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Александр Похваленко, 
директор ООО «Фридом Фарм Бекон»

«Журнал «Корма и Факты» - издание достаточно интересное и 
насыщенное полезной информацией, которую может применить на 
практике как руководитель крупной компании, так и мелкий фермер. 
Мы являемся подписчиками и получаем журнал регулярно. Нельзя не 
отметить стиль оформления журнала - он достаточно красочный, 
приятно и легко читаемый. Хотелось бы получать побольше информации 
о крупных производителях готовых комбикормов, в каких регионах 
находятся, сколько производят и для каких животных, чтобы мы имели 
больший выбор поставщиков корма для наших животных. Было бы 
также интересно получать статистику стоимости комбикормов по 
стране».

Геннадий Чернецкий, 
представитель компании 
Hermitage Genetics в Украине

«За все моё время работы на рынке Украины,  
а это с 2009 года, впервые у меня случилось такое, 
что мне позвонили люди и начали разговор со 
слов: «Я увидел вашу рекламу в журнале «Корма 
и Факты». Реклама в вашем издании сработала! 
Спасибо редакции журнала за вашу работу, что  
вы позволяете доносить информацию клиентам.

Опыт этого года показал мне важность 
донесения профессиональной информации: у меня 
появился клиент, который ранее не имел опыта 
работы в животноводстве, он привлек инвестиции 
и организовал ферму на 250 свиноматок.  
Я его обучал и по телефону, и выезжал в данное 
предприятие, и мы вместе получили самые 
большие результаты из моего опыта работы 
и опыта работы всей компании: достаточно 
сказать, что «первоопороски» дали более 
13 поросят и отлучка – более 12. И все что делал 
клиент – это четкое выполнение всех инструкций, 
без трансформации через свой предыдущий опыт 
 и старые знания. К чему я веду: есть очень много 
новых, интересных технологий, идей и очень 
важно это доносить, и я считаю, что ваш журнал 
с этим отлично справляется.»

Андрей Лищук, представитель    
ООО «Комбикормовый завод «Константа»

«Корма и Факты» - прекрасный журнал, который поддерживает 
сельское хозяйство в Украине, который позволяет узнать потребителю 
о тех производителях, которые доброкачественно и серьезно относятся 
к своим обязательствам, которые готовят наилучшие корма, которые 
выдерживают качество, как европейское, так и мировое. Чтобы 
украинские потребители получали лучшую продукцию. Спасибо вам 
большое, что вы даете читателям эту информацию!»

Професійний журнал «Корми і 
факти» є настільною книгою і надійним 
помічником для зоотехніків, ветеринарів, 
технологів, які працюють у галузі тва-
ринництва. Висвітлення теми кормо-
виробництва, годівлі тварин, питання 
ветеринарії, умови утримання та годівлі 
різних видів сільськогосподарських тварин 
і птиці є актуальними на сторінках жур-
налу. Публікації спрямовані на впроваджен-
ня новітніх технологій в заготівлі якісних 
кормів для тваринництва, нормованої 
та збалансованої годівлі продуктивних 
тварин, підвищення ефективності галузі, 
отримання безпечної та високоякісної 
тваринницької продукції. Галузь повинна 
стати більш ефективною та конкуренто-
спроможною, націленою в найближчий час 
на вихід власної продукції на зовнішні рин-
ки. Бажаю успіхів редакційному колективу 
улюбленого журналу!

Наша корпорація «Укрзооветпром-
постач» - одна з провідних вітчизняних 
компаній, яка комплексно вирішує проблеми 
в тваринництві. Ми маємо три фабрики по 

виготовленню ветеринарних препаратів 
та два заводи по виробництву кормів і 
кормових добавок для всіх видів продуктив-
них сільгосптварин і птиці (велика і дрібна 
рогата худоба, свині, коні, кролі, птиця, 
риба, бджоли тощо).

В компанії працюють високопрофесійні 
консультанти, менеджери, які безпо-
середньо в господарствах вирішують 
зі своїми колегами питання повноцінної 
збалансованої годівлі тварин.

Принципи роботи наших фахівців 
такий: спочатку ми вивчаємо кормову 
базу господарства і при необхідності 
організовуємо хімічний аналіз наявних 
кормів та можливість внесення кормових 
добавок в основний корм, а потім, залежно 
від наявної структури кормів, пропонуємо 
один з трьох варіантів співпраці.

Перший, якщо в господарстві є набір 
концкормів і білкові корми (макуха, шрот). 
Тоді ми рекомендуємо вводити в раціони 
тварин премікси, які містять всі необхідні 
біологічно-активні речовини (вітаміни, 
амінокислоти, мікроелементи).

Другий, якщо в господарстві відсутні 
білкові корми, а решта - в наявності. Тоді 
рекомендуємо вводити в раціони годівлі 
БВМ добавки (відповідно 10 і 20%).

Третій, якщо господарства мають 
тільки приміщення та поголів’я і готові до 
виробництва м’яса (як правило, це свині або 
птиця). Тоді ми постачаємо збалансовані 
високоякісні комбікорми, включаючи 
стартерні.

Окремий підхід практикуємо до годівлі 
молодняку – пропонуємо предстартерниій 
та стартерний високопоживний 
комбікорм (гранули, крупка, розсип).

Кожний менеджер повністю володіє 
ситуацією на фермах у своїх клієнтів і 
робить все можливе, щоби кормові до-
бавки чітко використовувалися згідно з 
рекомендаціями, повністю були введені в 
добовий раціон. Тільки при такому підході 
ми отримуємо бажаний результат.

Отже, ми не продаємо свій продукт, 
а супроводжуємо його використання до 
годівниці, контролюємо раціон годівлі, при 
необхідності його корегуємо.

Павло Достоєвський, 
заслужений працівник сільського господарства України, 
професор, почесний академік НААН України


