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тваринництво / Племінна сПрава

Племінний завод Тов 
«агроПрайм Холдинг» 
кожні два роки 
ПовнісТю оновлює 
кнурів і 10-15% 
свинок. Тож у грудні 
2017-го на Племзавод 
Прибуло нове 
Поголів’я із Франції.

Особливості  
французької генетики

Французька генетика, з якою пра-
цює племзавод, за 10 років відтво-
рення в Україні довела свої переваги: 
високу репродуктивну здатність, адап-
тивність до умов утримання, стресос-
тійкість. У попередні роки «Агропрайм 
Холдинг» завозив племінне поголів’я 
французької генетичної компанії Gene+, 
і воно показало відмінні якості.

У 2016 році дві провідні племінні ком-
панії Франції Gene+ та ADN об’єдналися. 
Об’єднана компанія отримала назву 
Axiom і стала найбільшою французь-
кою генетичною компанією. Генетичне 
ядро Axiom лише у Франції становлять 
6 600 GGP свиноматок і 12  000 свино-
маток GP. Селекційні центри компанії 
розташовані тепер у Франції та Канаді. 
Торік від племінних тварин Axiom тільки 
у Франції та Канаді вирощено близько 
18  млн товарних свиней.

Об’єднана компанія сконцентрувалася 
на 3-х напрямках: розвиток геноміки, під-
вищення якості м’яса та покращення кон-
версії корму. Axiom побудувала у фран-
цузькому місті Азе-сюр-Ендр найбільшу у 
Європі контрольну станцію відгодівлі кну-
рів потужністю 6 000 кнурів на рік. Тож по 

5 нових кнурів Велика Біла і Ландрас на 
племзавод та по 7 кнурів Дюрок і Рекор 
на відгодівельний комплекс «Агропрайм 
Холдинг» завіз уже від Axiom.

Відтворення у 
господарствах України

Усі кнури, завезені «Агропрайм 
Холдингом», пройшли відбір на контр-
ольній станції Axiom. Відтак, вони га-
рантовано дають заплановані показни-
ки конверсії корму, стресостійкі, добре 
привчаються до фантома, мають ви-
сокі репродуктивні якості, активну та 
густу сперму. Кожен із кнурів може ви-
робити більше 1 000 спермодоз на рік.

Тварини добре перенесли пере-
їзд, пройшли карантин і у січні введе-
ні в основне стадо. Селекціонери 
«Агропрайм Холдингу» зараз вивчають 
генетичну спорідненість тварин і фор-
мують оптимальні пари зі свиноматками 
для отримання найкращих результатів.

«Селекція – основний інструмент 
покращення генетичного потенціалу. 
У  свинарстві вона націлена на збіль-
шення продуктивності та покращен-
ня виробничих показників тварин», – 
каже головний технолог «Агропрайм 
Холдингу», заслужений працівник 

сільського господарства України 
Василь Лимар.

Зараз українські підприємства по-
троху оговтуються від скорочення 
поголів’я, спричиненого розповсюджен-
ням АЧС у попередні роки. Відповідно, 
відновлюється попит на племінних 
тварин за прийнятною ціною. Вартість 
ремонтної свинки, якщо імпортувати її 
з Франції, складає 600-700 євро, кнура 
– 1 500-2 500 євро. Кнури, отримані від 
тварин батьківських ліній на племзаводі 
«Агропрайм Холдинг», продукують бать-
ківські якості мінімум упродовж 3-х по-
колінь, але коштують 200-300 євро.

А ще Василь Олександрович укотре 
наголошує, що найкраща генетика ні-
чого не варта без належного менедж-
менту та умов утримання кнурів, сви-
номаток і підсисних поросят.

«Племінні тварини для нас – як ді-
ти. Нам не байдуже, отримають вони 
у покупця нормальний догляд чи ні. 
Відданість своїй справі, дотримання 
технологічних процесів – запорука 
продуктивності ферми. Важливо, 
щоб люди отримали прибуток з на-
шою допомогою і були задоволені ре-
зультатом роботи», – підсумовує голо-
вний технолог «Агропрайм Холдингу».

● 

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 оцін-
ці тварин

Відтак, племзавод реалізує клієнтам  
якісне поголів’я за кращою ціною

№ Показники Значення
Репродуктор
1 Породи Ландрас, 

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

на 1 свиноматку в рік, гол.
30

4 Народжено живими за опорос, гол. 13,3
5 Відлучено, гол./гніздо 13,0
6 Вік поросят при відлученні, днів 28
7 Вага при відлученні, кг 8,0
8 Відсоток запліднюваності, % 90-92
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 січня 2018 року
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Головний технолог: Василь Лимар
тел. моб.: (067) 518-8-259

Керівник відділу збуту: Олена Войтко
тел. моб.: (067) 488-0-889
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У 2017 році продано 1 700 голів  
племінних тварин

● Найкраще на ринку України співвідношення  
ціна-якість

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

та час
● Безкоштовні консультації з технологій, утри-

мання, здешевлення раціонів без втрати про-
дуктивності

● Доставка великих партій у будь-яку точку краї-
ни власним скотовозом (із вентиляцією, годів-
лею та ін.)

● Працюємо як з крупними покупцями (закуп- 
ка від 400 голів племінних тварин), так і з фер-
мерськими господарствами (закупка до 10 го-
лів племінних тварин)

Переваги для клієнтів  
у розрахунках

«АгропрАйм Холдинг» 
оновив племінне поголів’я


