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Міжнародний конгрес
«Прибуткове свинарство»
відсвяткував десятий ювілей
5 червня 2018 року Київський виставковий центр «АККО Інтернешнл»
гостинно відкрив свої двері для учасників ювілейного Х Міжнародного
конгресу «Прибуткове свинарство». Цього року головна подія галузі свинарства об’єднала понад 650 учасників, серед яких близько 400 –
власники та керівники сільськогосподарських підприємств з усіх областей.

Конгрес «Прибуткове свинарство» став майданчиком для відвертої розмови між виробниками, провідними міжнародними та вітчизняними
експертами та владою про все, що стосується
галузі свинарства. Державна підтримка галузі й
оподаткування, проблеми та перспективи розвитку, контроль епізоотичного благополуччя,
прозоре формування цін на живець – лише незначна частина тем, які були охоплені на заході.
Традиційно в рамках конгресу були представлені 3 тематичні секції: бізнес, технологічна та
ветеринарна секції.
Організаторами Х Міжнародного конгресу
«Прибуткове свинарство» виступили Асоціація
«Свинарі України», Всеукраїнська Аграрна Рада
та агроконсалтингова компанія DYKUN за підтримки FAO, USAID та ЄБРР. Ексклюзивним партнером заходу виступила компанія Big Dutchman.
Генеральний партнер – Hog Slat, генеральні
партнери з годівлі – Cargill та Provimi, спеціальний партнер з годівлі – Biochem, генеральний
ветеринарний партнер – Bohringer Ingelheim, а
також ветеринарні партнери – HIPRA, Zoetis.
Під час конференції була проведена дегустація
м’ясних виробів від провідних торгових марок.
По закінченню ділової програми відбулася
святкова гала-вечеря із привітаннями та подарунками від спонсорів та учасників конференції,
живою музикою, розіграшем призів, смачними
стравами та напоями.
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INTER-EDINSTVO HOLDING – щорічний
учасник і партнер Міжнародного конгресу
«Прибуткове свинарство»
Даний захід – ефективна інформаційна площадка і місце зустрічей як з постійними, так і з
потенційними клієнтами. Наші кваліфіковані фахівці діляться своїми знаннями, напрацюваннями та досягненнями в сфері годівлі та здоров'я
тварин, що завжди забезпечує підвищену ділову
активність стенду INTER-EDINSTVO HOLDING.
У рамках програми Х Ювілейного міжнародного конгресу «Прибуткове свинарство» на ветеринарній та технологічній секціях були представлені доповіді від провідних фахівців і партнерів
INTER-EDINSTVO HOLDING.
Високий інтерес у учасників Конгресу викликала актуальна для галузі свинарства України тема
про особливості годівлі свиноматок в літній сезон.
Тему доповіді розкривав експерт в області годування і керівник департаменту досліджень і розробок компанії Miavit (Німеччина) – Альфонс Хесекер.
На ветеринарній секції Віталій Колесников,
бренд-менеджер компанії "Innovad" (Бельгія) та
провідний спеціаліст, висвітлив у своєму виступі інновації і розробки в боротьбі з токсинами,
проілюстрував результати їх практичного застосування в Україні.
INTER-EDINSTVO
HOLDING
представляє
ефективні комплексні рішення в сфері годівлі та здоров'я тварин. Свої досягнення ми підтверджуємо реальними фактами, досягненнями
та успіхами наших партнерів. Синергія компаній-професіоналів стала базисом нових стандартів і сучасного підходу, які необхідні на ринку
тваринництва.

КОМЕНТАРІ УЧАСНИКІВ

UTAGRO: «Продукція на продаж – як для себе»
UTAGRO – компанія нового європейського типу
в сільському господарстві України. Віримо, що
тільки змінюючи підходи до годівлі, утримання
тварин та вирощуючи якісну рослинну сировину,
ми закладаємо основу успішного бізнесу в Україні.
Компанія стабільно працює вже 8 років і на
своєму виробництві готує інноваційні продукти.
Наші корми, БМВД та премікси для свиней поєднують зручність використання і оптимальну
продуктивність.
Ми прагнемо розділити зі всіма принцип екологічності. Ми – за чисте довкілля, в якому будуть
жити і рости наші діти, нові покоління в Україні.
В наші продукти ми додаємо тільки натуральні
інгредієнти і ніколи не вдаємося до різних прискорювачів росту. Продукція на продаж – як
для себе. Саме з цим баченням ми підійшли до
візуального стилю та оформлення нашого стенду. В оформленні ми використали тільки екологічно чисті та перероблені матеріали. Ми хотіли
показати, що свині, які їдять корми UTAGRO, є
щасливими та життєрадісними. Життя свиней –
коротке, саме тому воно має бути щасливе. А це
запорука смачної вечері української родини.
Раді були чути позитивні відгуки від клієнтів
та колег. Для них ми розробили дві професійні
лінійки БМВД:
Porker – преміум лінійка, яка підходить для
великих господарств з власними технологіями
годування.
Swine – ідеальне рішення для господарств,
які націлені на результат.
В рамках Конгресу керівник UTAGRO Юрій
Титечко зробив цікавий виступ на тему: «Налагодження менеджменту стада». Доповідь зроб
лена на прикладі співпраці з ТОВ «Камчатка».
Участь у Х ювілейному конгресі «Прибуткове
свинарство» для нас – це приємна зустріч з нашими улюбленими клієнтами та знайомство з
новими господарствами.
Розпочніть співпрацю з українським вироб
ництвом з німецькою якістю та уважністю до де
талей вже сьогодні!
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виготовляють на заводах Cargill в
інших країнах.
У цьому році на конгресі «Прибуткове свинарство» ми презентували програму годівлі для багатоплідних свиноматок, спрямовану
на покращення якості гнізд та підвищення виживаності поросят,
а також, вперше, лінійку кормових добавок виробництва заводів
Cargill у Європі, зокрема, добавку,
призначену для зменшення агресії
на останніх етапах відгодівлі. Свині стають більш спокійними, що у
кінцевому підсумку приводить до
«Каргілл Енімал Нутрішн»: презентуємо програму годівлі
кращого набору ваги, кращого
для багатоплідних свиноматок
збереження туші, до кращих результатів на виході.
Ювілейний десятий конгрес залишив щонайТОВ «Каргілл Енімал Нутрішн» – структурний
ліпші враження. Ми задоволені такою значною
підрозділ компанії Cargill в Україні, який займакількістю відвідувачів – до нас підходило чимається виробництвом кормів для тварин.
ло клієнтів, які мали можливість поспілкуватися
Ми виготовляємо готові комбікорми, конценз нашими спеціалістами та іноземними експертрати та базові суміші для сільськогосподарських
тами, наприклад, тут був присутній експерт з
тварин під провідним світовим брендом у годівлі –
Данії, а також експерт з Італії, який відповідає в
TM Provimi, а також реалізуємо премікси, які
Cargill за технологію годівлі по всій Європі.

Компанія «Фенікс Агро» – 
готуємося до
трансформації ринку кормової сировини
Агробізнес України – дуже динамічний сектор.
Якість кінцевої продукції і ефективність підприєм-
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ства в цілому неможливі без налагодженої взаємодії виробництва і обслуговуючого його бізнесу.
Компанія «Фенікс Агро», яка ось уже 8 років зай
мається поставками кормової сировини на свинокомплекси України, не могла не відвідати самий
глобальний захід року в сфері свинарства –
Х Міжнародний конгрес «Прибуткове свинарство».
У цьому році конгрес «Прибуткове свинарство» мав особливу атмосферу – на відміну від
минулих років, де учасники галузі обговорювали потокові проблеми, в цьому році ми говорили
про перспективи розвитку свинарства України.
Для нас – торгової компанії – це позитивний
знак, і ми готуємося до трансформації ринку
кормової сировини.
У ході переговорів з нашими партнерами ми
дійшли висновку, що цей товарний ринок готовий стати сервісним. У майбутньому ми бачимо
такі взаємовідносини між постачальником і споживачем, які передбачають прозорість, довіру,
простоту, використання автоматизованих торгових майданчиків.
На наш погляд, можна сміливо стверджувати,
що сервіс – тепер невід'ємна частина торгової
пропозиції компанії. Саме якісні і відпрацьовані стандарти обслуговування на етапах маркетингу, продажів і логістики, додаткові фінансові, інформаційно-консультаційні, освітні опції
від таких сервісних компаній, як «Фенікс Агро»,
дозволять успішно розвиватися тваринницькому
комплексу України.

ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ
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«HOG SLAT Україна» – презентуємо систему
крапельного охолодження свиноматок на
опоросі
– Конгрес «Прибуткове свинарство» – без
перебільшення ключова подія галузі. HOG SLAT
підтримує її не перший рік, будучи генеральним
спонсором.
Нам подобається захід. Це єдиний майданчик,
де збирається велика кількість представників
лише свинарсього бізнесу з різних куточків
України.
Тільки
власників,
керівників
та
спеціалістів свинокомплексів у цьому році
було понад чотириста. Подобається і формат
проведення: є час для презентацій, дискусій,
обміну досвідом, а також для дружнього
спілкування. Власне наш стенд в цьому році
облаштували у форматі лаунж-зони.
Унікальність компанії HOG SLAT – ми є не
лише виробниками обладнання, але й маємо
власні свинокомплекси, де утримується 25 000
свиноматок і де наша продукція проходить
всебічне тестування. Ми маємо величезний
досвід, яким ділимося з українськими аграріями.
Для цього запрошуємо на подібні заходи
експертів нашої компанії з США та Європи.
Під час цьогорічного конгресу ми презентували
систему крапельного охолодження свиноматок
на опоросі. Система дає змогу ефективно
запобігати появі теплового стресу в свиноматок,
не впливаючи на мікроклімат, необхідний для
поросят. З технічної точки зору крапельне
охолодження є простим рішенням. Систему
легко змонтувати і обслуговувати, а завдяки її
гнучкості – адаптувати як у нових, так і діючих
приміщеннях свиноферм.
Крім того, на стенді всі бажаючі могли
переконатися в ефективності ніпелів RIO.
Його унікальна конструкція не допускає
розбризкування, що дає змогу економити воду і
медикаменти.

КОМЕНТАРІ УЧАСНИКІВ

Buschhoff в Україні: комплексні рішення
для ринку виробництва кормів
Останніми роками спостерігається тенденція
організації власного кормовиробництва, що дає
фермеру можливість значно зменшити витрати на
виробництво кормів. Це актуально для середніх та
великих господарств: що раніше вони побудують
власний завод, то краще для них. Адже на власному
комбікормовому заводі є можливість контролювати
та впливати на якість виробництва комбікорму.
Ми пропонуємо комплексні рішення для ринку виробництва кормів – це обладнання для виготовлення комбікормів, лінія для грануляції та
упаковки в мішки готового комбікорму, системи
зберігання, транспортування, лінії для виготовлення власних преміксів.
Саме завдяки комплексному рішенню клієнт
своєчасно отримує:
• Правильне індивідуальне планування обладнання під власні потреби.
• Якісний монтаж, який виконується нашою
монтажною командою, молодими енергійними
спеціалістами з великим досвідом монтажу обладнання фірми Buschhoff.
• Сервісна підтримка в гарантійний та післягарантійний період.
• Якісне власне виробництво кормів, а саме:
якісне подрібнення, дозування, змішування, зважування та зберігання готової продукції.
Компанія Buschhoff не зупиняється на досягнутому
та, незважаючи на свій багаторічний досвід, продовжує розробляти та удосконалювати своє обладнання.
Однією з останніх новинок компанії Buschhoff
є оновлена модель молоткової дробарки 75 кВт,
що в свою чергу забезпечує більшу продуктивність подрібнення за короткий час.
Участь у конгресі «Прибуткове свинарство» подобається саме тим, що зустрічаємо існуючих та
нових клієнтів.
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Цього року Х Ювілейний міжнародний конгрес «Прибуткове свинарство» зібрав багато
провідних спеціалістів і керівників галузі свинарства з усієї України.
Ветеринарний підрозділ Представництва компанії «Берінгер Інгельхайм» брав участь в якості
генерального партнера заходу. Нашою місією
і спільною метою, яка об'єднує нас та фахівців
свинарства, є розвиток та благополуччя галузі.
Основний фокус компанії «Берінгер Інгельхайм»
зосереджений на профілактиці захворювань та
благополуччі тварин, завдяки високоякісним продуктам та передовим ветеринарним рішенням.

Цього року в Європі наш провідний бренд
Інгельвак ЦиркоФЛЕКС® святкує свій 10-річний
ювілей. Більш ніж із 2 мільярдами доз, реалізованих по всьому світу з моменту виходу продукту на ринок, вакцина Інгельвак ЦиркоФЛЕКС®
впевнено заслужила міцну репутацію безпечної
та ефективної вакцини, яка створює тривалий
і надійний захист проти цирковірусної інфекції.
У свіжозмішаній комбінації ФЛЕКСкомбо®
(містить Інгельвак ЦиркоФЛЕКС® та Інгельвак
МікоФЛЕКС®) ми забезпечуємо ефективний захист проти цирковірусної інфекції та M. Hyo.
Крім того, високий рівень знань та більш ніж
20-річний досвід у наданні рішень стосовно
РРСС дали компанії «Берінгер Інгельхайм» стійку платформу для ефективного контролю даного
захворювання. Наші сучасні вакцини проти РРСС,
зареєстровані в ЄС, також доступні й в Україні.
На конгресі наша компанія представила не тільки препарати для свиней, а й новий
онлайн-інструмент «COMBAT», який дасть можливість подивитися на біобезпеку під іншим кутом, проаналізувати та якісно покращити її.
Наші «Цінності через інновації» ми прагнемо впроваджувати і на ринку України. Одним із
майданчиків, де є нагода тісно поспілкуватися з
експертами галузі, провідними ветеринарними
лікарями, керівниками господарств, є конгрес
«Прибуткове свинарство».
Ми пристрасно любимо свою справу і хочемо співпрацювати з нашими клієнтами, щоб разом
створювати передумови для подальшого стабільного розвитку галузі, забезпечити надійне майбутнє
для стійкого виробництва свиней та постачання якісних продуктів харчування для людей у всьому світі.

«Д-Мікс Україна» – унікальна програма годівлі «Romelko» для маленьких поросят

Компанія «Д-Мікс Україна» – це високотехнологічний завод, який виробляє корми найвищої
якості для тварин. Кожна упаковка корма, кожна
гранула на 100% відповідає найвищим європейським стандартам і вимогам правильного і збалансованого годування домашніх тварин.
Сьогодні ми пропонуємо унікальну програму
годівлі для маленьких поросят. Це програма годівлі «Romelko» від Koudijs Animal Nutrition.
Ми вважаємо, що до кожного поросятка має
бути індивідуальний підхід, як до маленької дитини.
У господарствах України існує така проблема,
що свиноматки мають недостатню молочність і,
відповідно, ця програма годівлі дозволяє заповнити цей пробіл у годівлі підсисних поросят.
Також супер-престартери «Romelko», що виготовляються в Голландії, дозволяють значно розвинути травну систему, підвищити імунітет і відповідно отримати додаткові кілограми на забої.
Конгрес «Прибуткове свинарство» організований чудово, багато відвідувачів, творча і ділова
атмосфера сприяє плідній роботі та спілкуванню.

Ветеринарний підрозділ Представництва
компанії «Берінгер Інгельхайм»
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Наталія ПОЛХОВСЬКА, менеджер з маркетингу компанії «Біохем»
BIOCHEM
ZUSATZSTOFFE
HANDELS-U.
PRODUKTIONSGES. MBH, – заснована в м. Лоне
(Німеччина). Компанія Biochem – сімейна компанія, яка розробляє та пропонує на світовий ринок продукти для сучасної та здорової годівлі
тварин. Слоган компанії: «Безпечний корм для
здорового харчування».
Компанія «Біохем» є постійним учасником
конгресу «Прибуткове свинарство», у якому ми
беремо участь щороку, і цей рік не є винятковим, бо ми є партнером в області годування тварин та птиці.
На ринку України ми представляємо як продукцію власного виробництва, так і продукцію
партнерських компаній.
Власне виробництво – це, по перше, чотири
хелатні мікроелементи. Стабільна комплексна
форма хелату, що складається з гліцину і відповідних іонів металу (Zn, Mn, Cu, Fe), допомагає
знизити ймовірність виникнення антагонізму в
травному тракті.
По-друге, ми маємо 20-річний досвід у сфері застосування бетаїну і пропонуємо широкий
асортимент препаратів на основі бетаїну під

КОМЕНТАРІ УЧАСНИКІВ

торговою маркою Hepatron®, яка оптимально відповідає індивідуальним вимогам кожного
клієнта. А також безпосередньо на виробництві
компанії Biochem в Німеччині виготовляються
підкислювачі, адсорбенти мікотоксинів, велика
кількість різноманітних паст та рідких препаратів для випоювання новонароджених тварин для
підтримки їхнього імунітету.
В багатьох країнах світу компанія Biochem є
ексклюзивним представником данської компанії
Chr. Hansen, яка є світовим лідером з кількості бактеріальних штамів. У розпорядженні Chr.
Hansen знаходиться найбільша мікробіологічна
база, яка налічує понад 30 000 штамів. З цієї
колекції відбираються певні бактерії і модифікуються відповідно до вимог виробників продуктів
харчування, харчових добавок, кормів і засобів
захисту рослин.
На ринку України ми активно розвиваємо та
пропонуємо мікробіальний препарат на основі
живих спорових культур BioPlus® YC. Використання мікробіальних препаратів – це ефективний спосіб досягти не лише виробничих переваг, а й економічних, які полягають у зменшенні
витрат на корми та підвищенні рентабельності
усього виробництва.
Саме тому цього року ми запросили до участі у 10-му ювілейному Конгресі кандидата наук
Йенса Н. Йоргенсена, провідного менеджера по
продуктах для годування та лікування тварин,
компанії Chr. Hansen з доповіддю на тему «Оптимізації показників продуктивності свиноматок
завдяки використанню мікробіальних культур».
Нашу компанію Біохем і компанію-організатора конгресу Дикун об'єднує не тільки участь у
подібному заході, але й давня дружба. Ми намагаємося працювати спільно не тільки в маркетинговій площині, але і розвивати потроху і
навчати підростаюче покоління, прищеплювати
культуру правильного годування тварин.
Ми проводимо спільно багато різних заходів,
беремо участь у закордонних поїздках, активно спілкуємося з консультантами по свинарству.
Тому ми, звичайно, дуже щасливі, що компанія
Дикун така активна й натхненна й з ретельністю
розвиває ринок свинарства.
Ексклюзивні ТЕХНОЛОГІЇ
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