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Лідер племінного  
свинарства України

Племінний завод реалізує
Породи Велика Біла, Ландрас французької селекції

Чистопорідні свинки та кнурці – вага 70–110 кг
Ремонтні свинки F1

Переваги французької генетики
Висока репродуктивна здатність
Адаптивність до умов утримання

Стресостійкість

Переваги селекційної роботи племзаводу
Високопродуктивний стабільний генофонд
Селекційні плани від інституту свинарства й АПВ 
НААН України
ДНК-генетичне тестування тварин
Система індексної селекції BLUP при відборі та 
оцінці тварин

Відтак, племзавод пропонує клієнтам 
найякісніших «чистих» свинок та кнурців

п/п Показники Значення
Репродуктор
1 Породи Ландрас,

Велика Біла
2 Кількість свиноматок, гол. 200
3 Кількість відлучених поросят  

на 1 свиноматку в рік, гол.
29,3

4 Народжено живими за опорос, гол. 13,5
5 Відлучено, гол./гніздо 13,0
6 Вік поросят при відлученні, днів 28
7 Вага при відлученні, кг 8,0
8 Відсоток запліднюваності, % 87-92
9 Кількість опоросів на рік, шт. 2,3

Дорощування 
10 Середньодобовий приріст, г 440-450
11 Вік при вазі 30 кг, днів 73

Основні виробничі показники племзаводу 
станом на 1 травня 2017

68751 Україна, Одеська обл., Болградський р-н, с. Жовтневе, вул. Шкільна, 74

Головний технолог: Василь Лимар
тел. моб.: (067) 518-8-259

Керівник відділу збуту: Олена Войтко
тел. моб.: (067) 488-0-889

www.agroprime.com.ua

У 2016 році продано 2 358 голів
племінних тварин

● Найкраще на ринку України співвідношення 
ціна-якість

● Довгострокові контракти (на рік)
● Гнучка система розрахунків у зручний для 

клієнта час
● Безкоштовні консультації з технологій, утри-

мання, здешевлення раціонів без втрати 
продуктивності

● Доставка великих партій у будь-яку точку 
країни власним скотовозом (із вентиляцією, 
годівлею та ін.)

● Працюємо як з крупними покупцями (за-
купка від 400 голів племінних тварин), так 
і з фермерськими господарствами (закупка 
до 10 голів племінних тварин)

Переваги для клієнтів 
у розрахунках
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