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Свинарство

Елітне французьке обладнання 
для того, щоб        
ваші свині стали найкращими

Asserva є провідною фран-
цузькою компанією у вироб-
ництві обладнання для сек-

тору свинарства, що спеціалізується 
на інтелектуальних системах годівлі 
та клімату. Вона займає значиму по-
зицію у французькому свинарському 
секторі та налічує в своєму штаті біль-
ше 100 кваліфікованих співробітників. 
Заснована в 1978 році, Asserva цього 
року святкує своє 44-річчя. З 2013 ро-
ку компанія почала активно розши-
рювати свої торгові зв’язки на між-
народних ринках, і наразі має понад 
4500 клієнтів по всьому світу.

Інновації та інвестиції в програму 
досліджень і розробок є одним з най-
важливіших завдань компанії.

Asserva щорічно інвестує 10% сво-
го доходу в дослідження, які здійсню-
ються в її науково-дослідних центрах, 
ці інвестиції склали 1,7 млн євро в 
2020 році. У рамках своєї програми до-
сліджень і розробок вона співпрацює 
з престижними державними та при-
ватними дослідницькими центрами, 
такими як INRA (Національний інсти-
тут агрономічних досліджень Франції) 
та IFIP ( Французький інститут свинар-
ства), який має важливі експеримен-
тальні станції для годівлі в Канаді і Ки-
таї та розробляє численні вироби на 
замовлення. Ця співпраця принесла 
свої плоди, оскільки досвід і отрима-
ні результати дозволили впровадити 
унікальні інноваційні технології для ін-
тенсивного виробництва. Прикладом 
цих інновацій та чітким баченням ком-
панії Asserva майбутнього є розробка 
нової лінії демедикалізації кормів для 
свинарства, яка дозволить запобігти 
перехресному забрудненню кормів.

Щоб дізнатися більше про Asserva, 
ми взяли інтерв’ю у Валентина Був’є 
(Valentin Bouvier), менеджера із експор-
ту Asserva з більш ніж 11-річним досві-

дом роботи в секторі свинарства. Він 
безпосередньо відповідає за експорт 
продукції компанії Asserva на ринок 
України, Росії та Азії.

Корми і Факти: 
Компанія Asserva гучно та впев-

нено заявила про себе українсько-
му ринку. З якого часу вона пред-
ставлена в Україні та як відбувалося 
її становлення?

Валентин Був’є:
Asserva присутня в Україні з 2013 

року. Відтоді ми розширили наш ри-
нок, обслуговуючи свиноферми з 
поголів’ям від 350 до 2000 свинома-
ток. В основному це були наші клі-
матичні системи, які є узгодженим 
стандартом. У 2018 році ми вирішили 
вийти безпосередньо на український 
ринок і запропонувати наше комп-
лексне рішення щодо інтелектуальної 
системи годівлі.

Корми і Факти: 
Які є конкурентні переваги 

Asserva в порівнянні з іншими ком-
паніями в цьому секторі?

Валентин Був’є:
Компанія Asserva розробила най-

більш повне рішення для свинофер-
ми. Наші технології унікальні. 10 років 
тому ми отримали понад 13 нагород 
за інновації. За кілька років наш між-
народний розвиток в Іспанії, Китаї, Ка-
наді та інших країнах підтвердив, що 
Asserva має повний асортимент про-
дуктів, які можуть бути дійсно цікави-
ми для фермерів від сімейної ферми 
до промислової.

Наші системи живлення для пле-
мінних свиноферм – SELFIFEEDER, MA-
TERNEO та SMC відрізняються своїми 
ексклюзивними характеристиками, 
яких немає в іншому обладнанні на 

ринку. Ми спеціалізуємося на найсу-
часніших системах годівлі, в основно-
му зосереджені на племінних фермах, 
з особливостями адаптації до великих 
і малих ферм. Наше рішення дозволяє 
покращити зоотехнічні результати 
(кількість поросят в рік на одну сви-
номатку, маса тіла поросят, тривалість 
життя свиноматки) та зменшити витра-
ти корму (до 240 кг на свиноматку на 
рік), покращуючи збір даних та скоро-
чуючи робочий час. Хто цього не хоче?

Ми пропонуємо наступні системи 
та обладнання для годівлі свиней:

 • Системи OPTIMAT для багатофазної 
годівлі після відлучення.

 • Системи MULTIFEEDER для рідкої 
годівлі з інтеграцією вологої куку-
рудзи та сировини харчової про-
мисловості.

Навіть найкращі свині з чудовою генетикою не реалізують свій потужний потенціал, якщо їх утримувати в поганих 
умовах або неправильно годувати. Наука йде великими кроками і компанії-виробники обладнання та інноваційних 
технологій утримання та годівлі постійно вигадують щось нове, корисне. Про одну з таких передових та відомих 
у світі компаній з Франції – компанії Asserva і піде сьогодні розмова.
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 КОНТРОЛЬ СПОЖИВАННЯ РАЦІОНУ
СВИНОМАТОК В ІНДИВІДУАЛЬНИХ СТАНКАХ

Ексклюзивний представник Asserva в Україні
ТОВ «АГРОМЕЙТ» / www.agromate.com.ua
agromate.ua@gmail.com / +380984616926

ЕФЕКТИВНИЙ ТА РОЗУМНИЙ
Інтелектуальні системи годівлі
для свиноматок 
в індивідуальних станках

+8% опоросу
+1,8 дня інтервал відлучення до 
осіменіння на рік

+1,5 поросяти на свиноматку на рік
+6% ваги приплоду

Економія корму до 240 кг 
на свиноматку на рік

Економія робочого часу 
спеціаліста 
до 1:30 годин на рік

 • Станція SELFIFEEDER для індивіду-
альної годівлі супоросних свино-
маток у загонах.

 • Система MATERNEO: автоматичні 
дозатори в цехах опоросу для 
розподілу та контролю споживан-
ня корму та води.

 • Система SMC: автоматичний доза-
тор з автономним керуванням, що 

дозволяє персоналізувати годівлю 
для кожної свиноматки, що вико-
ристовується в окремих цехах .

 • Система DIGICLIM для автоматич-
ного керування та підключення 
кліматичної системи вашої ферми.

Корми і Факти: 
Які плани на майбутнє Asserva в 

Україні?

Валентин Був’є:
Зараз продукцію компанії Asserva 

можна придбати в ТОВ «Агромейт», 
одного з найкращих експертів з обс-
луговування в Україні. Крім облад-
нання, ми пропонуємо комплексне 
обслуговування для господарств. Ми 
можемо вивчити потреби (вентиляція, 
опалення, охолодження, живлення то-
що) для нового проєкту або проєктів 
реконструкції відповідно до стандарт-
ної специфікації. 

Asserva має глобальний погляд і 
рішення для підключення ферм. 20 
років тому Asserva комп’ютеризувала 
ферми, а сьогодні Asserva підключає 
та збирає дані ферм. Щоб покращи-
ти продуктивність та проаналізувати 
їх результати, ми повинні мати дані. 
Компанія Asserva своїми рішеннями 
задовольняє ці та інші потреби госпо-
дарства.  

У наступній публикації поговори-
мо з компанією «Агромейт», дізнаємо-
ся, чому вони вирішили впроваджува-
ти рішення саме Asserva в Україні? Що 
компанія «Агромейт» може запропо-
нувати тваринникам?
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