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Кормовиробництво

Олександр Слюсар: 
нам точно все під силу!
Інтерв’ю з комерційним директором DOSTOFARM GmbH, Слюсарем О.В.
Ось уже дев’ять років на території України успішно працюють кормові добавки німецької компанії-виробника 
DOSTOFARM GmbH. Їх ефективність забезпечує головна діюча речовина, що входить до складу, – натуральна 
ефірна олія ДОСТО® Орегано. Про те, які, з уже відомих, продукти користуються особливим попитом на молочних, 
свинарських та птахівницьких підприємствах, про успіхи на ринку України та трохи про особисте, розповів журналу 
«Корми і Факти» комерційний директор DOSTOFARM GmbH Олександр Слюсар.

«Корми і Факти»: 
Що сьогодні являє собою компа-

нія DOSTOFARM GmbH?

Олександр Слюсар: 
DOSTOFARM GmbH – це німець-

кий виробник природних рішень для 
здоров’я тварин. Компанія існує з 
1999 року, на сьогоднішній день має 
кілька продуктових лінійок, які відомі в 
більш ніж 50 країнах насамперед ефек-
тивністю своєї продукції на основі ДОС-
ТО® Орегано.

«Корми і Факти»: 
Олександр, будь ласка, нагадайте 

нашим читачам, у чому унікальність 
ДОСТО® Орегано?

Олександр Слюсар: 
Вже достатньо відома у багатьох 

країнах ДОСТО® Орегано – це єдина 
у світі натуральна ефірна олія росли-
ни орегано, що має терапевтичну дію. 
Високоефективні профілактичні та те-
рапевтичні властивості цієї природної 
діючої речовини дає їй не тільки 100%-
на натуральність походження, але й 
натуральний спосіб стандартизації за 
12 основними активними компонента-
ми. Свій власний активний компонент 
ми використовуємо у виробництві про-
дуктів для здоров’я людей і тварин. 
В Україні доступні кормові добавки 
ветеринарного призначення на осно-
ві ДОСТО® Орегано: для виробництва 

преміксів, ЗЦМ та готових кормів усім 
тваринам – ДОСТО® Порошок; для 
швидкого реагування та застосування 
через воду або телятам через молочну 
випойку – ДОСТО® Ліквід; для індиві-
дуального перорального застосуван-
ня проблемним поросятам – ДОСТО® 
Емульсія та телятам – ДОСТО® Капсули.

«Корми і Факти»: 
Чим відрізняються кормові до-

бавки ветеринарного призначення 
від просто кормових?

Олександр Слюсар: 
Справа в тому, що наші продукти лю-

блять використовувати як інструмент 
не лише фахівці з годівлі тварин з метою 
стимуляції росту та продуктивності, а й 
ветеринарні лікарі для профілактики, 
а також вирішення низки гострих про-
блем, не доводячи або виключаючи 
необхідність застосування антибіотиків.

«Корми і Факти»: 
Тобто, ваші продукти можуть за-

мінювати антибіотики?

Олександр Слюсар: 
Абсолютно точно, однак ми гово-

римо в першу чергу про антибіотичні 
стимулятори зростання, які все ще ви-
користовуються деякими підприємства-
ми в кормах. Крім цього, ми можемо 
виключити необхідність застосування 
антибіотиків через воду і навіть в окре-
мих випадках - ін’єкційні препарати. 
Важливо розуміти, що ДОСТО® Орегано 
ефективно виключно в межах шлунко-
во-кишкового тракту, бо вирішує такі 
проблеми, як запалення, дизентерія, 
ілеїт, патогенна мікрофлора та ін. Про-
блеми інших внутрішніх органів, які 
потребують антибіотикотерапії, ми не 
вирішимо. Скажу як ветлікар більше, не 
існує на сьогоднішній день кормових 
добавок, здатних замінити антибіотик, 

призначений, наприклад, запобігти клі-
нічному прояву запалення жовткового 
мішка у курчат, копит у корів або сугло-
бів у свиней.

«Корми і Факти»: 
Хто ваші основні клієнти?

Олександр Слюсар: 
Ми відкриті до співпраці та активно 

працюємо з виробниками преміксів, 
готових кормів, підприємствами про-
мислового вирощування с.-г. тварин 
та птиці, а також із фермерськими гос-
подарствами. Наше основне завдання 
– вирішення гострої ветеринарно-кор-
мової проблеми, якщо така є на підпри-
ємстві з вирощування свиней, виробни-
цтва молока, курячого м’яса або яєць, а 
також збільшення рентабельності цього 
виробництва за рахунок покращення 
економічних показників виробників, 
що співпрацюють з нами, наочно підви-
щуючи здоров’я тварин.

«Корми і Факти»: 
У Вас є конкуренти? Які основні 

переваги продуктів DOSTOFARM?

Олександр Слюсар: 
За умови економічної кризи, низь-

ких закупівельних цін на молоко, яйце, 
м’ясо, високих виробничих витрат кон-
курентами можна назвати всі продукти, 
які тим чи іншим чином сприятливо ді-
ють на шлунок тварин. Тому що, на відмі-
ну від інших добавок, які у кращому ви-
падку сприяють здоровому травленню, 
ДОСТО® Орегано його забезпечує. Крім 
цього, на ринку існують інші продукти 
на основі як ефірної олії орегано, так і 
інших рослин. Найчастіше під красивою 
упаковкою, у кращому випадку, йдеться 
лише про запах і смак у добавці, але в гір-
шому випадку можна виявити фенольні 
сполуки синтетичного походження. Во-
ни пригнічують імунітет тварин, особли-
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во при тривалому застосуванні і навіть 
можуть пошкодити слизову кишечника. 
Наша компанія успішно розвіює міфи 
про натуральність подібних продуктів, 
пропонуючи власним коштом їх дослі-
дження в незалежній лабораторії Берлі-
на. Результати хрометографічного спек-
трального аналізу найчастіше кращі і 
наочніші за тисячу слів.

«Корми і Факти»: 
А де Ви берете сировину?

Олександр Слюсар: 
Унікальність ДОСТО® Орегано поля-

гає в тому, що цю олію ми виготовляємо 
зі свого власного ексклюзивного сор-
ту рослини орегано Origanum vulgare 
hirtum Vulkan. Робота з одним єдиним 
сортом є важливим етапом стандарти-
зації олії. Тому сировину ми виробляє-
мо та вирощуємо самі зі своїх власних 
рослин. У нас є батьківські рослини для 
отримання насіння, яке знаходиться на 
сході Німеччини. З насіння ми вирощує-
мо в теплицях саджанці, які висаджуємо 
на плантації недалеко від Чорного моря. 
Загалом і в цілому натуральним шляхом 
ми стандартизуємо нашу ефірну олію за 
12 активними компонентами, цього не 
робить жодна інша компанія. Ви й самі 
можете побачити все, якщо подивитесь 
відео нашого виробництва в інтернеті:

Відео 1

 
«Корми і Факти»: 
Як Ви оцінюєте перспективи рин-

ку України для таких продуктів?

Олександр Слюсар: 
Україна - перспективна країна, не 

тому, що аграрна, а тому що люди у с.-г. 
сфері працюють небайдужі та мудрі. 
Україна не просто готова до наших при-
родних рішень, вони вже активно засто-
совуються і дають результати.

«Корми і Факти»: 
Вашу компанію в Україні пред-

ставляє ТОВ «СМАРТ ВЕТ». Чому Ваш 
вибір дистриб’ютора припав саме на 
цю компанію?

Олександр Слюсар: 
Насамперед людина знаходить лю-

дину, і лише потім приходять ідеї про 
спільний бізнес. Знайомство з директо-
ром компанії, Романом Сергійовичем 
Максимчуком вселило в мене та моїх 
німецьких колег розуміння та впев-
неність, що наша спільна співпраця зі 
«СМАРТ ВЕТ» в Україні буде успішною та 
довгостроковою. Перш за все завдяки 
високому професіоналізму, ветеринар-
ному досвіду Романа, його людяності та 
порядності. Вогонь і воду в роботі, як-
що судитиметься з ними зустрітися, ми 
точно пройдемо легко, а «мідні труби», 
на щастя, для кожного з нас уже давно 
пройдений етап, тому немає жодного 
приводу для занепокоєння.

Головне не зупинятися на досягнуто-
му, адже абсолютно всі хочуть Орегано.

«Корми і Факти»: 
Ми чули, Ви написали книгу з сим-

волічною назвою, про що вона?

Олександр Слюсар: 

Так, ви будете сміятися, книга нази-
вається «Додай трохи ОРЕГАНО у своє 
життя». Вона меншою мірою пов’язана 
з моєю професійною діяльністю, вона 
більше про життя загалом. Ця книга 
– одна з форм вираження мого осо-
бистого, внутрішнього дослідження та 
подорожі, мета її написання полягала у 
спробі усвідомити свою справжню при-
роду, знайти власне «Орегано», додати 
його в життя та надихнути всіх навколо 
на те саме. Я щиро вірю, що кожен читач, 
як і я, відчує свою приреченість на щас-
тя та успіх, які великою мірою залежать 
від самореалізації у житті. Книга задає 
свідомості серію важливих питань, від-
повіді на які надходять під час читання. 
Ці відповіді, як і життя – у кожного свої, 
зорієнтуватися в яких допоможе «Оре-
гано», без помилково вказавши напрям 
подальшого шляху кожного з нас.

«Корми і Факти»: 
Традиційне питання: Ваші робочі 

та особисті плани на майбутнє?

Олександр Слюсар: 
Зараз думки всіх і кожного як ніколи 

спрямовані до Бога. Ми молимо його 
про мир в Україні та в усьому світі. Пла-
ни є, їх багато, хоча складно загадувати 
зараз щось у довгостроковому плані. 
Спільну роботу з дистриб’ютором ми не 
зупиняємо ні на хвилину, продовжуємо 
активні консультації та спілкування з 
підприємствами України. Зараз відбува-
ється величезна переоцінка цінностей 
у всіх напрямках. Будемо живі і здорові, 
нам тоді точно все буде під силу.  
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Офіційний представник в Україні: 

• запобігання колібактеріозу, 
гістомонозу, кокцидіозу, 

•
• стимуляція вироблення 

• ↑ приростів у вазі/ вихід       
яйця.

•

•
↑ приростів у вазі;                                                                                                          

• ↑ продуктивності молока у сви-
номаток/ приростів на відгодівлі;

• ↑ привабливості               
корму, антистрес.

• ↑ виробництва молока на               

• запобігання ацидозу, кетозу;
•
•
• ↓ cоматики молока;
• ↑ жиру та білка у                      

молоці.
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