зустріч друзів,
колег і партнерів

6 червня в столичному бізнес-центрі «АККО Інтернешнл» відбувся ІХ Міжнародний конгрес
«Прибуткове свинарство». Цього року захід об’єднав понад 600 гостей, серед яких виробники, пе
реробники, представники Мінагрополітики, Держпродспоживслужби, міжнародних організацій та
посольств, комерційних структур і галузевих ЗМІ. Можна з впевненістю сказати, що «Прибуткове
свинарство» – не просто найбільша подія сектору, а й чудова нагода об’єднати всіх гравців ринку.
Конгрес розпочався вітальним словом Артура Лози, Президента Асоціації «Свинарі України» та
Оксани Юрченко, Віце-президента АСУ.

У вітальній частині події відбулося нагородження передових виробників та переробників галузі свинарства.

Традиційно робоча програма конгресу була
поділена на три секції: Бізнес-секція, Технологічна секція та Ветеринарна секція.
Одним із самих важливих питань, мабуть не
тільки на даному конгресі, а й для всієї України,
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є ринок землі. Під час конгресу учасники події в
рамках Бізнес-секції мали змогу обговорити всі
аспекти відкриття ринку землі та інші актуальні
питання галузі – підтримка держави, екологічні перипетії. Заступник голови Всеукраїнської
Аграрної Ради (ВАР) Михайло Соколов під час
панельної дискусії в рамках даної секції повідомив, що влада пропонує надати право на купівлю землі лише фізичним особам.
«Погоджуватися на пропозицію обмежити
суб’єктів ринку землі лише фізичними особами не
можна, тому що в країні, за оцінками Національного банку, приблизно 90 млрд дол. готівки. Це призведе до того, що ті, у кого ці гроші є (а це точно
не аграрії), могли скупити землю, а потім сидіти й
чекати, поки ціни на землю виростуть, а тим часом
збільшувати орендну плату», – сказав Михайло
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Соколов. Заступник голови ВАР також повідомив,
що існує компромісна пропозиція запустити ринок
землі з 2018 року лише для 10,5 млн га державних та комунальних земель на три роки. Її озвучив
народний депутат від «Блока Петра Порошенка»
Олександр Бакуменко на минулому засіданні робочої групи з розробки концепції ринку сільськогосподарських земель при Кабінеті міністрів. ВАР
підтримує таку ініціативу, оскільки це дозволить до
відкриття повноцінного ринку допрацювати кадастрову карту, підготувати банківську систему до
роботи в умовах відкритого ринку землі та сформувати відповідну ціну на ньому.
Не менш важливим залишається вирішення
проблеми, пов’язаної із ситуацією з АЧС. Цій темі
було присвячено круглий стіл «Коли ситуація з
АЧС стане в Україні контрольованою?». У дискусії
взяли участь Віталій Башинський, національний
експерт Продовольчої сільськогосподарської організації ООН з питань ветеринарії; Артур Лоза,
президент Асоціації «Свинарі України»; Василь
Говгера, координатор Проекту «Державно-приватний протиепізоотичний фонд».
Від виробників виступив Андрій Талама,
очільник ТОВ «Галичина-Захід»: «Перша зона
ризику – людський фактор, друга зона ризику
– транспорт, який може привести вірус на господарство. Тому наше підприємство запровадило
методику пропалювання скотовозів».
Артур Лоза підкреслив, що близько 3 млн свиней в Україні знаходяться у присадибних господарствах з мінімальним дотриманням правил біо
безпеки, що є потенційним джерелом ризику.
Про формулу ефективної боротьби з африканською чумою свиней розповів Віталій Башинський.
«Перш за все, коли мова йде про біобезпеку,
це правильно поінформований персонал, це усвідомлення небезпеки. Ми повинні розуміти, що
має бути сітчата огорожа, триконтурна система
захисту від гризунів. Все це накладається одне
на одне та свідчить про те, що уберегтися від АЧС

можна», – зазначив він, додавши, що Україна повинна відійти від подвірного забою, адже це стане ще одним кроком до цивілізованого життя.
Про досвід інших країн поінформував Василь
Говгера: «При створенні нашого фонду ми консультувалися з голландськими експертами та
будували моделі його поширення в Україні».
Жваву зацікавленість викликала презентація
Артура Лози «Свинарський бізнес в Україні: „заморожувати“ чи розвивати?»
«Незважаючи на важкий 2016-й та "чистку"
серед дрібних та неефективних виробників, наслідки яких відчутні нині, перспективи в галузі
свинарства в Україні є. Вони обумовлені як потенціалом розвитку внутрішнього ринку, так і
зростанням "зацікавленості" окремих країн у імпорті свинини», – зазначив доповідач.
Велика увага в цьому році була приділена
сегменту переробки та відносинам між переробником та виробником. Вперше під час конгресу
відбулася відверта розмова виробників і переробників свинини. Спеціально організований
круглий стіл ««Цінові гойдалки» та інші нюанси
кооперації свинарів та м'ясопереробників» став
майданчиком для вирішення ключового питання
співпраці – ціни на живець.
Олександра Бондарська, аналітик Асоціації «Свинарі України», презентувала результати українського бенчмаркінгу – управлінського
інструменту, який уже давно використовують у
світі та глобальному свинарстві загалом.
«Якщо порівняти результати проведеного
бенчмаркінгу з усередненими виробничими показниками по виробниках Данії, Нідерландів,
Франції, Чехії, Сербії та деяких інших країн, можна відзначити, що вітчизняне свинарство за показниками збереженості на всіх етапах виробництва, приростів та кількості відлучених поросят
знаходиться на рівні з європейським колегами,
а окремі з них – мають навіть кращі результати
роботи».

Паралельно проводилась робота вузькоспеціалізованих секцій – Технологічної та Ветеринарної.
Вітчизняні та міжнародні експерти ділилися своїми знаннями та досвідом. Було презентовано багато
тем, присвячених годівлі, менеджменту, вентиляції, технології зберігання/утилізації гною, аудиту
маточного поголів’я, ерадикації РРСС, ЕДС тощо – всі ті аспекти, успішно керуючи якими можна
суттєво покращити ефективність бізнесу.
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Під час проведення конференції постійно працювала виставка сучасних технологій та продуктів для свинарства.

Коментарі від учасників конгресу «Прибуткове свинарство»:
Традиційно Группа компаній «Єдінство» серед спон
сорів по годівлі конгресу «Прибуткове свинарство»

Спеціалісти ГК «Єдінство» представляли широкий асортимент повнораціонних та престартерних комбікормів, кормових концентратів, преміксів та спеціальних продуктів під ТМ "БАЛАНС
ОПТИМА" та ТМ "Feedline", які забезпечують високі виробничі показники і низьку собівартість
продукції тваринництва, птахівництва та рибництва. Сучасні технології в тваринництві вимагають перш за все від постачальника кормів комплексного підходу до процесу відгодівлі. Тому ми
для наших клієнтів пропонуємо ефективні технології годівлі та здійснюємо кваліфікований супровід наших клієнтів протягом всього виробничого процесу. Наша команда фахівців пропонує
індивідуальний підхід до годівлі та вирощування
поголів’я з врахуванням стану поголів’я та цілей
клієнта, із застосуванням наших наукових досягнень та досвіду європейських партнерів. Обслуговування клієнтів проводиться кваліфікованими
спеціалістами ГК «Єдінство» з годівлі та ветеринарії, технічними фахівцями компаній-партнерів
та з використанням всіх можливостей наших
ультрасучасних виробничих лабораторій.
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Партнер компанії, науковець, міжнародний
консультатнт зі свинарства, експерт з годівлі свинопоголів'я Альфонс Хесекер, Німеччина,
провів цікавий семінар: «Як поліпшити конверсію
корму в свинарстві? Вплив на конверсію корму
особливостей різних фаз відгодівлі, генетики та
аспектів менеджменту». Огляд європейських досліджень та розробок визвав чималу зацікавленість спеціалістів галузі. Враховуючи той факт,
що сучасне свинарство в Україні характеризується використанням досягнень генетики, передових технологій годівлі та утримання, основним
завданням спеціалістів з годівлі є ефективне
застосування цих напрацювань на виробництві,
що дасть змогу суттєво знизити собівартість виробництва свинини, підвищити біобезпеку поголів’я, збільшити середньодобові прирости ваги,
покращити конверсію корму та підвищити вихід
поросят на свиноматку.
Високопрофесійна
команда
фахівців
ГК «Єдінство» постійно вдосконалює виробничий, дослідницький та кадровий потенціал для
впровадження наукових досягнень у своїй продукції. Це дає змогу із впевненістю дивитись
у майбутнє та, використовуючи свої унікальні знання та багаторічний досвід, пропонувати
споживачам ефективні рішення, що суттєво підвищують ефективність виробництва у клієнта та
є запорукою тривалих партнерських відносин.
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Спікер компанії БІОМІН Україна, міжна
родний консультант із свинарства Констан
тінос Сарантіс виступив із доповіддю на
тему: «Скорочення витрат на годівлю»
Під час доповіді спікер пояснив, які фактори
і чому впливають на ефективність використання
корму, та надав рекомендації щодо оптимізації
витрат на годівлю.
Ось перелік факторів, які, за словами Константіноса, впливають на витрати корму: дрібність корму; гранулювання; фазова годівля; стать
тварин; стан здоров’я; менеджмент; синтетічні
амінокислоти; фітаза; кормові добавки. Влучний
приклад спікер навів на прикладі свиноматки.
Приклад на свиноматці
Вага свиноматки
під час
запліднення

ОЕ,
МДж

Споживання
корму
(11,8 МДж),
кг

Співвідношення

180

33.9

2.9

94.7%

200

35.8

3.0

100.0%

220

37.5

3.2

104.9%

240

39.2

3.3

109.5%

Щоб наростити 1 кг маси, свиноматці необхідно 4 кг корму (4 EW), для отримання 20 кг
додаткової ваги – необхідно 80 кг додаткового
корму за 2 роки (ср. свиноматка), тобто 40 кг
корму/рік.
20 кг зайвої ваги потребують додатково 5%
енергії на підтримку життєдіяльності, це відповідає 60 кг корму/рік.
Разом 20 кг зайвої ваги вартують 100 кг додаткового корму, що відповідає приблизно
30 євро на свиноматку.
На запитання слухачів, які додаткові продукти
варто застосовувати для оптимізації витрат на
годівлю, Константінос зазначив, що для профілактики завжди варто використовувати деактиватор мікотоксинів та підкислювач, а от на певних періодах вирощування – фітогенні кормові
компоненти будуть у нагоді для отримання бажаних показників росту.

Лана
Вівант,
генеральний
«ХОГ СЛАТ Україна»

директор

Захід сподобався як високим рівнем представництва, так і великою кількістю змістовної інформації про стан справ на ринку, досвід
управління свинофермами, нові технології утримання тварин, лікування. Тут варто віддати належне організаторам: конгрес безперечно відповідає статусу ключової події галузі року.
Ми зустрілися з нашими ключовими клієнтами, а також розширили коло знайомств. Сподіваємося, що ці нові контакти переростуть у
взаємовигідні проекти. Приємно, що з кожним
роком росте кількість людей, які нас знають.
На стенді компанія виставили зразки обладнання, що викликало великий інтерес. Особливо
часто запитували про вентилятори. Ми привезли
на конгрес одну з останніх розробок HOG SLAT
– вентилятор для тунельної вентиляції AirStorm.
Новинка, яка поєднує надійність конструкції,
ефективність і економічність роботи, відтепер
доступна для замовлення і українським клієнтам.
Привернула увагу також наша годівниця з нержавіючої сталі. І не тільки виробників свинини, але
й конкурентів, один з яких купив її через день
після виставки. Чекаємо появу копій годівниці на
ринку. До речі, нам не звикати до копіювання. У
годівницях HOG SLAT дуже продумана конструкція, яка сприяє покращенню конверсії корму.
Ми розуміємо потребу аграріїв в якісній продукції і в інформації про технології, які підвищать
ефективність виробництва. І ми будемо продовжувати задовольняти ці потреби.
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ближчому майбутньому обидві компанії планують
розширювати спільне виробництво, модернізувати лабораторії з аналізу кормів в Україні.
Ми виробляємо премікси в Нідерландах, експортуємо компанії D-Мікс, і вони готують корм
або концентрат, або премікси для тварин на високотехнологічному підприємстві, що виробляє
широкий спектр кормів для сільськогосподарських тварин найвищої якості. Ми гарантуємо
якість кормів «D-Мікс», починаючи від етапу закупки сировини і закінчуючи відвантаженням готового продукту у дилера чи фермера.
Раєр Оудендорп, менеджер з розвитку
компанії Koudijs Animal Nutrition
Компанія Koudijs є частиною компанії De Heus,
яка була заснована ще у 1911 році і виросла до
масштабів провідного міжнародного виробника та
експортера повної лінійки преміксів, концентратів та
повнораціонного корму. Якісними кормами для тварин ми забезпечуємо якісні продукти для українців.
Нашою головною метою є не тільки продаж
високоякісної продукції, а й надання допомоги фермерам в управлінні господарствами. Ми
допомагаємо визначити, що необхідно зробити
для покращення результатів і пропонуємо рішення для наших клієнтів. Ми віримо, що годівля
– це тільки частина результату. Нам необхідно
покращити ще й управління фермою.
Серед українських компаній, що працюють у
сфері продажу кормів, – компанія «D-Мікс», яка
сьогодні є ексклюзивним представником компанії Koudijs в Україні. Наша співпраця базується
не лише на кормовиробництві, а й на навчальних програмах для консультантів – співробітників
«D-Мікс», проведенні аналізу якості кормів, фаховій підтримці в обслуговуванні клієнтів. У най-

Дмитро Бурбан, компанія Д-Мікс Україна –
ексклюзивний представник компанії Koudijs
в Україні
Компанія «D-Мікс» – це високотехнологічний
завод, що виробляє широкий спектр кормів для
сільськогосподарських тварин найвищої якості.
Метою нашої діяльності є продукт високої якості, який забезпечить кінцевий результат з позитивним фінансовим ефектом виробникам свинини, м’яса курятини, яєць, молока, яловичини.
Ми суттєво змінили технологію продажу, стали
ближче до клієнта, тому що збільшили штат наших менеджерів, багато уваги приділяємо їх навчанню. Для цього залучаємо фахівців з Голландії
– наших партнерів – компанію Koudijs, з якою ми
відновили інтенсивну співпрацю півроку назад. Ми
разом з фахівцями Koudijs інтенсивно працюємо з
господарствами, пропонуємо сервіс і хороші продукти. Разом ми удосконалили програми годівлі
для птиці та свиней. Програми – нові, сучасні, з
урахуванням новітніх технологій.
Девіз D-Мікс – «Годуємо тварин професійно».
Ми за те, щоб збільшувати поголів'я здорових
та продуктивних свиней, птиці та ВРХ. Разом з
господарствами та Koudijs йдемо до найкращих
результатів.

Цього року до спонсорів Конгресу «При
буткове свинарство» долучилася компанія
Bühler
Концерн Bühler – швейцарська компанія, яка
займає провідні позиції на світовому ринку в
сфері технологій і методів переробки зерна в
борошно і комбікорми, виробництва макаронних
виробів і шоколаду, алюмінієвого лиття під тиском, а також подрібнення, диспергування і нанесення вакуумних покриттів. Основні технології
Bühler зосереджені на механічній і термічній обробці.
Група компаній Bühler здійснює діяльність в
більш ніж 140 країнах, налічує понад 10 тисяч
співробітників по всьому світу, дохід від продажів у 2016 фінансовому році склав 2,45 млрд
швейцарських франків.
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Андрій Радомський, менеджер з марке
тингу Cargill Animal Nutrition

Мая Сімоніч, компанія «Танін Севниця», Сло
венія

ТОВ «Каргілл Енімал Нутрішн» – структурний
підрозділ компанії Cargill в Україні, який займається виробництвом кормів для тварин. Ми виготовляємо готові комбікорми, концентрати та
базові суміші для сільськогосподарських тварин
під провідним світовим брендом у годівлі тварин
– TM Provimi, а також реалізуємо премікси, які
виготовляють на заводах Cargill в інших країнах.
У рамках конгресу «Прибуткове свинарство»
ТМ Provimi було представлено новітню програму
годівлі свиноматок Livelle, яка була презентована
компанією Cargill на ринках ЄС у березні 2017 року.
Стратегія Livelle спрямована на підвищення продуктивності свиноматок через зменшення кількості
мертвонароджених поросят та відсотку падежу до
відлучення через ефективні стратегії годівлі.
Застосовуючи цю програму годівлі, можна
підняти коефіцієнт життєздатності поросят на 5
процентних пунктів, що еквівалентно приблизно
2 відлученим поросятам на свиноматку на рік.
Окрім знайомства з унікальним продуктом
компанії учасники мали можливість прослухати
лекцію про останні тенденції у підвищенні продуктивності свиноматок від провідного експерта
Джона Карра, що приїхав спеціально на запрошення компанії Cargill.
На сьогоднішній день компанія Cargill володіє
найбільшою у світі базою даних кормів – майже
2 млн. зразків складників (на основі спектрофотометрії), яка дозволяє аналізувати поживність
тої чи іншої речовини, пропонувати рішення по
відгодівлі, які приведуть до максимального результату за мінімальний рівень коштів.
Стратегічні плани – збільшувати частку ринку
в Україні і бути одним з лідерів на ринку як для
великих агропідприємств, так і для невеликих
фермерів і для підсобних господарств та домогосподарств. Нашу глобальну науково-інноваційну мережу побудовано навколо однієї ключової
концепції – сприяти поліпшенню продуктивності
вирощування тварин через покращення годівлі.

Компанія «Танін Севниця» знаходиться в самому центрі Європи і є світовим лідером з виробництва рослинних екстрактів з твердолистяних
порід дерев. Компанія вже 90 років займається
виробництвом екстракту солодкого каштана,
який знайшов широке застосування у фармацев
тичній і харчовій промисловості, тваринництві та
птахівництві в багатьох країнах. Солодкий каштан
містить в собі велику кількість танінів, які володіють в'яжучими властивостями. Рослини, що мають в собі достатньо високий вміст дубильної
речовини, захищені від хвороботворних мікробів
і комах.
Базовим продуктом, що використовується
в годуванні тварин, є Фарматан – натуральний
екстракт таніну з деревини солодкого каштана.
В Україні ми маємо представництво вже протягом 2 років, але активно почали працювати
лише в цьому році. Багато господарств з різною
кількістю поголів'я спробували новий продукт і
вже побачили перші результати.
Фарматан допомагає вирішувати ветеринарні проблеми з: колібактеріозом, клостридіозом,
дизентерією, сальмонельозом, важко виліковною діареєю змішаного типу, з синдромом раптової смерті. Знімає інтоксикацію, що підтвердив
досвід його використання, поросята швидше
відновлювали апетит, рухову активність. Надає
протизапальну і антиоксидантну дію, має імуномодулюючі та антистресові властивості. Прискорює одужання, ефективний проти інфікування поросят свиноматками, стабілізує нормальну
мікрофлору кишечника. З точки зору зменшення
вартості комбікорму, Фарматан замінює підкислювачі, пробіотики, пребіотики, скорочує термін
застосування оксиду цинку, зменшує кількість
застосовуваних антибіотиків, може зменшувати введення адсорбенту мікотоксинів. При використанні Фарматану відбувається збільшення
приростів, зниження конверсії корму, покращення якості мяса.
Эксклюзивные ТЕХНОЛОГИИ
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