
 

 

Організатор:  

 

       Партнери: 

                                  

                           

 

 
 

Найкращий силос, раціони ВРХ та 
практика доїння 
Запрошення на практичний семінар 

Посольство Великої Британії в Україні запрошує відвідати практичний 
семінар Найкращий силос, раціони ВРХ та практика доїння за 
участі британського експерта з силосування. Британський досвід у 
доступній та зрозумілій формі! Співорганізатори семінару – офіційний 
представник JCB, СТОВ «АФ Маяк». Захід розраховано на директорів 
господарств ВРХ, головних зоотехніків, спеціалістів із заготівлі кормів та 
агрономів.  

Дата: 25 вересня 2018 року 
Час: 8:30 – 17:30 
Місце: Піщанський сільський будинок культури, вул. Леніна, с. Піщане, 

Золотоношський р-н, Черкаська обл. та СТОВ «АФ Маяк» 
 

Координати: 49.745179, 31.844147 

  

Просимо підтвердити Вашу участь на електронну адресу 
pavliuk@latifundistmedia.com або за телефоном 050 381 56 87. 

 

Участь БЕЗКОШТОВНА  

Попередня реєстрація обов’язкова, кількість місць обмежена 
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Попередня програма заходу 

25 вересня 2018 

Піщанський сільський будинок культури, вул. Леніна с. Піщане, Золотоніський р-н, 
Черкаська обл., 19723, 

7:00  Безкоштовний трансфер від станції метро Вирлиця, м. Київ 

8:30 – 9:00 Реєстрація біля Піщанського сільського будинку культури, ранкова кава 

9:00 – 9:15 Відкриття та вітальне слово, Олексій Васильченко, заступник директора СТОВ 
«АФ Маяк»; Кеті Коттрелл, Перший секретар, Керівник комерційного відділу, 
Посольство Великої Британії в Україні 

9:15 – 11:15 Лекція Організація процесу заготівлі для покращення якості силосу та 
показників продуктивності ВРХ, Енді Стжелецький, експерт із силосування, 
технічний директор Kelvin Cave Ltd, Велика Британія 

11:15 – 11:30 Питання-відповіді 

11:30 – 12:00 Ланч та британське чаювання, неформальне спілкування 

12:00 – 12:20 Силос від JCB: від трамбування до згодовування, Ренат Аскаров, інженер з 
продажу с.-г. техніки JCB 

12:20 – 12:40 Арифметика економії: подрібнювачі соломи, кондиціонери валків та інші 
помічники фермера, Орина Басанець, менеджер ТОВ «Агроінмаш» 

12:40 – 13:00 Вплив якості силосу на виробництво молока, Руслан Сусол, д-р с.-г. наук, 
професор, науковий консультант ТОВ «Райт Френк» 

13:00 – 13:20 Трикутна вентильована дійкова гума. Автоматизація процесу доїння, 
Мартін Aйструп, директора з продажу регіону Східна Європа milkrite│ InterPuls 

13:20 – 13:30  Переїзд на молочну ферму СТОВ «АФ Маяк», с. Піщане 

13:50 – 15:50 Майстер-клас із візуальної оцінки силосу біля силосного бурту, практичний 
аудит ферми  

Техніка JCB в процесах трамбування та виїмки силосної маси, 
приготуванні та згодовуванні раціону 

Демонстрація соломорізки Tomohawk від Teagle Machinery Ltd. 

Експрес оцінка монокорму на кормовому столі від ТОВ «Райт Френк» 

Порівняння результатів доїння за використання трикутної вентильованої 
дійкової гуми Milkrite 

15:50 – 16:00 Переїзд в ресторан «Старий Маяк», вул. Калініна, с. Піщане 

16:00 – 17:30 Вечеря, розіграш призів, неформальне спілкування 

17:40 Безкоштовний трансфер до станції метро Вирлиця, м. Київ 

 

Просимо підтвердити Вашу участь на електронну адресу 

pavliuk@latifundistmedia.com або за телефоном 050 381 56 87 до 20-го вересня 

2018 р. 
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