ДОСВІД СИСТЕМИ ВИРОЩУВАННЯ БРОЙЛЕРІВ
КРОСУ КОББ-500 У ФЕРМЕРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
«VIKING FAGEL» ШВЕЦІЯ
Загнієнко С.О., магістр 1 року навчання∗
∗

Науковий керівник: канд. с.-г. наук Васильєва О.О.

Зробивши акцент на те, що привнесло високі технології в сільське господарство, Швеція вдало вписалася в аграрну політику Євросоюзу, націлену на зниження дотацій і розвиток екологічного землеробства і тваринництва. У Швеції працює 70000 фермерських господарств, а кількість орних земель, що обробляються одним фермерським господарством, складає 34га.
Зберігається тенденція скорочення кількості людей, зайнятих в сільськогосподарському секторі. Обсяги виробництва залишаються стабільними завдяки використанню сучасних форм і методів господарювання, спеціалізації і
впровадженню нової техніки. 2,5% економічно активного населення (100
тис. чол..) зайнято в сільському господарстві. 61% людей, що займаються
сільським господарством.
Більшість шведських ферм є родинними підприємствами і обслуговуються членами однієї сім'ї із залученням сезонних працівників.
Приватне підприємство (птахоферма) "Viking Fagel" було засновано в
2000р. Майком Олсоном, на даний момент власником ферми є Бьйорн Олсон. Господарство спеціалізується на вирощуванні курчат-бройлерів, гусей
та індиків. Ферма одна із найпотужніших в Швеції, виробництво м’яса та
м’ясопродуктів займає 50% від всіх ферм Швеції, які спеціалізуються на вирощуванні бройлерів.
Метою досліджень було проведення аналізу особливостей вирощування
бройлерів кросу Кобб - 500 в умовах фермерського господарства «Viking
Fagel» та порівняння показників продуктивності птиці зі стандартом кросу.
Вирощування молодняка на фермі проводиться по програмі «порожньо/зайнято», не допускається формування різновікових груп. Утримують
молодняк на глибокій незмінній підстилці. За рік на фермі "Viking Fagel"
проводять 7 циклів вирощування бройлерів.
На індивідуальне замовленням на фермі вирощують також курчат до
3-тижневого віку до живої маси 650-700г, але таки партії бройлерів невеликі
і кількість циклів їх вирощування на рік не більше 2. Для курчат - бройлерів
кросу Кобб-500 в умовах фермерського господарства «Viking Fagel»
характерні наступні показники продуктивності: період вирощування -42 дні,
середньодобові прирости - 60г, життєздатність - 95 %, жива маса в кінці вирощування – 2,450 кг, однорідність стада-70 %. Рівень продуктивності дещо
меншій порівняно з стандартом кросу стандарту (період вирощування -42
дні, середньодобові прирости -61,5г, життєздатність -95 %, жива маса в кінці
вирощування – 2,582 кг, однорідність стада-80%).
Вирощування бройлерів на фермі "Viking Fagel" є прибутковим. Економічна ефективність виробництва на фермі достатньо висока, так рівень
рентабельності одного циклу вирощування бройлерів складає -16-35%.
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