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Людина-паросток, що тягнеться до сонця — сьогодні цей логотип знають у всіх без винятку регіонах Укра-
їни, бо саме така географія продажів відмінних племінних свинок та кнурців ТОВ «Агропрайм Холдинг». Менше 
ніж за сім років у не дуже приязних до сільського господарства бессарабських степах виросло підприємство, що 
тепер очолює рейтинги кращих тваринницьких комплексів України. Працівники підприємства впевнені, що та-
ким стрімким поступом завдячують команді фахівців, яка стала одним з головних чинників досягнутого. «Якщо 
виконувати якусь справу, то тільки на п’ять з плюсом, бути першими, кращими. Або не братися взагалі,» — пере-
конана генеральний директор «Агропрайм Холдингу» Лариса Іванівна Ігнат. І весь колектив розділяє її філософію.

ДОСЬЄ–ПЕРСОНАЛІЇ

Лариса Іванівна Ігнат,
генеральний директор  
ТОВ «Агропрайм Холдинг», Одеська обл.

Народилася 29 червня 1962 р. у м. Ізмаїл.

Після закінчення Харківського політехнічного інституту («ін-

женер-теплоенергетик») працювала на посаді інженера з 

техніки безпеки, інженера з питань зовнішньоекономічних 

зв’язків переробних підприємств Одеської області. Потім — 

директором ТОВ «Адоніс-Ізмаїл».

Із 2009 року — генеральний директор ТОВ «Агропрайм Хол-

динг».

За рейтингом Управління в справах сім’ї та молоді Одеської 

ОДА Ларису Іванівну назвали «Жінкою року-2008» у номінації 

«Сільське господарство та фермерство». 

Найкраща порада: «Якось батько сказав: “Запам’ятай: рух — 

це життя”. Виявилося, то була його остання настанова, не-

забаром батька не стало. Відтоді вона — моє життєве кредо: 

ніколи не зупинятися і не скаржитися, йти вперед».

«Пріоритетний наПрямок — свинарство»
 -- Ларисо Іванівно, яку еволюцію пройшло під-

приємство, і чим є сьогодні? 
-- Було непросто, адже південь Одеської області 

– це зона з дуже складними кліматичними умова-
ми. До того ж інколи взяті в оренду в пайщиків поля 
були настільки занедбаними, що трактори ховалися у 
бур’янах. Проте ми виросли майже до 25 тис. га ріллі і 
вже котрий рік поспіль упевнено тримаємося у трій-
ці кращих підприємств регіону за обсягами зібрано-
го врожаю. В усіх п’яти районах, де розташовані наші 
об’єкти, ми є основним податкоутворюючим підпри-
ємством. 

Крім рослинництва, стали лідерами свинарства 
регіону та України. Хоча свинокомплекси почина-

нарство нероздільні. При чому, якщо до виходу від-
годівельного комплексу на планові потужності клю-
човим було рослинництво, то зараз, коли комплекс 
ритмічно впродовж року реалізує товарних свиней 
і постійно приносить живі гроші підприємству, саме 
свинарство акумулює кошти для наступних етапів 
будівництва. 

«серед найважливіших досягнень те,  
що наші люди Пишаються належністю  
до “агроПрайм холдингу”»

-- Які віхи у розвитку свинарського напрямку 
ТОВ «Агропрайм Холдинг» стали найпам’ятніши-
ми?

-- Всі роки були настільки насиченими, що ми на-
віть незчулися, як пролетів час. Перегляд самих лише 
фотографій з усіх етапів будівництва свинокомплек-
су займе години три-чотири — ціла історія! 

У постійній круговерті пошуків, завдань, роботи 
у режимі «без свят і вихідних», напевне, запам’ято-
вуються найбільше моменти, коли нарешті бачиш 
результат усіх докладених зусиль і нервів: відкриття 
племінного репродуктора, завезення перших тварин, 
введення в експлуатацію відгодівельного комплексу, 
отримання перших опоросів.

А ще ніколи не забуду, як уперше побачила в очах 
жителів Жовтневого вогник довіри. Коли ми оголо-
сили про плани побудувати сучасні високотехноло-
гічні племінний та відгодівельний комплекси, ніхто з 
місцевих жителів не сприймав це всерйоз: люд надто 
часто обпікався пустими обіцянками, тому слухали 
нас із неприхованим скепсисом. Однак коли через 
рік на племінну ферму прибув спеціалізований тран-
спорт із французькими свинками, навколо платфор-
ми зібрався цілий натовп. І крига скресла! Тому серед 
найважливіших досягнень не тільки те, що ми крок 
за кроком здійснюємо все заплановане, а й те, що 
наші люди пишаються своєю належністю до «Агро-
прайм Холдингу». 

-- Які наступні об’єкти підприємства чекають 
своєї реалізації найближчим часом?

-- Цього року плануємо завершити будівництво 

ли складніше, ніж «з нуля» — на місці розваленого 
і вщент розграбованого міжколгоспного підприєм-
ства, де росли чагарі та бродили дикі собаки. 

-- Коли прийняли рішення долучитися до сви-
нарства?

-- Від моменту створення «Агропрайм Холдин-
гу». Ми одразу були налаштовані, що в нашій степо-
вій зоні ризикованого рослинництва пріоритетний 
аграрний напрямок — тваринництво. Зрозуміло, що 
вирощувати велику рогату худобу важко, оскільки 
кліматичні умови зазвичай не дозволяють отримати 
соковиті і грубі корми в необхідній кількості та до-
статній якості. Традиційними напрямками для Пів-
дня залишаються свинарство та вівчарство. Сьогодні 
для ТОВ «Агропрайм Холдинг» рослинництво і сви-

Яскраве свідчення потенціалу маточного стада, рівня догля-
ду та умов утримання

Відгодівельний комплекс перед офіційним відкриттям, 
що відбулося 11 серпня 2011 р.

Майбутні призери аграрних виставок
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цеху забою та розділки продукції до туш і напівтуш, 
а також їх охолодження. Завдяки цьому зможемо сут-
тєво підвищити маржинальність свинарства. 

Одним із досягнень 2012-го було те, що земель-
ний банк «Агропрайм Холдингу» збільшився на 5 
тис. га. Зараз ведемо перемовини про залучення ще 
4,5 тис. га в Ізмаїльському районі. До речі, на цьому 
майданчику колись працювала племінна вівцеферма, 
тому не виключено, що у майбутньому наше підпри-
ємство розширить напрямок вівчарства. Але для нас 
розвиток означає в першу чергу збільшення кількості 
завдань та відповідальності, адже вже зараз у 18-ти 
філіях підприємства маємо більше 6 тисяч пайови-
ків, що здають нам свої наділи в оренду, та майже 600 
працівників. 

-- Завдяки яким управлінським рішенням вда-
ється все тримати під контролем? 

-- Насправді, коли тільки починала працювати, 
була впевнена: якщо сама всього не перевірю, не 
вникну, то обов’язково щось полетить шкереберть. 
Але в нас сформувалася команда людей, які хочуть 
і можуть брати на себе відповідальність. Тому сьо-
годні вже немає потреби ледь не щодня на світанку 
виїжджати на перевірку всіх відділків та повертатися 
глупої ночі. Крім того, завдяки розвитку комунікацій 
налагоджений зв’язок абсолютно з усіма філіями. За-
раз у нас є своя диспетчерська служба, яка щовечора 
надсилає у відділки плани робіт на наступний день, 
а зранку отримує корективи. Той самий процес і з 
виконаною роботою. Однак все одно виникають такі 
питання, які неможливо обговорити телефоном, а 
лише дивлячись в очі. Тому періодично наша «коман-
да оперативного реагування» виїжджає на загальний 
об’їзд, як ми це називаємо, «по великому колу».

-- Ларисо Іванівно, у наш емансипований вік 
жінка – керівник аграрного підприємства все ще 
залишається такою ж рідкістю, які і жінка – голова 
колгоспу в не такі далекі радянські часи. Як доля 
пов’язала вас із аграрним бізнесом?

-- Чесно кажучи, досі не розумію, як потрапила на 
традиційно чоловічу територію (усміхається). Часто 
запитують: «Жінці – керівникові аграрного підпри-
ємства важче чи легше порівняно із колегами-чоло-
віками?» Відповідаю, що по-різному. Безперечний 

ДОСЬЄ–ПІДПРИЄМСТВО
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ТОВ «Агропрайм Холдинг» — вертикально-інтегроване під-
приємство, що входить до трійки провідних сільгоспвироб-
ників Одеського регіону. Компанія обробляє майже 25 тис. га 
землі у п’яти районах області: Ізмаїльському, Болградському, 
Саратському, Арцизькому і Тарутинському. Крім того, актив-
но розвиває свинарство.
Племінну ферму на 200 свиноматок, що втілює у собі передові 
технології галузі, ввели в експлуатацію 2008-го року поблизу 
с. Жовтневе (Болградський р-н). У березні завезли чистокров-
них кнурців та свинок порід Велика Біла і Ландрас із Франції 
(генетичної компанії «Нуклеус»). Того ж року отримали статус 
племрепродуктора і з жовтня 2008-го почали реалізацію від-
мінного племінного молодняка. Всі тварини мають антистре-
совий ген, спокійно сприймають переїзди та зміну умов утри-
мання, а також адаптовані до кліматичних умов України.
2010-го розширили генетичну базу тварин чистопорідними 
кнурцями порід Велика Біла та Ландрас німецької селекції з 
ФРН. 
У лютому 2011 р. підприємство отримало статус племінного 
заводу (наказ Міністерства аграрної політики та продоволь-
ства України та Національної академії аграрних наук України 
від 21.02.2011 р. № 40/55).
У серпні 2011 р. «Агропрайм Холдинг» ввів в експлуатацію най-
більший в Одеській області відгодівельний комплекс потуж-
ністю 1250 свиноматок одночасного утримання та 30 тис. голів 
товарних свиней на рік, а це більше 3 тис. тонн м’яса щорічно.
До складу комплексу входять 6 цехів із утримання та відгодівлі 
свиней. Материнське стадо сформували порівну тваринами 
власного племінного заводу та помісними свиноматками F1 
порід Велика Біла та Ландрас англійської компанії JSR Genetics 
(у грудні 2011-го завезли 540 свинок та 20 кнурців порід Дю-

плюс у тому, що підлеглі, серед яких все таки пере-
важна більшість чоловіків, стараються не підвести. 
Адже соромно буде, коли жінка лаятиме за недостат-
ню наполегливість чи халатність. 

«найважливіший фактор усПіху будь-якого 
Проекту — колектив однодумців»

-- Яким хочете бачити «Агропрайм Холдинг» 
через 5-10 років?

-- Дуже хочу, щоб не сповільнювалася динаміка 
нашого розвитку, щоб нам вдалося отримати резуль-
тати, на які розраховуємо. Тоді ми зможемо більше 
уваги приділити соціальній сфері. Уже зараз піклує-
мося про дороги, дитячі садочки і школи сіл, в яких 
знаходяться наші виробничі об’єкти, плануємо побу-
дувати для працівників відгодівельного комплексу 
25-квартирний будинок у Болграді. Однак хочеть-
ся більшого, зокрема, мати можливість розширити 
кількість соціальних програм для наших працівни-
ків, більше коштів виділяти на їх навчання та стажу-
вання. 

-- На кого розраховуєте і чого остерігаєтеся на 
шляху до реалізації задуманого?

-- На жаль, із усіх декларованих програм дер-
жавної підтримки АПК реально діють одиниці. 
Щоправда, тішать позитивні зрушення у ставленні 
суспільства до аграрного сектору: нарешті прихо-
дить усвідомлення, що саме АПК — це золотий фонд 
України. 

Я переконалася, що найважливіший фактор 
успіху будь-якого проекту — це колектив добро-
совісних та відповідальних однодумців. Ми маємо 
таку команду. У роботі нашого багатопрофільного 
підприємства стільки тонкощів, що я просто не в 
змозі глибоко знатися на всіх аспектах, хоча, звіс-
но, постійно вчуся, щоб розмовляти із агронома-
ми, технологами тощо однією мовою. Тому ще один 
важливий фактор — атмосфера довіри. І це реаль-
но, коли є такі спеціалісти від Бога, як наш головний 
технолог Василь Олександрович Лимар: із першого 
дня співпраці в усіх питаннях, що пов’язанні із тех-
нологіями і виробництвом у свинарстві, цілковито 
на нього покладаюся. І результати підприємства 
підтверджують, що недарма.

ТОВ «Агропрайм Холдинг», 
Одеська область

рок і П’єтрен). Товарне поголів’я, отримане від такого материн-
ського ядра, досягає живої ваги 100 кг за 170 днів при витраті 
кормів на 1 кг приросту 3,0–3,2 кормових одиниць. 
Раціон кормових сумішей свиней на відгодівлі складається 
на 96% із зернових, зернобобових культур, вирощених ТОВ 
«Агропрайм Холдинг», та культур білкової групи і шроту, за-
куплених в сільгоспвиробників центральних і північних ре-
гіонів України. Інші компоненти кормосумішей не перевищу-
ють 4% загального обсягу кормів. Тому свинина екологічно 
чиста і відповідає міжнародним стандартам безпеки харчо-
вих продуктів. 
Відгодівельний комплекс також має власний елеватор (ви-
робництва BROCK, США), який забезпечує річний запас зер-
нових для виготовлення кормів.
Технологічне обладнання для утримання свиней, лінії годів-
лі, цех з виробництва комбікормів, система сепарації та ути-
лізації гною відгодівельника поставлені компанією «БАУЕР 
Текнікс с.р.о. Табор» (Чехія). Система управління елеватором 
та комбікормовим цехом — від НВП «Інновинпром» (Україна, 
м.Вінниця).
Визнанням досягнень наполегливої праці колективу ТОВ 
«Агропрайм Холдинг» стали нагороди ХХІ Міжнародної ви-
ставки-ярмарку «АГРО-2009»: Золота медаль Переможця кон-
курсу за кращу продукцію, технологію та наукову розробку, 
Диплом ІІ ступеню «за групу ремонтних свинок породи Вели-
ка Біла» та Дипломом ІІІ ступеню «за групу ремонтних свинок 
породи Ландрас».
ТОВ «Агропрайм Холдинг» реалізує чистопорідних племінних 
кнурців і ремонтних свинок порід Велика Біла та Ландрас, 
спермодози племінних кнурців, а також товарних свиней за-
бійних кондицій.

основні виробничі Показники (станом на 1лютого 2013 року)

Репродуктор

п/п Показники Значення

1 Породи Ландрас, Велика Біла, Дюрок

2 Кількість свиноматок, гол 1250

3 Кількість відлучених поросят на 1 свиноматку в рік, гол 26,4

4 Народжено живими за опорос, гол 12,8

5 Відлучено, гол./гніздо 12,0

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. 2,2

Дорощування

10 Середньодобовий приріст, г 440-450

11 Вік при вазі 30 кг, днів 77

Відгодівля

12 Середньодобовий приріст, гр 815

13 Середня забійна вага, кг 105-110

14 Вік при досягненні забійної ваги, днів 165-175

Цех відтворення Тільки-но відлучили Поросята у цеху дорощування
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ДОСЬЄ–ПЕРСОНАЛІЇ

Василь Олександрович Лимар,
головний технолог ТОВ «Агропрайм Холдинг»

Народився 4 квітня 1960 р.на Кіровоградщині. Закінчив 
зоотехнічний технікум, потім Київський національний 
аграрний університет за спеціальністю «Зооінженер». 
Відтоді постійно у професії — майже 33 роки. 

«у свинарстві немає дрібниць.  
робота має бути виконана якісно від вуха до хвоста!»

-- Які завдання були найскладнішими для «Агро-
прайм Холдингу»? 

-- Завжди найскладніше питання — персонал. І тварин, і 
обладнання можна вибрати і купити, а от зібрати ефективну 
команду — завдання підвищеної складності. Справа у тому, що 
ми наймаємо людей не для того, щоб постійно вказувати їм, що 
і як робити, — нам потрібна здатність персоналу спостерігати, 
аналізувати, пропонувати шляхи оптимізації. Адже саме люди 
знаходяться біля витоків, у серці виробництва. Люди, які пра-
цюють з тваринами, мають усвідомлювати, що у свинарстві не-
має дрібниць: один пропущений момент у технології потягне за 
собою лавину неприємностей. Тому робота має бути виконана 
якісно від вуха до хвоста! А ще не може позитивний результат 
однієї ділянки гарантувати успіх всього виробництва: праців-
ники повинні зжитися як колектив, тому що їх роботу можна 
порівняти із буднями бджолиної сім’ї у вулику. Для того, щоб 
забезпечити працівникам достатні знання та сприяти розши-
ренню їх кругозору, регулярно надсилаємо їх на семінари та 
стажування, в тому числі і за кордон. Так, приміром, було, коли 
оператори опановували роботу із станціями електронної годів-
лі для поросних свиноматок, — стажувалися у Голландії.

«нам бракує ставлення до роботи як до свого 
бізнесу, а не відбувальщини»

-- В яких країнах вивчали свинарство ви особисто? Що 
із побаченого найбільше запам’яталося, викликало бажан-
ня впровадити це в Україні?

-- Об’їздив чимало країн: Голландію, Німеччину, Велико-
британію, Чехію, Китай. У кожній свинарство має свої осо-
бливості, але всіх поєднує ставлення працівників до роботи 
на свинофермі: як до свого бізнесу, а не відбувальщини. У 
цьому, як на мене, головна умова успіху. І саме такого в Укра-
їні найбільше бракує.

-- У своєму виступі на IV Міжнародному конгресі «При-
буткове свинарство» ви також наголошували, що всі зусил-
ля технологів свиногосподарства можуть бути зведені на-
нівець через людський фактор. Як вдається знаходити для 
свого колективу ефективних працівників?

-- Зараз активно співпрацюємо із аграрними вузами: за-
прошуємо студентів на виробничу практику і стажування. 
Маю відзначити, що йдуть дуже неохоче: із шести практикан-
тів минулого року справді хотів навчатися тільки один сту-
дент із Житомирщини. Решту ми й не тримали – немає сенсу. 
Через три місяці практики цей хлопчина попросився на ро-
боту: «Я у вас вивчив більше, ніж за три роки в університеті». 
За таких кадрів боремося, всіляко підтримуємо. Тому що, як 
не прикро, але система нашої освіти безнадійно відстала від 
постійно прогресуючого виробництва. Диплом насправді дає 
тільки можливість влаштуватися на роботу. А для того, щоб 
зайняти якусь посаду, потрібно пройти навчання виробни-
цтвом впродовж щонайменше півроку, при чому пройти всі 
етапи – від маточника до відгодівлі. Тому й виходить, що у 
нас на комплексі серед найкращих виробників далеко не всі 
— дипломовані спеціалісти. 

Шкода, що студентська молодь стає дедалі байдужішою, 
неамбітною. Хоча, звісно, їхнє небажання йти працювати на 
свинокомплекс пов’язане ще й із стереотипом, що це нешано-
вана професія, важка фізична праця і бруд. Насправді на сучас-
ному свинокомплексі вже немає «свинарки», а є «оператор по 
догляду за тваринами». Це не робітник у замурзаних чоботах 
і подертому халаті, а спеціаліст, що працює із автоматизова-
ними системами, комп’ютерними програмами, високотехно-
логічним обладнанням. Як би дивно не звучало, основна ро-
бота на сучасному свиногосподарстві — інтелектуальна! Наш 
персонал працює на комплексі з 8-ої до 17-ої, має два вихідних 
дні, підприємство забезпечує підвіз на роботу і харчування. 
Незважаючи на це, знайти працівників справді непросто, тому 
й працюють у нас люди навіть із Західної України.

Якщо говорити про контроль, то окрім програм обліку й 
управління «Вепр» та аналізу критичних точок «Світлофор» 
я постійно у контакті із нашою командою. Не дуже поважаю 
кабінетні звіти і довгі наради — на місці, у цеху все одразу 
стає зрозуміло. А найефективніша мотивація — прив’язка 
зарплатні до отриманих результатів. 

«29,5 живонароджених та 28,5 відлучених Поросят 
на свиноматку на рік»

-- Якими досягненнями свинарського напрямку в 2012-
му пишаєтеся найбільше?

-- Найперше досягнення — спрацювалася команда, без 
якої я — ніхто. Її кістяк — технолог, ветеринарний лікар, технік 

штучного запліднення та селекціонер. Завдяки злагодженій 
роботі минулого року на племінному заводі «Агропрайм Хол-
дингу» ми досягли 29,5 живонароджених та 28,5 відлучених 
поросят на свиноматку на рік. Такі показники говорять і про 
генетичний потенціал нашого поголів’я, і про рівень догляду 
за ним та умови утримання. Крім того, реалізували 1,5 тис. го-
лів племінного молодняку — на підвищених обертах працював 
наш відділ збуту, очолюваний Оленою Войтко. З нами співп-
рацюють підприємства буквально із усіх куточків України, не 
тільки сусідніх Миколаївщини та Херсонщини, а й не таких 
близьких Сумщини, Полтавщини, Житомирщини тощо. 

-- Як взагалі оцінюєте ситуацію на ринку племінного 
свинарства України? Нерідко нарікають, що в Україні біль-
ше 260 племінних свиногосподарств, проте купити якісне 
поголів’я ніде. Чи помітили якісь зрушення у системі, від-
коли почав працювати ваш племінний завод?

-- Якщо чесно, позитивних зрушень в галузі в цілому не 
помітив. Хоча, може, мені тут на «кінці географії» просто по-
гано видно. Племінні господарства потрібно оцінювати не 
за статусом, прописаним у папірцях, а за обсягами реально 
проданих тварин та кількістю задоволених клієнтів. Хоча ри-
нок все одно здійснює свій відбір. Час разових продажів уже 
минув. Україна маленька, як долоня, тому інформація про не-
добросовісну співпрацю поширюється швидко. А відновити 
репутацію часом буває неможливо.

Ми забезпечуємо наших партнерів не тільки тваринами, 
але й супроводом, консультаціями. Тому, незважаючи на чи-
малу відстань, до нас приїжджають покупці і на кілька днів, і 
на тиждень, щоб повчитися, підтримують приязні стосунки. 
Крім того, у нас є менеджер із продажів, який постійно їздить 
Україною та відслідковує, як працює наше поголів’я, опера-
тивно реагує на звернення. 

-- Чого, на вашу думку, не вистачає системі племінного 
свинарства України? Що б запозичили із досвіду інших кран?

-- Не потрібно вигадувати велосипед, достатньо скопію-
вати організацію племінної справи, скажімо, Данії чи Німеч-
чини, де працюють потужні племінні об’єднання, здійснюють 
чесний незалежний аудит статусу господарств, інформація 
про їх результати надійна і відкрита для всіх. 

Нам вкрай потрібні зміни і у товарному свинарстві. Поки 
в Україні розрахунок за товарних свиней здійснюють за живу 
вагу, а не по забійному виходу і якості м’яса, доти нам на екс-
портні ринки – зась.

на «кінці географії»: Плюси і мінуси
-- Ви зазначили, що розміщені на крайньому Півдні 

України. Які переваги та недоліки такого географічного 
розміщення для свинокомплексу?

-- Безперечний плюс те, що кліматичні умови дозволя-
ють заощаджувати на опаленні. Крім того, ми віддалені від 
основних доріг, населених пунктів і зон із концентрованим 
свинарством, що значно сприяє біобезпеці господарства. 

Серед інших заходів з підтримки статусу здоров’я те, що всі 
працівники комплексів підписують договір, згідно якого 
зобов’язуються не утримувати у присадибних господар-
ствах свиней. Як компенсацію незручностей всі працівни-
ки раз на місяць безкоштовно отримують м’ясо. Персонал 
ставиться до такої вимоги із розумінням, однак служба без-
пеки все одно час від часу всіх відвідує і чемно перевіряє. 
Поблажок не існує: якщо угоду порушено, єдине рішення 
— звільнення.

Інша вагома перевага — близькість до потенційних 
ринків збуту. Адже завдяки нашому географічному розмі-
щенню ми однією ногою у ЄС.

Серед мінусів, звісно, спека. Із травня по вересень тем-
пература тримається на рівні 35-40 ºC, а часом буває і 45 ºC. 
Хоча і з цим ми успішно справляємося.

-- Завдяки яким технологічним рішенням?
-- Перш за все, завдяки оптимізації мікроклімату у при-

міщеннях: вентиляція, туманування і кондиціонування пові-
тря. Так, у критичних точках (відділи запліднювання, опоро-
су) встановили системи «фреш-ніс»: повітря до свиноматок 
подається із окремої кімнати, де проходить підготовку кон-
диціонером. Таке рішення стало справді рятівним. По-друге, 
протистоїмо впливові спеки на тварин завдяки спеціальним 
добавкам у кормах. Для прикладу, бетаїн підтримує осмо-
тичний тиск у клітинах кишечнику, а тому сприяє кращому 
перетравленню кормів, збереженню приростів. 

До речі, саме тема годівлі, якості та зберігання кормів 
для мене останнім часом одна із найцікавіших. Через від-
мінність кліматичних умов у різних регіонах України по-
живність та біодоступність зернових теж різна. Яскравий 
приклад – зниження вологості зерна. Зі зниженням воло-
гості зерна падає і його доступність, бо фітаза, яка сприяє 
розщепленню фосфору та протеїну, під дією температури 
перетворюється на інші сполуки. Це провокує не тільки 
неефективне використання кормів через зниження їх пере-
травності, а й підвищення рівня азотних сполук у примі-
щеннях із тваринами, у гноєві, викидах повітря із корпусів. 
Тому ми дуже прискіпливо контролюємо якість кормів. 

«коли відчуваєш себе Потрібним, з радістю йдеш на 
роботу і готовий добиватися результатів навіть  
в умовах Підвищеного навантаження»

-- Що вам найбільше імпонує у роботі «Агропрайм 
Холдингу»?

-- Ставлення керівництва до свого колективу. Я про-
йшов і радянську школу, і період перебудови. Тут відчува-
єш себе потрібним, тому із радістю йдеш на роботу, навіть в 
умовах підвищеного навантаження, якого не уникнути при 
такому бурхливому розвитку та динамічному будівництві, 
як у нас. Важливо, коли керівники розуміють увесь вироб-
ничий процес і довіряють своїм виконавцям, не змушують 
наймати на роботу непотрібних працівників. Тоді підпри-
ємство працює злагоджено, як годинниковий механізм.

-- Які завдання ставите перед собою та командою на 
2013-ий рік?

-- Будемо розвивати досягнуте. Програма-мінімум — 
збільшити виробництво товарних свиней на відгодівельно-
му комплексі до 30 тис. голів на рік. Однак із нашою коман-
дою, впевнений, все вдасться.

Василь Волощук, директор Інституту свинарства НУБіП: 
«ТОВ “Аропрайм Холдинг” — насправді одне з кращих 
з багатьох ракурсів: і за рівнем технологій та 
обладнання, і за генетичним потенціалом тварин, і за 
підбором персоналу та організацією виробництва».
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