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Добові раціони, в яких використо-
вується БМВД «Стандарт Агро» та на-
явна в господарстві зернова сировина, 
забезпечуються поживними  речови-
нами в правильній кількості і співвід-
ношенні. При цьому одержуємо мак-
симально високоякісну продукцію при 
мінімальних затратах на відгодівлю. За 
основу можна прийняти як зернову си-
ровину, що є в господаря, так і відходи 
харчових виробництв. Це дає можли-
вість виготовлення повнораціонного 
комбікорму в умовах окремих під-
приємств, що значно скорочує витрати 
на транспорт, оскільки зникає потреба 
перевезення власного зерна на пере-
робні заводи та повернення готової 
продукції назад в господарство. 

Сучасний підхід  
до виробництва –  
гарантія якості  
Ми розробили організаційно-тех-

нологічну схему виробництва комбі-
кормів, згідно з якою виробництво 
комбікормів і кормових добавок мак-
симально наближено до споживачів. 
При цьому використовуються технічні 
засоби з мінімальними енергетичними 
затратами, а також весь комплекс зо-

отехнічних та технологічних прийомів, 
які забезпечують найбільший продук-
тивний та економічний ефект. 

Для виготовлення якісних БМВД 
використовується сировина з високим 
вмістом сирого протеїну. Постійний 
контроль якості вхідних компонентів 
дозволяє отримати найкращий вихід 
готової продукції. Власне виробництво 
соєвої макухи дозволяє істотно знизи-
ти ризики, пов’язані з її якістю. Найбіль-
ше уваги приділяється балансуванню 
показників амінокислотного та віта-
мінного складу, для цього використо-
вуються сировина тільки перевірених, 
надійних постачальників: NOVACORE, 
INNOVAD, ADDCON, DSM, BASF, CJ.

Сировина та готові комбікорми ре-
гулярно проходять лабораторні пере-
вірки. Наявність власної лабораторії 
та співпраця із спеціалізованими орга-
нізаціями дозволяє надавати гарантії 
якості перед нашими клієнтами. 

Чому слід обрати  
ТМ «Стандарт Агро»?
Годівля тварин виключно зерно-

вою сировиною та відходами харчових 
виробництв, без врахування вітамін-
но-мінерального складу, на перший 

погляд  може здатися вигідною. Значна 
частина господарів звертає увагу на 
витрати в даний конкретний період, а 
не на перспективу в цілому. Організм 
тварин, особливо дорослих, здатний 
деякий час компенсувати нестачу біо-
логічно активних речовин корму. Про-
те вже через кілька тижнів можна спо-
стерігати зменшення продуктивності 
тварин, а в більшості випадків - виник-
нення специфічних хвороб, які виклю-
чають можливість подальшого ефек-
тивного використання поголів’я. Бага-
торічні досліди виробників комбікор-
мів доводять ефективність викорис-
тання концентратів різних форм для 
успішної годівлі тварин.

Більше половини (до 70%) всіх ви-
трат тваринництва складають витрати 
на корми. Продукція ТМ «Стандарт Аг-
ро» направлена на правильну відгодів-
лю тварини, враховуючи всі фізіологіч-
ні особливості, що дозволяє зменшити 
витрати та збільшити економічну виго-
ду. Прибутковість тваринницької галузі 
залежить від правильного вибору кор-
мової стратегії. Спеціалісти ТОВ «Стан-
дарт Агро» врахували всі фактори від 
яких залежить ваш успіх. Обирайте 
найкраще! 

Кормовиробництво

Інформація надана компанією ТОВ «Стандарт-Агро»

Якісний корм за 
мінімальних витрат: 
фантазія чи реальність?
ТОВ «Стандарт-Агро» – компанія, яка виробляє професійні комбікорми та кормові добавки, 
а також експертно консультує на всіх етапах відгодівлі. Основа нашої діяльності – розуміння того, 
що потрібно для успішного розвитку вашого господарства. Ми постійно вдосконалюємо виробничі 
процеси, прагнемо та досягаємо найкращих результатів. Асортимент нашої продукції налічує майже 
всю лінійку виробництва комбікормів.

Що обрати: 
повнораціонний 
комбікорм чи білкову 
добавку?
Потрібно розуміти, що поняття ком-

бікорм — це складна, однорідна суміш 
підготовлених до обробки кормової 
сировини та мікродобавок, що вироб-
ляється за науково обґрунтованими 
рецептами і забезпечує повноцінну 
годівлю сільськогосподарських тва-
рин і птиці. За призначенням і складом 
кормову продукцію поділяють на по-
внораціонні комбікорми, концентрати, 
балансуючі добавки і премікси. 

Найбільшим попитом користують-
ся повнораціонні комбікорми (ПК) та  
білково-вітамінно-мінеральні добавки 
(БМВД). 

Повнораціонний комбікорм пов-
ністю забезпечує потреби тварин і 
птиці в поживних, мінеральних та біо-
логічно активних речовинах. Тому, для 
найкращого результату, відгодівля по-
винна проходити виключно даним 
продуктом, змішування його з зерно-
вою сировиною не буде раціональним. 

Балансуючі добавки бувають біл-
кові, білково-вітамінні, білково-віта-
мінно-мінеральні. Так як рецептура 
добавок створюється на базі повно-
раціонних комбікормів, щоб отримати 
в домашніх умовах готовий комбікорм, 
достатньо БМВД змішати із зерновими 
компонентами у відповідному співвід-
ношенні, а термостабільна сировина 
дає змогу гранулювати отриману су-
міш. Найважливішим фактором в дано-
му випадку є дотримання рекомендо-
ваних пропорцій при змішуванні.

Наразі в більшості випадів кормову 
базу тварин, майже всіх видів, замінили 
зерновою частиною в подрібненому 
вигляді, яка за своїм складом не задо-
вольняє протеїнові та мінерально-віта-
мінні потреби. Виходом з даної ситуації 
стає використання білково-вітамінно-
мінеральних кормових добавок (далі 
БМВД). Вони усувають дефіцит біоло-
гічно активних речовин, енергетичних 
комплексів, виконують роль приско-
рювачів обмінних процесів в організмі, 
являються однією з основ виходу ви-
сокоякісної продукції при мінімальних 
затратах на утримання тварин та сіль-
ськогосподарської птиці. 

Авторський рецепт - 
запорука отримання 
додаткового прибутку!
Основа будь-якого раціону три-

мається на рівновазі необхідних для 
нормальної життєдіяльності організму 
речовин. В битві за високі показники 
вмісту протеїну, вітамінів, мінеральних 
речовин, виробники упускають важли-
вість балансу поживних речовин. Така 
ж ситуація спостерігається з вітаміна-
ми, не завжди високий показник дає 
якісний результат. Незбалансованість 
раціонів знижує на 30-35% середньо-
добові прирости і призводить до збіль-
шення витрат кормів на 50%.

Головна задача наших фахівців - за-
безпечити поголів’я як господарств, 
так і окремих клієнтів якісним і до-
ступним кормом. Прорахунок раціонів 
проводиться спеціальною програмою 
нового доступного зразку, з урахуван-
ням наявної кормової бази, виду, поро-
ди та віку тварини. Підтримка клієнта 

впродовж всіх етапів відгодівлі, дозво-
ляє краще зрозуміти потреби населен-
ня та господарств в якості продукту. 
Наявність дослідних груп дає змогу 
постійно оновлювати та доповнювати 
склад готового корму, дає нам можли-
вість спостерігати за результатами на-
шої роботи і вдосконалювати техноло-
гії створення продукції.

Окремі авторські рецепти раціонів 
«Стандарт Агро» дають набагато вищі 
результати в порівнянні із стандарт-
ними рецептами, враховують до 100 і 
більше різних показників поживності, 
при цьому велику увагу звертають і на 
різні співвідношення показників між 
собою. Практично доведено, що існу-
ючі на ринку добавки, як українсько-
го так і європейського виробника, не 
обов’язково повністю задовольняють 
потреби в поживності окремих орга-
нізмів. Основна причина ситуації — 
орієнтованість виробників на основну 
групу зернових, із стандартним за хі-
мічним складом, без врахування осо-
бливостей регіону та клімату. Велике 
значення має багатофазова годівля, 
кожний період життя повинен забез-
печитись певним рівнем поживності, 
завдяки чому можна досягнути найви-
щої конверсії та економічної вигоди.

Кожному сільськогосподарському 
підприємству практично завжди ви-
гідно використовувати власно виро-
щену кормову сировину, а вже до неї 
додавати необхідні кормові добавки. 
Ми допомагаємо розробити кормову 
стратегію, яка з перших днів дає по-
зитивні результати та максимальні 
прирости, показує, що  вона дійсно ви-
правдана і складена правильно.
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