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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
ИНСТРУКЦИЯ

по применению «Биосупервит-Sol» для нормализации обмена веществ и повышения естественной резистентности
 у свиней, крупного рогатого скота и сельскохозяйственной птицы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Биосупервит (Biosupervit) - добавка кормовая, предназначенная для нормализации обмена веществ и повышения естественной 
резистентности у свиней, крупного рогатого скота и сельскохозяйственной птицы.
Биосупервит в качестве действующих веществ в 1 см3 содержит: витамин А - 25 000 ME, витамин D3 - 10 000 ME, витамин Е - 10 мг, витамин 
В3 - 5,25 мг , витамин В6 - 1,6 мг, витамин B12 - 0, 00001 мг , магния хлорид - 0,9 мг, меди сульфат - 0,1 мг, цинка сульфат - 0,1 мг, заменимые и 
незаменимые аминокислоты - 95 мг; вспомогательные вещества: вода очищенная - до 1 мл.
Кормовая добавка не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов. Содержание вредных примесей не превышает норм, 
установленных в Украине и Евросоюзе.
По внешнему виду Биосупервит представляет собой слегка опалесцирующую прозрачную жидкость желтого цвета.
Выпускают Биосупервит, расфасованным по 100 и 1000 см3 во флаконы из полимерных материалов или по 5000 см3 в канистры из 
полимерных материалов, укупоренные завинчивающимися пластиковыми крышками,
Каждую упаковку маркируют на украинском языке с указанием организации-производителя, адреса, товарного знака, названия кормо-
вой добавки, назначения, способа применения, состава и гарантированных показателей, объема, номера партии, даты изготовления, 
срока и условий хранения, надписью «Для животных», сведений о соответствии качества и снабжают инструкцией по применению.
Хранят в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 50С до 250С.
Срок годности в закрытой упаковке при соблюдении условий хранения - 24 месяца со дня изготовления, после вскрытия флакона - не 
более 48 часов. Биосупервит не должен применяться по истечении срока годности.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Витамин А, содержащийся в составе кормовой добавки необходим для регуляции процессов роста, обмена веществ в организме, 
участвует в процессах регенерации кожного покрова и слизистых оболочек, в формировании иммунитета, оказывает положительное 
влияние на репродуктивные функции животных, участвует в образовании зрительного пурпура палочек сетчатки глаза. Витамин D3 
влияет на общий обмен веществ при метаболизме кальция и фосфора. Прежде всего, он стимулирует всасывание из кишечника кальция, 
фосфатов и магния. Важным эффектом витамина при этом процессе является повышение проницаемости эпителия кишечника для 
кальция и фосфора. Витамин D3 является уникальным - это единственный витамин, действующий и как витамин, и как гормон. Как 
витамин он поддерживает уровень неорганического Р и Са в плазме крови выше порогового значения и повышает всасывание Са в 
тонком отделе кишечника. Витамин Е участвует в биосинтезе белков, пролиферации клеток, тканевом дыхании и других процессах 
метаболизма в клетках. Витамин В3 необходим в биосинтезе коферментов-никотинамидадениндинуклеотида (НАД) и никотинамидаде-
ниндинуклеотида фосфата (НАДФ), которые являются кофакторами многих ферментов, участвующих в метаболизме углеводов, амино-
кислот, жирных кислот и др. Витамин В3 является регулятором активности ферментов энергетического обмена. Витамин В12 в организме 
является необходимым фактором кроветворения. Витамин В6 необходим для нормального функционирования центральной и перифери-
ческой нервной системы, активирует, процессы всасывания из кишечника аминокислот и железа.
Аминокислоты обеспечивают основные метаболические процессы: синтез и утилизацию витаминов, гликолиз и гликонеогенез; процессы 
детоксикации, формирование иммунной системы, организма, энергетические потребности клеток и, прежде всего, мозга, участвуют в 
образовании нейромедиаторов, обладают антидепрессантной активностью, участвуют в образовании и накоплении гликогена в мышцах 
и печени, обеспечивают наращивание мышечной массы. Стимулируют работу гипофиза, увеличивают выработку гормона роста, гормо-
нов щитовидной железы, надпочечников, участвуют в образовании коллагена и эластина, способствуют восстановлению кожи и костной 
ткани, а также заживлению ран, принимают участие в кроветворении, и, прежде всего, в выработке гемоглобина.
Микроэлементы - медь, магний и цинк участвуют в различных процессах метаболизма в качестве коферментов.
Синергизм действия компонентов нормализует функции различных ферментных систем организма, что положительно влияет на обмен 
веществ и приводит к повышению естественной резистентности.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
Биосупервит применяют для нормализации обмена веществ и повышения естественной резистентности у свиней, крупного рогатого 
скота и сельскохозяйственной птицы в период интенсивного роста и продуктивной активности, а также в качестве антистрессового 
средства при транспортировке, смене рациона, для улучшения усвояемости кормов.
Биосупервит применяют перорально с водой для поения ежедневно в течение 5-7 дней из расчета 250-500 мл на 1000 л воды в сутки. При 
необходимости курс можно продлить до 21 суток.
Рабочий раствор готовят непосредственно перед применением с учетом требуемого объема и необходимой концентрации. При расчете 
необходимой дозы необходимо учитывать суточное потребление жидкости животными и птицей.
Побочных явлений и осложнений при применении Биосупервита в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.
He применять Биосупервит в системе автопоения совместно с антибиотиками тетрациклинового ряда, вакцинами перорального приме-
нения, органическими кислотами, а также с другими кормовыми добавками, содержащими витамины группы В.
Продукцию от животных и сельскохозяйственных птицы после применения кормовой добавки можно использовать в пищевых целях без 
ограничений.

МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
Все работы с Биосупервитом следует осуществлять с соблюдением правил личной гигиены и техники безопасности, предусмотренных 
при работе с кормовыми добавками для животных. Во время работы запрещается курить, пить, принимать пищу.
При случайном попадании кормовой добавки Биосупервит на кожу или слизистые оболочки его необходимо тотчас снять тампоном и 
смыть большим количеством воды.
Биосупервит следует хранить в местах, недоступных для детей.
Запрещается использование пустых флаконов и канистр из-под Биосупервита для бытовых целей.

Інформація надана групою компаній «Константа»

Комбікорми та БМВД 
від ГК «Константа» – 
вигідні рішення
Від редакції. Впізнаваний логотип компанії «Константа» на мішку або упаковці з комбікормом або БВМД - 
символ надійності і стабільної якості. Як компанія досягає таких хороших результатів? Що вона пропонує 
на ринку кормів зараз? Наданий компанією матеріал, який ми публікуємо сьогодні, - результат зусиль 
великої роботи команди фахівців, закоханих у свою справу, професійних і відповідальних. Результат роботи 
виробничої, аналітичної, маркетингової служб підприємства. А ми, в свою чергу, донісши до вас, шановні 
читачі, цю статтю, теж робимо свій маленький внесок у ваш правильний вибір.

До складу групи компаній «Конс-
танта» входять 2 комбікормових заво-
ди, розташовані на території України: 
ТОВ «КЗ «КОНСТАНТА ФІД»» (Донецька 
область, м. Костянтинівка, с. Бересток, 
вул. Докучаєва, 1) і ТОВ «КЗ «КОНСТАН-
ТА-КОМБІКОРМ»» (Житомирська об-
ласть, с. Піски, вул. Польова, 3).

Наше підприємство спеціалізуєть-
ся на виготовленні комбікормів і 
БМВД за найскладнішими рецептами, 
типовими та індивідуальними, а також 
предстартера європейської якості. На 
наших заводах ми маємо можливість 
виробляти 35 тисяч тон комбікорму 
на місяць. Із них 20 тисяч тон виготов-
ляється ТОВ «КОНСТАНТА КОМБІ-
КОРМ». Вся продукція сертифікована. 
Компанія «Константа» має успішний до-
свід роботи із закордонними фірмами.

Комбікормові заводи групи ком-
паній є одними з найбільших підпри-
ємств агропромислового комплексу 
України і являють собою виробництва 
з повним технологічним циклом:

 • наявність автомобільних ваг 
дозволяє оперативне здійснювати 
розвантажувальні роботи з при-
ймання зерна;

 • транспортування зернових куль-
тур в бункери загальним заванта-
женням 10 000 тон;

 • наявність ліній очищення та сушін-
ня дозволяє довести якість зер-
на до нормативних показників зі 
сміття і вологи для подальшого ви-
користання, згідно затверджених 
рецептур для виробництва БМВД і 
комбікормів;

 • відвантаження комбікормів здійс-
нюється насипом в спеціалізовані 
машини (завантажувачі сухих кор-
мів – ЗСК) і в мішках фасуванням 
по 10 кг, 25 кг, 40 кг. Є можливість 
поставки продукції залізничним 
транспортом.
Високоточне сучасне обладнання 

для вироблення білково-вітамінно-
мінеральних добавок і комбікормів, 
власна акредитована лабораторія, 
вхідний контроль сировини та го-
тової продукції дозволяють досягти 
оптимального змісту компонентів 
в комбікормах, однорідності змішу-
вання і високої якості гранули. На за-
водах «Константа» встановлені нові 
лінії для виробництва гранульованого 
комбікорму (Данія). Продуктивність 

лінії складає 15-18 т/год на матри-
ці 3,5 мм на стандартних кормах. До 
складу лінії входить таке обладнання: 
шнек-живильник, кондиціонер-змі-
шувач, машина для тривалої витрим-
ки продукту, комплект для редукції 
пари, прес-гранулятор, протиточний 
охолоджувач, подрібнювач гранул, 
просіювач, система управління лінією 
гранулювання. Автоматична система 
контролює всі параметри роботі, а 
саме: подачу продукту, температуру і 
тиск пари, температуру комбікорму на 
вході і виході з матриці. Застосування 
машини для тривалої витримки про-
дукту дозволяє виключити забрудне-
ність патогенною мікрофлорою.

Асоціація має програмний комп-
лекс з розрахунку оптимальних ре-
цептів комбікормів, БМВД, комбікор-
мів-концентратів. У нашій продукції 
відсутні гормони та стимулятори рос-
ту на основі антибіотиків, замість них 
використовуються пробіотики, ензи-
ми і рослинні екстракти.

На сьогоднішній день наша компа-
нія представляє широкий асортимент 
комбікормів і БМВД експортної якості 
під ТМ «Константа», має стійкий попит 
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на свою продукцію.
Досвід роботи наших фахівців, 

комплексний підхід у кормовироб-
ництві й годівлі сільськогосподар-
ських тварин та птиці, дотримання 
зобов’язань перед нашими партне-
рами дозволяють зробити роботу для 
наших клієнтів максимально ефектив-
ною і прибутковою.

КОМБІКОРМИ
КОМБІКОРМ    
ТМ ФОГЕЛЬ «БРОЙЛЕР»

Торгова марка «Константа» 
об’єднує лінійку комбікормів та біл-
ково-мінерально-вітамінних добавок 
(БМВД) для професійного годування. 
Рецептури розробляються згідно ре-
комендацій європейських селекціоне-
рів командою українських та датських 
технологів, які є вузькими спеціаліста-
ми у вирощуванні конкретного виду 
тварин чи птахів. Цей підхід дозволяє 
нам створювати програми годування 
з урахуванням всіх нюансів фізіології 
окремо взятого виду живих створінь, 
що гарантує максимальні показники 
його росту та здоров’я.

Уже більше 15 років ми постачає-
мо свої корми на найкращі сільгосп-
підприємства України та годуємо ни-
ми тварин на власних фермах. Тепер 
корми «Константа» доступні і вам!

ФОГЕЛЬ БРОЙЛЕР. 
ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 
ГОДУВАННЯ БРОЙЛЕРІВ

Програма годування «Фогель 
Бройлер» забезпечує швидкий ріст 
та отримання за 42-45 днів високо-
якісних тушок масою 2,5-2,8 кг з міні-
мальними витратами комбікорму на 
одиницю приросту. Такі високі резуль-
тати (на рівні найкращих аграрних 
господарств) досягаються завдяки ви-
користанню збалансованого за про-
теїном, незамінними амінокислотами, 
вітамінами та мікроелементами висо-
кокалорійного комбікорму.

ДЕЯКІ ІНШІ ПЕРЕВАГИ 
КОМБІКОРМУ    
ТМ «КОНСТАНТА»    
ТА «ФОГЕЛЬ»:
Виробничі лінії наших заводів 

укомплектовані датською системою 
грануляції з додатковою термооброб-
кою сировини парою, що:

 • збільшує поживність корму внас-
лідок покращення його засвоєння 
(завдяки декстринізації крохмалю 
та частковій денатурації білку);

 • зменшує втрати корму завдяки 
більш міцній гранулі;

 • знезаражує корм від шкідливих 
бактерій внаслідок тривалого 
впливу високої температури.
Усі марки наших комбікормів від-

повідають ДСТУ 4120-2002 та ТУ У 
10.9-37217406-001:2012 та супрово-
джуються сертифікатами наших лабо-
раторій, акредитованих Українським 
державним центром стандартизації та 
сертифікації “УКРАГРОСТАНДАРТСЕР-
ТИФІКАЦІЯ”.

Ми здійснюємо ветеринарне суп-
роводження наших клієнтів, складає-
мо індивідуальні рецептури та виро-
бляємо за ними індивідуальні корми.

Висококваліфіковані спеціалісти 
Асоціації «КОНСТАНТА» розробляють 
індивідуальні програми годування 
усіх видів сільськогосподарських тва-
рин, птахів та риб із урахуванням по-
бажань клієнтів, проводять моніто-
ринг результатів згодовування комбі-
корму, надають послуги лабораторій 
для максимально ефективної роботи 
фермерських господарств.

ВЕРКЕЛЬ.  
ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 
ГОДУВАННЯ СВИНЕЙ
Повнораціонні комбікорми «Вер-

кель» містять усі необхідні поживні 
речовини, вітаміни, макро- та мікро-
елементи для високих показників 
добового приросту свиней та якості 
м’яса при забої. Підвищений вміст ві-
тамінів A, C, D, E забезпечує зміцнення 

імунітету та профілактику різноманіт-
них захворювань кістяка, а оптималь-
не співвідношення вітамінів групи B, 
які беруть участь у синтезі білку, сти-
мулює інтенсивний ріст тварин. Для 
повної реалізації потенціалу, закла-
деного у корм, необхідно ретельно 
дотримуватися рекомендацій з утри-
мання свиней.

ГРОСС КРОЛЬ.  
ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 
ГОДУВАННЯ КРОЛІВ

Повноцінне, збалансоване году-
вання має особливо важливе значен-
ня при вирощуванні кролів. Справа 
в тому, що, в залежності від сезону, 
віку та маси тварин, у них змінюється 
потреба у фосфорі, кальції, протеїні 
та каротині, нестача яких впливає на 
здоров’я, продуктивність, якість м’яса 
і шкурок. Програма годування «Гросс 
Кроль» розроблена таким чином, щоб 
забезпечити тварин усіма необхідни-
ми поживними речовинами, вітаміна-
ми та мікроелементами на кожному 
етапі фізіологічного розвитку та під-
тримувати високий рівень імунітету 
і здоров’я кролів. Для досягнення 
максимальних результатів необхідно 
слідувати наступним рекомендаціям 
утримання.

ГОДУВАННЯ РИБИ 
КОМБІКОРМАМИ    
ТМ «КОНСТАНТА»

На підставі сучасних наукових дос-
ліджень у сфері комбікормової годівлі 
сільськогосподарських тварин фахів-
цями ТОВ «КОНСТАНТА-КОМБІКОРМ»» 
розроблена програма ефективного 
годування ставкових коропів. Потре-
би риб у поживних речовинах обу-
мовлені генетично, але можуть силь-
но варіюватися в залежності від умов 
утримання. У наших гранульованих 
комбікормах і вітамінно-мінеральних 
сумішах присутній оптимальний набір 
поживних речовин, основними з яких 
є білки, жири, вуглеводи, вітаміни, ма-
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кро- і мікроелементи.
Головними критеріями якості кор-

мів для риб є водостійкість і здатність 
гранул розбухати. У наших комбікор-
мах вони відповідають ДСТУ 10385-88
для ставкових коропових риб. Рівень 
витрати комбікорму на годування 
змінюється протягом року. При тем-
пературі 14-15 градусів споживання 
комбікорму буде мінімальним, в кінці 
липня-серпні споживання максималь-
не, оскільки до цього часу розмір кор-
мової бази зменшується. 

У вересні-жовтні, у зв’язку зі зни-
женням температури води, потреба 
риби в комбікормах знижується. Кіль-
кість комбікорму, необхідного для 
годування риб, визначається у відсот-
ках від маси тіла. Корми вносяться на 
певні кормові місця в один і той же 
час, не менше двох разів на добу. Мо-
лодь товарної риби масою до 20 гра-
мів годують 4-8 разів на день. Узимку, 
при низькій температурі води, обмінні 
процеси в організмі коропа сповіль-
нюються і він може обходитися без 
годування. Тим не менш, в пізній осін-
ній і зимовий періоди рекомендовано 
продовжувати годування до початку 
спуску ставків, особливо при підви-
щеній щільності посадки.

ГОДУВАННЯ КОРІВ 
КОМБІКОРМАМИ    
ТМ «КОНСТАНТА»

На молочну продуктивність корів 
впливає багато чинників. Для здобут-
тя нормальної продуктивності корови 
необхідно підібрати правильний ра-
ціон годування з самого її народжен-
ня. Молочна продуктивність, а також 
склад молока безпосередньо зале-
жать від годування і від стану перед-
шлунків корови. У рубці відбуваються 
найважливіші біологічні процеси, які 
забезпечують корову живильними ре-
човинами і енергією.

Розроблені раціони ТОВ «КЗ «КОН-
СТАНТА»» здатні забезпечити корів 
усім необхідним для стимулювання 

молочної продуктивності. Для того, 
щоб скласти раціон годування корів 
із застосуванням комбікормів, необ-
хідно врахувати їх вік, угодованість, а 
також поживність кормів.

БМВД
БМВД для корів

Білково-вітамінно-мінеральна до-
бавка призначена для введення в 
комбікорми і кормосуміші для дійних 
корів. Норма введення її становить 
10-20% від питомої ваги комбікорму 
або кормосуміші, а так само в кількос-
ті, необхідній для балансування раці-
ону. До складу БМВД входять білки, 
різноманітні вітаміни та мінеральні 
речовини, ароматизатор.

БМВД для несучок
Курка-несучка від інших сільсько-

господарських тварин відрізняється 
високою інтенсивністю життєвих про-
цесів, які пов’язані також із її високою 
продуктивністю. Для підтримки життя 
і виробництва яйця несучка повинна 
отримувати достатню кількість енергії 
і необхідний комплекс поживних ре-
човин – білок, мінеральні речовини, 
вітаміни, амінокислоти та інші.

БМВД для бройлерів

Застосування преміксів і білко-
во-мінерально-вітамінних добавок 
ТМ «Константа» в бройлерному ви-
робництві є запорукою ефективного 
господарювання. БМВД для бройле-
рів набули широкого поширення за 
рахунок високої ефективності вико-
ристання. Це чудове рішення, за допо-
могою якого можна значно підвищити 
продуктивність, що, відповідно, збіль-
шить зростання прибутку вашого під-
приємства.

Крім того, БМВД для бройлерів 
добре засвоюються в організмі як мо-
лодняка, так і дорослої птиці, що запо-
бігає проблемам із травленням.

КЗ «Константа» виробляє БМВД, 

використовуючи вітаміни провідних 
європейських виробників.

БМВД для бройлерів розробляють-
ся з урахуванням вікових потреб птиці 
в тих чи інших вітамінах, мікро- і макро-
елементах. Таким чином, годування 
бройлерів оптимально збалансовано.

БМВД для свиней і корів
БМВД для свиней і корів є багатим 

джерелом енергії, що сприятливо по-
значається на загальному стані і роз-
витку цих тварин. Вони вважаються 
досить практичними, тому що до-
бре змішуються з кормом. Білково-
вітамінні добавки рекомендовані для 
спеціалізованих підприємств і різних 
фермерських господарств.

Мінеральні добавки широко ви-
користовуються в сучасному госпо-
дарстві. Це говорить про те, що вони, 
дійсно, придатні для приготування 
різних повноцінних кормів для сви-
ней і корів, і користуються великим 
попитом, крім того, і практичні у ви-
користанні.

Для великих господарств із висо-
ким рівнем технології утримання – ре-
цепти тільки адресні за умови надан-
ня повних даних про господарство.

Дія БМВД направлена на профілак-
тику різних порушень обміну речо-
вин, а також сприяє підвищенню ре-
зистентності всього організму. БМВД 
сприятливо впливає на здоров’я, ріст і 
повноцінний розвиток свиней і корів, 
сприяє набуттю стабільно високих і 
значних приростів, а також знижує 
частоту вини    кнення випадків захво-
рювань і падежу тварини.

Ми пропонуємо вигідні рішення, 
за допомогою яких ви зможете по-
мітно підвищити продуктивність і по-
зитивно вплинути на розвиток свого 
бізнесу. 

Центральний офіс:  
вул. Костьольна, 4/3, 

м. Київ, 01001
(044) 279-77-70, (050) 328-41-60

http://konstanta-ua.com/
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