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Є
вропейський	 досвід,	
якість,	 безпека	 та	 гарантії	
у	 ветеринарній	 медицині	

стають	 для	 вітчизняних	 ветлі-
карів	 ще	 доступнішими!	 В	 Ки-
єві	 31	 березня	 відбувся	 перший	
бельгійсько-український	 семі-
нар	 «Європейський	 досвід	 вирі-
шення	 ветеринарних	 проблем	 у	
свинарстві	 від	 компанії	 «KELA».	
Офіційним	 організатором	 заходу	
виступила	 компанія	 «Агріматко-
Україна»,	 найбільший	 національ-
ний	 дистриб’ютор	 ветеринарних	

препаратів	 компанії	 «KELA»	 на	
українському	ринку.

«Наша основна мета – не просто 
презентувати препарати та продук-
цію нашого бельгійського партнера, з 
яким ми співпрацюємо майже 8 років, 
а створити площадку для обміну ін-
формацією. «KELA» – одна з найпо-
тужніших компаній по виробництву 
антибіотиків пеніцилінової групи 
елітної якості, ми працюємо з ними 
і в інших країнах, і на практичному 
досвіді переконалися в якості препа-
ратів.

Сьогодні надзвичайно важливо 
дати можливість ветлікарям, які 
працюють із цими препаратами, де-
тальніше обговорити технічні нюан-
си застосування та особливості до-
зування безпосередньо з виробником. 
Такі комунікації допомагають нала-
годити співпрацю та підвищити дові-
ру кінцевого споживача», – зазначив 
Дмитро Полока, керівник ветеринар-
ного відділу ПрАТ «Агріматко-Украї-
на».

Програма	 семінару	 була	 до-
сить	 насиченою.	 Основна	 час-
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тина	 присвячувалася	 питанням	
раціоналізації	ветеринарного	за-
безпечення	 свиней	 у	 період	 від-
творення	 стада	 та	 детальному	
факторному	 аналізу	 чинників,	
що	 сприяють	 формуванню	 хво-
роботворних	умов.	

Головним	 спікером	 семінару	
виступив	 доктор	 Філіп	 Ертгіртс,	
технічний	 консультант	 компа-
нії	 «KELA»,	 який	 мав	 низку	 де-
тальних	 доповідей	 щодо	 абортів	
у	 свиней,	 причини	 та	 методів	 їх	
мінімізації;	 обговорювалися	 пи-
тання	бактеріальних	захворювань	
та	інфекцій;	захворювань	поросят	
після	відлучення.

Прекрасним	 прикладом	 поєд-
нання	іноземного	та	вітчизняного	
досвіду	 став	 виступ	 Олександра	
Бабаня,	доцента	кафедри	акушер-
ства	Білоцерківського	Національ-
ного	 Аграрного	 Університету.	 В	
своїх	 доповідях	 пан	 Олександр	
презентував	 результати	 прак-
тичних	 досліджень	 та	 методів	
уникнення	 критичних	 ситуацій	
із	 питань	 патології	 родів	 і	 після-
родового	 періоду	 в	 свиноматок,	 а	
також	 ветеринарне	 забезпечення	
відтворення	стада.

Варто	 відмітити,	 що	 учасники	
вели	надзвичайно	активне	обгово-
рення	 презентованого	 матеріалу,	
що	ще	раз	підтверджує	зацікавле-
ність	 присутніх	 та	 практична	 по-
треба	в	інформації.

«Питання, що порушувалися док-
тором Філіпом, важливі. Є дуже ба-
гато дрібниць, на які ми, практики, 
з тих чи інших причин не звертаємо 
уваги. Наприклад, питання стресів 
у період вагітності, ембріональна 
смертність та її рівень, аналіз зо-
браження УЗД. Мені подобається те, 
що після виступу всі запитання, що 
виникли, можна відразу ж обговори-
ти зі спікером та колегами. В таких 
дискусіях знаходяться неочікувані 
рішення», – поділився враженнями 
Олександр Петрович Зброй, ветлікар 
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Колодиського відділу ТОВ «Агропро-
мисловий комплекс “Насташка”».

Загалом	 семінар	 відвідало	
близько	 60	 учасників,	 серед	 яких	
були	 ветеринарні	 лікарі	 з	 госпо-
дарств,	 консультанти	 компанії	 та	
дилерської	 мережі	 з	 різних	 регіо-
нів	України.

«Перш за все хочу сказати, що я 
дуже приємно здивований, що вете-
ринарних лікарів приїхало так бага-
то. Я усвідомлюю, що країна велика і 
їм потрібно було діставатися з різних 
регіонів. Я приємно вражений.

Сьогодні ми представляємо одного 
з найбільших європейських виробни-
ків антибіотиків. Однак, на таких 
зустрічах ми доносимо інформацію не 
лише про продукцію, а й про пробле-
ми, які виникають під час лікування, 
фокусуємося на захворюваннях, які 
можна лікувати антибіотиками на-
шого виробництва. Замість того, щоб 
розповідати, чим ми кращі за інших, 
я вважаю, корисніше говорити з лі-
карями про проблеми, з якими вони 
стикаються кожен день і про те, як 
наша продукція може допомогти їм 
боротися з цими проблемами.

Дуже приємно бути тут, і я споді-
ваюся, що такі зустрічі стануть хо-
рошою традицією»,	–	заявив	доктор	
Філіп	 Ертгіртс,	 технічний	 кон-
сультант	компанії	«KELA».	

По	 закінченню	 на	 всіх	 присут-
ніх	чекали	приємні	сувенірні	пре-
зенти	 від	 організаторів	 та	 іменні	
сертифікати	про	участь	у	семінарі.	
Фінальний	етап	зустрічі	пройшов	
у	 неформальному	 спілкуванні	 за	
бенкетом.	

«Я маю великий досвід відвідуван-
ня подібних заходів. І можу сказати, 
що цей семінар було організовано та 
проведено на високому рівні. Висту-
пи технічного консультанта компа-
нії «KELA» були дуже ґрунтовними. 
Доктор Філіп дав чітку методику, 
як профілактувати захворювання, як 
досягти максимального відтворення 
стада тощо. І хоча працювати дове-
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лося з перекладачем, це не викликало 
жодного дискомфорту. Це по-перше.

По-друге, приємно бачити, що мо-
лоді спеціалісти ветеринарної меди-
цини шукають нову інформацію. Це 
свідчить про професійне зростання 
нового покоління ветеринарних лі-
карів. Тому скажу окреме «спасибі» 
компанії за сприяння цьому процесо-
ві», – висловилася Ірина Корнилівна 
Авдосьєва, провідний науковий співро-
бітник, кандидат ветеринарних наук.

Вікторія Соул, «KELA», менеджер 
продаж в Європі

НА РИНКУ УКРАїНИ МИ ВІДОМІ

«KELA»	 вже	 більше	 7	 років	
на	 ринку	 України	 співпрацює	 з	
«Агріматко-Україна».	 Крім	 того,	
«Agrimatco»	є	найбільшим	партне-
ром	«KELA»	ще	в	10	країнах.	Вхо-
дячи	 на	 новий	 ринок,	 ми	 завжди	
шукаємо	 надійних	 партнерів,	 які	
знають	 про	 потреби	 і	 спромож-
ність	 майбутніх	 клієнтів.	 Такі	 се-
мінари	також	є	одним	із	елементів	
освоєння	 потенційного	 ринку,	 і	
я	 можу	 сказати,	 що	 сьогоднішня	
присутність	та	активність	учасни-
ків	нас	приємно	радує.	

Незважаючи	на	всі	події	в	Украї-
ні,	ми	віримо,	що	все	налагодиться	
і	аграрний	сектор	зможе	працюва-
ти	на	повну	потужність.	Ми	буде-
мо	сприяти	цьому	також.

Із	нашим	партнером	ми	вже	пра-
цюємо	 над	 реєстрацією	 переліку	
нових	 ветпрепаратів,	 які	 в	 най-
ближчий	 час	 виведемо	 на	 україн-
ський	ринок.

«KELA»: НАШ БРЕНД, яКІСТь, 
БЕЗПЕчНІСТь, ДОСТУПНІСТь

Ми	позиціонуємо	себе	як	націо-
нального	бельгійського	виробника	
ветеринарних	препаратів,	які	виро-
бляємо	тільки	в	Бельгії	і	які	відпо-
відають	 найвищим	 європейським	
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стандартам	 якості	 та	 безпечності.	
Ми	не	є	компанією	мультинешнал,	
у	нашому	виробничому	кошику	не	
так	 багато	 товарних	 ліній.	 Однак	
ми	пропонуємо	брендову	якість	за	
більш	доступної	ціни,	ніж	у	муль-
тикомпаній.	Це	наша	позиція.

«KELA»	 є	 одним	 із	 небагатьох	
виробників	 пеніциліну	 в	 Європі.	
Ми	 очолюємо	 п’ятірку	 найбіль-
ших	європейських	компаній,	кон-
куренція	не	така	вже	й	велика,	але	
розуміємо,	 наскільки	 широкий	
наш	ринок	збуту	і	скільки	клієнтів	
нам	довіряє.	Ми	за	кожного	несе-
мо	відповідальність.	Тому	для	нас	
на	першому	місці	–	якість	продук-
ту,	який	ми	пропонуємо.

чОМУ «KELA»?

1.	Ми	використовуємо	лише	нату-
ральну	сертифіковану	сировину	
для	 виробництва	 препаратів,	
жодної	 синтетики	 чи	 домішок.	
У	 фармакології	 виділяють	 три	
системи	 якості	 та	 безпеки:	 Єв-
ропейську,	Китайсько-японську	
та	Американську.	Ми	працюємо	
за	Європейською	системою,	яка	
є	 найбільш	 жорсткою	 та	 визна-
ною	 у	 всьому	 світі.	 Продаючи	
препарати	до	150	країн	світу,	ми	
пропонуємо	всім	клієнтам	одна-
кову	високу	якість.

2.	Жорсткий	 контроль	 безпеки	
та	 якості	 препаратів	 на	 всьому	
ланцюгу	виробництва	та	спожи-
вання.	

3.	Сервісне	обслуговування	клієн-
тів.	 За	 потреби,	 наш	 технічний	
спеціаліст	 завжди	 може	 надати	
консультацію	 як	 дистанційно,	
так	і	приїхати	безпосередньо	на	
виробництво,	 провести	 персо-
нальний	семінар	або	діагности-
ку	проблеми	з	наданням	чітких	
рекомендацій.	 Ми	 тримаємо	
зв'язок	 з	 клієнтами,	 консульту-
ємо,	 цікавимося	 результатами,	
дізнаємося	про	проблеми,	допо-
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магаємо	 знайти	 причину	 їх	 ви-
никнення.	Тобто	в	нас	повністю	
відкрита	 політика	 щодо	 спів-
праці	з	клієнтами.
Незважаючи	 на	 те,	 що	 ми	 знахо-

димося	в	Бельгії,	ми	завжди	раді	на-
дати	відповіді	на	запитання,	що	ви-
никли,	на	найвіддаленіших	ринках.

РИНКОВІ ПОЗИцІї –  
ОДНІ З НАйКРАЩИХ

Ми	 працюємо	 більше	 як	 у	 150	
країнах	світу.	Наші	основні	ринки	
збуту	–	країни	ЄС,	Україна,	Біло-
русь,	Росія,	Сербія,	велика	частка	
продажів	 у	 всій	 Африці,	 швидки-
ми	темпами	відбувається	розвиток	
продаж	 в	 Азіатському	 регіоні.	 Не	
представлені	 ми	 лише	 на	 ринку	
Америки.	 Це	 особисте	 рішення	
власника.

За	останні	декілька	років	прода-
жі	на	ринку	значно	зросли	і	наше	
виробництво	знаходиться	на	межі	
своєї	 виробничої	 потужності,	
тому	зараз	активно	працюємо	над	
розширенням	 виробних	 потуж-
ностей	 пеніциліну	 та	 пеніцилі-
новмісних	 продуктів.	 Повторюся,	
«KELA»	 є	 одним	 із	 найбільших	
виробників	 Європи.	 Реально	 ми	
маємо	 не	 більше	 чотирьох	 рівно-
значних	конкурентів	в	ЄС.
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