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«До складу базових преміксів вхо-
дить 13 основних вітамінів та 7-8 
мікроелементів, - зазначає Костянтин Ми-
хайлович. - Насправді всі прості премікси 
виготовляються з двох десятків дискрет-
них компонентів в різних пропорціях, а 
вже потім, за побажанням замовника, до-
даються біологічно активні речовини».

І в результаті премікси можуть міс-
тити різного роду вітаміни, ферменти, 
незамінні амінокислоти, заспокійливі за-
соби, лікувально-профілактичні препара-
ти, антиоксиданти, ароматичні та смакові 
добавки. І ось тут саме час поговорити 
про найважливіші в преміксах фактори 
якості - сировина, поєднання між собою і 
змішування компонентів. 

Виробники-преміксери, які дбають 
про якість, звертають увагу на сировину і 
її виробника. 

Всі сировинні компоненти, що вико-

З
а словами комерційного директо-
ра заводу з виробництва преміксів 
NOVACORE® Костянтина Ковтуна, 
більшість агрохолдингів мають 

індивідуальні кормові програми, тому ро-
бота з індивідуальними рецептами важли-
ва з точки зору того, що крім витриманого 
складу, найчастіше від премікса потрібна і 
оперативна зміна співвідношень по окре-
мих компонентах або введення додаткових. 
І тут необхідна гнучкість і оперативність. 
Виробники преміксів, що знаходяться за 
кордоном, не можуть в даному випадку 
відреагувати швидко по ряду об’єктивних 
причин: логістичних і законодавчих.

Питання якості
Питання якості в преміксах принципо-

ве, бо лишень ефективні премікси збагачу-
ють харчування тварин і птиці необхідними 
вітамінами та мікроелементами. 

Премікси: головні фактори виробництва 

ристовуються у виробництві преміксів 
повинні не тільки супроводжуватися до-
кументами, що підтверджують їх якість 
та безпеку, а й проходити ретельний ла-
бораторний контроль на вході – вміст 
активних компонентів, задекларованих у 
супроводжуючих сертифікатах якості, так 
і на ряд додаткових параметрів.

Крім ретельної перевірки, необхідно 
забезпечити максимальне збереження 
стабільності активних речовин чутливих 
компонентів (вітаміни, ферменти і т.д.) Для 
цього на заводі повинні бути передбачені 
спеціальні камери з автоматичним темпе-
ратурним режимом.

Ключовою характеристикою якості 
такого багатокомпонентного продукту 
як премікс, є однорідність змішування. 
Важливо якісно розподілити в масі го-
тового корму вітаміни і мікроелементи 
дозування яких при прямому введенні в 

Ефективне ведення тваринництва і птахівництва неможливе без використання 
комбікормів, неодмінною складовою яких є премікси. За неофіційною статистикою, в 
Україні компаніями-преміксерами називають себе близько 80 підприємств. Але не всі з 
них відповідають вимогам сучасного заводу європейського рівня, а відповідно, і якісний 
продукт виробляють далеко не всі.  
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комбікорм становить менше 1кг/т. У цьому випадку важливо не 
помилитися у виборі преміксера, так як не кожен виробник має 
спеціальне технічне обладнання.

«Отже, щоб не помилитися, не економте на преміксах, не 
прагніть змішувати все самі, обирайте правильного преміксера» 
- порадив Костянтин Ковтун

Проблема сумісності 
На думку виробників преміксів, концентрація компонентів, 

тобто перехід на окремо взяті вітаміни, є хибним шляхом 
економії. Спочатку здається, що такий підхід здешевлює вартість 
біологічно-активних речовин (БАР) у одній тонні комбікорму. Та є 
декілька аспектів. Потрібно врахувати, що при концентрації БАР 
суміші з’являється ризик взаємодії мікроелементів і вітамінів, а 
при потраплянні в блендер відбувається зниження активності 
компонентів. В результаті цього процесу птиця чи тварини недо-
отримують потрібну кількість речовин.

За словами консультанта з годівлі с.-г. тварин заводу з ви-
робництва преміксів NOVACORE® Максима Машківського, серед 
7-8 мікроелементів, за якими нормують годівлю тварин та птиці, 
можна виділити групу компонентів, до якої входять залізо, мідь, 
цинк та марганець, що отримала назву «біометалів». Згадані 
мікроелементи є активаторами або інгібіторами функцій бага-
тьох ферментів, гормонів і вітамінів, регулюючи таким чином 
їхню фізіологічну функцію та інтенсивність обміну речовин. 
«Найпоширенішими сполуками металокомпонентів є сульфати, 
оксиди, карбонати та хлориди, - зазначає Максим Машківський. 
- Усі вони характеризуються різною біологічною доступністю та 
«агресивністю» по відношенню до інших складників преміксу, 
найуразливішими з яких є жиророзчинні вітаміни.

Сульфати металів - найбільш цінні з точки зору біологічної 
доступності, водночас руйнують жиророзчинні вітаміни, що 
суттєво знижує ефективність преміксу».

Тобто виробник преміксів змушений вибирати між сульфата-
ми металів, що є агресивними по відношенню до жиророзчинних 
вітамінів, та іншими сполуками (оксидами, карбонатами, зневод-
неними сульфатами), які менш агресивні, проте і менш доступні 
з точки зору засвоєння мікроелементів. Але в цій ситуації можна 
знайти оптимальне рішення. За словами консультанта з годівлі 
с.-г. тварин заводу NOVACORE®, одним із рішень, спрямованих 
на забезпечення повноцінного мінерального живлення тва-
рин і птиці, є застосування органічних сполук мікроелементів 
(хілатних). Дані сполуки володіють цілою низкою цінних вла-
стивостей: нетоксичні, добре розчинні у воді, стійкі в широко-
му діапазоні рН, не руйнуються мікроорганізмами, не виявля-
ють антагонізму по відношенню до інших складників преміксів. 
Особливої уваги заслуговує їх низька каталітична активність, що 
запобігає окисленню і подальшому руйнуванню вітамінів.

Сім разів відмір, один раз змішай
Торік в Україні запрацював завод з виробництва преміксів 

NOVACORE®, де враховані всі технологічні й технічні нюанси.
Тут зазначають, що є п`ять факторів, які виробники преміксів 

повинні враховувати: 
• рівень лабораторного контролю; 
• походження і режим зберігання сировини;
• рівень технологічності виробництва;
• терміни зберігання готових преміксів і роботу «під замов-

лення»; 
• непряма ознака - сертифікація преміксера.

ISO 9001 OHSAS 18001ISO 14001

ТОВ «ІНБЕЛ»
Комерційний відділ: тел.: (056) 790-87-89;

моб.: (050) 320-60-36; e-mail: kkm@novacore.biz
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На заводі NOVACORE® поставки сиро-
винних компонентів здійснюються тільки 
від визнаних світових виробників, при 
цьому кожна партія сировини, що над-
ходить проходить ретельний контроль 
у власній виробничо-випробувальної 
лабораторії, оснащеної сучасним облад-
нанням від провідних світових виробників 
Німеччини, Швейцарії та Австралії. 

Для забезпечення максимального збе-
реження стабільності активних речовин 
чутливих компонентів (вітаміни, фермен-
ти і т.д.) на заводі передбачені спеціальні 
камери з автоматичним температурним 
режимом,

Рівень технологічності виробницт-
ва на заводі NOVACORE® складається із 
сукупності процесів, що включають: 

- Гарантовано безпомилкову засипку 
компонентів, за допомогою багаторівневої 
системи захисту через наявність системи 
штрих-кодування і магнітних замків. 

- Високоточне (прецизійне) і швид-
ке дозування всіх компонентів, що 
забезпечує необхідний їх склад в суміші 
згідно рецептів автоматично переданих з 
інформаційної системи. 

- Транспортування віддозованих 
ком понентів в змішувач за допомогою 
інноваційної Системи Quick-Lift, унікальна 
конструкція якої, дозволяє практично ви-
ключити контамінацію (попадання неба-
жаних речовин в змішувач і відповідно в 
готовий продукт). 

- Однорідного змішування з точністю 
1:100000 або 10 грам на 1 тонну протягом 5 
хвилин, в результаті якого виходить гомо-
генна суміш. 

- Контрольне зважування і захист від 
попадання в готову продукцію великих 
фракцій 

- Перевірку якості кожної партії гото-
вого преміксу власною сучасною вироб-
ничо-випробувальною лабораторією за 
допомогою автоматичного револьверного 
пробовідбірника 

- Автоматичну фасовку готової про-
дукції за допомогою роботизованої 
пакувальної лінії ARODO, Бельгійського 
виробництва. 

- Ідентифікацію кожного мішка інди-
відуальним штрих-кодом, що дозволяє 
потужній автоматизованій інформаційній 
системі управління виробничими процеса-
ми заводу здійснити наскрізне простежу-
вання процесу виробництва від прийому 
сировини до фасування готової продукції 
(система Tracking & Tracing). 

Європейський рівень організації 
всієї сукупності процесів дозволяє заво-

ду NOVACORE® виробляти високоякісні 
та конкурентоспроможні премікси, 
відповідні «Європейському стандарту 
безпеки кормів» GMP + B1. Наявність цьо-
го стандарту є елементом комплексної 
Інтегрованої Системи Менеджменту 
впровадженої на підприємстві. Крім GMP 
+, завод сертифікований на відповідність 
вимогам міжнародних стандартів: ISO 
9001 «Система менеджменту якості», ISO 
14001 «Система екологічного менеджмен-
ту», OHSAS 18001 «Система менеджменту 
професійної безпеки і здоров’я». 

«Використання сертифікованої інтег-
рованої системи менеджменту означає, що 
всі процеси заводу повністю відповідають 
вимогам кращих європейських практик 
виробництва преміксів, а самі премікси - 
відповідають вимогам якості та безпеки, 
які пред’являються до неї найжорсткішими 
міжнародними стандартами» - наголошує 
Костянтин Ковтун.

Експертна думка

Тарас Прудиус, комерційний директор 
компанії «Nutrition Consulting & Service LLC», 
ветеринарний лікар:

- Сучасний кормовий ринок пропонує 
безліч варіантів збалансування раціону. 
Якщо ви чітко розумієте різницю між кон-
центратами і преміксами, і саме премікси 
ідеально підходять для вирішення за-
вдань вашого підприємства, то перед їх 
закупівлею рекомендуємо зважити всі 
«за» і «проти». 

Премікси забезпечують збалан сова-
ність раціону щодо вітамінно-мінеральної 
частини з нормою введення від 0,5 до 5%, 
хоча найбільш популярне дозування все 
ж таки - 1%. Вони давно використовують-
ся як у птахівництві, так і в тваринництві. 

Практика показала: для задово-
лення  потреб організму сучасних 
високо продук тивних порід і кросів 
сільськогос подарських тварин і птиці 
вітамінно-мінеральних пре міксів уже 
недостатньо. Потрібні пре мікси з ФКД 

(функціональними кормовими добавка-
ми): кормові імуноглобуліни, натуральні 
ефірні олії, органічні кислоти, фермен-
ти, дріжджові культури тощо. Ці ФКД 
вирішують безліч конкретних завдань: 
підвищують продуктивність, стійкість до 
кишкових інфекцій, замінюють кормові 
антибіотики і т.д. 

Кожен компонент, що входить до 
складу будь-якого преміксу, безумовно, 
дуже важливий для організму тварини. 
Однак слід пам’ятати, що передозуван-
ня або нестача, також як їх походження 
в кормі, може негативно позначитися 
на продуктивності та здоров’ї вашого 
поголів’я. 

Наприклад, надлишок вітаміну А може 
призвести до зупинки росту, кахексії, а 
іноді навіть до смерті. Передозування 
цинку - до надлишку концентрації свин-
цю в організмі, надлишок міді підвищує 
ризики високої смертності. Застосу-
вання синтетичних ефірних олій знач-
но знижує продуктивність і підвищує 
сприйнятливість тварин і птахів до різних 
захворювань. 

При виборі правильного преміксу 
потрібно звернути увагу на такі основні 
моменти: 

• неприпустимо застосовувати один 
премікс для всіх тварин та різного віку; 

• необхідно вибрати виробника/поста-
чальника, який позитивно зарекоменду-
вав себе на ринку; 

• рекомендується заздалегідь запро-
сити дані про результати застосування 
того чи іншого преміксу; 

• важливо розуміти, який носій ви-
ко ристовується, які ФКД і для чого 
застосовані у виробництві преміксу; 

• не рекомендується обирати премікси, 
що вже містять адсорбенти. Краще це зро-
бити самостійно, попередньо провівши 
дослідження корму на вміст мікотоксинів 
та власноруч визначити необхідність і до-
зування адсорбенту; 

• потрібно визначити, які завдання 
має вирішити премікс: знизити конверсію, 
зменшити випадки діареї, підвищити 
несучість або просто збагатити організм 
необхідними речовинами. 

На завершення нагадаю, що ефек-
тивність будь-якого преміксу визначає 
правильно збалансований і якісний 
корм, оскільки премікси служать лише 
доповненням до основного корму, а не 
замінюють його. 

Людмила ЛЕБІДЬ


