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«KORMIL»: 
Давайте будувати 
успішну співпрацю разом!
Тваринники і птахівники знаходяться в постійному пошуку надійних 
постачальників хороших кормів для свого поголів’я. А ми в кожному номері 
нашого журналу розповідаємо саме про таких виробників комбікормів та 
кормових добавок. Сьогодні у нас в гостях керівник заводу з виробництва 
преміксів та БМВД  «Агролайф корми» (TM KORMIL) Ігор Романович Пацула. 
Ця успішна компанія є виробником преміксів, БМВД та готових кормів для 
сільськогосподарських тварин.

«Корми і Факти»: Ігор Романович, 
ваше підприємство «Агролайф кор-
ми» сьогодні відоме аграріям, як 
виробник продукції під власним 
брендом ТМ KORMIL. А з чого почи-
налась ваша справа? 

Ігор Пацула: З моменту заснуван-
ня у 2003 році і до сьогодення ми 
пройшли тривалий шлях розвитку та 
самовдосконалення. З 2005 року ми 
почали пошук європейського парт-
нера для співпраці в постачанні на 
ринок України якісних продуктів для 
тваринництва. Було розглянуто кілька 
варіантів, і ми зупинили свій вибір на 
підприємстві LNB, яке знаходиться в с. 
Кішково (м. Познань, Польща). Вибір 
даного підприємства був зумовлений 
тим, що компанія відзначалась:  якістю 
своєї продукції, різними інноваційни-
ми технологіями у виготовленні про-
дукції, максимально використовувала 
природні компоненти, мала сучасне 
обладнання та хорошу команду спеці-
алістів. На той момент вони передава-
ли нам свій досвід, вчили технологіям, 
які стосувалися відгодівлі тварин. Не 
просто продавали нам свою продук-

цію, а ділилися своїми знаннями в 
галузі тваринництва - зоотехнії, тех-
нології, ветеринарії – усіма цими на-
працюваннями, які були в їхній ком-
панії.

Наша співпраця в такому напрям-
ку тривала 6-ть років, а в 2012 року 
разом з керівництвом компанії LNB 
ми дійшли спільного висновку, що 
доцільно почати виробництво пев-
них категорій продуктів в Україні. Для 
цього був створений, а згодом і побу-
дований завод у Давидові для вироб-
ництва повних преміксів та БМВД для 
с/г тварин за технологіями та рецепту-
рами компанії  LNB.

На початку 2014 р., у зв’язку із різ-
кою девальвацією гривні та економіч-
ною недоцільністю, був зменшений 
імпорт продуктів тм LNB за виключен-
нями компонентів, які необхідні для 
виробництва готової продукції торго-
вої марки KORMIL.

Таким чином ми давали нашим клі-
єнтам можливість вибору між вироб-
ництвом європейським (Польським) і 
українським. 

Як показувала практика і лабора-
торні дослідження - українська про-
дукція, яка виготовлена на заводі у 
Давидові, за якісними показниками 
абсолютно не поступалася європейсь-
ким аналогам. Це підтверджувалось як 
відгуками клієнтів, так і відгуками спе-
ціалістів LNB, які займалися контролем 
продукції, бо мали право її аудиту.

КіФ: Для яких тварин призначені 
ваші продукти?

І.П.: Продукти ТМ KORMIL призна-
чені для свиней, птиці, ВРХ та інших 
видів с/г тварин. За цей короткий пе-
ріод з 2012 р. по сьогоднішній день 

асортимент продукції налічує близько 
60 видів позицій.  Та ситуація, яка скла-
лась у лютому 2014 р. дала стрімкий 
розвиток виробництву українського 
товару, тому що той психологічний 
бар’єр, який був у багатьох клієнтів 
(що українська продукція не така якіс-
на як польська), був знятий під наші 
особисті гарантії. Наші клієнти пере-
конались, що продукти українського 
виробництва ТМ KORMIL нічим не 
гірші від продуктів ТМ LNB, які ми до 
того імпортували з Польщі. Превагою 
нашої продукції є те, що вона більш 
доповнена та адаптована до умов 
українського ринку годівлі с/г тварин. 
Це стало можливим завдяки іннова-
ційним розробкам, що стосувались 
рецептур, високому контролю якос-
ті та індивідуального відходу. Жоден 
клієнт, який спробував премікси та 
БМВД українського виробництва 
Агролайф Корми, не пошкодував та 
залишився задоволеним отриманим 
результатом нашої співпраці.

КіФ: Яка потужність вашого ви-
робництва?

І.П.: Потужність виробництва від 
3000 тон преміксів та концентратів на 
місяць, а унікальні розробки кормів 
за допомогою професійної амери-
канської програми «Brill», дозволяють 
нам забезпечувати оптимальне спів-
відношення ціни та якості. 

КіФ: Як досягається висока якість 
вашої кормової продукції?

І.П.:  Якість на кожному етапі ви-
робництва - це важлива умова ство-
рення нашої продукції. Ми створили 
власну вимірювальну лабораторію 
для проведення максимально точних 
аналізів, починаючи від сировини, яка 
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Новинки продукції 
ТМ Kormil 
та їх ефективність

Сьогодні кожне господарство, 
яке займається вирощуванням 
свиней, намагається підвищити 

свою рентабельність всіма можливими 
методами. І незалежно від того, яким 
чином отримують прибуток: від прода-
жу маленьких поросят, чи вже від від-
годованих до певних кондицій дорос-
лих свиней, чи підгодованих племінних 
свинок та хрячків – одним із основних 
факторів успіху в даному питанні є пра-
вильно збалансована годівля.

Наша компанія постійно шукає но-
ві рішення в питаннях, що стосуються 
годівлі свиней. Кожен рік ми випуска-
ємо на ринок декілька новинок, які 
допомагають господарям отримувати 
вищі результати на свинокомплексах. 

В цьому році одним із найціка-
віших та успішних нових продуктів 
став концентрат  3610 FORTE FLASH 
для свиноматок 10%, який стимулює 
якісну охоту у свиноматки та збіль-
шує кількість народжених поросят. 
Піднявши показник продуктивного 
осіменіння та вихід поросят, госпо-
дарство вже за півроку значно покра-
щує рентабельність без особливих на 
те фізичних та фінансових вкладень, 
адже ми таким чином лиш допомагає-
мо свиноматці повноцінно викону-

вати свій природній «материнський 
обов’язок».

Що ж такого «секретного» містить-
ся у концентраті FORTE FLASH для 
свиноматок 10%? А лише те, що дуже 
необхідно організму свині після від-
лучки – найкращий білок, легкострав-
ні вуглеводи, багато вітамінів (зокре-
ма вітаміну Е) та мінералів, серед 
яких - селен у органічній формі. Також 
до концентрату доданий продукт, 
який виготовляють із олії кісточок ви-
нограду. Він є надзвичайно сильним 
природним антиоксидантом, що для 
ослабленого лактацією організму сви-
номатки дуже корисно, адже він по-
силює дію вітаміну Е, беручи частину 
його функцій на себе. 

Під час клінічних досліджень дії 
продукту на одному із найбільших 
свинокомплексів України ми отрима-
ли: зростання показника продуктив-
ного осіменіння на 6%, народжува-
ність живих поросят – на 6,7%.

Період застосування  концентрату 
FORTE FLASH для свиноматок 10% 
дуже короткий , тому й витрати на 
нього незначні. Розпочинають давати 
свиноматкам відразу по відлучці і до 
8-10-го дня після неї. Разом - приблиз-
но 13-17 днів (див. Рисунок)

використовується для виробництва, 
і закінчуючи готовою продукцією. 
Ми гарантуємо, що споживач отри-
має продукцію найвищої якості, яка 
відповідає нормативним докумен-
там (ДСТУ, ГОСТ, СанПін, тощо) та ба-
гаторічному досвіду європейських 
технологій.

На сьогоднішній день наша ла-
бораторія сертифікована за всіма 
необхідними стандартами і прово-
дить аналізи та ряд  досліджень: ви-
мірюються рівні вітамінів, амінокис-
лот, кормову цінність.

КіФ: Які інновації застосову-
ються у виробництві?

І.П.: Наслідуючи досвід LNB, ми 
також широко використовуємо 
різного роду рослинні компонен-
ти у приготуванні продукції. Наші 
премікси містять екстракти трав 
та різного роду спецій, наприклад: 
аніс,фенхель перець та інші, вони 
стимулюють та покращують трав-
лення тварини.

Контроль якості та інновації – це 
важливо. Ми впроваджуємо:

 • особливий метод балансування 
по амінопрофілю; 

 • рослині компоненти;
 • біоадсорбенти;
 • білкова сировина власного ви-

робництва;
 • тестування продукції на власній 

фермі;
 • власний лабораторний контроль;
 • розробка індивідуальних ре-

цептів.
КіФ: На яких принципах осно-

вані ваші відносини з клієнтами?
І.П.: Наша ціль – щоб бізнес на-

ших клієнтів був максимально при-
бутковим. Для того, щоб це було 
можливим, наші принципи – це є не 
поступатись, це контроль якості і 
сучасний підхід, постійне вдоскона-
лення, постійний пошук найкращих 
розробок (методів) у виробництві  
кормів, контроль цієї якості.

Тривалі, взаємовигідні стосунки 
неможливо побудувати без довіри 
та взаєморозуміння. Нам це дуже 
добре відомо. Незалежно від фор-
ми власності та розміру господар-
ства наших клієнтів, ми з однаковою 
уважністю ставимось до кожного, 
намагаючись зрозуміти потреби та 
запропонувати найкраще рішення.

Давайте будувати успішну 
співпрацю разом!
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