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Фахівці не припиняють наголошу
вати,упершочерговомупорядкуакцен
туйте увагу на здоров’я власного пого
лів’я, оскільки без профілактичного
нагляду та належного ветеринарного
супроводузі сторониперсоналуферми
інтенсифіковане виробництво може
зробитигосподарствуведмежупослугу.
Аколимовайдепровисокопродуктив
них корів, ставки стають справді висо
кими. Про це завжди пам’ятають в

агропромисловому наукововиробни
чомупідприємстві«Візит»,щонаВін
ниччині.Самеуцьомугосподарствіми
побачили корів нібито з обкладинки
журналу по племінному розведенню
тваринджерсейськоїтаголштинізова
ноїчорнорябоїпорід.«Колипрацюєш
ізджерсеямитаголштинами,питання
супроводузавждибудедлягосподарст
вапріоритетним.Першідоволічутливі
до стресу, а другі, за недостатнього
догляду, матимуть проблеми зі здо
ров’ям, зокрема копитами та
вим’ям»,—пояснюєОлександрМіщен
ко,головнийлікарветеринарноїмеди
циниАПНВП«Візит».

Джерсеїчиголштини:
чомубнеобидва?

У2000муроцімолочнийкомплекс
підприємства отримав у спадок гене
тичний мікстовий салат і протягом 20
роківнарощувавпоголів’яукраїнських
чорнотачервонорябоїпорід.Тимне
менш, у 2019 році разом із розвитком
прийшлопрагненнядовдосконалення,
яке супроводжувалося завезенням
племінних нетелей голштинської та
джерсейської порід із Данії та прове
денням будівельних робіт із метою
осучаснення виробничих приміщень.

СТАДОПІДНАГЛЯДОМ:
вивестиздоров’я
корівупріоритет
Автоматизоване доїння, сучасний парк техніки, чітко прораховані 
раціони, високопродуктивні тварини, передові генетичні 
вдосконалення — саме це ми маємо на увазі, коли мова заходить 
про молочне господарство ХХІ сторіччя. І, звісно, у цьому 
випадку, дійна корова перетворюється на повноцінного учасника 
безперервного виробничого процесу. Але є одне але… Корова 
— не машина, безперервно працювати не зможе, особливо, 
коли на її стан здоров’я звертають увагу в останній момент.

МиколаЮрчишин,керівникАПНВП«Візит»

—Мизавждипідходилидомолочногобізнесудужевідпо
відальноізарокисвого існуваннявинеслидекількаважли
вихуроків.

�Першийізних—людинаненароджуєтьсязізнаннями,і
практичнокоженбізнеспочинаєтьсябезпевногодосвіду.Тож,
визначальнимєнамірвчитисяякусвоїхколег«поцеху»,так
інасвоїхпомилках—набиватишишки,вставатитайтидалі.

�Другиймомент,якийязрозумів—інструментомпотріб
нонелишепрацювати,необхіднотакожумітизанимдогля
дати.Зцієюметоюмиробимоставкунелишенабізнеспід
хід,алейназдоров’ятварин—заінтенсивноговиробництва
середній лактаційний вік наших корів становить не менше
чотирьохроків.

�Зрештою, третій принцип, за яким ми розвиваємо наше
підприємство — відповідальне ставлення до продукції, яку
виробляємо.Адже,передусім,коженбізнеспрацюєнавласний
імідж.УФранціїяпобачивпоголів’яджерсеївізрозумів,щоця
породапідходитьамбіціямнашогогосподарства.Спершупри
дбалиуданськомуплемінномугосподарстві300голів,упро
цесіроботизновоприбулимпоголів’ямджерсеївпобачили,що
ці тварини більш компактні, споживають менше корму, ніж
голштини,алеприцьомудобредоятьсяімаютьнабагатокра
щіякісніхарактеристикимолока.Тому,невідкладаючирішен
ня у довгий ящик, придбали ще 1100 голів, що передувало
побудовіокремоїдоїльноїзали—паралелі2х24—виключно
підцюпороду.ЗаразнаАПНВП«Візит»доятьсяякджерсеї—
20л/добу(6,0%жиру,3,6%білку),такіголштинізованічорно
тачервонорябі—33л/добу(3,9%жиру,3,2%білку).Таким
чином,миефективнобалансуємокількістьізякістю.

КОМЕНТАРКЕРІВНИКА
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 20 років поспіль господарство працювало з українською чорно- та червоно-рябої породами.  
У 2019 році було завезено племінних нетелей голштинської та джерсейської порід. Зараз на  
АПНВП «Візит» дояться як джерсеї — 20 л/добу (6,0% жиру, 3,6% білку), так і голштинізовані  
чорно- та червоно-рябі — 33 л/добу (3,9% жиру, 3,2% білку) Сімейне подружжя Міщенків: Олек сандр та 

Аліна познайомилися один із одним під час 
роботи в АПНВП «Ві зит». Спільна справа не 
тільки обєднала молодих людей, а і допомогла 
реалізувати свої професійні мрії та разом 
досягти більшого успіху

Сім’я, розділене за статтю

Прискорює генетичний прогрес

Новітня технологія у виробництві сексованої сперми
Наші найкращі генетичні лінії

Вища відносна запліднююча здатність

Це те, на що Ви 
так довго чекали...  

Sexcel™ – сексована сперма, основана на використанні технології 
21-го століття і найкращої генетики ABS, щоб Ви отримали більше 
тільних тварин у Вашому стаді. 

ТОВ «ГЕНУС УКРАЇНА» 03164, 
м. Київ, вул. Підлісна, 1

моб. тел.: +38(067) 504-52-07, 
                 +38(067) 656-77-46

e-mail: abs.ua@genusplc.com
сайт: www.absglobal.com
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сом,використовуютьКолібінРКНео(у
дозуванні2млшляхомв/мін’єкції).«За
2 тижні перед очікуваним отеленням
робиморевакцинацію.Близькодвохроків
працюємозцимімунобіологічнимпрепа
ратом — ніяких нарікань не маємо, ціл
ком задоволені результатом! Пасивний
імунітетутелятрозвиваєтьсязпочат

«Зтогочасумипрактикуємодвопорід
неутримання».Сьогоднігосподарство
має статус племрепродуктора з розве
денняукраїнськихчервонотачорно
рябої порід та працює з понад трити
сячним поголів’ям, до складу якого
входятьі1400джерсеїв.Дійногостада
нафермі—1000голів.

Із існуючою сильною базою для
проведення голштинізації додаткова
ставкагосподарстванамолоднякджер
сеїв була доволі цікавим ходом. «Це
сталосядоситьспонтанно—нашвлас
никвідвідувавгосподарстваДаніїізвер
нув увагу саме на цю породу. Європейці
дуже хвалили якість джерсейського
молока та міцне здоров’я цих тварин,
тож, рішення керівництва АПНВП «Ві
зит» було одностайним — працювати
мемозцієюпородоюіми!»,—говорятьу
господарстві.

Ветеринарнийнагляд
першочергово!

Як відомо, грамотно складена та
правильно проведена профілактика на
молочному комплексі виконує декілька
важливихзавдань.Зодногобокудозво
ляє господарству уникнути численних
інфекційнафермі,азіншого—заздале
гідь заощадити витрати на лікування

тварин (яке, будемо відверті, є в рази
дорожче за профілактику). Таким
чином, у розрізі організації  профілак
тичнихзаходів,фахівціАПНВП«Візит»
одразу розставили правильні акценти.
Так,комплекспревентивнихзаходівна
фермі охоплює своєчасне очищення та
дезінфекцію всіх виробничих  примі
щень,чіткоскладеніраціонизгіднороз
поділеннятвариннатехнологічнігрупи

та використання якісних ветеринарних
препаратів.Доречі,якщомовайдепро
ветеринарне забезпечення, то у госпо
дарстві на постійній основі співпрацю
ють із компанією Bioveta. «Колібін Рк
Нео, БіоБос Респі 4, біобос ІБР маркер,
естрофан,лецирелін—цедалеконепов
ний список біоветівських препаратів,
якимимикористуємосяусебенапідпри
ємстві,—розповідаєОлександрМіщен

ко.—Двічінамісяцьнас
відвідуютьконсультан
ти цієї компанії, які в
рамкахспівпраціпрово
дять плановий огляд
поголів’я та пропису
ють протоколи вакци
нації».

Питання полегше
ного ветеринарного
супроводу також стало

важливим моментом, який зіграв на
користь закупівлі джерсеїв. «Ця порода
загаломбільшстійкаікращевідновлює
ться після отелення. Вони менш при
мхливі до раціонів і не такі проблема
тичніупланіздоров’я,якголштини»,—
ділиться лікар. Тим не менш, вибір
більшстійкоїзастатусомздоровяпоро
динеозначає,щопитаннямвакцинації
на фермі нехтують. Навіть навпаки,
попри, здавалосяб,вираженупростоту
доглядузаджерсеями,схемавакцинації
для як для них, так і для голштинів у
господарствізалишаєтьсяоднаковою.
 Дляактивноїімунізаціїтільнихкорів
із метою передачі новонародженим
телятам пасивного імунітету проти
захворювань ШКТ, викликаних бакте
ріямиE.coli,ротавірусомтакоронавіру

  Нетелі на молочний комплекс «приходять» у віці
22місяців.Коровипісляотеленнятапередроздоємпере
водятьсядоокремоїгрупи,девониутримуютьсяпротя
гом 21 дня. Там розписаний окремий раціон, спрямова
ний на швидке відновлення організму тварини, після
цьогокоровипереходятьнароздій,деотримуютьвисоко
продуктивнийраціонізбільшоюкількістюконцентратів.
 Телятримаємобілякоровинебільше15хв.—цього
часувистачаєдлятого,щобвонайогооблизала.Надалі
новонародженого переводимо в окремі будиночки, де
вониутримуютьсядодвомісячноговіку.Системавипою
ванняунаснаступна:спершудаємотелятаммолозивота
молокоматері(по3л,двічінадень),аз5дняпереводимо

їхнасквашенемолоко(сквашуємо85%мурашиноюкислотою).Цедаєнамможли
вістьзабезпечитителятамхорошісередньодобовіприрости(уджерсеїввонискла
дають350–400г/добу,уголштинів—550600г/добу).
 З60денноговікутелятпереводятьугруповіклітки,щорозрахованінакілька
голів, а з трьох місяців — у приміщення на групове утримання та повноцінний
комбікорм.ЗЦМамивзагалінекористуються.
 Високопродуктивнагрупакорівунаспочинаєтьсявід18лівище.Колибачимо,
щокоровапочинає«скидати»молокоближчедо180годнялактації,готуємоїїдо
запускунасухостій.Переводимоугрупунизькопродуктивнихіпоступовознімає
мо з раціону концентрати та соковиті корми. Запуск на сухостій відбувається
одномоментно.
 Практикуємотриразоведоїння:першерозпочинаєтьсяопівнашостогоранку,
друге—опершійдня,третєтриваєз7годинидо11вечора.Укожнійямізнахо
дитьсяпо4оператора:одналюдинавідповідаєзапроведенняdipping,друга—за
перевіркунамастит,щедвоєєвідповідальнимизасампроцесдоїння.
 Зісвогодосвідускажу,джерсеї—класнітварини,втім,дужечутливідостресів
тазмінраціону.Інодіугосподарстві,якібудьденавиробництві,трапляютьсяпев
ніфорсмажорніситуації:тотехніказладувийде,тохтосьізперсоналузахворіє…
Тимнеменш,мивсірозуміємо,коровуценецікавить(аджерсеяіпоготів).Якщо
у приміщенні, де вони перебувають, будуть якісь сторонні шуми або незнайомі
люди,якщоїмпозаплановоробитимутьоглядчироздадутьневчаснокорм(абоне
додадуть у раціон якихось складових), тварини цієї породи відреагує одразу. В
результаті,утойсамийдень,отримаємосуттєвонижчумолоковіддачутаневисо
кий показник жиру в молоці. Саме тому процес кормороздачі на фермі строго
регламентований — проводимо його чітко двічі на день (перший раз — о 06:00,
покигрупайденапершедоїння,адругийраз—з15:00до16:00).

КОМЕНТАРЗООТЕХНІКА

АлінаМіщенко,
головнийзоотехнік

АПНВП«Візит»

З 60-ден но го ві ку те лят пе ре во дять у гру по ві кліт ки, що роз ра хо ва ні на кіль ка го лів, а з трьох  
мі ся ців — у при мі щен ня на гру по ве ут ри ман ня та пов но цін ний ком бі корм
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«Колібін Рк Нео, БіоБос Респі 4, біобос ІБР маркер, естрофан, 
лецирелін — це далеко неповний список біоветівських препаратів, 

якими ми користуємося у себе на підприємстві», —  
розповідає  Олександр Міщенко

710/20

У господарстві  працює два доїльних зали:  
ялинка 2х12 і паралель 2х24 дійних місць. Сервіс 

устаткування можна проводити без зупинки  
процессу доїння — все обладнання знаходиться у 

підвальному приміщенні, тож у доїльній залі не 
чутно клацання та «шипіння» доїльних стаканів. 

Тиша і спокій для корів...
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ку вживання молозива,
отриманого від щеплених
корів, і триває протягом
усьогоперіодугодування»,—
наголошує  Олександр
Міщенко.
 Длядосягненняактивно
го імунітету тваринам із
трьохмісячного віку в
обов’язковомупорядкувак
цинують від респіраторних
інфекцій. «Для чого ми це
робимо? Як відомо, телята
відщепленихматерівмаютьзмогучерез
молозиво отримати пасивні антитіла,
втімостанніпоступовозникаютьупро
довжкількохтижнів.Тож,користуємося
інактивованою вакциною БіоБос Респі 4
(вводимо п/ш у дозі 2 мл), яка захищає
нашмолодняквідпарагрипу,вірусноїдіа
реї, синцитії та пастерелли. Ревакцина
цію проводимо через 3 тижні, потім з
21годо45годняпісляотеленнятвари
намповторновводимоцейпрепарат».
 Длязабезпеченнялокальногозахисту
слизових оболонок дихального апарату
від вірусних респіраторних патогенів  у
господарстві застосовують BioBos IBR
marker: «З 14го дня до 21го дня свого
життя наші телята інтраназально
отримують імунний захист — вводимо
препаратпо1млукожнуніздрютварини
за допомогою аплікатора. Тобто на одну
головувикористовуємо2млвакцини».

Правильно впроваджена програма
вакцинації допомогла господарству до
сягнутивідміннихвиробничихрезульта
тів: зменшило число випадків клінічних
захворювань дихального апарату телят
на90%;нівелювалоциркуляціювірусних
збудників серед існуючого поголів’я,
заощадило кошти завдяки відсутності
потребиякулабораторномумоніторин
гу, так і безпосередньому лікуванні
інфекційних захворювань. «Завдяки
використаннювищезазначенихвакцинми
ефективно контролюємо епідеміологічну
ситуацію у себе на фермі. Не припиняю
говоритисвоїмколегам,кращепопереди
ти інфекцію, ніж потім боротися з її
наслідками»,—наголошуєОлександр.

Великуувагугосподарствоприділяє
протимаститнійпрограмі.«Минедопус

каємосценаріюхронізаціїпро
цесу,напостійнійосновіпро
водимо діагностичні заходи,
оперативно реагуємо на
результати—на1000дійного
поголів’яможебутинебільше
12 маститних корів, і з них
2–3зхронікою»,—продовжує
лікар ветеринарної медици
ни. Як відомо, одним із най
більш поширених варіантів
маститу є його субклінічна
форма—завідсутностівиди

михклінічнихознаквизначитиїїможна
по збільшенню концентрації соматич
них клітин у молоці. «Використовуємо
дляцихцілейспеціальниймаститтест
— здоюємо перші цівки молока кожної
коровинапланшетку.Якщов1млмоло
кабачимовід200000ібільшесоматич
нихклітин,тоодразупереміщуємотва
ринудоокремоїгрупиіпризначаємопро
тизапальну терапію. За лікування лак
туючих корів, хворих на клінічні форми
маститу, добре зарекомендувала себе
антибактеріальна схема з використан
ням інтрамамарних суспензій Гамарету
таІнтрамаруЛЦ.Вводимопо1шприц
тубіпрепаратувураженучвертьмолоч
ної залози, яку попередньо видоюємо та
дезінфікуємо.Післяцьогомолочнузалозу
обов’язковомасажуємо—цетребароби
тидлятого,щобрівномірнорозподілити
препарат по всій цистерні. У важких
випадках повторно вводимо через 24
год.».

Репродукціяза
впровадженоюсхемою

Із закупівлею якісного молодняку
пріоритетнимдлягосподарствапостало
питання генетичного вдосконалення.
«Генетикою почали займатися відносно
нещодавно,тож,зібравшидекількавідгу
ківвідколегщодокомпаній,представле
нихнавітчизняномугенетичномуринку,
зупинили свій вибір на ABS Global», —
говорить головний лікар ветеринарної
медицини. Господарство практикує
штучнеосіменіннязазатвердженоюсхе

моюстимуляціїохоти.«Спочаткурозпо
чиналипрацюватизізвичайноюспермою,
апіслязавезенняплеміннихнетелейгол
штинськоїтаджерсейськоїпорідізДанії
посталопитаннявикористаннясексова
ногопродукту».Наразіфермазакупляєу
компанії сексовану генетику Sexcel, яка,
за переконанням Олександра Міщенка,
маєнетількичудовіпоказникифертиль
ності,айвисокийгенетичнийпотенціал:
«Наскільки мені відомо, для сортування
допускаютьсялишенайкращібугаї,щона
сьогодні робить їхню технологію найсу
часнішоюусвіті.Дотогож,впроваджен
нячіткихпротоколівсинхронізаціїдозво
ляютьосіменятикорівузручниймомент
у зазначений для цього період часу, що
добре позначається на загальному
менеджментістада.Доплюсівсинхроні
заціїябивідністакожтойфакт,щогор
мональні препарати допомагають ліку
ватитакігінекологічніхвороби,якендо
метрити, фолікулярні та лютеїнові кіс
тияєчників,гіпофункціюяєчниківтощо».
З метою синхронізації фахівці АПНВП
«Візит»практикують10денневведення
тваринамгормональнихпрепаратів:
  ін’єкція нульового дня — релізинг
гормонгонадотропінуЛецирелін(4мл);
 на7йденьо07:00—препаратзумі
стомклопростенолуЕстрофан(2мл);
  на 9й день о 16:00 — повторне вве
денняЛециреліну(2мл);
  на 10й день о 08:00 — проводиться
штучне осіменіння (2 спермодози на
корову,1,5—нанетеля);
 на32йденьпроводитьсяУЗдіагно
стика на підтвердження тільності
(повторночерез2місяці).

Ранішегосподарствоосіменялотва
ринзаприродньогоприходувохоту,але
ценедозволялосплануватимісяцімасо
вого розтелення: «Схема, своєю чергою,
дозволяєнамсплануватибільшеотелень
на період «осіньзима», коли ціна на
молоковища». 

ОлександрМіщенко,
головнийлікар

ветеринарноїмедицини
АПНВП«Візит»
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