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Подія

11–13 квітня 2011 року в місті Ялта під егідою Асоціації Спеціалістів Ветеринарної Медицини України пройшов щорічний 
Міжнародний Конгрес Pfizer, в рамках якого відбулося дві події – 4-й Міжнародний Конгрес Свиноводів Pfizer та «Академія 
птахівництва Pfizer». Партнерами конгресу виступили компанії «Біомін», «Промагрокомбінат», «Симедіка» та «Скіолд».  
Великий інтерес до заходу проявили аграрні журналісти. Інформаційними партнерами конгресу стали журнали «Фармер»,  
«Наше птахівництво», «Тваринництво сьогодні», «Прибуткове свинарство», «Корми і Факти», «Сучасне птахівництво».

«Академію птахівництва Pfizer» відві-
дало понад 30 спеціалістів птахівничої галузі 
України, що представили близько 50% рин-
ку бройлерних господарств, а також госпо-
дарства батьківського поголів’я та несучки. 

Лекторами сесії з птахівництва ста-
ли найкращі фахівці з Франції (д-р Брайс 
Робин’ї, Альберто Гінер, Догрул Мехмед), 
Бельгії (д-р Мартен де Гусем), Австрії (Катя 
Педроза, «BIOMIN») та України (Олександр 
Лук, «Файзер»; Людмила Єщенко, незалеж-
ний консультант).

На лекційних засіданнях «Академії пта-
хівництва Pfizer» висвітлювалися наступні 
тематики:

 • Хвороба Гамборо: профілактичні 
заходи.

 • Загальні помилки при вакцинації 
птиці. Як їх запобігти?

 • Управління ризиками, пов’язаними з 
мікотоксинами.

 • Мікоплазмози птиці.
 • Інфекційний бронхіт кур. Європей-

ський досвід профілактики.

 • Кокцидіоз. Комплексна програма 
діагностики, профілактика та бо-
ротьба с кокцидіозом.

 • Практичні аспекти вакцинації птиці з 
питною водою.

 • Нові технології кормоприготування 
та власне кормовиробництво.

У перший день конгресу проводилась 
реєстрація учасників, кожний з яких отри-
мав «пакет учасника», що окрім друкованої 
продукції та інформаційних матеріалів на 
CD-дисках, також містив футболку та кепку 
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з логотипом Pfizer. Учасники мали змогу від-
почити та насолодитися краєвидами Кри-
му, а ввечері відвідати урочисте відкриття 
Конгресу, на якому їх привітав Віталій Прус 
– керівник ветеринарного відділу представ-
ництва «Файзер» в Україні, а також представ-
ники компаній–партнерів.

Другий та третій дні конгресу були при-
свячені лекційній роботі у залах.

По закінченню кожного лекційного дня 
усі учасники були запрошені на вечерю, 
де мали змогу поспілкуватися з колегами 
та лекторами у неформальній обстановці, 
гарно відпочити та розважитися, отрима-
ти приємні та цінні подарунки від Pfizer та 
компаній-партнерів.

По закінченню конгресу всі учасники 
отримали дипломи та сертифікати від Асо-
ціації Спеціалістів Ветеринарної Медицини 
України.

IV Міжнародний Конгрес Свиноводів 
Pfizer відвідали понад 180-ти представників 
найбільших свинокомплексів України, Мол-
дови та Білорусії. 

В якості доповідачів виступили провідні 
спеціалісти галузі свинарства, практикуючі 
лікарі та наукові співробітники з Великобри-
танії (Дан Такер, Кембріджський універси-
тет), Франції (Нільс Вьютс, Інститут Пастера), 
Австрії (Феррі Ентелфеллнер, «BIOMIN»), Бі-

лорусії (Сергій Чарнушин, головний ветери-
нарний лікар «Агробілогор’я») та вітчизняних 
спеціалістів (Віктор Еверт, компанія «Файзер»; 
Володимир Гетьман, ТОВ “Промагрокомбі-
нат”; Роман Мурачов, компанія «Скіолд»).

Щодо галузі свинарства, розглядалися 
наступні тематики:

 • Патологічна анатомія інфекційних 
хвороб свиней.

 • Haemophilus parasuis та асоційовані 
захворювання. Контроль захворю-
вання.

 • Неспецифічні діареї у свинарстві.
 • Хвороба Ауєскі: основні аспекти 

діагностики та лікування.
 • Явище псевдосупоросності репро-

дуктивного поголів’я.
 • Клінічний огляд великих груп 

свиней – виявлення синдроматики 
стада.

 • Імунологія вакцинації свиней.
 • Американська генетика: результати 

застосування в Україні.
 • Правильний вибір обладнання – 

один із основних факторів успіху 
свиноферми.

 • Нові технології кормоприготування 
та отримання максимального при-
бутку в свинарстві при використан-
ні передових стратегій годівлі.


