


ПРО V I TAGRO GROUP

Рік заснування 1999

Посівні площі 85 000 га

Входить до ТОП 5 найбільших садів України

Сортувально зберігальний комплекс 10 000 тон ЯБЛУК

НАСІННЄВИЙ завод

Завод з виробництва МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ  
для утримання тварин

Поголів’я свиней 80 000

Поголів’я ВРХ 5 000

ЕКСПОРТ продукції

Сонячні ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

Кількість співробітників 5 000

Елеваторний бізнес 5 КОМПЛЕКСІВ

ОЛІЙНО пресове виробництво



Українська компанія, яка інтегру- 
вала свій 10 річний досвід успішного 
ведення тваринницького бізнесу групи 
компаній VITAGRO в виробництво 
кормів та кормових добавок.

Ми пропонуємо найефективніші 
технології годівлі свиней, великої 
рогатої худоби та птиці для отримання 
найкращих показників ефективності 
в тваринництві.
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10 річний 
Досвід

Перевірена 
Якість

Найсучасніше 
Виробництво

Передові 
Технології

Найвищі 
Показники



ДОСВІД В ТВАРИННИЦТВІ

10 років успішного ведення промислового тваринництва

Поголів’я свиней – 80 000, в 2021 році – 200 000

Поголів’я ВРХ – 5 000

Тільки якісні інгредієнти в годівлі

Оптимальна конверсія

Реалізація максимального генетичного потенціалу 
тварин

Оптимізація процесів вирощування

Максимальні показники продуктивності

Ваш партнер, який розуміє ваш бізнес



НАЙСУЧАСНІШЕ ВИРОБНИЦТВО

Надсучасний завод з виробництва кормів та кормових добавок для 
тваринництва за швейцарськими технологіями найвідомішої компанії 
Buhler AG та Van Aarsen lnternational B.V.

Виробничі потужності – 25 т/год

Повністю автоматизований процес виробництва (дозування, 
змішування, гранулювання і т.д.). Виключає вплив людського 
фактору

Виробники обладнання цілодобово контролюють 
безперебійну роботу системи автоматизованого 
управління

Завод запроектований та побудований за дизайном 
стандарту GMP +

Прозорий виробничий процес продукції, що 
становить до 80% вашої собівартості

Побудований в екологічній зоні 
Подільських товтр, найближчий 
промисловий об’єкт за 150 км



ПЕРЕВІРЕНА ЯКІСТЬ

Максимальний контроль процесу виробництва, 
вхідної сировини та випущеного продукту

Хімічна лабораторія що постійно моніторить 
вхідну сировину на такі показники як Сирий 
протеїн (Кєльдаль, Берштейн), Сирий жир,Сира 
клітковина, кальцій, натрій, фосфор

Онлайн ніраналізатор - база більш ніж 
на 250 тис. показників

Якісний продукт, що проходить перевірку не 
лише в лабораторії а й на 80 тис. свиней щодня

Точки контролю технологічного процесу 
виробництва

Ви отримаєте не сертифікат, а перевірений 
продукт на відповідність сертифікату

Продукти, що відповідають закладеній 
поживності

Співпраця з компанією, що живе за стандартом 
GMP +
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ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ



Вирощено м’яса на 1 кв метр, в рiк

Вага на 155 день

Вага на 77 день

Здано свиней на свиноматку за рік

236,9

115

34

13,5

Ми застосовуємо лише найпрогреси-
вніші технології в тваринництві, які вже 
зарекомендували себе на світовому 
ринку. За рахунок нової кормової 
програми ми оптимізували процес 
виробництва та досягаємо найкращих 
показників продуктивності для бізнесу.



Показники – основа всієї операційної та економічної 
діяльності нашої компанії

Максимальні показники продуктивності, що декларує 
компанія DANBRED

Максимальних показники продуктивності, що декларує 
компанія GENESUS

Отримуємо оптимальні показники у співвідношенні ціна 
якість

Відсоток запліднення свиноматок - 92%

Поросят народжених живими 
на опорос - 16,5

Середньодобовий приріст в підсисний 
період - 220 гр.

В період дорощування - 500 гр.

В період відгодівлі - 980 гр.

НАЙКРАЩІ ПОКАЗНИКИ

З ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ:



програма для високотехнологічного 
виробництва (115 кг за 155 днів)

програма годівлі з мінімальними 
інвестиціями (120 кг за 190 днів)

Для забезпечення потреб всіх категорій клієнтів розроблені три лінійки продукції, кожна з яких включає 
престартерний комбікорм, премікси та білкові вітамінно-мінеральні добавки. Всі продукти збалансовані всіма 
необхідними компонентами, які гарантують отримання задекларованих показників.

програма годівлі для професіоналів 
(115 кг за 165 днів)

НАШ АСОРТИМЕНТ



29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 34
 

тел. +38 (067) 807-75-35 

nutrition@vitagro.com.ua
www.vitagronutrition.com.ua 


