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Сталийрозвиток
тадобробуттварин

Інформаційненасиченняцьогоріч
ного заходу, від ділових зустрічей та
конференцій до розмов фермерів за
келихомпива,стосувалисяпереважно
теми інноваційуфілософії«добробу
ту тварин». «Споживачі чекають від
сільськогогосподарствазмінвпитанні
утримання продуктових тварин. Але
не всі зміни є реальними, тож нашим
основнимзавданнямєподоланнямож
ливого непорозуміння між досвідом
роботифермерівтаочікуваннямиспо
живачів,—відкриввиставкуМарсель
Деніоль, президент SPACE, додав
ши.—Роботафермерівмаєбутирен
табельною. Але якщо люди відмовля
тимуться купляти нашу продукцію,
томайбутнєусієїгалузіопинитьсяпід
питанням».

Цятемасталазаголовкомдлябага
тьох продемонстрованих у рамках

На доволі тривалий період офлайн
зустрічі зійшли нанівець, а онлайн
спілкуванняперетворилосянанеобхід
ністьісталохітомсезону.Ізвіснож,не
цеоминулоSPACE,організаториякого
вирішили усю виставку минулого року
перенестив інтернетформат,створив
ши онлайнплатформу, доступну у
мобільномудодаткутанасайтівистав
ки. Втім, попри вдалу адаптацію до
умов пандемії та хороші показники
залучення, в 2021 від нової традиції
керівництвозаходувирішиловідмови
тися, натомість зігравши на сильних
сторонахобохформатів.

Офлайн-виставкизалишаю-
тьсяактуальними

Якнаслідок,ювілейний35йSPACE
2021 традиційно проходив у францу
зькому місті Ренн з 14 по 17 вересня,
втім із характерною особливістю —
післякласичноготриденного«живого»
заходу (з 14 по 16 вересня) 17 вересня
організатори забезпечили додатковий
віртуальнийвиставковийтурзонлайн
доступом до конференцій, екскурсій на
ферми та семінарів, які відбулися за
попереднітривиставковідні.

Згідно з інформацією організаторів,
до заходу долучилося 1100 експонентів

та75тисячвідвідувачів,утомучислі—
понад 4,5 тисячі зза кордону. Для
порівняння, захід 2019 року, який від
бувся до початку пандемії COVID19,
зібрав трохи більше 110 тис. гостей, а
онлайнверсія2020—близько100тис.
відвідувачів.

Такі цифри дозволяють сказати
напевне—попри«просадку»вдекілька
десятків тисяч візитерів, організатори
SPACE молодці, що не побоялися лімі
туючого фактору у вигляді COVID19 і
дализеленесвітлоцьогорічнійофлайн
виставці.Успішнепроведенняповерну
ло відчуття «нормальності», адже,
незважаючинатворчіспособиперевес
ти комунікацію у діджитал, ніщо не
порівнюєтьсяіззустрічамивічнавіч.І
це,якніщоіншезакріпиловпевненістьу
актуальності та доцільності живого
форматудляусіхприйдешніхтваринни
цькихзаходівяклокального,такіміж
народногомасштабу.
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? Анно-Марі, цього року
SPACE повернувся у формат
«живої» виставки. У команди
було коливання щодо доціль-
ності цього на фоні обмежень
COVID-19?

Звісно ж, по завершенню
минулорічного онлайн-заходу у
нас був період невизначеності,
коли ми запитували себе: «А чи 
змо же мо ми під го ту ва ти жи ву 
ви став ку на SPACE-2021?». Утім, виставкові
заходивпершучергуцінуютьсамезазустрічі,
ацьогорічнийSPACEєювілейним,тожкоман-
дабуладуженалаштованоюнате,щоборгані-
зуватитрадиційнешоутазабезпечитипрофе-
сіоналів тваринницької галузі тет-а-тет комуні-
кацієюізколегами.

? Чого не вистачало діджитал-версії
SPACE?

Контактутрадиційнихвиставковихумовах
єоб’єктивнобільшякіснимпорівняноізонлайн-
форматом. Не зрозумійте неправильно, у
діджиталу є свої великі переваги, зокрема,
коли мова йде про проведення навчальних
вебінарів у Zoom чи відео-презентацій на
Youtube.Протеневартозабувати,щовпершу
чергуSPACE—цепрофесійнийзахід,якиймає
передуватипродуктивнійкомунікації.

? Анаонлайн-виставцілюдибулименш
схильнідотакоїкомунікації?

Одназперевагдіджиталуполягаєвмож-
ливості бачити конкретні цифри залучення
людей.Так,багатохтоспілкувавсяміжсобою
уформіповідомлень,слухаввебінаритапере-
глядав продукцію компаній-учасників, проте
будемо відверті, це не дуже ефективно спри-
яло продуктивним розмовам. Люди рідко дру-
кували та йшли на контакт, а просто мовчки
заходили ознайомитися із описами продуктів
чипослухативебінар.Увипадкуживогозаходу
відвідувачнатомістьодразунаціленийнароз-

мовузметоюотриманнятоїчиіншої
інформації.Вцьомуйполягаєоснов-
навідмінністьякдляучасників,так і
дляекзибіторів.

? Утімцьогорічвиповністюне
відмовлялися від діджиталу і
натомість вирішили скомбінувати
офлайнізонлайном.Чомутак?

Ще минулого року ми розуміли,
що діджитал формат не стане замі-

ною того заходу, до якого люди звикли за
понад30років.Втім,минулорічнийонлайн-за-
хіддоповнивнашебаченнявиставки,оскільки
надавможливістьподілитисяцікавимиконфе-
ренціямитавиїздамиугосподарстваізтварин-
никами з усього світу. Так ми прийшли до
бажання зробити в цьому році 3 дні живої
експозиції із додатковим онлайн-днем і надалі
плануємо ще більше працювати над тим, щоб
обидва формати ужилися один із одним у
сучасномусвіті.

? Цей підхід вніс якісь зміни у процес
організаціїзаходу?

Більшою мірою так. З одного боку, без
живого спілкування та вражень виставка не
можеіснувати.Зіншого,подорожіміжкраїнами
все ще залишаються складним питанням для
багатьохлюдей.Тожщозусього,щомихочемо
показати, має бути доступним онлайн, а що —
офлайн?Цесталодлянассвоєріднимвикликом.

? Ідочоговиприйшли?
Дотого,щовсемаєбутичесно.Мизабез-

печуємо відвідувачів живого заходу усіма
аспектамитрадиційногоSPACE—стендиком-
паній, конкурс інновацій, ринг та аукціон тва-
рин,виїздиугосподарства.Окрімтого,внасє
окрема команда, завдання якої — перенести
цейдосвідякомогадетальнішеврежимонлайн
для тих учасників, які не змогли приїхати на
цьогорічний захід. Це як дві дитини в сім’ї, їх
требалюбитиоднаково.

Анна-Марі Кеменер, 
Генеральний комісар 

SPACE

Анна-МаріКеменер:
«Минемоглисобідозволитипропуститиювілей!..»

20
21 оновлена

філософія
традиційного
шоу

Чогоможнабулоочікувативідпершогопост-пандемічноготва-
ринницькогоSPACE?Покиодніпрогнозувалинапівпорожнікори-
доризлишефранцузькимизавсідниками, іншібулипереконані,
щоможливістьзібратисявживупіслядвохроківлокдаунівспри-
чинить активне залучення професіоналів сільського господар-
ства з усього світу. Судячи з усього, правда виявилася десь
посередині,аатмосферазаходу,хочінаповненаамбіціями,вод-
ночасбулапронизанапевнимваганням.

Д. Крю ков 
d.kriukov@univest-media.com

Л. Крюкова  
l.kryukova@univest-media.com
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виставкирозробок:відроботизовано
гообладнаннядлябезстресовогодоїн
нятаутриманнядокормовихдобавок
для покращення здоров’я ШКТ тва
рин. Загалом 108 підприємств подали
заявки на цьогорічну премію іннова
ційInnov'Spaceілише35знихздобули
нагородутавизнаннянеупередженого
міждисциплінарного журі, до складу

якого увійшли інженери Сільськогос
подарськоїПалати,INRAE(Національ
ний інститут сільськогосподарських
досліджень) та INPI (Національний
інститут промислової власності), а
також представники галузі тварин
ництва та журналісти спеціалізованої
преси. «У прийнятті рішення щодо
присудженняпремії Innov’Spaceпріори
тетним було питання актуальності
та удосконалення існуючої практики
веденнятваринництва.Михочемопід
тримувати статус платформи, яка
пропонує аграріями нові можливості

для подальшого розвитку галузі», —
поділилася коментарем АннаМарі
Кеменер,Генеральнийкомісарвистав
киSPACE.

Яскравікольори
генетичногосезону

Для багатьох відвідувачів актуаль
нимурамкахцьогорічногозаходустало
питання: «А чи будуть узагалі покази
тварин?».Втім,поприпотенційнісклад
ності, програму селекційних змагань
вдалосяреалізувати.Загалом,дляпока
зу завезли 550 голів великої рогатої
худоби 13 різних порід та 200 голів
11порідовецьтакіз,якідемонстрували
своюкрасутагенетичнінадбанняфер
мерівнаголовнійареніпротягомтрьох
виставковихднів.

У світі софітів цьогорічного дефіле
опинилися м’ясна руждепре та нор
мандська молочна породи, яким були
присвяченітрадиційнідлязаходунаціо
нальнізмагання.Післяконкурсноїчас
тиниусюплеміннухудобубуловистав
ленонааукціонGenomicElite,врамках
якого учасники мали змогу придбати
тварин як безпосередньо з рингу, так і
замовити в режимі онлайн через сайт
абододатоквиставки. 

Оптимізаторпопередньої
обробкивимені,Lely

Кожен,хтознайомийздіяльністюкомпаніїLely,знає,
щометоювсіхїїінноваційєзабезпеченнябезстресовогота
автоматизованого процесу доїння молочного поголів’я.
Найновішою розробкою французького виробника, яка
отрималанагородуInnov'Space,сталащіткадляочищення
дійокпереддоїннямнароботизованійустановці.Крімусу
неннябрудуцейдевайсзабезпечуєавтоматичнустимуля
ціювименізметоюзбільшеннямолоковіддачібезшкоди
длякомфортукоровиабоздоров’явимені.

Системадезінфекціїдійокнаоснові
УФ-випромінювання,Urban

Нововведення призначене для усунення основного
недоліку автоматизованої станції випоювання телят —

гігієништучноїдійки.Зцієюметою,післясеансувипоюван
някожноготеляобладнаннясвітитьнаробочузонутаводонагрівач

ультрафіолетовим
випромінюванням,
що дозволяє впли
вати безпосередньо
на геном клітини
бактерій:фотохіміч
на реакція перери
ває реплікацію та
транскрипцію ДНК,
щобклітинанемог
ла виробляти нові
білки або відтворю
ватися.

Технологіяпрогнозування
якостісім’якнура,PIC

Технологія Fertiboar базується на
УЗД сім’яників кнура та подальшій
оцінціхарактеристикитканини,якапроду
куєсперму,зточкизоруоднорідностііехогенності.
Нанаступномуетапіпрограмадодаєдорозрахова
них параметрів алгоритм контрольованого нав
чання,щобпередбачитиймовірністьтого,щокнур
надастьеякулятбажаноїякостіщедопершогозбо
ру. Наразі компанія PIC планує використовувати
цю розробку на власних фермах, щоб відбирати
кнурівізкращоюякістюсім’ядлясвоїхплемінних
центрівзвиробництваспермопродукції.

Боксдлявільногоопоросу,VereijkenFrance

З кожним роком зро
стаютьвимогисуспільства
щодозабезпеченнядобро
бутутварин.Щостосуєть
ся свинарства, однією з
проблем є стресове утри
мання свиноматок у стан
ках для опоросу. З цією
метою компанія Vereijken
вирішила представити
інтегроване гніздо для
поросят,якезабезпечуєзахистпоросятзавільногоутриманнясви
номатки.РозробкаNannyNest145X85являєсобоюціліснийблок,
якийрозміщуєтьсяукорпусбоксудляопоросу.Належнутемпера
турупоросятамзабезпечуєпідлога ізпідігрівомнаводянійбані,а
безстресовийдоступфахівцівфермидотварин—4технічніотвори
(окремодляконтролюзасвиноматкою,годівлітапроведеннявідлу
чення). Напівпрозорий подвійний дах корпусу забезпечує оглядо
вістьпоросят,дозволяючифермерулегкоконтролюватитаоброб
лятибоксдляопоросу.
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