Передовий досвід у птахівництві на 21 Європейському симпозіумі з
годівлі птиці в Іспанії
Спеціалісти ГК «АгроВет Атлантик» з 8 по 11 травня відвідали 21
Європейський симпозіум з годівлі птиці в Іспанії. Подія пройшла у мальовничому
курортному містечку Салоу. Симпозіум зібрав понад 1500 учасників із 60 країн
світу. Захід зібрав на одному майданчику спеціалістів із годівлі птиці, професорів,
наукових співробітників, молодих науковців, представників компаній виробників
преміксів, концентратів, повнораціонних кормів, кормових добавок, ветеринарних
препаратів та інших компаній.

На відвідувачів симпозіуму очікувала насичена навчально-практична програма. З
доповідями виступили провідні вчені та спеціалісти в годівлі птиці з різних країн
світу. На сьогоднішній день головним завданням для всіх науковців та виробників
залишається оптимізація годівлі птиці із метою покращення її здоров’я,
виробництва екологічно чистої продукції, раціоналізація використання кормової
сировини та зменшення забруднення і викидів у навколишнє середовище. У
презентаціях науковців було висвітлено останні результати наукових досліджень у
галузі годівлі птиці. Основними питаннями, на які звернули увагу у рамках
симпозіуму, були:
1. Споживання корму, терморегуляція та тепловий стрес птиці;
2. Стратегії в годівлі птиці та покращення здоров’я шлунково-кишкового
тракту
(нормалізація
мікрофлори
кишківника,
застосування
середньоланцюгових жирних кислот на здоров’я ШКТ і мікрофлору);

3. Нормована годівлі птиці та вплив кормових добавок на продуктивність
птиці;
4. Протеїнове та амінокислотне живлення птиці;
5. Оптимізація використання кормової сировини, кормові ферменти та їх
вплив на продуктивність птиці;
6. Мінеральне живлення птиці, головною метою якого є зменшення
введення фосфорних добавок в комбікорми.

Впродовж всього періоду проведення симпозіуму діяла тематична виставка, де зі
стендами були представлені світові виробники кормових добавок, преміксів та
ветеринарних препаратів. Не менш цікаво гостям було відвідати суміжні виставки,
присвячених основним науковим дослідженням у галузі птахівництва. На цих
площадках всі охочі могли ознайомитися із результатами проведення наукових
досліджень.
Незважаючи на щільний графік та насичену програму, делегації ГК «АгроВет
Атлантик» вдалося відвідати завод компанії-виробника кормових добавок ITPSA та
виробничу базу компанії Andres Pintaluba SA. Тож відвідування симпозіуму у
іспанському містечку Салоу для фахівців ГК «АгроВет Атлантик» дало не тільки
теоретичний, але й практичний досвід. Отримані знання спеціалісти планують
впроваджувати у практику ведення українських птахівничих комплексів.

