НАУКА·ИННОВАЦИИ·ТЕХНОЛОГИИ
ПРОДУКТИВНОЕ ПТИЦЕВОДСТВО
Коментарі та презентації доповідей
Європейська якість преміксів від вітчизняного виробника NOVACORE

«Здоров'я кишечника птиці –
запорука прибутковості»

У світлі перспектив для української продукції птахівництва, а саме вихід на нові ринки
збуту, вимоги та критерії по якості продукції
посилюються. Сучасний вітчизняний завод по
виробництву преміксів NOVACORE пропонує на
український ринок високоякісну продукцію, яка
відповідає європейським вимогам. Якість продукції гарантована виробничим рівнем, автоматизацією всіх процесів та контролем якості на
всіх етапах виробництва.
Костянтин Михайлович Ковтун, комерційний директор заводу з виробництва преміксів
NOVACORE, ознайомив учасників конференції із
напрямками діяльності заводу та новими сервісами, які готові надавати українським тваринникам провідні фахівці заводу.
Розглядаючи процес годівлі взагалі, доповідач позиціонував завод NOVACORE, як сучасне
виробництво, здатне надати якісну продукцію,
підтверджену європейським сертифікатом якості кормових добавок GMP+В1.
Окрім продукції спеціалісти заводу надають
консультації по годівлі та формуванню індивідуальних кормових програм із виробництвом
преміксів для кожного окремого господарства з
урахуванням численних кормових факторів.
Про ряд актуальних питань та проблем, з якими стикаються українські виробники, та методи і
рішення, які пропонують спеціалісти NOVACORE,
розповів Бірук Юрій Олексійович, консультант з
годівлі с/г тварин заводу NOVACORE в своїй доповіді на тему «Сучасні рішення в годівлі птиці».
Найчастіше у виробників виникає питання –
як здешевити раціон? Юрій Олексійович розкрив проблематику підвищення ефективності
конверсії корму за рахунок контролю якості та
поживності кормів, попередньої обробки кормів та застосування кормових добавок різного
напрямку дії.

Компанія «БІОМІН Україна» вже 12-й рік поспіль виступає генеральним спонсором міжнародної птахівничої конференції, яка традиційно
відбулася на початку вересня в Трускавці.
Генеральний директор компанії Віталій Лохов
запам'ятався учасникам конференції своїм оригінальним виступом, покликаним розбудити в кожному слухачеві далекоглядність і здатність змінюватися. Зі слів спікера: «Ці дві риси притаманні
всім мільйонерам. А знаєте чому? Тому, що вони
розуміють, що лінійне виробництво залишається в
минулому і йому на зміну має прийти більш швидке – експоненціальне, коли рік йде за 3, 5 і більше
років. Саме тому так важливо діяти вчасно». Для
прикладу доповідач використав імена-легенди:
Біла Гейтса, Стіва Джобса, Уолта Діснея і Сема
Уолтона, а також історії компаній-гігантів.
«Успіх означає не що інше, як встигнути», – підсумував доповідач на завершення свого виступу.
Міжнародний птахівничий консультант компанії
Ендрю Робертсон провів семінар на тему: «Здоров'я кишечника птиці – запорука прибутковості»,
під час якого доповідач розглянув 4 причини збоїв
роботи шлунково-кишкового тракту (мікотоксини,
якість корму, бактеріальне зараження і Coccidia) і
запропонував способи його захисту, збереження
структури і підтримки функціонування.
Цікаві доповіді та професійні дискусії
були лише частиною конференції, окрім
цього учасники конференції протягом трьох
днів мали змогу зарядитися позитивною
енергетикою від прекрасного краєвиду та
цілющих природних властивостей Трускавця.
Ми впевнені, що цей заряд нових знань та
енергії допоможе всім представникам галузі
працювати ще більш плідно та ефективно, а
саме це і є ціллю таких заходів.
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