НАУКА·ИННОВАЦИИ·ТЕХНОЛОГИИ
ПРОДУКТИВНОЕ ПТИЦЕВОДСТВО

10-13 вересня на базі розкішного КК «Ріксос Прикарпаття» курортного м. Трускавця провела свою роботу ХІV Міжнародна конференція «Птахівництво-2018». Організатори заходу: Асоціація
«Союз птахівників України».
Зустріч провідних виробників продукції птахівництва вже стала доброю традицією для птахівників. У рамках заходу як завжди було відмічену роботу підприємств та фахівців нагородами та
пам’ятними подарунками.

Птахівництво – це галузь, яка розвивається в
Україні найбільш динамічно. Адже саме птахівничі підприємства вносять істотний вклад у забезпечення національної продовольчої безпеки.
Про стан та перспективи галузі розповів генеральний директор Асоціації «Союз птахівників України» Карпенко Сергій Михайлович:
* За 2017 рік в с/г підприємствах вироблено
найбільше м’яса бройлера – 94,3%, м’яса індиків – 2,3, м’яса качок – 0,18, м’яса гусей – 0,1,
інших видів м’яса – 3,2%.
* У 2017 році спостерігається зростання промислового виробництво м’яса бройлерів на 3,3%,
або на 30 000 тонн, а за 7 місяців 2018 року виробництво в с/г підприємствах зросло на 5,6%.
* Було експортовано рекордну кількість м’яса
птиці в 2017 році – 270 000 тонн. У 2018 році цей
показник сягне позначки в 290 000 тонн.
* Поряд із збільшенням експорту спостерігається тенденція до збільшення імпорту в Україну м’яса птиці. В минулому році імпортовано
116 000 тонн, а в поточному очікується на рівні
130 000 тонн.
* Протягом 2017 року в ЄС було експортовано 66,7 тис. тонн м’яса птиці і м’ясних продуктів.
Україна займає 3-є місце серед всіх країн, які
експортують в країни Європейського Союзу.

* Споживання яєць у 2017 році складало
247 штук на людину. У 2018 році прогнозується збільшення споживання яєць до 254 штук на
людину.
* Поголів'я птиці в країні виросло на 2,8%
у порівнянні з 1 вересня 2017 року, склавши
245,451 млн голів.
У рамках робочої програми було проведено
багато цікавих доповідей від міжнародних експертів з аналізом актуальних тем та тенденцій
розвитку галузі птахівництва. Були представлені сучасні технології годівлі, селекції, ветеринарного забезпечення та обладнання для птахівництва. Також багато уваги було приділено
сучасним підходам до законодавчого регулювання обігу ветеринарних препаратів, кормів і
кормових добавок, були проаналізовані першочергові завдання Держпродспоживслужби
України в сфері ветеринарної медицини галузі
птахівництва і безпеки її продукції та інші.
Протягом трьох днів роботи конференції учасники мали змогу ознайомитися із корисною та
практичною інформацією щодо хвороб птиці, діагностики, лікування, профілактики, годівлі, біобезпеки та інше. Зустріч фахівців галузі була
проведена на дуже високому організаційному рівні та зібрала багато відвідувачів – учасників ринку.
До нової зустрічі на ХV конференції у 2019 році.
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BASF: завдяки науці та інноваціям ми даємо можливість нашим клієнтам у кожній індустрії задовольняти поточні і майбутні потреби суспільства
Цього року найбільший хімічний концерн BASF
на своєму стенді на конференції в Трускавці презентував новий продукт – Natuphos® E 5000
Combi G. Це комбінований препарат, який поєднує в собі гібридну 6-фітазу (Natuphos® E) і фермент, який розщеплює некрохмалисті полісахариди (Natugrain® ТS). Фермент фітаза здійснює
ступінчасте відщеплення фосфат-іонів з фітінової
кислоти та її солей – фітатів. Natuphos®, представлений концерном BASF у 1991 році, був першою у світі комерційною фітазою. При розробці
першої в світі гібридної фітази Natuphos® E нова
революційна технологія дозволила комбінувати в
одному кінцевому ферменті кращі властивості різних фітаз (специфічність до субстрату, біоефектівність, загальна стабільність та ін.). Natuphos® E
– це мікробна 6-фітаза, яка виробляється за допомогою перевіреної технології BASF з використанням непатогенних штамів грибка Aspergillus niger.
Нова молекула ферменту має бактеріальне походження і була отримана за допомогою унікального
методу ферментної інженерії. Гібридний фермент
був створений з трьох бактеріальних джерел.
Natugrain® ТS – високоефективний двокомпонентний ферментний препарат, який розщеплює в раціонах моногастричних ксилани і глюкани, які відносяться до групи некрохмалистих
полісахаридів. Ця кормова добавка в першу
чергу покращує використання енергії, протеїну
і амінокислот з рослинних компонентів раціону.
В цілому Natuphos® E 5000 Combi G допомагає вирішити проблеми з некрохмалистими
полісахаридами і фітатами, спростити процес
складування та полегшити оптимізацію раціонів за рахунок використання одного продукту
замість двох. Гранульована форма Natuphos®
E 5000 Combi G має виняткову стійкість і рекомендується для виробництва гранульованих
кормів при температурному режимі до 95 °C.
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Ми впевнені: сприятливій екології в Україні – бути!
Основними напрямами діяльності ТОВ «ГРІНПАКС» є виробництво та реалізація безпечних
продуктів у сферах ветеринарії, медицини та
домашньому побуті, тому що кожна людина повинна їсти якісні продукти, почуватися безпечно
в лікувально-профілактичних закладах та, звичайно, жити в чистому домі!
На виставках та конференціях ми поширюємо
думку «Екологічні продукти – здоров’я нації!».
Такий ключовий захід як «Птахівництво-2018» не
став винятком.
Компанія «ГРІНПАКС» презентувала новітні
ветеринарні дезінфікуючі засоби «БТС ПЛЮС»
та «ЧАС ПІК» для всіх галузей, що потребують
регламенту дезінфекції: інкубаторів, птахівничих та тваринницьких приміщень, цехів по переробці птиці та тварин, транспортних засобів,
обладнання та інвентарю, лабораторій, клінік та
інших.
Основні переваги цих засобів: завдяки основі з 4 четвертинно-амонієвих солей, вони мають не тільки дезінфікуючий, але й миючий та
дезодоруючий ефект та підходять для обробки
будь-яким методом: зрошенням, аерозольним
(гарячим та холодним туманом), протиранням та
генеруванням піни. Не менш важливою є можливість застосовувати при низьких температурах, а висока концентрація засобів – додаткова
економія на складському зберіганні.
Завдяки низьким концентраціям (від 0,05 %)
засоби гарантують мінімальну вартість обробки
поверхонь.
Компанія «ГРІНПАКС» вже отримала велику
кількість схвальних відгуків щодо дезінфектантів та безпечних миючих засобів. Дякуємо організаторам та всім друзям за приємне спілкування!
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Продукція INTER-EDINSTVO HOLDING: великий попит серед відвідувачів конференції

Adifeed – продукція, яка стимулює активність організму у боротьбі з інфекціями

Спрямовуючи свої дії назустріч новим технологіям, інноваціям та комплексним рішенням у сфері птахівництва, INTER-EDINSTVO
HOLDING взяв участь в одній з найпотужніших
конференцій з птахівництва. Вже далеко не
вперше компанія представила ефективні рішення в сфері годівлі та здоров’я тварин.
Сьогодні INTER-EDINSTVO HOLDING бере
активну участь у розвитку українського птахівництва, успішно виробляє харчове яйце і яєчні
продукти, впроваджує ефективні комплексні
рішення в сфері годівлі та здоров'я тварин.
INTER-EDINSTVO HOLDING вертикально інтегрована структура, яка не тільки представляє продукцію для птахівництва, але й сама використовує її на своїх птахофабриках. Яєчний напрямок
холдингу представлено повним циклом виробництва товарного яйця на семи птахофабриках, включаючи інкубатор, батьківську птахофабрику і підрозділ по вирощуванню ремонтного
молодняка. Загальна чисельність посадочних
місць курки-несучки – 5 млн. голів, продуктивність – більше 1,2 млрд. яєць на рік. Кормовий
напрямок виробництва нараховує більше 300
найменувань продукції на власних потужностях: преміксному заводі, 6 комбікормових заводах, заводі з виробництва яєчних продуктів. Так
само успішно компанія представляє широкий
спектр продуктів своїх європейських і світових
партнерів.
Продукція, представлена INTER-EDINSTVO
HOLDING, викликала велике зацікавлення та попит серед відвідувачів конференції, бо окрім відомих товарів всеукраїнського визнання, команда професіоналів INTER-EDINSTVO HOLDING та
європейські партнери консультували з питань
годування та здоров'я птиці, обговорювали актуальні питання та стратегії, проблеми та шляхи
їх вирішення, використання на практиці сучасних та самих передових досягнень науки.

У цьому році компанія «Адіфід» дебютувала
на виставці «Птахівництво-2018», що проходила
у м. Трускавці, Україна. Від виставки залишилися дуже приємні враження – нові знайомства,
багато корисної інформації.
Вже більше 10 років ми формуємо ринок натуральних кормових добавок, піклуючись про
те, щоб кожен наш Клієнт покращував здоров’я
свого стада та досягав вищих виробничих результатів.
Ми пропонуємо рослинні фітогенні препарати, призначені для птиці, худоби, свиней, риби,
голубів та хутрових звірів. Продукція Adifeed
значно покращує біологічну рівновагу та стимулює активність організму у боротьбі з інфекціями. Їхня ефективність була підтверджена
численними науковими та селекційними тестами. Ми особливо пишаємося нагородою, яку
отримали цього року, – сертифікат «Продукт,
схвалений Польським Товариством Ветеринарних Наук» для спеціальної серії препаратів
для птиці.
Абсолютний контроль якості препаратів гарантує наявність власного виробничого заводу.
Завдяки дослідженню вмісту діючих речовин у
сировині ми забезпечуємо стандартизацію кінцевої продукції. Найвищий технологічний режим
та відтворення виробництва підтверджують
отримані сертифікати QS, Fami-QS, HACAP.
Ми вважаємо, що у бізнесі дуже важливими
є принципи, знання, досвід та ефективна продукція. Задоволені клієнти та мережа дистрибуції, що постійно розвивається, – це найкраще
підтвердження правильного вибору нашої стратегії. На цей час продукція AdiFeed доступна
у країнах Європи, Північної Африки, у Великій
Британії та в Україні.
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Участь ТОВ «Алівіра Україна» у ХIV міжнародній конференції «Птахівництво-2018»

«АгроПлюсІнвест» презентує унікальний
стимулятор зростання Biolex®-MB 40

ТОВ «Алівіра Україна» є представником міжнародної корпорація Alivira Animal Health Limited
в Україні. Корпорація об’єднує 5 міжнародних
виробництв (Іспанія, Німеччина, Індія, Бразилія,
Туреччина) та 4 науково-дослідні центри (Іспанія, Туреччина, Бразилія, Індія). Корпорація є лідером у виробництві ветеринарних API.
Компанія вже вдруге брала участь у щорічній
міжнародній конференції «Птахівництво».
У рамках конференції компанія презентувала
продукти двох напрямків:
•Покращення здоров’я травного тракту –
мультикомпонентний термостабільний пробіотик Перф-Акт™.
•Оптимізація засвоєння корму – ферментні
композиції Енерзим Про 700, Ент-Акт, Енерзим Комбі Про та Енерзим Плюс.
У рамках конференції заступником генерального директора компанії ALIVIRA ANIMAL HEALTH
LIMITED доктором Саурабом Агарвалем було
проведено семінар на тему: «Сучасні рішення у
технології вирощування птиці без використання антибіотиків». На семінарі обговорювали сучасні альтернативи використання антибіотиків у
птахівництві та презентували пробіотик ПерфАкт™ – ефективне рішення для зменшення використання антибіотиків у птахівництві.
На стенді ТОВ «Алівіра Україна» було жваво:
досвідчені фахівці компанії проводили консультації. Разом із відвідувачами вони обговорювали актуальні питання застосування кормових
ферментів для оптимізації використання кормів
та пропонували ефективні рішення по підтриманню здоров’я травного тракту птиці.
Дякуємо всім, хто відвідав стенд та семінар
ТОВ «Алівіра Україна». Сподіваємося, що домовленості переростуть у плідну співпрацю!

Закінчилася XIV Міжнародна конференція і
виставка «Птахівництво-2018», в якій наша компанія «АгроПлюсІнвест» брала участь. Ми представили новинки наших продуктів від європейських партнерів.
Сьогодні важливою темою є мінімізація або
повне виключення антибіотиків з циклу вирощування птиці та тварин, отримання яйця з мінімальною кількістю важких металів, залишкових
пестицидів. Люди прагнуть до натурального
здорового харчування. Для цього тварини повинні споживати чисті і правильні корми.
Ми підготували і провели доповідь на тему:
«Успішне вирішення – натуральний стимулятор
зростання з пивних дріжджів». Мова йде про
унікальну добавку Biolex®-MB 40, яка дозволяє
отримати без ускладнень якісне м’ясо всіх типів
сільськогосподарських тварин. Biolex®-MB 40 –
це: рослинний антибіотик, імуномодулятор,
інактиватор мікотоксинів і патогенів, пребіотик.
Biolex®-MB 40 отримують з екстракту пивних
дріжджів, по особливій технології, якої немає
рівних.
Biolex®-MB 40 складається з 100% клітинних
стінок пивних дріжджів штаму Saccharomyces
cerevisiae. Особлива технологія отримання та
очищення продукту в результаті бродіння хмелю
робить його унікальним, тому він отримав титул
«Multibiotic».
Продукт містить 1,3-1,6-β-глюкан – особлива
фракція стінок дріжджів, з активованими рецепторами для посилення імунітету, α- і β-кислоти
хмелю. Маннанолігосахариди (МОС) спільно з
ß-глюканами утворюють специфічну біоплівку
на епітелії кишечника, у якій руйнуються мікотоксини і патогени. Пребіотичні МОС – живильне середовище для росту позитивної мікрофлори і оздоровлення кишечника.
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Компанія «Д-Мікс Україна» знайомить відвідувачів з методом Пасгара
Компанія «Д-Мікс Україна» є лідером серед
українських компаній, що працюють у сфері продажу кормів, БВМД та преміксів. Основна місія
компанії «Д-Мікс Україна» – забезпечити професійні та індивідуальні господарства України високоякісним кормом для сільськогосподарських
тварин. Компанія «Д-Мікс Україна» співпрацює з
одним із потужних виробників кормів та преміксів у Європі та світі – Koudijs Animal Nutrition
(Нідерланди). Ця співпраця базується не лише
на кормовиробництві, а й на навчальних програмах для консультантів – співробітників «Д-Мікс
Україна», проведенні аналізу якості кормів, фаховій підтримці в обслуговуванні клієнтів.
Під час чотирнадцятого Всеукраїнського форуму «Птахівництво-2018» всі охочі мали змогу
біля стенда компанії «Д-Мікс Україна» та Koudijs
Animal Nutrition отримати дуже корисну інформацію:
• Визначення якості добових курчат методом
Пасгара – це сьогодні найбільш актуальне питання та важливий фактор, який в подальшому впливає на усі показники у сфері вирощування птахів.
• Ознайомлення з сучасним та новітнім налаштуванням мікроклімату.
• Інформація щодо передових програм годівлі бройлера, несучки та інших.
• Повідомлення про найновітніші рецептури.

Компанія «ТЕКРО» презентує підсилювач
продуктивності з бактерицидною дією для
оптимізації годівлі птиці
Чеська компанія «ТЕКРО» традиційно виступила спонсором конференції «Птахівництво-2018». Директор компанії «ТЕКРО» Йозеф
Вондроуш представив практичну та корисну
доповідь: «Соконкуренція, практичний досвід
торгової марки «Золоті яйця». На прикладі ТМ
«Золоті яйця» розповів про бізнес-модель партнерських відносин декількох виробників яйця.
На семінарі компанії «Текро» «Диформіати – надійна стратегія для підвищення продуктивності
та безпеки в птахівництві» доктором Стеваном
Петровичем був презентований новий продукт
FORMI NDF – підсилювач продуктивності з бактерицидною дією для оптимізації годівлі птиці.
Конференцію відвідав Горан Гргіч, технічний
консультант німецької компанії Addcon: «Мета
мого приїзду в Україну: запропонувати безпечний та альтернативний продукт для підвищення
продуктивності птахівництва. На нашу думку,
сьогодні органічні кислоти не мають конкуренції у вирішенні питань безпеки виробництва та
підвищення продуктивності птахівництва. Ми
маємо промислові дослідження, експертизи, які
проводили тривалий час на різних господарствах, і готові поділитися з Вами цією важливою
інформацією та допомогти Вам досягти максимальної продуктивності в галузі птахівництва».
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LABORATORIOS HIPRA презентує інактивовану вакцину проти сальмонельозу курей
LABORATORIOS HIPRA, S.A. виступила генеральним спонсором на XIV Міжнародній конференції «Птахівництво-2018», яку відвідало понад 1000 представників аграрних, ветеринарних
підприємств України та світу.
Високі стандарти, надійність, оптимізм, а
також прагнення бути взірцем у сфері охорони
здоров’я тварин лежать в основі нашої компанії.
Вона орієнтується саме на розробку принципово нових ефективних та безпечних імунобіологічних продуктів, оскільки вважаємо, що майбутнє ветеринарії у запобіганні захворювань, а не
в їх лікуванні. Ми створюємо не лише безпечні
вакцини для вирішення актуальних проблем ветеринарії, але й реалізуємо новаторські проекти комплексного контролю.
З огляду на це, на конференції вперше в Україні представлено інноваційний продукт АвісанСек’юр – інактивовану вакцину проти сальмонельозу курей. Провідним спеціалістом компанії
HIPRA Ольгою Іващенко було проведено науково-практичну доповідь на тему «Сучасні аспекти профілактики та контролю сальмонельозу»,
у ході якої розкрито головні механізми патогенезу захворювання, особливості його контролю та
переваги досвіду компанії HIPRA.
Для невимушеного спілкування компанією було організовано лаунж-зону, де учасники
продовжили дискусію й обговорення, ділилися
практичним досвідом щодо діагностики, профілактики та лікування інфекційних і неінфекційних захворювань птахів. Крім того на стенді
LABORATORIOS HIPRA учасники конференції
мали змогу ознайомитися з новими цікавинками.
Таким чином, компанія HIPRA знову продемонструвала свою стратегію у напрямку інновації та
наукових розробок, що дає можливість створити
принципово відмінні вакцини сучасності та бути
взірцем у профілактиці захворювань тварин.
Эксклюзивные ТЕХНОЛОГИИ
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ТОВ «Хіпра Україна»,
вул. Кожум'яцька, 20а,
04071, м. Київ
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