Хорватія
У цьому місяці Tonisity радий вітати нашого
нового хорватського дистриб'ютора "Bosgen", який в
даний час знаходиться в Загребі і складається з
невеликої групи ветеринарних лікарів під керівництвом
доктора Йосипа Дауда.
Повідомляється, що в Хорватії налічується
понад 233280 ферм (Євростат, 2010 р.), причому
розміри ферм характеризуються як відносно невеликі в
порівнянні з іншими європейськими державамичленами. З тваринницьких ферм, наявних у Хорватії, в
основному переважають свинарські (37,4%), ферми
великої рогатої худоби (36,6%) і птахоферми (14,8%).
На даний момент Босген координує кілька
досліджень за допомогою групи Zito. Перше
дослідження Tonisity Px проводиться на фермі
Forkusevci, де в даний час налічується більше 2200
свиноматок генетичної групи Topigs з щорічним
обсягом відтворення більше 60000 відлучених поросят.
Ця конкретна ферма використовує автоматичну
систему подачі рідини для розподілу продукту Px.
Другий експеримент Px проводиться в умовах
сімейної ферми під назвою OPG Janco. Це
господарство налічує понад 220 свиноматок і розводить
близько 6 000 свиней на рік. Горан Янко, власник
ферми, сподівається побудувати і обладнати додаткову
бійню з метою переробки виробленого м'яса.

коробку розміром 70 см х 55 см х 104 см і вагою 35 кг
орієнтовною вартістю 1150 євро плюс доставка з США.

На фото: Роздавальний візок Tonisity Px
Ми також хотіли б повідомити вам, що наш
датський партнер і дистриб'ютор Mosegården може
запропонувати на замовлення обладнання для
змішування, яке буде корисно для підготовки каші.
Візки забезпечені резервуарами з нержавіючої сталі і
рамами, які забезпечують легку чистку, низькі
експлуатаційні витрати і довгий термін служби. Вони
також оснащені великими гумовими колесами, що
полегшує маневрування і стабілізацію візка. Якщо вам
потрібна додаткова інформація, будь ласка, зв'яжіться з
Мортен Бредкьяром за адресою mb@mosegarden.dk
Новий файл конкурентів в Dropbox

На фото: Горан Янко, власник ферми OPJ Janco в
Хорватії
Роздавальний візок Px
Ми раді повідомити Вам, що наша команда
(США) напружено працювала над впровадженням
роздавального візка Px, який дозволяє піготовлювати
до 55 літрів розчину Px.
Цей механізм складається з ручного насоса,
який може розподіляти 250 мл за кожним
використанням. Два натискання насоса заповнюють
ємність до потрібного обсягу в кожному ящику для
опоросу для кожного гнізда поросят щодня. В цілому,
це простий у використанні інструмент, 95% деталей
якого доступні для придбання в звичайних магазинах,
призначених для побутових або сантехнічних робіт.
Крім того, візок передбачає наявність зручного зливу,
щоб було можливо повністю очистити його після
використання.
На даний момент візок проходить тестування
в трьох наших європейських клієнтів, і ми чекаємо
відповідного повідомлення. Візок поміщається в

За останні пару тижнів ми намагалися зібрати
інформацію про всі конкурентнi продукти в сфері
виробництва свинини. Оскільки Tonisity Px є
унікальним
продуктом,
по-перше,
будучи
фізіологічним розчином і, по-друге, зручним з точки
зору застосування для поросят з 2-го дня їх життя,
завданням було знайти продукти, подібні за
характеристиками до нашого продукту.
Однак, як ви знаєте, кормові продукти для
тварин мають дуже високу конкурентоспроможність, і
ми завжди знаходимося в пошуку розробок нашої
категорії. Як інструмент дослідження ми розробили
інформаційні листи про всі доступні конкурентнi
продукти в галузі свинарства.
Якщо вам стає відомо про будь-які продукти,
про які ми ще не згадували, ми хотіли б попросити
відправити нам електронного листа з тим, щоб ми
могли зберегти цей документ наживо і оновлювати
протягом наступних декількох місяців.
Ми сподіваємося, що цей файл конкурентів
буде інформувати нас про події в даній області і,
найголовніше, гарантувати те, що було заявлено щодо
властивостей і функцій, здійснюваних нашим
продуктом. Цей файл можна знайти в розділі Tonisity
Media в Dropbox

8-й Міжнародний свинарський симпозіум
PROVET 2017
З 25 по 29 вересня наш російський
дистриб'ютор PROVET провів 8-й Міжнародний
свинарський симпозіум «VIII IPS-2017 з іновацій в
області здоров'я свиней і технології свинарства» на
Кіпрі. Поряд з цією зустріччю вони також провели 4-й
Міжнародний симпозіум з птахівництва «IV IPS-2017»
«Інновації в галузі охорони здоров'я птиці та технології
виробництва».
У нараді взяли участь регіональні менеджери
компаній, ветеринари і технічні експерти з великих
російських агрохолдингів і великих господарств. В
цілому
100
делегатів
представили
останні
напрацювання і дані від партнерів Provet.
Матьє Кортіль, Керуючий директор Tonisity
по Європі і Азії, вперше представив концепцію Tonisity
Px і розповів про переваги продукту для російських
виробників свиней.
Увечері були організовані «дискусійні клуби»
з тим, щоб учасники і доповідачі могли взаємодіяти в
більш спокійній обстановці.
Tonisity хотіла б подякувати Provet за надану
нам можливість представити наші останні результати
досліджень своєї клієнтської бази.

В ході дослідження були зареєстровані в
цілому 103 свиноматки і їх послід (1208 поросят) і
відібрані в одну з трьох груп: контрольна (T1);
свиноматки, які приймають 120 мл 3% розчину Px (T2)
і свиноматки, які одержували 500 мл Px (T3).
Свиноматкам, які приймали Px, давали розчин один раз
в день протягом тижня перед опоросом і один раз в
день протягом тижня перед відбиранням. Свиноматок
годували 3 рази в день і давали розчин Px в якості
підгодівлі під час другого годування в лікувальні дні.
Всi гнiзда в 3 групах отримували 500 мл Px / літр / день
у відкритій ємності один раз в день з 2-8-денного віку.
Результати дослідження показали статистично
значуще (Р <0,01) зниження кількості ін'єкцій
антибіотиків, отриманих поросятами в групі Т3 (n = 56,
14,5%) і групі Т2 (n = 99, 24,4%) в порівнянні з
контрольною групою (n = 161, 38,8%). Не відмічено
суттєвої різниці між групами у вазі поросят при
народженні. Однак при відлученні поросята в групі Т3
важили на 400 г більше в порівнянні з контрольною
групою (4,8 кг проти 4,4 кг), тоді як поросята в групі Т2
важили в середньому 4,6 кг. Ці результати за вагою
були підтверджені значними відмінностями в ADG
(контрольна група 150 г / день, T2 160 г / день і T3 170
г / день, P <0,05).
Проводяться подальші дослідження для
визначення оптимальної дози додавання Px для
свиноматок і подальшого вивчення можливих
механізмів дії.

На фото: Матьє Кортіл представляє презентацію по
Tonisity Px
Ефект від застосування продукту Tonisity
Px свиноматкам і поросятам
Попередні спостереження деяких наших
клієнтів показують, що Px, який призначається в якості
підгодівлі до основного корму для свиноматок, може
бути корисний з точки зору фізіологічного впливу на
організм щодо збільшення потреби в споживаному
свиноматками кормі і пов'язаних з нею параметрів
продуктивності як маток, так і поросят. Тому ми
вирішили провести випробування, щоб перевірити цю
гіпотезу і вивчити можливі механізми впливу.
Експериментальна ферма мала хронічні проблеми з
неонатальною ротавірусною діареєю, а звичайне
лікування складалося з ін'єкцій амоксициліну і
гентаміцину. Фактична середня кiлькiсть живих
поросят становила 14,7 голів на гніздо. Але через
спалах PRRS за місяць до цього в даному дослідженні
середнє число живих поросят становило 11,7 голів на
гніздо.

Всі поросята заслуговують продукту
Tonisity Px
Нещодавно було проведено дослідження на
фермі в Іспанії з використанням програми Danbred.
Експеримент охоплював в цілому 932 поросят за 70
опоросами (37 свиноматок в групі Px + 33 свиноматки в
контрольній групі).
Tonisity Px давали з 2-го по 8-й день життя
(500 мл на гніздо поросят в день) і повторно протягом
останніх 3 днів перед відбиранням у віці 21 дня (500 мл
на гніздо в день). Потім поросята переводилися з
маточника до 42 днів. В ході експерименту проводився
індивідуальний облік, тому показники продуктивності
поросят можна простежити починаючи від ваги при
народженні.
Було виявлено, що в період з 2-го дня до
відлучення смертність знизилася з 14,35% до 8,52% за

умови використання Tonisity Px. Подальше зниження
смертності спостерігалось під час підсисний період (від
21 до 42 днів) з 8,78% до 4,66% щодо поросят, які
отримували Tonisity Px. Середня вага одного поросяти
також була трохи нижче для групи, що одержувала
Tonisity Px, але оскільки вони були найменшими
поросятами, що проходили реабілітацію за допомогою
Tonisity Px, загальна вага на гніздо при відлученні була
на 4.4% вище, ніж у контрольній групі.
Оцінюючи рівень смертності, спираючись на
вагу при народженні (див. Графіки), цікаво помітити,
що не тільки маленькі поросята отримували користь від
залучення Tonisity Px. Навіть серед тих з них, які
народилися з живою масою 1,6 кг і більше, відзначена
менша смертність в порівнянні з контрольною групою.
Аналіз показав, що тільки поросята з масою тіла вище 2
кг не потребували використання Tonisity Px.
Познайомтесь з Командою Матьє Кортил
Вітаю всіх! Мене звуть Матьє Кортил, і я є
керуючим директором Tonisity по Європі та АзіатськоТихоокеанському регіону.
Я народився у Франції, але моя кар'єра в сфері
виробництва комбікормів і кормів дозволила мені
подорожувати по території прорядка 53 різних країн.
Зокрема, мені було приємно жити в Сінгапурі протягом
14 років. Я повернувся в Європу 3 роки тому і тепер
живу в Бельгії.
Я приєднався до Tonisity в січні 2017 року, і
останні 10 місяців були чудовими! Мені дуже
подобається будувати нашу дистриб'юторську мережу
в Європі і Азії, тому що під час моїх подорожей у мене
є можливість зустріти багато захоплених людей. Якщо
ви хочете поговорити зі мною про що-небудь ще, крім
харчування поросят, я також цікавлюся регбі або
Формулою-1! Я також дуже люблю фотографувати.

На фото: Матьє Кортил: Керуючий директор по
Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіону
Новий веб-сайт Tonisity
Команда Tonisity рада оголосити про запуск
нового веб-сайту, який можна знайти за адресою:
www.tonisity.com. Потрібні були місяці напруженої
праці і різного роду співпраці, щоб розробити цей сайт
до даного моменту завдяки роботі всієї команди
Tonisity, зовнішніх консультантів та нашого графічного
дизайнера Зива, який очолював команду з дизайну,
планування, програмування і графіку сайту.

Ми дуже пишаємося кінцевим результатом і,
хоча нам ще належить кілька етапів оновлення та
покращення програми, ми вважаємо, що на 90% ми її
завершили. Оскільки цей сайт орієнтований на
споживача, ми будемо дуже вдячні за ваші відгуки і
коментарі ... хороші, погані або байдужі. Це дозволить
нам поступово удосконалювати сайт, щоб він був
сучасним, зручним в роботі і, перш за все, забезпечував
необхідну інформацію, в тому числі наукову, про
переваги Tonisity Px. Ми прихильники терміну
«проривний маркетинг», і ми сподіваємося, що цей
новий сайт висвітить проривну технологію Tonisity Px!
Ми з нетерпінням очікуємо почути, як ви
поставитеся до нашого нового веб-сайту, і якщо у вас є
які-небудь відгуки клієнтів, відправте їх на адресу:
chiggins@tonisity.com, щоб ми могли оновлювати нашу
базу даних!

