Tonisity Px
Червень 2017 р.
Ласкаво просимо в наш останній
інформаційний бюлетень, наповнений
усіма новинами та інформацією про
події, які мали місце в цьому місяці в
Європі і США. Червень був дуже
напруженим періодом для фірми Tonisity
International в плані проведення виставок
в Айові, Україні, Польщі та Хорватії.
Що стосується інших новин, ми
офіційно переїхали на територію нового
виробничого підприємства у Корк,
Ірландія, і раді оголосити про нашого
нового партнера, «Nutribio», який буде
відповідати за всі питання щодо
виробництва і управління в доступному
для огляду майбутньому.
Ми також раді поділитися з вами
нашими
останніми
результатами
практичних досліджень (січень-червень
2017 року). Ці пробні звіти доступні для
всіх дистриб'юторів фірми Tonisity і
будуть оновлюватися в міру того, як в
дослідженнях популяцій свиней буде
задіяно все більше ферм. Внесення ваших
даних
абсолютно
необхідно
для
створення цієї інформаційної бази, і ми
дякуємо вам за постійну підтримку і
участь.
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мережевих можливостей для більш ніж
20 000 чоловік.
Основні моменти триденного
заходу включають в себе різноманітні
освітні семінари і щорічну Молодіжну
виставку в галузі свинарства.
У середу, 7 червня, Tonisity
провела три ділових семінари зі
свинарства. Вони включали:
• Дискусійну зустріч з двома
ветеринарами і виробничим менеджером.
• «Розмову біля каміну» з
фахівцем ветеринарної медицини, який
також є експертом в області раннього
розвитку травної системи свиней.
• Оглядову доповідь, зроблену
доктором Полом Смітом DVM (Tonisity
USA) щодо використання продукції Px, за
яким слідувала розмова з пані Жаклін
Оуенс, менеджером з опоросів Ферми
Mauney.
Виставка
Tonisity
постійно
працювала з виробниками, ветеринарами
і
представниками
промисловості.
Протягом всіх трьох днів відвідувачів
розважав клоун і дивував незвичайними
повітряними кулями у формі різних
тварин. За щасливим збігом, «поросята»
користувалися максимальним попитом у
дітей різного віку! Нарешті, наша добре
обладнана
палатка
надала
місце
відпочинку для представників фірми
Tonisity, де вони можуть розслабитися і
закусити.

7-9
червня
фірма
Tonisity
виставлялася на Всесвітній виставці Pork
Expo в Айові, США, в числі світових
виробників свинини, професіоналів і
фахівців зі свинарства.
World Pork Expo є однією з
найбільших галузевих виставок в світі і
пропонує безліч нових ідей, інновацій та

На фото: Ар'є зі свинкою Tonisity Px

В цілому, ці два дні були дуже
продуктивними, з позитивним зворотним
зв'язком щодо всіх відвідувачів стенду
Tonisity.

На фото: Гаррет Джонс, Брайан Хотзе,
Уілл Сміт
На фото: доктор Майк Рід, Марія
Броган, доктор Ава Фірт, Саймон ван
Далсем, Річард Лінч
NUTRIBIO, Корк
З липня 2017 року продукція
фірми Tonisity Px буде проводитися
компанією Nutribio, розташованою в
Корку, Ірландія.
На фото: Виставковий стенд Tonisity
Пулави, Польща.
6-7
червня
фірма
Tonisity
International
і
наші
польські
дистриб'ютори «Агрівет» взяли участь в
XXI
Міжнародній
науковій
конференції в м. Пулави, Польща.
Основною ідеєю цього семінару було те,
що «здоров'я тварин є найважливішим
фактором у ефективному виробництві
свинини». Як і в попередні роки, головою
був професор Зигмунт Пейсак. Протягом
дводенного семінару багато презентацій
та лекцій були представлені шанованими
вченими в цій галузі і ветеринарами. А
саме, виступили:
• Карлос Мартінес, який розповів
про «Нові технології в організації
свинарства і благополуччя галузі»
• Даніель Корнієвич, який говорив
про «вплив окремих факторів годівлі на
продуктивність і здоров'я свиней».

Nutribio – дуже значний виробник,
який належить до кооперативу Animal
Health Limited з Ірландії. CAHL і Nutribio
постачають харчові та мінеральні
добавки для ірландських фермерів вже
більше 60 років.
Nutribio є акредитованим UFAS
виробництвом,
яке
здійснюється
висококваліфікованою
технічною
командою. Акредитація UFAS гарантує,
що всі продукти тестуються за
найвищими стандартами якості, при
цьому
забезпечується
повна
простежуваність. Наші нові взаємини з
Nutribio
гарантуватимуть,
що
ми
зможемо виробляти продукцію Px для
задоволення глобального попиту.

Міжнародна
Хорватія

конференція

KRMIVA,

З 31 травня по 2 червня фірма
Tonisity
International
провела
Конференцію в рамках KRMIVA в
Опатії, Хорватія. Ця конференція
охопила безліч дискусійних напрямків,
таких
як
стан
і
перспективи
тваринництва, продукція тваринного
походження в якості функціональних
продуктів і новини в області технології
виробництва.
В ході триденного заходу було
проведено кілька стендових сесій. Фірма
Tonisity International була рада виставити
плакат з даного напрямку «Вплив
ізотонічного білкового напою на рівень
смертності поросят після відлучення».
В цьому році професором Свеном
Менчік (Загребський університет) було
проведено дослідження з 36 опоросів
свиноматок, отриманих за схемою
схрещування ландрас X велика біла.
Рівень смертності після відлучення був
знижений з 9,22% в контрольній групі до
5,07% у групі, яка отримувала продукцію
Px, що на 45% менше.
Середнє
число
поросят,
відлучених в гніздах, які отримували
продукт Px, становило 11,65 голів, а в
контрольній групі 10,85 (P = 0,02).

Київ, Україна.
На початку червня фірма Tonisity
Px брала участь в одному з найбільших
свинарських конгресів у Києві. Поряд з
іншими українськими фахівцями, в ньому
взяли участь наші дистриб'ютори фірми
«Partneragro 2016».
Виставковий
стенд
Tonisity
отримав великий інтерес з боку
виробників свиней і фермерів поряд з
попередніми угодами, підписаними з
українськими виробниками на етапі
початкових
сільськогосподарських
випробувань.
В цілому, дев'ять українських
фермерських господарств погодилися
почати
сільськогосподарські
випробування з використанням продукту
Tonisity Px на 2017 рік.
Фірма Tonisity International була
рада спонсорувати цей конгрес поряд з
іншими ключовими корпоративними
гравцями,
включаючи
Boehringer
Інгельхайм, Каргілл, Біомін і Зоетіс.

На
фото:
Наші
українські
дистриб'ютори «Parternagro 2016»

На фото: Мілівой розмовляє з
клієнтами в KRMIVA, Хорватія

Звіт про практичні дослідження
фірми Tonisity
Починаючи з січня 2017 року,
Tonisity International, завдяки роботі її
дистриб'юторів, провела різного роду
дослідження у співпраці з кількома
свинофермами в рамках всієї Європи.
Ми раді оголосити про випуск
першої пробної доповіді за період з січня
по червень 2017 року, яка відтепер
доступна для всіх дистриб'юторів і
клієнтів.
В цілому, результати, отримані з
різних
ферм
по
всій
Європі,
підтверджують
позитивний
вплив
продукту Tonisity Px на зниження рівня
смертності поросят в період їх
відлучення, як зазначено в Науковому
резюме 2017 року.

Після отримання диплому B.A. в
області
міжнародних
відносин
та
економіки, я працювала в Нью-Йорку як
в області управління продажами, так і
виробництвом.
В даний час я допомагаю віцеголові фірми Tonisity Алону Розенбергу з
різних проблем, пов'язаних з діяльністю
Tonisity і її становленням. Я з
нетерпінням очікую того, чим стане
фірма Tonisity в найближчі кілька років.
А ще, я дуже люблю поїсти і
відпочити
біля
телевізору!
Щоб
збалансувати ці види «діяльності», я,
крім того, із задоволенням займаюся
бігом!

Якщо ви ще не отримали копію
цього зведеного звіту, будь ласка,
зв'яжіться з Христиною за електронною
адресою: chiggins@tonisity.com.

На фото: Резюме Досліджень
стану європейських ферм 2017
Зустрітися з командою Алекси
Роуз
Привіт, мене звуть Алекса Роуз, і я
відповідаю за експорт продукції Tonisity
Px по всьому світі.
Я являюся сполучною ланкою між
нашими
партнерами
зі
збуту
і
виробничими підприємствами.

На фото: Алекса Роуз. Фірма
Tonisity International

