
бового раціону, бо консерванти із 
неефективними чи морально за-
старілими штамами створюють 
проблеми – силос часто є стабіль-
ним проти самозігрівання, але із 
раціону надоюють замало молока 
як наслідок високого вмісту міко-
токсинів у силосі, які заважають 
ферментації рубця.

4. Яка якість люцернового сіна-
жу? Якщо в ньому немає 19–21% 
сирого протеїну та вміст сухої ре-
човини не в межах 35–38%, тоді 
про інтенсивне кормовиробництво 
не йде мова взагалі. При низькому 
протеїні в сінажі у раціоні необхід-

но компенсувати додатково 1–1,5 кг 
соняшникового чи соєвого шроту 
чи жмиху, що коштує на добу мі-
німум 10–12 грн. До речі, якісний 
консервант рівня преміум «Броузер 
Сілаже П» від АРХОФФ коштує  
50 коп. на корову на добу. Але із ним 
можна прив’ялювати люцерну у 
стадії бутонізації всього до 35% су-
хої речовини і закладати в траншею. 
Маючи такий сінаж, можна на 20–
40% зменшити кількість покупних 
шротів та жмихів і мати ту ж саму 
продуктивність. Хіба це економія?

5. Чи достатньо трамбується 
сінаж? Моніторинг якості трам-
бування, проведений консультан-
тами фірми Архофф у 2012 році 
у 30 молочних господарствах на 
півночі Німеччини засвідчив, що 
близько 50% силосних та сінажних 
траншей затрамбовані недостат-
ньо. І це при їхньому рівневі забез-
печення технікою та сумлінним 
ставленням до роботи! Моніто-
ринг у нашій країні в 2013 році в 20 
господарствах центральної Украї-
ни показав більш драматичну кар-
тину: в середньому, близько 85% 
силосів та сінажів затрамбовані 
недостатньо – корма мали значно 
менше норми вмісту сухої речови-
ни у кубічному метрі корму. Цей 
факт ускладнюється ще й тим, що, 
зазвичай, на українських фермах 
на сьогодні рідко користуються 
спеціальними силосними ковша-
ми. Як відомо, за низького ступе-
ню трамбування повітря проходить 
вглиб силосу на 50–100 см. Особли-
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во нестабільний силос у теплу по-
году вже у силосній траншеї роз-
починає самозігріватися. Корови 
чутливі до такого корму – зазви-
чай поїдають приблизно на 10% 
менше самозігрітої кормосуміші. 
Внаслідок нижчого споживання 
добового раціону зменшується 
молочна продуктивність, вини-
катимуть проблеми із здоров’ям 
та відтворенням, бо в цьому кор-
мі міститься висока концентрація 
мікотоксинів. 

Чому ж так недостатньо трам-
бують силосу в Україні? Часто 
фактором, що лімітує достатність 
трамбування, є вага тракторів, що 
його трамбують. Вона має склада-
ти не менше 25% від маси корму, 
що завозиться від комбайну про-
тягом години. Іншим, ще не менш 
лімітуючим фактором достатньо-
го трамбування, особливо для сі-
нажу, є товщина шарів розгортан-
ня у траншеї. Практики знають, 
що менше 30–40 см люцерну чи ві-
ко-овсяну суміш розгорнути буль-
дозером майже нереально через 
особливість структури прив’яленої 
трави. А шари товщиною 30–40 см 
практично нереально протрам-
бувати до потрібних для України 

250 кг сухої речовини у м3 корму. 
Але такої щільності можна до-
сягти при товщині шарів 5–10 см. 
Тому маємо проблему: відсутність 
в Україні спеціалізованої техніки 
та технології розгортання тонких 
шарів корму для якісного його 
трамбування. У Західній Європі 
на сотнях ферм уже десятиліттями 
працює спеціалізована техніка – 
барабанний розподілювач силосної 
маси німецької фірми РЕК, який по-
казав свою ефективність і  у кількох 
передових господарствах України. 
Навіска спереду чи ззаду трактора 
дає змогу отримувати тонкі шари 
трави для оптимального трамбу-
вання і деколи РЕК може заміню-
вати бульдозер-розгортач.

6. Як ми вирощуємо наших те-
лят, особливо у перші два місяці 
життя? Досвід Західної Європи та 
Америки показує, що особливо 
високопродуктивні стада вирощу-
ють телят для власного ремонту із 
приростами в перші 60 днів життя 
на рівні близько 800 грамів на добу. 
Найчастіше в Україні прирости те-
лят у такий період сягають близько 
450-550 грамів, ця різниця коштує 
недоотримання вже в першій лак-
тації інколи до 1500 л молока! В 

Україні у більше ніж ста кращих 
господарствах успішно працює 
спеціалізоване обладнання для 
випоювання телят від німецької 
фірми УРБАН – молочні шаттли 
УРБАН, професійні пастеризатори 
та автонапувалки Паула та Альма. 
До речі, у сусідній Білорусії яка для 
нас є певним взірцем за рівнем ве-
дення молочного скотарства, пра-
цює більше 500 автоматів УРБАН! 
І не дивно, що в українських мага-
зинах уже можна купити чимало 
молочних продуктів.

7. І найголовніше – за що наші 
головні спеціалісти отримують за-
робітну платню? Традиція із часів 
Радянського Союзу платити став-
ку без успішного виконання що-
місячно поставлених задач убиває 
на корені ініціативу головних ме-
неджерів ферми навчатися, удо-
сконалюватися і виводити свій 
колектив і молочне стадо до необ-
хідних технологічних та економіч-
них показників. Тому керівникам 
вирішувати, чи варто залишати 
все так, як є, чи таки варто взятися 
за зміни в підходах ведення свого 
молочного бізнесу, що базуються 
на передовій технології та пра-
вильній мотивації співробітників.
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