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Новинки продукції 
ТМ Kormil 
та їх ефективність

Сьогодні кожне господарство, 
яке займається вирощуванням 
свиней, намагається підвищити 

свою рентабельність всіма можливими 
методами. І незалежно від того, яким 
чином отримують прибуток: від прода-
жу маленьких поросят, чи вже від від-
годованих до певних кондицій дорос-
лих свиней, чи підгодованих племінних 
свинок та хрячків – одним із основних 
факторів успіху в даному питанні є пра-
вильно збалансована годівля.

Наша компанія постійно шукає но-
ві рішення в питаннях, що стосуються 
годівлі свиней. Кожен рік ми випуска-
ємо на ринок декілька новинок, які 
допомагають господарям отримувати 
вищі результати на свинокомплексах. 

В цьому році одним із найціка-
віших та успішних нових продуктів 
став концентрат  3610 FORTE FLASH 
для свиноматок 10%, який стимулює 
якісну охоту у свиноматки та збіль-
шує кількість народжених поросят. 
Піднявши показник продуктивного 
осіменіння та вихід поросят, госпо-
дарство вже за півроку значно покра-
щує рентабельність без особливих на 
те фізичних та фінансових вкладень, 
адже ми таким чином лиш допомагає-
мо свиноматці повноцінно викону-

вати свій природній «материнський 
обов’язок».

Що ж такого «секретного» містить-
ся у концентраті FORTE FLASH для 
свиноматок 10%? А лише те, що дуже 
необхідно організму свині після від-
лучки – найкращий білок, легкострав-
ні вуглеводи, багато вітамінів (зокре-
ма вітаміну Е) та мінералів, серед 
яких - селен у органічній формі. Також 
до концентрату доданий продукт, 
який виготовляють із олії кісточок ви-
нограду. Він є надзвичайно сильним 
природним антиоксидантом, що для 
ослабленого лактацією організму сви-
номатки дуже корисно, адже він по-
силює дію вітаміну Е, беручи частину 
його функцій на себе. 

Під час клінічних досліджень дії 
продукту на одному із найбільших 
свинокомплексів України ми отрима-
ли: зростання показника продуктив-
ного осіменіння на 6%, народжува-
ність живих поросят – на 6,7%.

Період застосування  концентрату 
FORTE FLASH для свиноматок 10% 
дуже короткий , тому й витрати на 
нього незначні. Розпочинають давати 
свиноматкам відразу по відлучці і до 
8-10-го дня після неї. Разом - приблиз-
но 13-17 днів (див. Рисунок)

використовується для виробництва, 
і закінчуючи готовою продукцією. 
Ми гарантуємо, що споживач отри-
має продукцію найвищої якості, яка 
відповідає нормативним докумен-
там (ДСТУ, ГОСТ, СанПін, тощо) та ба-
гаторічному досвіду європейських 
технологій.

На сьогоднішній день наша ла-
бораторія сертифікована за всіма 
необхідними стандартами і прово-
дить аналізи та ряд  досліджень: ви-
мірюються рівні вітамінів, амінокис-
лот, кормову цінність.

КіФ: Які інновації застосову-
ються у виробництві?

І.П.: Наслідуючи досвід LNB, ми 
також широко використовуємо 
різного роду рослинні компонен-
ти у приготуванні продукції. Наші 
премікси містять екстракти трав 
та різного роду спецій, наприклад: 
аніс,фенхель перець та інші, вони 
стимулюють та покращують трав-
лення тварини.

Контроль якості та інновації – це 
важливо. Ми впроваджуємо:

 • особливий метод балансування 
по амінопрофілю; 

 • рослині компоненти;
 • біоадсорбенти;
 • білкова сировина власного ви-

робництва;
 • тестування продукції на власній 

фермі;
 • власний лабораторний контроль;
 • розробка індивідуальних ре-

цептів.
КіФ: На яких принципах осно-

вані ваші відносини з клієнтами?
І.П.: Наша ціль – щоб бізнес на-

ших клієнтів був максимально при-
бутковим. Для того, щоб це було 
можливим, наші принципи – це є не 
поступатись, це контроль якості і 
сучасний підхід, постійне вдоскона-
лення, постійний пошук найкращих 
розробок (методів) у виробництві  
кормів, контроль цієї якості.

Тривалі, взаємовигідні стосунки 
неможливо побудувати без довіри 
та взаєморозуміння. Нам це дуже 
добре відомо. Незалежно від фор-
ми власності та розміру господар-
ства наших клієнтів, ми з однаковою 
уважністю ставимось до кожного, 
намагаючись зрозуміти потреби та 
запропонувати найкраще рішення.

Давайте будувати успішну 
співпрацю разом!
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У березні цього року ще одна но-
винка вийшла на ринок продуктів для 
маленьких поросят – кашка SOS для 
поросят. 

Основа кашки SOS – це дексту-
роване пшеничне борошно, в якому 
складні вуглеводи під дією темпера-
тури і тиску перетворюються у прості-
ші, легкі для травлення поросятками, 
мальто-декстрини. Також до складу 
продукту входять функціональні біл-
ки плазми крові аерозольної сушки, 
які за своєю дією схожі на молозиво 
свиноматки. 

Звичайно, турбуючись про по-
росяток, як про маленьких дітей, ми 
кашку SOS для поросят зробили со-
лодкою та запашною, мов «цукерки». 
Поросятка поїдають її з великим задо-
воленням. По своїй поживності каш-
ка SOS схожа на молоко свиноматки 
(див. Таблицю).

Застосування надзвичайно просте 
– розвести із теплою водою у пропор-
ції: 1 частина продукту до 4 частин во-
ди. Для ефективної та зручної подачі 
свіжоприготовленого продукту SOS 
та дотримання санітарних норм, важ-
ливих для даних періодів, рекоменду-
ємо застосовувати окремі пластикові 
годівниці.

Так для яких тваринок рекомен-
дований SOS для поросят? В першу 

чергу його потребують новонаро-
джені ослаблені поросята, яких по-
тім сортуючи, збирають під однією 
свиноматкою. На будь якому госпо-
дарстві таких тварин є до 10% від 
основного стада. Якщо цих поросят з 
5-го дня життя підгодовувати 2 рази 
на день кашкою  SOS, то до відлучки 
вони нічим не будуть відрізнятись від 
своїх ровесників.

Друга група поросят, яким реко-
мендоване згодовування кашки SOS 
– це так звані «санітарні клітки» після 
відлучення. Їх завжди утримують у 
окремих боксах та намагаються під-
поювати молокозамінниками. У цьо-
му випадку SOS для поросят є більш 

дієвим та простішим у застосуванні. 
Вже за 14 днів даних поросят можна 
переводити до основної групи, адже 
по живій вазі різниці ви не побачите. 

Застосування кашки SOS для по-
росят дозволяє зберегти до 8% поро-
сят, які при звичайному утриманні та 
годівлі відставали б у рості або підви-
щили б показник «падіж». Однозначно 
продукт своєю дією підвищує рента-
бельність та дозволяє отримати додат-
ковий прибуток на господарстві.

Ми і надалі продовжуємо впро-
ваджувати інновації в області годівлі 
тварин, застосовуючи природні та 
натуральні продукти. Говорячи про 
новинки у цьому році, хочемо анонсу-
вати спеціальний продукт для хряків 
із додатком сушеної моркви. Наразі 
проходять його клінічні випробуван-
ня. Ми очікуємо кращих результатів 
по таких показниках, як: якість та 
кількість сперми, довший час вико-
ристання робочого хряка та кращу 
збалансованість корму для ремонт-
них тварин. 

Слоган нашої компанії відповідає 
принципам: «Наша якість – Ваш ре-
зультат». 

Новинки ринку

Таблиця. Порівняння складу «кашки» та молока свиноматки

Компонент SOS для поросят 
1:4 з водою

Mолоко 
свиноматки

Суха маса 18,6 18,7

Білок 5,1 5,5

Лактоза 0,0 5,3

Мальто-декстрини 13,1 0,0

Жир 0,4 7,6

Зола 0,6 0,9
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