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При складанні рецептур корму 
особливу увагу звертають на 
його поживність - рівень неза-

мінних амінокислот, енергії, сирого 
протеїну та клітковини. Якісна сиро-
вина не буває дешевою, тому зеконо-
мити на кормі можна тільки шляхом 
зниження конверсії корму. Одним із 
важливих компонентів в складі ком-
бікорму, який безпосередньо впливає 
на конверсію корму, є соєві продук-
ти – соєвий шрот або макуха.  Від якос-
ті переробки соєвих бобів залежить 
перетравність протеїну, а звідси - й 
зниження витрат корму на один кіло-
грам приросту. 

Що вигідніше використовувати як 
основу білку у кормі – макуху чи шрот? 
Макуха коштує дешевше, має до 10% 
жиру, зате протеїн не вище 40-42%. 
Шрот дещо дорожчий, майже немає 
жиру, але рівень білку значно вищий, 

близько 45-47%. Якщо ще порівнюва-
ти по засвоюваності та безпечності, 
то тут перевага на боці шроту, адже 
майже всі антипоживні речовини ви-
водяться при екстракції олії. 

Фахівці компанії «Агролайф кор-
ми» (виробник кормових продуктів 
під торговою маркою KORMIL) три ро-
ки тому взялись об’єднати переваги 
макухи та шроту в одному білковому 
продукті. Завдання було поставле-
но наступне: створити продукт, який 
містив би сирий протеїн в кількості 
не менше, ніж  45,5%, мав би у своє-
му складі залишок олії до 9%, рівень 
інгібіторів трипсину не перевищував 
би 5-6 мг/г продукту, і при термічній 
переробці у його складі повинен за-
лишатися максимум корисних речо-
вин – фосфоліпідів, вітамінів та інше.  
У 2016 році на ринку України з’явився 
продукт «HERBAL SOJA», який за сво-
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їми характеристиками відповідає всім 
закладеним нормам та по амінокис-
лотному складу сильніший навіть за 
соєві шроти закордонного виробни-
цтва. Більше трьох десятків аналізів у 
кращих лабораторіях Франції, Німеч-
чини та Нідерландів підтверджують 
заявлену поживність та безпечність 
продукту: білок – не менше 45,5%; 
сирий жир (після гідролізу) – 8,5-10%; 
рівень інгібіторів трипсину – 5,8 мг/г. 

Всі ці показники досягаються за-
вдяки напрацьованій технології від-
бору і підготовки бобів до обробки. 

Відібрана сировина 
попередньо очищу-
ється, підсушується 
до певної вологості, 
облущується, по-
дрібнюється і підігрі-
вається перед тим, 
як потрапити у екс-
трудер, де при пев-
ній температурі (не 
менше 150 градусів) 
проходить обробка 
протягом чітко ви-
значеного часу. По-
тім віджимається 
олія, охолоджується 
у спеціальних холо-
дильниках та фасу-
ється у біг-беги.
З липня 2016 року 
птахокомплекс «Аг-
ролайф транссервіс» 

(400 тис. голів бройлера) як основний 
білковий компонент використовує 
продукт   «HERBAL SOJA». Щоб оці-
нити перевагу його застосування був 
використаний європейський коефіці-
єнт ефективності.  Він розраховується 
наступним чином:  збереженість (ви-
мірюється у %) множиться на середню 
вагу однієї голови птиці, множиться 
на 100 і все це ділиться на середній 
термін відгодівлі (у днях) помножений 
на конверсію корму. Хорошим для єв-
ропейських країн є коефіцієнт 370. 

Після початку використання 

«HERBAL SOJA» на пташниках «Аг-
ролайф транссервіс» цей показник 
значно покращився (див. Рисунок 2), 
адже конверсія корму зменшилась до 
1,6-1,65. 

Премікси лінійки PREMIUM 2,5%
ТМ KORMIL були скориговані по по-
казниках результатів аналізів «HERBAL
 SOJA» та практичних виробничих по-
казниках, отриманих на пташнику. Це 
дозволило нам ідеально балансувати 
амінокислоти в кормі, що також по-
зитивно позначилось на результатах 
і дозволило отримати вихід чистого 
м’яса з тушки не менше 75,5%.

Дані результати ще раз доводять 
просту істину:  Ви маєте можливість 
обдурити розум, проте Ви ніколи не 
обманете фізіологію птиці. Тільки якіс-
ні корми з високим вмістом доступних 
амінокислот, вітамінів, енергії, міне-
ралів і інших необхідних організмові 
речовин та низьким рівнем антипо-
живних сполук, здатні забезпечити 
організм птиці і гарантувати досяг-
нення максимальних результатів ва-
шого виробництва.  

ТМ KORMIL - торгова марка ство-
рена компанією «Агролайф корми», 
яка є виробником преміксів, БМВД 
та готових кормів для сільськогоспо-
дарських тварин. 

ТзОВ «Агролайф корми» - це біль-
ше 10 років успішної діяльності на 
аграрному ринку України.

З моменту заснування у 2003 році 
і до сьогодення компанія пройшла 
тривалий шлях розвитку та само-
вдосконалення. За цей час вдалось 
створити цілу мережу представництв 
по всій території України та отримати 
сотні задоволених клієнтів, більшість 
з яких працюють з підприємством 
вже багато років.

З 2012 року компанія «Агролайф 
корми» пропонує своїм клієнтам не 
тільки імпортну продукцію торгової 

марки «LNB», а і продукцію власного 
виробництва. Це стало можливим за-
вдяки будівництву сучасного заводу 
в селі Давидів, Львівської області. 
Новий завод створив робочі місця 
та забезпечив українські фермерські 
господарства якісними вітчизняними 
кормами та кормовими добавками, 
виготовленими з дотриманням най-
суворіших європейських стандартів. 
А в 2015 році була зареєстрована 
власна торгова марка - Kormil. 

Потужність виробництва від 
3000 тон на місяць та унікальні роз-
робки кормів за допомогою профе-
сійної програми «Brill» (США) дозво-
ляють забезпечувати оптимальне 
співвідношення ціни, якості та умов 
оплати. 

Компанія Kormil створила власну 

вимірювальну лабораторію для про-
ведення максимально точних ана-
лізів, починаючи від сировини, яка 
використовується для виробництва, 
і закінчуючи готовою продукцією. 
Вона гарантує, що споживач отримає 
продукцію найвищої якості, яка від-
повідає нормативним документам 
(ДСТУ, ГОСТ, СанПін, тощо) та багато-
річному європейському досвіду.  

Клієнти компанії Kormil отри-
мують не тільки високоякісну про-
дукцію, але і постійні консультації з 
усіх питань, пов’язаних з годівлею 
тварин. Команда кваліфікованих спе-
ціалістів надає супровід, підбір раці-
онів годівлі та розрахунок рецептур 
відповідно до сировинної бази за-
мовника протягом всього періоду 
співпраці.

Інформація та факти

Рисунок 2. Зміна коефіцієнта ефективності 
при застосуванні продукту «HERBAL SOJA» 
в кормах для бройлерної птиці
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