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Reproduction enhancement prospects for an upgraded pig complex

Сьогодні,	 як	 і	 в	 минулому,	 влас-
ників	фермерських	господарств,	які	
прагнуть	 залишитись	 конкуренто-
спроможними	 на	 ринку	 та	 підви-
щити	рентабельність	свого	бізнесу,	
в	 черговий	 раз	 спіткає	 проблема	
зниження	собівартості	свинини,	та	
ще	 й	 за	 умови	 максимальної	 опти-
мізації	 технології	 вирощування	
тварин.	Тож	як	і	де	можна	додатково	
заощадити	кошти?

У	свинокомплексів	є	лише	один	
спосіб,	який	полягає	у	збільшенні	
продуктивності	 свиней	 кожно-
го	 року.	 Йдеться	 про	 отримання	
щонайбільшої	кількості	здорових	
та	 якісних	 поросят.	 Під	 час	 моїх	
поїздок	 по	 Україні	 я	 працював	 і	
досі	працюю	з	людьми,	які	ведуть	
своє	 господарство	 у	 західних,	
центральних	 та	 південних	 регіо-
нах	 України.	 Загалом	 мій	 досвід,	

отриманий	 з	 цієї	 поїздки,	 мож-
на	 вважати	 позитивним;	 люди,	 з	
якими	 я	 мав	 справу,	 швидко	 на-
вчаються,	 водночас	 демонструю-
чи	 відкритість	 та	 високий	 рівень	
кваліфікації.

Завдяки	 співпраці	 з	 найвидат-
нішими	 свинарськими	 підприєм-
ствами	 Чехії	 ми	 чітко	 розуміємо,	
як	працює	програма	VIP.	Власни-
ки	 та	 керівники	 таких	 ферм	 заці-
кавлені	у	високих	результатах,	які	
минулого	року	становили	від	28	до	
30	 живих	 та	 здорових	 поросят	 на	
одну	свиноматку.	

Планами,	 що	 їх	 ставить	 перед	
нами	 новий	 рік,	 передбачено	 під-
вищення	 даного	 показнику	 до	
29–31,5	 поросят.	 Ми	 будемо	 раді	
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поділитися	 з	 вами	 своїм	 досві-
дом.	 До	 наших	 клієнтів	 належать	
великі,	середні,	а	також	малі	фер-
ми	 потужністю	 відповідно	 2000,	
500	та	250	свиноматок,	серед	яких	
є	 як	 сучасні	 підприємства,	 так	 і	
ферми,	які	знаходяться	у	стані	ре-
конструкції	 або	 послуговуються	
застарілими	 технологіями	 утри-
мання	свиней.	До	того	ж,	ми	пра-
цюємо	зі	свиньми	будь-яких	гено-
типів.	

Усвідомлюючи	 значущість	 ви-
щезазначених	 питань,	 ми	 б	 хоті-
ли	 сконцентрувати	 увагу	 читачів	
передусім	 на	 програмі	 VIP,	 яка	
передбачає	 внутрішньоматкове	
осіменіння,	 а	 також	 на	 зискові,	
який	 свинокомплекс	 може	 отри-
мати	від	неї.		

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ VIP. 
ЗНАчЕННя РОЗчИННИКА 
СПЕРМИ

Впродовж	 1982	 –	 2002	 рр.,	 обі-
ймаючи	 посаду	 керівника	 плем-
підприємства,	 яке	 нараховувало	
понад	 200	 кнурів	 різних	 гене-
тичних	 ліній,	 я	 вбачав	 своє	 за-
вдання	 у	 пошуках	 способу	 для	
покращення	 результатів	 штуч-
ного	осіменіння	свиноматок.	Під	
час	дослідження	нової	технології	
осіменіння	 ми	 зосередилися	 на	
запровадженні	катетерів	з	мемб-
ранами	 та	 виробництві	 спермо-
доз	 безпосередньо	 в	 лабораторії	
на	 станції	 осіменіння.	 Всі	 робо-
ти	 велися	 спільно	 з	 компанією	
HEMA	 Malšice,	 Чехія.	 Протягом	
цього	 періоду	 нам	 вдалося	 роз-
робити	 систему	 VIP	 із	 внутріш-
ньоматкового	осіменіння	свино-
маток.

Ми	також	приділили	увагу	про-
блемі	 контролю	 якості	 та	 аналі-
зу	 розчинників	 сперми	 кнурів.	
До	 тісної	 співпраці	 з	 нами	 до-
лучився	 Науково-дослідний	 ін-
ститут	 з	 питань	 ветеринарії	 та	

безпеки	 продукції	 тваринництва	
разом	 із	доктором-інженером	Йо-
зефом	 Черовскі	 (Doc.	 Ing.	 Josef	
Čeřovský),	 Національною	 рефе-
рентною	 лабораторією	 з	 питань	
сперматології	 та	 ветеринарної	
андрології	 (National	 Referential	
Laboratory	 for	 Spermatology	 and	
Veterinary	 Andrology),	 Інститу-
том	 державного	 контролю	 якості	
ветеринарних	 біопрепаратів	 та	
медикаментів	 (Institute	 for	 State	
Control	 of	 Veterinary	 Biologicals	
and	 Medicaments)	 на	 чолі	 з	 про-
фесором	 Жденеком	 Вежніком	
(Zdeňek Věžník),	 доктором	 ветери-
нарної	 медицини	 та	 Інститутом	
державної	 ветеринарної	 лабора-
торії	 (Institute	 of	 State	 Veterinary	
Laboratory).	

Розроблена	нами	система	тесту-
вання,	якою	сьогодні	активно	по-
слуговуються	 свинарські	 підпри-
ємства,	 не	 має	 аналогів	 у	 всьому	
світі.	Ми	започаткували	цей	метод	
разом	із	професором	Йозефом	Че-
ровскі.	

Унікальність	 методу	 полягає	
в	 відтворенні	 поведінки	 сперма-
тозоїдів	 у	 тілі	 свиноматки	 (тобто	
при	 температурі	 близько	 38°С)	 з	
демонстрацією	 можливостей	 роз-
чинника	 сперми	 в	 такому	 сере-
довищі.	 Такий	 тест	 проводиться	
регулярно	 з	 2002	 р.	 Загалом	 у	 на-
шій	базі	даних	налічується	20	000	
тестів,	до	яких	підключено	систе-
му	 спостереження	 за	 якістю	 ви-
готовлення	 розчинників	 сперми	
системи	 VIP.	 Кожна	 спермодоза	
окремо	проходить	аналіз	на	біоло-
гічну	та	бактеріологічну	чистоту	в	
Інституті	 державної	 ветеринарної	
лабораторії,	за	результатами	якого	
ми	отримуємо	сертифікат.

Якість	 розчинників	 сперми	
надзвичайно	важлива	та	має	пря-
ме	 відношення	 до	 якості	 спермо-
дози,	 оскільки	 від	 неї,	 власне,	 й	
залежить	 досягнення	 відмінних	
результатів.	 Завдяки	 жорсткому	

контролю	 та	 зворотному	 зв’язку	
від	 наших	 клієнтів	 ми	 завжди	
знаємо,	 як	 діє	 той	 чи	 інший	 роз-
чинник.	У	Чехії	розчинники	спер-
ми	 системи	 VIP	 використовують	
всі	 комерційні	 станції	 штучного	
осіменіння	 (загалом	 приблизно	
700	 кнурів)	 та	 більшість	 станцій	
штучного	 осіменіння	 на	 фермах	
(загалом	 приблизно	 200	 кнурів).	
Крім	 того,	 розчинники	 сперми	
експортуються	 в	 країни	 Євросо-
юзу,	 Росію,	 Білорусь	 та,	 звісно,	 в	
Україну.	

ВНУТРІШНьОМАТКОВЕ 
ОСІМЕНІННя 

Даний	 метод	 пройшов	 перше	
тестування	 у	 Чехії	 у	 2000	 р.	 Тоді	
катетери	 виготовлялися	 з	 двох	
трубок:	 тонша	 фіксувалася	 всере-
дині	 товстішої,	 яка	 була	 довшою	
та	 виробленою	 з	 міцнішого	 мате-
ріалу.	Такі	катетери	все	ще	можна	
побачити	на	ринку,	але	ми	припи-
нили	їх	використання	через	ризик	
пошкодження	 репродуктивних	
органів	 свиноматки.	 Спеціаліст	
штучного	 осіменіння	 повинен	
мати	великий	досвід,	щоб	запобіг-
ти	травмуванню	внутрішніх	орга-
нів	тварини.	

З	 2002	 р.	 ми	 почали	 працювати	
з	 катетерами	 нового	 покоління,	
які	 мають	 еластичну	 внутрішню	
мембрану.	Така	система	штучного	
осіменіння	 надзвичайно	 проста	 у	
застосуванні;	 ризик	 травмування	
заплідненої	тварини	відсутній.	

Постачальником	таких	еластич-
них	 внутрішньоматкових	 катете-
рів	VIP	є	компанія	HEMA	Malšice.	
Спираючись	 на	 результати	 спів-
праці	 з	 нашими	 клієнтами,	 ми	
розробили	 замкнену	 систему	 ро-
боти	 –	 програму	 VIP,	 яка	 перед-
бачає	 застосування	 конкретних	
кроків	та	заходів.	

По-перше, основою цієї системи 
є наявність	на свинокомплексі якіс-
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ного та випробуваного практикою 
розчинника сперми,	 зокрема	 роз-
чинників	 VIP,	 розроблених	 за-
лежно	від	потреби	того	чи	іншого	
господарства	в	двох	модифікаціях	
–	VIP3	та	VIP5.	

По-друге, необхідна наявність 
внутрішньоматкового катетера VIP	
з	еластичною	мембраною.	

По-третє, потрібна замкнена сис-
тема роботи	 під	 час	 виробництва	
спермодоз	 та	 власне	 осіменіння;	
визначення	 оптимального	 часу	
осіменіння	та	способу	поводження	
зі	 свиноматками	 в	 критичний	 час	
продуктивного	 циклу;	 сис-
тема	 роботи	 з	 ремонт-
ним	 поголів'ям	 та	
заходи,	 які	 не	 є	
безпосередньо	
пов’язаними	 з	
осіменінням.

На	 четвер-
тому	 пункті	 я	
хотів	би	зупини-
тися	додатково:	це 
– дотримання гігієни	
при	 отриманні	 сперми,	

виготовленні	 спермодози	 та	 при	
заплідненні	свиноматки.	Ми	вко-
тре	 наголошуємо	 на	 необхідності	
використання	 на	 даних	 етапах	
програми	 неагресивних	 осушу-
вачів,	які	пропонує	зараз	ринок	–	
без	різко	виражених	запахів	хлору,	
йоду	 тощо.	 Наші	 спеціалісти	 екс-
периментально	 довели	 факт	 їх-
нього	шкідливого	впливу	на	стан	
слизових	 оболонок	 (ерозії,	 запа-
лення),	 шкірного	 покриву	 (екзе-
ми,	 опіки)	 та	 дихальної	 системи.	
Тому	 перед	 нами	 постало	 питан-
ня	 розробки	 принципово	 нового	
осушувача,	основною	характерис-
тикою	 якого	 була	 б	 здатність	 до	
інтенсивного	 поглинання	 вологи	
поряд	із	відсутністю	агресивної	дії	
на	організм	тварин	і	людини,	ціл-
ковитою	безпечністю	його	компо-
нентів	для	довкілля	та	відповідніс-
тю	 одній	 з	 найновітніших	 вимог	
Євроспільноти	 щодо	 відсутності	
шкідливого	 впливу	 на	 обладнан-
ня	 для	 виробництва	 біогазу	 та	
на	 якість	 самого	 газу.	 Результа-
том	 наших	 зусиль	 став	 осушувач,	
який	надходить	на	ринки	Європи	
під	торговою	назвою	Hemastal	Bio.	
Віднедавна	препарат	наявний	вже	
й	в	Україні.

За	 допомогою	 нижчезаз-
начених	факторів,	які	базуються	

на	результатах	нашої	роботи,	мож-
на	 дати	 оцінку	 ситуації	 на	 фермі	
(табл.	1).	Можна	також	проводити	
перевірку	 на	 фермі	 та	 розробити	
систему,	 подібну	 до	 тої,	 яку	 ми	
розробляємо	 для	 кожного	 кон-
кретного	 свинокомплекса	 в	 інди-
відуальному	порядку.

Як	 ми	 можемо	 покращити	 ре-
зультати	 відтворення	 свиней	 на	
свинофермах	 за	 допомогою	 про-
грами	VIP?	

ПРОГРАМА VIP – 
ВНУТРІШНьОМАТКОВЕ 
ОСІМЕНІННя

Що таке внутрішньоматкове 
осіменіння і як це відбувається?

Простіше кажучи, можна ствер-
джувати наступне: за умов високої 
якості спермодози та задовільного 
стану здоров’я свиноматки вірогід-
ність осіменіння сягає 100%. Чому б 
не скористатися такою можливістю? 

Внутрішньоматкове	 осіменін-
ня	(VIP)	–	новий	метод	штучного	
осіменіння	 свиноматок,	 який	 по-
лягає	у	введенні	спермодози	через	
шийку	 матки	 прямо	 в	 роги.	 Вве-
дення	 спермодози	 здійснюється	
гігієнічно	 чистою	 та	 безпечною	
трубкою	 (ріжком)	 через	 катетер,	
крізь	 спеціальну	 розширювальну	
мембрану,	 яка	 просуває	 сперма-
тозоїди	через	шийку	матки,	через	
що	вони	не	мусять	долати	імунний	
бар’єр	свиноматки,	що	відбуваєть-
ся	під	час	класичного	осіменіння.	

Програма	 VIP	 передбачає	 вве-
дення	 максимальної	 дози	 актив-
них,	 здорових	 та	 готових	 до	 за-
пліднення	 сперматозоїдів	 через	
шийку	в	роги	матки.	Ця	техноло-
гія	 внутрішньоматкового	 осіме-
ніння	 характеризується	 унікаль-
ною	 структурою	 катетера.	 Метод	
та	технологія,	які	існують	завдяки	
спеціальній	 висувній	 гігієнічній	
мембрані,	 безпечні	 для	 статевих	
органів	свиноматок.	
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ПРОГРАМА VIP  
У ЗАГАЛьНИХ РИСАХ

Система перевірених кроків  
та результативних заходів

Внутрішньоматкове	 осіменін-
ня	за	програмою	VIP	являє	собою	
комплексний	 підхід,	 мета	 якого	
полягає	 не	лише	у	продажу	одно-
го	 конкретного	 продукту,	 а	 й	 у	
створенні	 для	 свинокомплексів	
єдиної	 функціональної	 системи.	
В	 основі	 програми	 VIP	 лежить	
цілісний	 комплекс	 заходів	 і	 кон-
кретних	 кроків.	 Такий	 підхід	 є	
невід’ємною	 запорукою	 досяг-
нення	 максимально	 можливих	

результатів.	 З	 програмою	 VIP	 ви	
можете	досягти	стабільних	резуль-
татів	в	одержанні	високого	коефі-
цієнту	запліднюваності	та	великої	
кількості	 життєздатних	 поросят	 з	
нормальною	живою	масою	на	від-
соток	опоросу.

ПРОГРАМА VIP НА ПРАКТИцІ

Відбір	 та	 визначення	 періоду	
осіменіння	 проводиться	 один	 раз	
у	день,	зазвичай	у	період	між	7	та	9	
годиною	ранку,	та	тільки	за	допо-
могою	кнура.

Осіменіння	 здійснюють	 один	 раз	
на	день	у	першій	його	половині,	але	

максимально	до	12	години,	виключ-
но	 без	 кнура.	 Година	 півдня	 фіксу-
ється	тому,	що	потім	зоотехнік	про-
водить	 іншу	 роботу	 –	 наприклад,	
відбір	ремонтного	поголів’я	тощо.	

У	разі	потреби	з	інтервалом	у	24	
години	 виконують	 повторне	 осі-
меніння	свиноматки.

Введення	 катетера	 проводиться	
у	такий	же	спосіб,	як	і	за	класичної	
схеми	осіменіння.	Спермодоза	пере-
дається	через	шийку	матки	за	допо-
могою	спеціальної	розширювальної	
мембрани	у	надзвичайно	безпечний	
і	 гігієнічний	 спосіб.	 На	 всіх	 етапах	
процедури	 ми	 працюємо	 з	 макси-
мальною	увагою	до	вимог	гігієни.
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Табл. 1. Параметри оцінки племінної роботи у свинарстві

Параметр Діапазон	значень У	середньому

1. Кількість	поросних	свиноматок	після	УЗД,	% 90–100 95%

2. Кількість	поросних	свиноматок	до	дати	опоросу,	% 85–90 88%

3. Кількість	поросят	при	народженні,	голів 14–17	 15,5		

4. Жива	маса	поросят	при	народженні,	кг 1,4–1,8	 1,5	

Параметри	від	1	по	5	визначаються	під	час	осіменіння	за	значного	впливу	програми	VIP

5. Кількість	живонарождених	поросят	у	гнізді	на	момент	опоросу,	голів 13–15,5		 14,8

6. Кількість	відлучених	поросят	в	опоросі,	голів 12,5–13,6		 13		
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чОМУ ВАРТО  
ВИКОРИСТОВУВАТИ  
ПРОГРАМУ VIP? 

	 Під	 час	 осіменіння	 свиноматка	
не	 обов’язково	 повинна	 стояти,	
процедуру	можна	проводити	і	на	
лежачій	 тварині.	 Неприпустиме	
лише	положення	«сидячого	соба-
ки».

	Легкість	 опанування	 технології	
VIP:	 спеціалісти	 з	 осіменіння	
можуть	засвоїти	її	вже	після	де-
кількох	 процедур,	 які	 прово-
дяться	 нашими	 консультанта-
ми.	

	Максимальне	використання	по-
тенціалу	спермодози.	

	Економія	 часу	 –	 запліднення	
за	 допомогою	 програми	 VIP	 за-

ймає	 набагато	 менше	 часу,	 ніж	
при	класичному	способі.

	Економія	 спермодоз	 на	 вагіт-
ність	однієї	свиноматки	складає	
від	0,5	до	1,2	дози.	

	Подальше	навчання	працівників	
на	 професійних	 та	 навчальних	
семінарах	за	бажанням	клієнта.

	Забезпечення	 найбільшої	 кіль-
кості	 турів	 (число	 опоросів	 на	
свиноматку	 на	 рік),	 отримання	
великої	кількості	живонародже-
них	поросят.	

	 Можливість	 усунення	 генетичної	
неоднорідності	свинопоголів’я.	

	Можливість	 досягнення	 непе-
ресічних	результатів	не	лише	на	
нових,	 але	 й	 на	 старих	 або	 від-
новлених	фермах,	за	будь-якого	
типу	розведення.	

	 Постачання	та	виробництво	здій-
снюються	з	Чеської	Республіки.	

	Ефективність	програми	VIP	та-
кож	доведена	дослідженнями	на	
«брудних»	 та	 «чистих»	 фермах,	
які	застосовують	технології	від-
творення	 свинопоголів’я,	 від-
мінні	від	європейських.

ЗООТЕХНІчНІ ТА КІЛьКІСНІ 
АСПЕКТИ ЗАПРОВАДжЕННя 
ПРОГРАМИ VIP

Серед	переваг	застосування	про-
грами	VIP	слід	зазначити	наступні	
риси:
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	2013	р.

Ферми Метод	

Кількість	
свиноматок,	
які	зазнали	
осіменіння	

Кількість	успішних	
запліднень	за	даними	

УЗД,	%

Опорос,	
%

Загальна	кількість	
новонароджених	поросят,	

голів

Генотип	
кнура

№1 VIP 2467 92,5 88,6 16,1 D

№2 VIP 1762 91,8 87,4 15,8 D

№3 VIP 1145 90,5 85,8 15 D

№4 VIP 7402 92 88 16,5 D

№5 VIP 1785 90,5 86,5 15,1 H

№6 VIP 1956 89,8 85,7 14,1 P

№7 VIP 780 88,9 85 14,3 P

Табл. 1. Параметри оцінки племінної роботи у свинарстві

87,56
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Відсоток опоросу після першого осіменіння  

13,6

(гол.) 14

13,5

13,0

12,5

12,0

12,612,5

класичне 
осіменіння

гормониVIP

Дані опоросів від 2012–13 рр.

Рис. 1–2. Ферма, 1980: 1400 свиноматок, генетика F1 YO×LA, 
кваліфіковане управління, стан здоров'я PRRS, APP POSIT.
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	 високий	показник	запліднюванос-
ті	при	проведенні	УЗД	(90–100%);

	зростання	 загальної	 кількості	
поросят	до	14–17	голів;

	 стабільність	 результатів,	 що	 до-
зволить	краще	прогнозувати	стра-
тегію	розвитку	підприємства.
Пропонуємо	вашій	увазі	рис.	1-2	з	

нашими	 останніми	 досягненнями	
за	декількома	господарствами.

Зверніть	увагу	ще	на	один	ціка-
вий	момент:	власник	одного	з	гос-
подарств,	 зацікавившись	 програ-
мою	VIP,	запросив	нас	до	себе	для	
осіменіння	 контрольної	 групи	 з	
метою	 визначення	 доцільності	
запровадження	 нашої	 програми.	
Згодом	 за	 ініціативою	 господаря	
до	проведення	експерименту	була	
долучена	 третя	 група	 піддослід-
них	 тварин,	 які	 запліднювалися	
безпосередньо	кнуром.

ВИСНОВОК

Програма	 VIP	 слушно	 переві-
рена	практикою,	проста	у	застосу-
ванні	та	ефективна.

Коли	 ми	 пропонуємо	 цей	 ме-
тод	 штучного	 осіменіння	 нашим	
клієнтам,	 досить	 часто	 доводить-
ся	чути	скарги	на	високу	вартість	
катетерів	 VIP.	 Але	 якщо	 клієнт	 у	
середньому	 за	 рік	 має	 коефіцієнт	
опоросу	 приблизно	 70%	 та	 лише	
12	 живонароджених	 поросят	 від	
однієї	свиноматки,	дорогим	вида-
ватиметься	 для	 нього	 навіть	 кла-
сичний	катетер.	

У	 Чехії	 середня	 вартість	 утри-
мання	 однієї	 свиноматки	 в	 день	
становить	 3	 євро,	 а	 кожна	 свино-
матка,	 яка	 не	 може	 завагітніти	
(так	 званий	 перегул),	 коштує	 66	
євро.	

До	 того	 ж,	 якщо	 при	 викорис-
танні	програми	VIP	нам	не	вдає-
ться	 досягти	 запланованих	 ре-
зультатів,	 ми	 повинні	 детально	
проаналізувати	 кожну	 ланку	 ви-
робничого	 процесу	 свинокомп-
лексу,	 щоб	 виявити	 цей	 резерв-
ний	потенціал.

Наостанок	 хочу	 нагадати,	 що	
ЖОДЕН	 КАТЕТЕР	 ЧИ	 РОЗРІ-

ДЖУВАЧ	 СПЕРМИ	 НЕ	 ПОКРА-
ЩИТЬ	 РЕЗУЛЬТАТІВ,	 якщо	 бу-
дуть	проігноровані	основні	кроки	
та	 заходи	 застосування	 системи	
VIP,	про	що	згадувалося	вище.	Це	
стосується	 виробництва	 якісних	
спермодоз,	 відбору	 сперми,	 пра-
вил	дотримання	гігієни	та	 графі-
ку	осіменіння,	роботи	з	кондиці-
єю	тварин	тощо.

На боці програми VIP – комплек-
сність, ефективність та прибутко-
вість для свинокомплексів.  

Під	 час	 семінарів,	 організо-
ваних	 компанією	 ВетАгро,	 на	
яких	 я	 з	 задоволенням	 ділився	
своїм	 досвідом,	 я	 познайомив-
ся	 з	 висококваліфікованими	 та	
практичними	 людьми.	 Зага-
лом,	мушу	зауважити,	що	люди,	
які	 зустрілися	 мені	 в	 Україні,	
відзначаються	 надзвичайною	
щирістю	 та	 багатством	 знань	 і	
вмінь!	 Бажаю	 вам	 та	 вашим	 ко-
легам	 успіхів	 у	 роботі	 та	 най-
кращих	результатів	у	розведенні	
свиней!

КОМПАнІя «ВеТАГрО» Є еКСКлюЗиВниМ ДиСТриБюТОрОМ КОМПАнІЇ "не МА"  

ЧеСьКА реСПУБлІКА – ПО ПрОДУКТАХ ПрОГрАМи VIP (ВиСОКОяКІСнІ  

рОЗБАВниКи Для СПерМи, ВнУТрІшньОМАТКОВІ КАТеТери, HEMASTAL-BIO Для СУХОЇ  

ДеЗІнфеКЦІЇ), А ТАКОЖ КОМПАнІЇ "ISL ANIMAL HEALTH", нОВА ЗелАнДІя – лІДерА СереД СВІТОВиХ  

ВирОБниКІВ Ін'ЄКТОрІВ-АВТОМАТІВ, АВТОМАТІВ Для ЗОВнІшнІХ ОБрОБОК ТВАрин, А ТАКОЖ  

СиСТеМ Для ОрАльнОГО ЗАДАВАння лІКІВ, яКІСТь яКиХ ПереВІренА ЧАСОМ.

За інформацією по придбанню товарів програми VIP  
або запрошення наших консультантів звертайтесь  
до ексклюзивного дистрибютора компанії ПП «ВетАгро» 
м. Львів
вул. Кульпарківська, 226
тел./факс +38032 2956960
info@vetagro.com.ua
www.vetagro.com.ua

0,5 ml UBMV 20 mm Cap – PMS 361 6 ml UBMV 20 ml Cap – PMS 361

12,5 ml Optimizer Drench – PMS 361 70 ml Magnum PP barrel&hook – PMS 361

2 ml UBMV Cradle – PMS 361 3 ml UV – Vaxi – PMS 361 2 ml BMV – PMS 361

Компанія «ВЕТАГРО»


