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Кормовиробництво

На сьогоднішній день ви-
робництво м’яса птиці 
залишається на лі-

дируючих позиціях. Швидке 
повернення вкладених інвес-
тицій, низька конверсія 
корму, великий 
питомий ви-
хід м’яса 
з одиниці 
площі та 
постійний 
попит на 
к у р яти ну 
– основні 
ф а к то р и , 
що залучають 
сільгоспвиробників 
займатися виробництвом м’яса 
бройлерів. Той факт, що бройлер 
збільшує свою вагу в 10 разів вже в 
перші 2 тижні життя, говорить про те, 
наскільки навантажений метаболізм 
птиці, а саме, як швидко відбувають-
ся процеси перетворення нутрієнтів 
кормів на основний продукт – м’ясо. 
Ось чому важливо розрахувати та 
зробити максимально ефективний та 
збалансований за всіма показниками 
комбікорм. Необхідно забезпечити 
курча найважливішими елементами 
харчування, амінокислотами, вітамі-
нами та іншим у стартовий період.

У компанії «НОВАКОРМ» з особли-
вою увагою та ретельністю підходять 
до розробки престартерних та стар-
тових рецептів для курчат-бройлерів.

Крім того, використовуються си-
ровина та компоненти з максимально 
якісними параметрами та характерис-
тиками, здатні забезпечити потреби 
швидкозростаючого організму. Вра-
ховуючи низьке споживання корму в 
перші дні життя, важливо розуміти, що 
комбікорми мають бути максималь-
но насичені білком, амінокислотами 
та вітамінами, а також містити низьку 
кількість клітковини. Сучасний висо-
коконцентрований стартовий корм 
не може обійтися без мультиензимних 
складових, таких як: фітаза, бета-глю-
каназа, ксиланаза, а в деяких випадках 

ще й протеаза, й целюлаза. 
Дані ферменти допо-

магають ще несфор-
мованій травній сис-
темі курчати краще 
засвоювати поживні 
речовини та мінера-
ли з кормів, що, без-
сумнівно, сприятливо 

позначається на прирос-
тах і веде до зниження 

конверсії корму.
Також одним 

із важливих ком-
понентів у стар-
товому раціоні 
бройлера є кліти-

на крові аерозоль-
ного сушіння. У цьому 

продукті міститься до 95% протеїну 
у легкозасвоюваній формі з багатим 
амінокислотним складом. При вве-
денні даного компонента в корми в 
невеликих кількостях, спостерігаєть-
ся збільшення продуктивності. За-
галом курчата дуже добре реагують 
на введення білків тваринного по-
ходження, це видно по зростаючим 
приростам маси і доброї конверсії. 
Цими продуктами можуть виступати 
суха клітина крові, рибне борошно і 
навіть протеїн, отриманий з комах та 
дрібних безхребетних. Найголовніше, 
при виборі цих компонентів необхід-
но завжди приділяти особливу увагу 
якості та оригінальності продукту, то-
му що під виглядом високобілкових 
інгредієнтів можуть ховатися відверті 
фальсифікати, які можуть спричинити 
падіж або різкий спад продуктивності.

Хотілося б нам чи ні, але ми не мо-
жемо не торкнутися теми застосуван-
ня кормових антибіотиків. На жаль, 
сьогодні жоден великий виробник 
м’яса птиці не обходиться без ветери-
нарних лікарських препаратів. І якщо 
питання застосовувати чи не застосо-
вувати кокцидіостатики не варто, то 
з кормовими антибіотиками не все 
однозначно. Сплеск застосування 
цих препаратів свого часу в Європі 
призвів до небезпідставних обурень 

та протестів споживачів, що зрештою 
спричинило повну заборону анти-
біотиків як стимуляторів зростання у 
країнах Євросоюзу. Незабаром така ж 
ситуація буде і в нашій країні. На змі-
ну лікам приходить все більша різно-
манітність альтернативних препаратів 
рослинного походження. Це так звані 
фітобіотики. У компанії «НОВАКОРМ» 
вже активно використовуються деякі 
з них, і ми можемо сповна стверджу-
вати, що за фітобіотиками – майбут-
нє. Речовини, подаровані нам самою 
природою, дуже скоро витіснять ан-
тибіотики-стимулятори зростання з 
виробництва, що безсумнівно лише 
позитивно вплине на якість продукції 
та здоров’я населення загалом.

Насамкінець хочеться сказати, 
що команда фахівців «НОВАКОРМ» 
збирає, акумулює та впроваджує у 
виробництво нові знання та досвід 
зарубіжних та вітчизняних профе-
сіоналів-практиків з годівлі. На ви-
робництві використовується тільки 
сировина, що пройшла ретельний 
лабораторний контроль. Вітамінно-
мінеральні премікси, синтетичні амі-
нокислоти та мультиензимні комп-
лекси використовуються тільки від 
найкращих світових виробників. Все 
це дає можливість виробляти висо-
коефективні повнораціонні стартові 
комбікорми, здатні забезпечити по-
требу швидкорослих бройлерних кур-
чат, при цьому мати низькі показники 
конверсії, високу безпеку поголів’я і 
чудові смакові показники м’яса. 
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