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  5-й тиждень (середа) – ревакцинація: вак-
цина 2 (КолібінРК Нео).

  6-й тиждень (середа) – ревакцинація: вак-
цина 3 (Токсхіпра).

За  умови,  що  починати  вакцинувати  тва-
рин потрібно на сьомому місяці тільності (221-й 
день тільності, підтверджений ректально або 
за допомого УЗ-сканера),  останню  ін’єкцію 
проводимо рівно за два тижні до прогнозова-
ного  розтелення,  цим  самим  забезпечивши  в 
материнському молозиві максимальний рівень 
антитіл до всіх можливих захворювань.

Призначення імуномодуляторів: 
наскільки доцільно?

Вирощування телят у молочний пері-
од є найвідповідальнішим у м’яс ному 
скотарстві. Протягом першої го  дини 
після народження теля має випити 1,5–
2,0 кг молозива, яке містить усі життєво 
необхідні поживні та біологічно активні 
речовини, особливо антитіла, що підви-
щують резистентність організму ново-
народженого. Телята повинні ссати корів 
якомога частіше, адже дрібні порції 
молозива й молока краще перетравлю-
ються та засвоюються організмом. Для 
додаткового захисту й безпеки молодня-
ку фахівці радять розпочинати його вак-
цинацію з 20-денного віку. Схеми засто-
сування вакцин мо  жуть бути аналогіч-
ними або корегуватись згідно з техноло-
гічною картою господарства. 

Непогані результати в ТзОВ «В.Про-
ме тей» отримують за застосування та  ких 
імуномоделюючих препаратів, як 
Імустарт або Гамавіт-Біо, які признача-
ють для застосування у перші декілька 
годин життя новонародженого теляти. У 
м’ясному скотарстві, на жаль, немає 

можливості зробити запаси достатньої 
кількості якісного молозива, попередньо 
його заморозивши, тому як варіант 
можна використовувати ЗСМ (змінник 
сухого молока) і вже з ним поєднувати 
імуномодулятори. Особливо така прак-
тика незамінна щодо підтримання орга-
нізму кволих та ослаблених новона-
роджених телят, випоювання яких про-
водять через соску або зонд (дренчер). 
Проте якщо під час отелення все зробле-
но вчасно та кваліфіковано (за потреби 
— корові надана рододопомога), телятко 
саме звелось на ноги протягом 30–50 хв 
після народження й тягнеться до мате-
ринського вимені з ярко вираженим реф-
лексом ссання — можна з упевненістю 
сказати, що робота виконана правильно.

Усяка справа має свої тонкощі, по -
требує часу й зусиль. І, звісно, певних 

витрат. Ведення тваринництва — також. 
І тут не можна покладатись лише на 
власні сили. Якщо створити нормальні 
умови утримання тварин можна завдя-
ки належному їхньому догляду й пра-
вильній організації відповідних робіт у 
господарстві, то забезпечити високий 
статус здоров’я поголів’я без застосу-
вання дієвих профілактичних заходів і, 
зокрема, ефективної системи щеплення, 
просто неможливо. 

Тож аби не зазнати небажаних збит-
ків, на цьому не слід економити. Щоб 
гідно тримати заслін сучасним викликам 
у тваринництві, потрібно бути до них 
готовими. А це значить — зустріти 
«недругів» у всеозброєнні. Досвід успіш-
них господарств — результативна ланка 
«броні», яку варто мати в своєму робо-
чому «бойовому арсеналі». 

З
Д. Крю ков 
d.kriukov@univest-media.com
А. Сухина 
a.sukhina@univest-media.com

Звісно, ці два критерії перспектив-
ного господарювання досить загальні, 
проте вони мають чимало важливих 
складових, на яких будується міцний 
фундамент успішного агробізнесу. І в 
цілому ці складові досить очевидні, 
тож сьогодні ми розкриємо секрет на 
прикладі конкретного підприємства. 
На думку власників СТОВ «Ржавчик» 
за цими, здавалося б, досить безроз-
мірними критеріями успіху криється 
простий рецепт — альтернативні 
погляди на ведення справи та плідна 
співпраця з тими, хто має більший 
досвід. Здається, що в цьому особли-
вого, адже це й так усі розуміють. 
Воно-то так. Теоретично — це аксіома. 
А от чи всі застосовують ці прості 
«прописні істини» на практиці? 

Тож ще один приклад практичного 
їхнього застосування не завадить. Саме 
завдяки такому підходу до господарю-
вання, який спонукує керівництво під-
приємства постійно прагнути вдоскона-
лення та шукати перспективні шляхи 

розвитку, працівники СТОВ «Ржавчик» 
вже десятий рік поспіль плідно співпра-
цюють із данськими колегами. І хоча 
вітчизняний менталітет у питанні веден-
ня господарства тут виразно розбавле-
ний закордонними методами, морозно-
го дня нас зустріли по-укра їнськи щиро 
й тепло, як кажуть, хлібом-сіллю…

Обмін досвідом  
як запорука успіху

Гібридну філософію підприємства 
реа   лі  зували у створенні міжнаціональної 
кооперації. Штат ферми складається з 
досвідчених українців, які працюють за 
певним робочим алгоритмом. 

на європейський лад 
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— Щодо вибору устаткування рішення приймаю я, тож і несу за нього відповідальність. Але на 
нашому підприємстві все  ґрунтується на принципі  кооперації. Тож перш ніж прийняти остаточне 
рішення, я завжди консультуюся з українськими колегами, а потім доношу спільні ідеї інвесторам із 
Данії. У подальший розвиток господарства наразі не маємо значних інвестицій — тому витрачаємо 
лише те, що заробили власноруч. Звісно ж, це не останньою чергою стосується й обладнання. З 
цієї причини ми орієнтуємося лише на якісну, перевірену практикою використання, техніку, адже, 
як відомо, «скупий платить двічі».

Під час ведення господарства я зазвичай керуюся власним досвідом, отриманим вдома у Данії, 
а також у Великій Британії, Америці, Латвії, де мав нагоду працювати. За цей час зрозумів, що в 
господарствах різних країн є свої особливості та підходи до роботи. Тому моє перше правило під 
час в’їзду до нової країни таке: хочеш зробити щось правильно — подивися, як це роблять місцеві. 

Хочеш зробити щось правильно —   
         подивися, як це роблять місцеві

Для будь-якого господарства  
стимулом до розвитку є бажання  
отримувати хороші результати та виготовляти 
якісну продукцію. І підприємство «Ржавчик»,  
що в Первомайському районі  
Харківської області, —  
не виняток. 

Будуємо  
господарство

Ульф Матіасен, 
менеджер із зовнішньо-економічної 

діяльності СТОВ «Ржавчик»

Ф
от

о 
на

да
ні

 а
вт

ор
ом

Ф
от

о 
на

да
но

 к
ом

па
ні

єю
 T

O
B 

«С
П

 “А
ГР

О
ІН

М
А

Ш
”»

 Ослаблених телят зазвичай випоюють 
через соску або зонд (дренчер), 

додаючи до ЗСМ імуномодулятори 



К ерівництво господарства розуміє, що отриманню високих виробни-
чих  показників  сприяє  насамперед  насичена  кормова  база.  До 

щоденного раціону рогатих підопічних входять кукурудзяний силос, соло-
ма, дерть, соняшниковий та ріпаковий шроти, різноманітні корисні добав-
ки. «Ми не женемося за цифрами. Нам важливо, щоб корові було ком-
фортно й вона давала молока стільки, скільки фізіологічно спроможна 
його виробити,  —  зазначає  директор  підприємства  Андрій  Підлубний. 
— Але забезпечити тварин правильно складеним і збалансованим за 
поживністю раціоном є для нас пріоритетним завданням». 

Проходячи виробничими майданчиками, ми добре розуміли, що сказа-
не директором підприємства — не задля «набивання ціни». За його сло-
вами  —  реальні  справи  й  конкретні  показники.  Серйозний  підхід  до 
ведення  справи  й  націленість  на  досягнення  запланованих 
показників  відчувались  на  кожному  кроці.  У  господарстві 
справді простежується намір працювати на результат, тен-
денція до сучасного ведення молочарства — із використан-
ням новітніх технологій і наукових досягнень, застосуванням 
передового закордонного досвіду. Тож цілком природно, що 
тут  встановили  спеціальні  програми  з  розпланованими  до 
дрібниць  раціонами,  працює  добротна  закордонна  техніка, 
яка  забезпечує  чіткий  процес  роздавання  корму  худобі. 
Цікавимося  її  роботою.  З  особливостями  й  перевагами  її 
застосування нас ознайомив керівник відділу тваринництва 
СТОВ «Ржавчик» Вадим Заїка.

? Пане Вадиме, на чому потрібно акцентувати увагу під час орга-
нізації годівлі ВРХ?

— Ясна річ, що від того, наскільки продумано й правильно організо-
вана годівля тварин, залежить продуктивність молочного стада. Ми від 
початку  підходили  до  цього  процесу  із  розумінням  його  важливості  й 
відповідальності за результат. 

Намагаючись досягти кращої віддачі від тварин, уже понад шість 
років використовуємо в господарстві кормозмішувачі, які дають нам 
змогу годувати корів за системою повного змішаного раціону (ПЗР). 

Сьогодні ринок України досить насичений різноманітними пропозиція-
ми  такої  техніки.  Проте  я  порадив  би  обирати  насамперед  агрегати  з 

програмним  забезпеченням  —  це  сприятиме  ефектив-

ному контролю процесу годівлі. Адже такі параметри, як точність заван-
таження окремих компонентів корму та час роздавання кормів, потрібно 
контролювати постійно. Ці «інтелектуальні» помічники тваринників дають 
змогу ефективно використовувати корми та допомагають значно підви-
щити  продуктивність  корів.  Тож,  наголошую,  визначальною  складовою 
успіху є контроль, контроль… і ще раз контроль!

? Яку саме кормоприготувальну техніку використовуєте в гос-
подарстві?

— За рекомендаціями інвесторів ми придбали кормозмішувач компанії 
Trioliet, а саме Solomix 1 10ZK (Нідерланди). Це одношнековий кормозмішу-
вач об’ємом 10 м3. За п’ять років безперервної роботи на підприємстві ми 
більш ніж задоволені ним. Маючи позитивний досвід експлуатації кормозмі-
шувача  компанії  Trioliet,  цього  року  ми  придбали  новий  кормозмішувач 

цього самого виробника, проте більшої місткості, а його комп-
лектацію «підігнали» під власні потреби.

? Що означає «комплектацію “підігнали” під власні 
потреби»? Це цікаво, адже ваш досвід може знадобити-
ся іншим тваринникам. Розкажіть про це детальніше.

— Сьогодні компанія-виробник пропонує досить широку 
лінійку кормозмішувачів, тому обирати є з чого. І це великий 
плюс. От візьмімо нашу ситуацію: приміщення, в яких утри-
мують  корів,  були  побудовані  ще  за  радянських  часів,  і 
габаритні  розміри  дверних  отворів  корівника  є  основним 
стримуючим фактором щодо вибору об’єму кормозмішува-
ча.  Адже  що  більша  його  місткість,  то,  ясна  річ,  більші  й 

габаритні  розміри.  Кваліфіковані  працівники  ТОВ  «Агроінмаш»,  яке  є 
офіційним  дилером  компанії  Trioliet  в  Україні,  швидко  підібрали  нам 
машину з об’ємом бункера 18 м3 із габаритними розмірами відповідно до 
параметрів наших приміщень. Та проблеми на цьому не закінчилися. Для 
приводу в дію кормозмішувача потрібен потужніший і, відповідно, біль-
ший  трактор,  що,  знову  ж  таки,  за  своїми  габаритами  не  проходить  у 
двері корівника. Тому нам потрібен «малорозмірний», але «повносилий» 
трактор, спроможний працювати з великооб’ємним кормозмішувачем.

Новопридбаний  агрегат  працює  з  трактором  потужністю  125  к. с., 
якої теоретично достатньо для приводу в дію кормозмішувача. Проте ми 
вирішили  не  ризикувати  й  замовили  кормозмішувач  з  автоматичною 
автономною коробкою передач, яка дає змогу уникнути: 
 перевантаження привідних механізмів трактора та змішувача у кри-
тичні моменти (в разі запуску заповненого кормозмішувача);
 використовувати трактор меншої потужності;

  економити на витратах пального; 
  працювати  за  знижених  обертів  двигуна  трактора  без 

утрати якості приготування кормової суміші, адже швид-
кість обертів шнеків у бункері регулюється автоматично 
залежно від ступеня завантаження кормозмішувача.

Із  власного  досвіду  експлуатації  можу  сказати, 

«Молоко в корови на язиці»

Спеціальні відсіки  
з компонентами корму

що  для  такої  коробки  передач  навіть  запуск  повністю  заповненого 
кормозмішувача (близько 5 т) не є проблемою.

Крім того, ми замовили кормозмішувач  із посиленими шнеками 
(це спеціальна розробка для України — вони в півтора разу товщі від 
стандартних: товщина витків — 22 мм, товщина лопаті шнека — 
25 мм, — що дає змогу збільшити термін використання кормозмішу-
вача. — Прим. авторів).

Також однією з наших вимог було оснащен-
ня кормозмішувача додатковим (третім) вікном 
для вивантаження, розміщеним у задній части-
ні бункера. Справа в тому, що ми використову-
ємо  кормозмішувач  для  приготування  премік-
сів,  і  наявність  заднього  вікна  дає  нам  змогу 
без  проблем  вивантажити  готовий  премікс  у 
спеціальні  (вузькі) відсіки  для  їхнього  подаль-
шого використання. До речі, ми повністю уника-
ємо контакту коліс кормозмішувача з пригото-
ваним преміксом (у разі вивантаження преміксу 
через бічне вікно колесо змішувача неминуче 
проїжджає по корму, що призводить до виму-
шеного його забруднення).

До того ж наш новий кормозмішувач оснащений магнітом для уловлю-
вання металевих предметів. На перший погляд здається, що такий магніт 
є  неефективним  і  мало  що  може  «зловити»  в  кормі.  Проте  іноді  з  його 
допомогою вдається отримати досить цікавий «улов», з-поміж якого трап-

ляються  доволі  небезпечні  для  шлунку  й 
організму корови предмети, як-от: метале-
вий дріт, гайки, уламки ножів від косарок 
тощо.

? На початку розмови Ви говорили, що 
основне в годівлі ВРХ — це контроль. За 
допомогою чого контролюєте якість робо-
ти техніки та людей?

— Як би це не звучало парадоксально, на 
мою  думку,  найголовнішим  елементом  у  про-

цесі  годівлі  є  програмне забезпечення для організації,  керування  та  кон   -
тролю процесу годівлі. Тому разом із кормозмішувачем від Trioliet ми замо-
вили програму контролю годівлі цієї компанії — TMR Tracker.

Сьогодні за допомогою такого програмного забезпечення на персо-
нальному комп’ютері ми можемо створювати, змінювати раціони відповід-
но до потреб різних груп корів (високо- чи низькопродуктивні, сухостійні, 
першої чи другої половини лактації, молодняк тощо) та повністю контро-
лювати весь процес приготування й роздавання кормів.

Після  створення  раціону  за  програмою  з  допомогою  флеш-
накопичувача ми переносимо інформацію в комп’ютер кормозмішувача, 
яка  передається  на  монітор,  розташований  у  тракторі,  й  операторові 
залишається лише обрати відповідну групу корів, для якої зараз готува-
тиметься  корм,  та  подати  змішувач  для  завантаження  компонентів 
корму. Крім того, система передбачає використання другого монітору 
cab control, який встановлюють у навантажувачі і з’єднують із моніто-
ром  трактора  за  допомогою  бездротового  зв’язку  (максимальна від-
стань роботи один від одного становить 90 м). Тобто оператор наван-
тажувача на власному дисплеї також бачить, які компоненти  і в якій 
кількості та послідовності потрібно завантажувати у змішувач. 

Після  заповнення  кормозмішувача  відбуваються  змішування,  а  потім 
годівля  певної  групи  корів.  У  такому  разі  ми  маємо  повний  контроль  над 
компонентними  складниками  корму  та  кількістю  розданого  коровам. 
Наприклад, якщо в програмі прописано, що на 25 корів оператор має роз-
дати  600  кг  корму,  то  він  так  і  зробить,  адже  все  чітко  зафіксовано  в 
комп’ютері.  У  разі  невиконання  пунктів  програми  застосовують  штрафні 
санкції. І навпаки — преміюють за чітке дотримання визначених параметрів.

Для мене це є головним, адже за такого підходу я впевнений, що кор-
мова суміш буде приготовлена та роздана відповідно до рецептури.  

Автоматична автономна 
 коробка передач Shifttronic 
 із пультом керування 
 (можливість ручного управління)

Комп’ютер кормозмішувача

Але оскільки ке  рів  ництво підприєм-
ства — данці, то ці алгоритми чітко під-
лаштовані під практику зарубіжних 
колег. Такий принцип роботи підприєм-
ства на засадах суміжної управлінсько-
ви  роб ничої струк  тури, на думку Андрія 
Підлубного, є дуже сприятливим для 
розвитку сучасного українського госпо-
дарства: «Данці намагаються не “обрубу-
вати під корінь” наш стиль роботи, а 
виявити недоліки, проаналізувати та 
усунути їх». Гос  подарство регулярно 
навідують експерти з Данії — консульту-
ють українських ко  лег та обмінюються з 
ними досвідом.

Добре налагоджена 
комунікація

Безперечно, ведення гос-
подарства з іноземними 
інвестиціями на засадах коо-
перації має свої особливості. 
Пе  ребуваючи по різні боки 
західного кордону України, керувати 
всіма нюансами процесу молочного 
виробництва досить складно. З огляду 
на це європейські інвестори запросили 
данського спеціаліста Ульфа Матіасена 
для нагляду за підприємством та запов-
нення проміжної ланки комунікації. І в 

господарстві «Ржавчик» 
така мо  дель ефективно пра-
цює. Керівний склад госпо-
дарства володіє англійською 
мо  вою і може вільно контак-
тувати з паном Матіасеном, 
який не лише контролює всі 
процеси в господарстві зі 
свого кабінету, а й залюбки 
виходить «у поле». Окрім 

управління підприємством, данець має 
в своїй компетенції прийняття рішень 
стосовно вибору техніки. Звісно, прин-
цип кооперації дає змогу винести комп-
лексний вердикт, та експертна думка 
пана Матіасена, як правило, превалює. 
«Якщо він уже щось задумав, його важко 
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Додаткове (третє) вікно  
для вивантаження готового корму 

Шнек посиленої 
конструкції

Вадим Заїка

Андрій Підлубний


