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Шановні партнери,

Історія компанії

Компанію «Текро» було засновано в 1991 році у
тогочасній Чехословаччині, як підприємство, що займалось
сільськогосподарською діяльністю, а саме виробництвом та продажем
преміксів для домашніх тварин. Проте, засновники «Текро» працювали
у сфері сільського господарства ще з 1973 року (зоотехнічний та
селекційний напрямки), а починаючи з 1981 року їх діяльність була
спрямована конкретно на годівлю сільськогосподарських тварин.
На початку своєї діяльності робота по виготовленню преміксів
проходила в орендованих приміщеннях юридичних та фізичних осіб,
а уже у 1996 році вдалося купити перший завод у м.Нова Дєдіна,
район Оломоуц, Чеська республіка. Саме там була обладнана і перша
виробнича лабораторія, де здійснювався повний контроль, як вхідної
сировини, так готової продукції.
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Історія компанії
У 1999 році почалась розбудова і розвиток власного
виробництва, був встановлений екструдер і запущена лінія по
виготовленню вже екструдованого корму для домашніх тварин,
передусім для собак та котів, під різними торговими марками.
Свою роботу компанія не обмежувала лише виготовленням
кормів, були запущені лінії по виготовленню ветеринарних
препаратів, а згодом і дезінфіктуючіх засобів. Упродовж останніх
років наша компанія налагодила ексклюзивне партнерство з багатьма
європейськими фірмами. Почала реалізацію своєї продукції не тільки
в Чехії, але й в інших країнах європейського союзу, а також і в Україні.
У 1996 році мі збудували завод з виробництва преміксів у
Словаччині, м. Двори над Жітавой, район Комарно, який успішно
працює й до сьогодні. Економічний розвиток компанії дозволив у
1998 році придбати інкубатор «Ліагаренски поднік Нітра» (Словаччина)
з давніми традиціями та досвідом інкубації курей-несучок, які й
продовжують удосконалюватись і сьогодні працюють не лише з
несучкою породи Ломан, але й успішно інкубують м’ясні кроси
бройлера КОББ та РОСС.

За час своєї діяльності компанія «Текро» почала зміцнювати
свої позиції і розвиватись не тільки як виробник преміксів, але й
працювати над власним розвитком у сільському господарстві. Саме
тому, у нашому розпорядженні з’явились господарства, в яких
успішно займаються промисловим розведенням курей-несучок (650
000 голів), бройлерів (450 000 голів) та індиків (25 000 голів).
Окрім того, на наших господарствах виробляються органічні
добрива для грунту, шляхом ферментації, в кількості загального
річного об’єму близько 30 000 т.
Ми перші, у Чеській республіці, почали виробляти
електроенергію на двох біогазових установках, годинна потужність
яких становить 470 kWh, і другі у Словаччині (потужність 1.000
kWh). Основною сировиною для виробництва електроенергії в цих
біогазових установках є гній і пташиний послід.
З 2004 року, економічно обгрунтованим і кардинально новим
видом діяльності, що проводить наша компанія, стало рослинництво,
де задіяли понад 12 000 га земельних угідь, а також тваринництво,
зосереджене на виробництві молока і відгодівлі великої рогатої
худоби. Кількість дійних корів становить приблизно 2500 голів.

У 2005 році група компанія «Текро», через підприємства
«Проагро Німбурк», «Інтерагро Рокицани» та словацькі підприємства
придбала свинокомплекс з поголів’ям 5 000 свиноматок, в основному
селекції компанії Данбред, а також забійні цехи. Щороку ми постачаємо
на ринок приблизно 10 000 тон свинини.
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Історія компанії
Наші перші постачання товару за кордон розпочались у 1995
році, і саме в Україну, в основному, це були премікси для курейнесучок. Приємні та теплі спогади залишились від спілкування з
колегами із Західної України, першу реєстрацію продуктів у Львові.
Про відрядження, у які ми їздили через красиві Карпати, а також про
дружні прийоми українських партнерів.

Багато наших партнерів, у процесі
спільної роботи, вже стали близькими
друзями, і ми цим пишаємось.

Вже у 1999 році нам вдалось побудувати і в Україні завод з
виробництва преміксів та БДВ, який працює і по сьогодні у с. Потоки,
Полтавської області.
У 2010 році запустили в експлуатацію і новий інкубатор у с.
Петрушки, Корсунь-Шевченківського району, Черкаської області,
потужністю 35 мільйонів бройлерів у рік, що дає можливість
забезпечити вибаглеві потреби вітчизняних фермерів.
У 2013 році «Текро» придбала у с. Селещина, Полтавської
області ще один завод з виробництва комбікормів, де планується
виготовлення престартерів та комбікормів для молодняку тварин.
Завершення першої черги заводу заплановано на 2018 рік.
Сьогодні «Текро» утримує провідні позиції на ринку України
кормових добавок та зарекомендувала себе як досвідчений фахівець
з відгодівлі сільськогосподарських тварин та птиці. На сьогоднішній
день більше 1000 сільськогосподарських підпиємств в різних регіонах
України співпрацюють з компанією. Серед них близько 300 компаній
є великими господарствами, до них належать свинокомплекси,
птахофабрики, молочні ферми.
Займатись виробництвом сільськогосподарської продукції, на
сьогодні, надзвичайно важко, як в Україні, так і в сучасних умовах
Європейського Союзу.

Враховуючи багаторічний досвід, високий професіоналізм та
бажання розвиватись, створення додаткових вітчизняних потужностей
розширить наші можливості та контакти. А за ті результати, яких ми
досягли, завдячуємо лише Вам, шановні клієнти! Адже для нас, кожен
клієнт - це стимул для вдосконалення, робота на перспективу.
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Текро – разом
до Вашої мрії!

Співвласник,
директор ТОВ «Текро»,
Йозеф Вондроуш

Мрія завжди наповнювала життя людини змістом. Без мрії, без
намагання реалізувати її, наше життя перетворюється на безбарвну
порожнечу. Особисто для мене є страшною думка, що моє життя може
звестись до простої репродукції, як у тваринки. Адже народитися,
залишити потомство, померти – це сіра убогість існування. А де мій
справжній, гідний людини слід на землі, де мої досягнення, результати
мого життя, праці, творчості?!
Я завжди хотів у житті чогось більшого. Коли я згадую, про що
я мріяв у дитинстві, то слід сказати, що мої мрії не були дитячими. У
сірій соціалістичній Чехословаччині, де всі повинні були жити однаково
погано, я мріяв стати успішним і зробити життя моєї сім’ї і майбутніх
своїх дітей забезпеченим та перспективним. Так само, як цього
досягнув мій батько. Він народився третім із п’яти дітей у сім’ї, яка
проживала в гуртожитку цегельного заводу. Але завдяки своїй праці
та наполегливості, він створив для нас із братом прекрасне дитинство.
Скільки знаю свого батька, він завжди трудився. Власними руками
збудував прекрасний будинок, де сьогодні проживають уже три
покоління нашого роду. Батько завжди піклувався про сім’ю і дітей,
завжди був у господарських турботах, умів примножити статки для
родини, яку надзвичайно любив, про яку дбає і сьогодні. Дякуючи
батькові, я зрозумів, що без праці не буває нічого, а якщо ти працюєш,
то всього можна досягнути.

Дотримуючись цього принципу як основи свого життя, у
пошуках кращої перспективи я виїхав на навчання за кордон, обравши
спеціальність, яка в Чехії не надавалась. Керуючись своєю мрією,
я знайшов своє покликання в бізнесі і з часом зрозумів, що поруч зі
мною не просто колеги, а моя сім’я, яка народилась і розрослась у
процесі нашої співпраці. Я відчуваю велику відповідальність за кожного
свого співробітника і дуже радий бачити, коли завдяки праці в «Текро»,
їх життя стає кращим і заможнішим. А це також і мій слід на землі,
який я зможу залишити, а точніше – ми залишаємо його разом, усією
командою, бо разом працюємо, будуємо майбутнє своє і компанії.
Моя робота не випадково пов’язана із сільським
господарством, адже я виріс у селі і глибоко поважаю людей, для
яких сільськогосподарська праця є покликанням серця. Ця праця –
не легка, її треба любити. Я захоплюсь любов’ю українців до землі,
їх умінням господарювати. Я вірю, що настане той час і саме українці
будуть знову годувати Європу і не лише її. Саме тому Україна (після
Чехії та Словаччини) стала першою країною, де ми в 1994 році почали
свою роботу. Я сам живу в Україні з 1996 року. Люблю цю країну і хочу
бути корисним для всіх, хто організовує свій бізнес, намічає плани,
реалізуючи свою мрію та дбаючи про процвітання України як держави.
Бути корисним українцям у галузі розвитку сільського господарства –
це, можливо, ще один слід, який я зможу залишити.
Мабуть, я неправильний бізнесмен, оскільки для мене ніколи не
була визначальною у праці міра прибутку. Я ніколи у своїй діяльності
не буду «рвачем», адже всі мої клієнти – це перш за все мої партнери, а
їх благополуччя та прибуток – мета моєї роботи. Ніколи не шкодую і не
рахую витрат, якщо знаю, що вони йдуть на спільне благо. Тому «Текро»
пропонує безкоштовні зоотехнічні аналізи, консультації, організацію
семінарів, навчання. Таким чином систематично підвищуємо рівень
знань наших співробітників, розширюючи коло питань, які можемо
розв’язати, співпрацюючи із партнерами.
Я щиро бажаю, щоб наша компанія стала інструментом у ваших
руках, який допоможе вам покращити ефективність вашої праці.
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Текро – разом
до Вашої мрії!
Ми прагнемо і віримо у те, що всі наші співробітники
запропонують Вам той, найвигідніший варіант, завдяки якому Ваші
підприємства працюватимуть ефективно й економно, а робота стане
для Вас хобі, як для усіх нас, працівників компанії «Текро».

Працюючи з «ТЕКРО» Ви отримаєте:

Наша ціль - високі результати
наших клієнтів!

● Перевірену часом якісну продукцію з повним консультаційним
супроводом фахівців - експертів.
● Зоотехнічний аналіз сировини та готового комбікорму.

Чому саме Текро:

● Розробку кормових добавок за індивідуальнимі рецептами.
● Ви завжди отримаєте високу якість за приятною ціною завдяки
централізованим закупкам в Чехії та виконанню технологічних
етапів виробництва за кордоном

БЕЗКОШТОВНИЙ КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ СУПРОВІД
(клієнтам компанії) з питань:

8

● Годівлі,				

● Менеджменту,

● Відтворення,			

● УЗД діагностики,

● Ветеринарії,			

● Дезінфекції.

● Комплексність нашої пропозиції допоможе задовільнити
широкий спектр Ваших потреб
● Ми - фахівці у сфері годівлі та утриманні тварин, оскільки ми
вихідці з чеського Інституту преміксів і кормових добавок та
маємо більше 20 років досвіду на ринку
● Ми не женемося за прибутком, наша ціль - високі результати
наших клієнтів!
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Продукція
компанії «Текро»
для птахівництва

Кормові добавки для птиці

Підсилювач продуктивності з бактерицидною дією

● Вітамінно-мінеральні премікси
● Білково-вітамінно-мінеральні добавки (БВМД)
● Комбікорми

● FORMI® NDF

Для різних видів птиці різних вікових періодів:
● курей-несучок,
● бройлерів,
● індиків,
● водоплавної птиці: качок, гусей
● перепелів.
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● ADDCON XL 2.0

Повний захист з Formi NDF
Рідкі кислоти та кислотні суміші
Захищені кислоти
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Продукція
компанії «Текро»
для свинарства

Кормові добавки для свиней:

Для підвищення продуктивності виробництва компанія
пропонує програмне забезпечення PigMatic:

● Вітамінно-мінеральний премікс (поросята до 30 кг, відгодівля від 60 кг,
свиноматки, універсальний).

● Високо організований інструмент, який стане незамінним помічником
у процесі організації та подальшого управління свинофермою
(репродукція, відлучка, дорощування, відгодівля, SEUROP). Саме
з ним, ви зможете у зворотному порядку аналізувати весь процес
виробництва до найменших деталей.

● Білково-вітамінно-мінеральні добавки (БВМД) для вирощування та
відгодівлі свиней (поросята до 30 кг, відгодівля до 60 кг, відгодівля від 60 кг,
свиноматки супоросні, свиноматки лактуючі, хряки).
● Престартерний комбікорм:
-SELTEK HEALTH - престартерний комбікорм з низьким рівнем сирого
протеїну (17,5%) на основі компонентів з високою засвоєнністю для господарств з високим ризиком діарей після відлучення.
-SELTEK OPTIMUM - престартерний комбікорм з оптимальним
співвідношенням ціна/якість.
-OUICK PIG - престартерний комбікорм преміум якості з високим
рівнем сирого протеїну (19%) та високим рівнем лактози.
-OUICK PIG Premium - престартерний комбікорм преміум якості з
високим рівнем сирого протеїну (19,5%) та високим рівнем лактозиідеально підходить для господарств з невеликою масою
поросят при відлученні.
● Замінники молока:
-TekroMilk PremiPig - 80% молочних продуктів
-TekroMilk GrandPig - 74% молочних продуктів

● Програма базується на принципах Excel та використовує більшість
його опцій.
● Дуже швидке й просте введення даних.
● Створення власних таблиць та шаблонів за допомогою оперативної
системи фільтрів.
● Спеціальні продукти:
-TEKROSTIM - унікальна комбінація підвищеного рівня вітамінів,
мікроелементів і джерел легкодоступної енергії для стимуляції
овуляції у холостих свиноматок після відлучення та ремонтних свинок.
-TEKROBONE - унікальна комбінація макроелементів: Ca, P, Mg;
біотину; мікроелементів в органічній формі (хелатів) – цинку,
марганцю, міді для профілактики,лікування кульгавості та
порушень опорно-рухового апарату.
-SPERMATEK - спеціальна білково-вітамінно-мінеральна добавка
для годівлі кнурів.

ПІДСИЛЮВАЧ ПРОДУКТИВНОСТІ З БАКТЕРИЦИДНОЮ ДІЄЮ
* FORMI® NDF
* ADDCON XL 2.0
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Продукція
компанії «Текро»
для жуйних

Кормові добавки для ВРХ ТА ДРХ
● Вітамінно-мінеральні премікси та БВМД:
-Для ВРХ (молодняк, корови сухостійні, корови лактуючі,
ВРХ на відгодівлі)
-Для ДРХ (ягнята, козенята, вівцематки та кози лактуючі,
холості, кітні)
● Вітамінно-мінеральні лизунці:
-для ВРХ (лактуючих корів, сухостійних корів та нетелів,
молодняку ВРХ)
-для ДВХ (вівцематок і кіз лактуючих, та інших виробничих
груп овець та кіз)
● Престартерні комбікорми:
-для телят:
		
⁕Текростарт ТС- 18
		
⁕Текростарт ТС- 20
		
⁕Текростарт ТС- 22
-для ягнят та козенят
14
		
⁕Текростарт BС- 16

● Замінники молока:
-Для телят:
		
⁕TekroMilk PremiBOV (з 4-го дня життя)
		
⁕TekroMilk GrandBOV (з 7-го дня життя)
● Спеціальні добавки:
-ТекроЕнерджі - енергетична, вітамінно-мінеральна
водорозчинна добавка
-ТекроПротект - фітогенна добавка гепатопротекторної дії
-Гідролітокс - сухий водорозчинний електролітичний засіб
-Ацидонорм - буфер
● Система Мілк Бар - природна система випоювання телят, ягнят та
козенят
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Ефективні засоби
для силосування та
консервування кормів

Надійне консервування KOFA® GRAIN -pH 5KOFA®GRAIN -pH 5Запатентований засіб для консервування вологого зерна та кукурудзи
Силосний засіб для забезпечення аеробної стабільності силосу з
цілих рослин кукурудзи та зернових, сильно пров’яленої трави,
кукурудзяних качанів, вологого зерна, бурякової стружки, пивної
дробини та зернової браги (барди).
Вибір консервантів ґрунтується на ефекті пригнічення дріжджів і
цвілих грибів. Крім пропіонової кислоти як основного компонента,
KOFA®GRAIN -pH 5- містить активну речовину бензоат натрію, тобто
сіль бензойної кислоти, яка значно більше підходить для пригнічення
шкідливих грибів, ніж пропіонова кислота.
ПЕРЕВАГИ KOFA®GRAIN -pH 5● Надійний: має сильний консервуючий ефект.
● Запатентована комбінація активних речовин, дозвіл ЄС.
● Стійкий ефект проти дріжджів, цвілієвих грибів та утворення
мікотоксинів в силосі.
● Запобігає самонагріванню.
● Не їдкий, безпечний у використанні.
СКЛАД: натрію бензоат, пропіонова кислота та натрію пропіонат.
Щільність: 1,115 г/см3. Величина рН: 5,0.
СПЕКТР ЗАСТОСУВАННЯ
Консервант для вологого зерна та кукурудзи.
Силосний засіб для забезпечення аеробної стабільності силосу з
кукурудзи та зернових, сильно пров’яленої трави, кукурудзяних качанів,
вологого зерна, бурякового жому, пивної дробини та зернової браги.

Безпечне силосування KOFASIL®S
Гетероферментативний бактеріальний препарат для поліпшення
аеробної стабільності силосу
KOFASIL®S містить спеціально селекціонований, генетично не
модифікований штам молочнокислих бактерій виду Lactobacillus buchneri. Крім молочної кислоти, цей вид утворює певну
кількість оцтової кислоти, яка пригнічує розвиток дріжджів і цвілі,
тим самим поліпшується збереження силосу, що знаходиться в
негерметичних умовах після відкриття силососховища. В результаті
впливу мікроорганізмів можливе виникнення перегріву, якщо не
використовувати добавки.
ПЕРЕВАГИ KOFASIL®S
● Допомагає уникнути втрат сухої речовини корму та його енергетичної
цінності.
● Запобігає розвитку цвілі та утворенню мікотоксинів.
● Найменші втрати енергії та сухої речовини для життєдіяльності
бактерій.
● Не знижує рН до критично низьких рівнів.
● Забезпечує найбільшу аеробну стабільність та найменші втрати
сухої речовини на зрізі. (Порівняно з біологічними інокулянтами,
дослідження проведено в Humboldt University Berlin 2010 р.)
● Оптимізує вироблення біогазу та молочну продуктивність.
СКЛАД: Lactobacillus buchneri DSM 13573 (мін. 1x1011 КУО/г).
KOFASIL®S готовий до використання - застосовується відразу після
розведення водопровідною водою. Рекомендована доза складає
мінімум 0,5 літрів бактеріального розчину на 1 т силосної культури.
Для оптимальної обробки рекомендується використовувати від 1,0 до
2,0 літрів на тонну силосної культури.
СПЕКТР ЗАСТОСУВАННЯ: KOFASIL®S можна використовувати
для силосу з кукурудзи, качанів кукурудзи (суміші з серцевин
кукурудзяних качанів), кукурудзяного силосу для енергетичних цілей,
цільнозернових рослин і трави.
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Ефективні засоби
для силосування та
консервування кормів

Безпечне силосування KOFASIL®LIQUID
Розчин силосуючих солей – для покращення якості бродіння силосу
з трави, бобових і цілих рослин зернових. Для збереження якості
молока та здоров’я тварин.

Безпечне силосування KOFASIL® LAC

KOFASIL®LIQUID контролює процес природної ферментації шляхом
вибіркового пригнічення клостридій (включно з небезпечними
патогенними мікроорганізмами, що викликають ботулізм) та інших
організмів, які шкодять ферментації. Дозволяє уникнути виникненню
маслянокислого бродіння та розщеплення білків.

KOFASIL® LAC
Гомоферментативний бактеріальний препарат для підвищення якості
бродіння силосу з трави, бобових і цілісних зернових рослин.
Простий у використанні (лише добавити води).

У результаті тривалих досліджень доведено, що хімічні активні
речовини KOFASIL®LIQUID протягом бродіння в силосній споруді
дуже швидко розпадаються, тому не представляють небезпеки для
здоров’я тварин.

ПЕРЕВАГИ KOFASIL®LAC
● Осмостійкі штами молочнокислих бактерії з високою швидкістю
росту та розмноження.
● Бактерії стійкі до широкого діапазону коливань температури та рН.
● Використовується найширший спектр цукрів та геміцелюлоза, не
потрібна допомога ферментів.
● Швидке зниження рН для підвищення якості силосу та зменшення
втрат сухої речовини.
● Поліпшується споживання корму та підвищується продуктивність
тварин.

Для силосу час очікування складає від 4 тижнів до згодовування. Сік,
який виділяється в силосі, можна використовувати в перший же день
його утворення як добриво.

СКЛАД: Lactobacillus plantarum DSM 3676, Lactobacillus plantarum
DSM 3677 (мін. 1x1011 КУО/r)
Доза інокуляції
KOFASIL®LAC розбавляють водою, щоб на кожну тонну силосної маси
витрачалося 1-2 л готового до використанню розчину. Рекомендована
нами доза становить мін. 0,5 л бактеріального розчину на кожну
тонну маси, яка силосується. Для оптимального розподілу доцільне
дозування від 1,0 до 2,0 л на тонну силосного матеріалу.
СПЕКТР ЗАСТОСУВАННЯ
KOFASIL®LAC особливо підходить для підвищення якості бродіння в
силосі з трави і бобових (або їх сумішей), а також цілісних рослин зернових.

З продуктом KOFASIL®LIQUID Ви особисто плануєте розпорядок і не
залежите від «Погоди для силосування».
ПЕРЕВАГИ KOFASIL®LIQUID
● Управління природним процесом силосування.
● Скорочення обсіменіння клостридіями та лістеріями.
● Запобігання «неправильному» бродінню.
● Гарантія високої якості основного корму.
● Підходить для важко- та середньосилосованих зелених кормів.
● Некорозійний та неагресивний.
СКЛАД: натрію нітрит (Е 250), гексамін. Щільність: 1,20 - 1,23 г/см3.
Величина рН: 8-10.
СПЕКТР ЗАСТОСУВАННЯ
KOFASIL®LIQUID використовується при силосуванні трав з луків та
скошених пасовищ; трави кормового рільництва; зеленого жита
та вівса; цілих рослин зернових; конюшини лугової та люцерни;
конюшинно-трав’яних та люцерно-трав’яних сумішей.
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Антибiотики

ДІЮЧА РЕЧОВИНА
МЕДІТЕК DOX 500						

Доксициклін

● Бактеріостатичний антибіотик. Діє проти грампозитивних та
грамнегативних бактерій, а також мікоплазм, рикетсій та хламідій.
● Висока біодоступність - більше ніж 70%, вже після 1-го використання.
● Рекомендовано при захворюваннях органів дихання та шлунковокишкового тракту.
МЕДІТЕК АМОКС						

Амоксицилін

● Діє проти грамнегативних та грампозитивних мікроорганізмів, а також
проти Leptospira spp.
● Біодоступність становить 65-93%.
● Застосовується при захворюваннях травного каналу, органів дихання та
сечостатевої системи, шкіри та м’яких тканин.
МЕДІТЕК OTC 200					

Окситетрациклін

● Діє бактеріостатично, а за більших доз – бактерицидно.
● Свині: застосовується при лікуванні ензоотичної пневмонії,
плевропневмонії, синдрому MMA, атрофічного риніту, лептоспірозу,
лістеріозу, гастриту, ентериту.
● Птиця: застосовується при лікуванні колібацильозу, холери, пулорозу,
гемофілічної лихоманки, інфекційного синуситу та синовіту, мікоплазмозу,
псевдотуберкульозу, стафілококової та стрептококової інфекції, а також
вторинній інфекції при CRD.

ДІЮЧА РЕЧОВИНА
МЕДІТЕК КОЛІС (COLIS)					

Колістин

● Бактерицидний антибіотик проти грамнегативних бактерій.
● Використовується при захворюваннях травного каналу.
● У випадку пастерельозу має кращу ефективність у комбінації з
амоксициліном.
МЕДІТЕК СТС 150					

Хлортетрациклін

● Володіє хорошою бактеріостатичною дією, пригнічує ріст і розвиток
грампозитивних і грамнегативних бактерій, спірохет, лептоспір, рикетсій,
хламідій; у високих концентраціях пригнічує ріст деяких найпростіших.
● Свині: застосовується при лікуванні септицемії, гастриту, ентериту,
бронхіту, пневмонії, плевропневмонії, перитоніту.
● Птиця: застосовується при лікуванні птиці, хворої на пастерельоз,
сальмонельоз.
МЕДІТЕК ТРИСУЛЬФА		

Сульфаметоксазол і триметоприм

● Фіксована комбінація 2-х протимікробних діючих речовин, котрі мають
синергічну дію.
● Діє проти грампозитивних та грамнегативних мікроорганізмів.
● Застосовують при захворюваннях органів дихання та травного каналу.
● У випадку пастерельозу має кращу ефективність у комбінації з
амоксициліном.
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Ефективні рішення для боротьби
з личинками, літаючими та
повзучими комахами
*

MA ggOTS
2 SG

®

МАГГОТС ГР

інсектицидний препарат для
знищення личинок
двокрилих комах у
тваринницьких приміщеннях.

водорозчинні гранули для зовнішнього застосування
100 г препарату містять діючу речовину: циромазин - 2 г

МАГГОТС ГР

Соджет ВГ

ФОРМА: водорозчинні гранули для зовнішнього застосування.

ФОРМА: гранули.

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: 100 г препарату містить діючу речовину
циромазин - 2 г.

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: імідаклоприд 100 г (10%).

ОБ’ЄКТИ
Інсектицидний препарат для знищення личинок двокрилих комах у
тваринницьких приміщеннях.
МЕХАНІЗМ ДІЇ
Ефективний проти личинок двокрилих комах Musca spp., Drosophila spp., Stomoxys calcitrans, Lucilia spp. у гної та інших місцях
розмноження мух.
Циромазин є регулятором росту личинок мух та інших комах, впливає
на метаболізм хітину у період линьки личинок. Циромазин в організмі
личинок гальмує розвиток кутикули, внаслідок чого припиняється
ріст личинок, які розвиваються у вологому середовищі (у гної, посліді,
ферментуючих залишках кормів тощо), що призводить до їх загибелі.
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ОБ’ЄКТИ
Двокрилі комахи, таргани, блохи та інші комахи, у тому числі стійкі до
фосфорорганічних препаратів, піретроїдів і карбамідів.
МЕХАНІЗМ ДІЇ
Діюча речовина препарату імідаклоприд - інсектицид, який належить
до групи хлорнікотинілових сполук, має виражену контактношлункову інсектицидну дію щодо літаючих та повзучих комах. Як
антагоніст нікотинацетилхолінових рецепторів, імідаклоприд викликає
гіперполяризацію мембрани нервових волокон комах що призводить
до тривалого відкриття натрієвих каналів, переривання передачі
нервових імпульсів, паралічу та загибелі комах.
Препарат-принада містить цукор і феромони Z- 9-трикозен, які
приваблюють мух.
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Софаст ГР

Альфасект КС

ФОРМА: білі гранули з слабким характерним запахом.

ФОРМА: суспензія, концентрат.

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: імідаклоприд - 5 г (0,5%).

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: Альфациперметрин – 60 г (5.93%).

ОБ’ЄКТИ
Двокрилі комахи, таргани, блохи та інші комахи, у тому числі стійкі до
фосфорорганічних препаратів, піретроїдів і карбамідів.

ОБ’ЄКТИ
Дезінсекція тваринницьких та приміщень господарського призначення
для знищення літаючих двокрилих комах (комарів, ґедзів, мошок
мокреців, москітів, молі) та повзучих комах (тарганів, клопів, мурах), а
також жуків шкіроїдів.

МЕХАНІЗМ ДІЇ
Діюча речовина препарату імідаклоприд - інсектицид, який належить
до групи хлорнікотинілових сполук, має виражену контактношлункову інсектицидну дію щодо літаючих та повзучих комах. Як
антагоніст нікотинацетилхолінових рецепторів, імідаклоприд викликає
гіперполяризацію мембрани нервових волокон комах, що призводить
до тривалого відкриття натрієвих каналів, переривання передачі
нервових імпульсів, паралічу та загибелі комах.
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Препарат можна застосовувати у пташниках проти червоних курячих
кліщів (Dermanyssus gallinae).
МЕХАНІЗМ ДІЇ
Альфациперметрин, діюча речовина препарату, піретроїдний
інсектицид контактної, кишкової та репелентної дії. Альфациперметрин,
як і інші піретроїди, діючи на обмін кальцію в сина псах і натрій-калієві
канали, порушує функції центральної і периферичної нервової системи
комах. Це призводить до надлишкового виділення ацетилхоліну при
проходженні нервового імпульсу і загибелі комах.
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Препарат є активним у дуже малих дозах.

Комплексні продукти
Дезінфектанти

Shift (Шифт)

GPC8 (Джипісі8)

VANOQUAT (Ванокват)

FAM 30 (ФАМ 30)

Миючий лужний детергент
(pH 13.7) для усунення сильних
збруднень.

Стійлова дезінфекція з
глютараль-дегідом та
четвертинними солями амонію.

Йодоформна стійлова
дезінфекція.

● Підвищує ефективність дії
наступних дезінфекуючих
препаратів.
● Добре піноутворення.
● Економія води та часу в 2 рази.
● Зменшує жорсткість води.
● Допомогає усунути органічні
забруднення, емульгує жири.
● Підходить для всіх типів апаратів
низького та високого тиску, в тому
числі для машин призначених для
миття транспортних засобів.
● Значно знижує ризик
розповсюдження інфекції в радіусі
3 км від очищеної за допомогою
даного препарату поверхні.
● Упаковка: 5, 25 та 200 л ПЕТ бочки.

● Підвищує ефективність дії
наступних дезінфекуючих
препаратів.
● Добре піноутворення.
● Економія води та часу в 2 рази.
● Зменшує жорсткість води.
● Допомогає усунути органічні
забруднення, емульгує жири.
● Підходить для всіх типів апаратів
низького та високого тиску, в тому
числі для машин призначених для
миття транспортних засобів.
● Значно знижує ризик
розповсюдження інфекції в радіусі
3 км від очищеної за допомогою
даного препарату поверхні.
● Упаковка: 5, 25 та 200 л ПЕТ бочки.

Препарат для чищення та
дезінфекції в інкубаторах та в
харчовій промисловості, що
містить квартерні солі амонію.
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● Очищує та дезінфікує в один етап.
● Видаляє жири, надійно знищує
бактерії, плісняву і деякі віруси.
● Ідеально підходить для
використання в інкубаторах,
на забійних цехах та в харчовій
промисловості.
● В стійлах використовується в
комбінації з препаратом ФАМ 30.
● Не забарвлює оброблених
поверхонь.
● Упаковка: 5, 25 ПЕТ бочки.

● Підходить для всіх типів апаратів
низького та високого тиску.
● Кольорова індикація ефективності.
● Регульоване виділення йоду.
● Довготривала залишкова
антибактеріальна активність на
обробленій поверхні - 8 тижнів
після аплікації.
● Через 5 хвилин після нанесення
0,5% розчин - ефективний проти
спор.
● Ефективний навіть у присутності
орагічного матеріалу, а також у
жорсткій воді.
● Усуває біоплівку у водопроводах у
концентрації 0,5%.
● Дезінфекція питної води в
присутності тварин.
● Упаковка: 5, 25 та 200 л
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ПЕТ бочки.

Комплексні продукти
Дезінфектанти

VANODOX FORMULA
(Ванодокс)
Ефективний дезінфектант
широкого спектру.
Стабілізований склад включає в
себе надоцтову кислоту, оцтову
кислоту, перекис водню, а також
поверхнево активну речовину.
Пройшов тестування на ряд
патогенних мікроорганізмів і довів
ефективність при несприятливих
умовах, таких як наявність температур.
Випробування
проводилися
експертними
лабораторіями
у
Великобрітанії, Франції, Німеччині та
Голландії.
Експлуатаційні випробування
в
господарствах
довели
ефективність VANODOX FORMULA в зниженні кількості бактерій
на поверхнях при використанні
в
якості
дезінфектанту
після
механічної чистки. Рекомендується
використовувати даний препарат в
якості дезінфектанту для всіх типів
сільськогосподарських приміщень.

TARGET™ Powergel
Потужний, високоефективний
миючий лужний засіб
(рН-13,6) для усіх типів
сільськогосподарських
приміщень
● Добре піниться, підходить до всіх
типів апаратів під тиском.
● Ефективний при надмірному
органічному забрудненні.
● Ефективно працює як засіб для
декарбонації вапняку (для печей,
коптилень та промислового посуду).
● Легко розводиться і підходить для
використання у жорсткій та м’якій
воді.
● Добре емульгує жири.
● Несумісний з сильними кислотами,
алюмінієм, оловом, цинком та його
сплавами.
● Упаковка 25 л.

Комплексні продукти
Дезінфектанти

PRE-DIP (Пре-Діп)

MASOFILM (Мазофільм)

MASODINE (Мазодайн)

Рідкий препарат на основі йоду,
призначенний для обробки
дійок вимені перед доїнням.
Сильний бактерицидний ефект
допомогає зменшити загальну
кількість бактерій в цистерні для
молока. Препарат, готовий для
прямого використання, особливо
в ситуаціях, коли немає часу для
розбавлення та змішування.

Не стікаючий рідкий препарат
для дезінфекції дійок вимені на
основі йоду, який після нанесення
утворює високоефективний
захисний шар, що утримується
протягом 12 годин.

Препарат на основі йоду
використовується для обробки
дійок після доїння, спеціально
розроблений проти бактерій, що
викликають мастит.

● Йодовмісний препарат, готовий до
використання.
● Його дія настає моментально, вже
за 15 секунд.
● Бактерицидний, фунгіцидний,
противірусний, спороцидний.
● Знижує ЗКМ у молоці.
● Нанесення зануренням, або
обприскуванням.
● Відповідає EN 1656.
● Склад: містить 0,15% вільного йоду.

Препарат
готовий
до
використання без розведення (RTU) і
особливо підходить для ситуацій, які
вимагають негайного застосування
препарату, або коли на розведення
та змішування немає часу.
Завдяки високому вмісту
зволожуючих компонентів, MASOFILM допомагає підтримувати шкіру
дійок у відмінному стані упродовж
тривалого часу.
● Готовий до використання.
● Захищає шкіру за допомогою
захисної плівки.
● Система захисту протягом усього
року.
● Зберігає відмінний стан шкіри.
● Містить 10% гліцерину та сорбіту.
● Не стікаючий препарат.
● Візуальний контроль до 12 годин
після нанесення.
● Не шкідливий для довкілля.
● Склад: містить 2% вільного йоду та
20% гліцерину й сорбіту.

Значно
знижує
ризик
виникнення
інфекцій
завдяки
тому, що залишає на дійках липку
антисептичну йодисту плівку.
● Йодовмісний препарат, схваленний
для лікування.
● Ефективна допомога при контролі
маститу.
● Допомагає підтримувати дійки у
відмінному стані.
● Розведення 1:500 для витирання/
миття вимені.
● Використання препарату є
економічно вигідним. Після
розведення 25 літрів препарату Ви
отримаєте 100 літрів розчину для
обробки дійок.
● Склад: містить 2% вільного йоду та
20% гліцерину й сорбіту для
профілактики та лікування ран і
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тріщин дійок.

Комплексні продукти
компанії «Текро»

Гігієна та
збереження
кормів

ADDCON XF Superfine
Під час зберігання та транспортування кормової сировини
з’являються ризики зараження небезпечними мікроорганізмами.
Причинами цього є:
● низький рівень гігієни самої сировини,
● формування конденсату та підвищення рівня вологи.
● коливаннях добових температур
● зростання шкідливої мікрофлори під час тривалого зберігання.

РАМКА ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ
ПЕРЕВАГИ:

● Перешкоджає перехресному забрудненню території підприємства
транспортними засобами
● Висока ефективність та комплексне знезараження транспортного засобу
● Швидко й просто встановлюється
● Низькі витрати на придбання
● Низькі витрати на експлуатацію
● Проста в експлуатації - aвтоматична робота
● Для температури від -10 °C дo +45 °C

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

● Ємність для дезрозчину
● Ширина дезрамки: 4000 мм
● Висота дезрамки: 4500 мм
● Наїздна рампа
● Проїзд вантажного автотранспорту через дезрамку – 40 секунд

УВАГА: для кожного господарства можливе виготовлення дезінфікуючої
рамки по індивідуальним параметрам
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Це призводить до скорочення поживної цінності, інфекційним
захворюванням і, як наслідок, до зниження продуктивності та
підвищення рівня смертності тварин.
ПЕРЕВАГИ ADDCON XF Superfine:
● зручний у застосуванні;
● завдяки особливо дрібному помелу розподіляється так само
добре, як і рідкі добавки;
● має дуже потужний фунгіцидний та антимікробний ефект;
● попереджує і повністю зупиняє розповсюдження плісняви у кормі;
● впливає на шкідливі бактерії, такі як сальмонела та кишкова
паличка;
● стабілізує якість кормів і знижує мікробну контамінацію;
● безпечний для обслуговуючого персоналу та обладнання: не
викликає опіків та корозії.
СКЛАД: солі пропіонової, мурашиної та бензойної кислот.
ДОЗУВАННЯ: ADDCON XF Superfine використовується в дозуванні
0.5 – 4 кг/т в готовому кормі в залежності від якості сировини, умов і
терміну зберігання та вологості.

Комплексні продукти
компанії «Текро»

БІО-АЛГЕН G-40
Гідролізат бурих водоростей Ascophyllum Nodosum
Містить широкий спектр біологічно активних речовин - амінокислот,
коротких пептидів, органічних кислот, мінеральних речовин, 40 мікроелементів
та уронову кислоту.
Обраний однією з технологій, рекомендованих для задоволення
вимог Директиви Ради ЄС 96/61/ЄС про комплексне запобігання та контроль
забруднення (IPPC), пов’язані із застосуванням найкращих сучасних
технологій.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

● Руйнує застарілі відкладення та осади в місцях накопичення гною.
● Очищена біомаса не утворює осаду та плаваючої кірки.
● Покращує мікроклімат на фермах, зменшує виділення аміаку у повітря.
● Прискорює ферментацію біомаси.
● Підвищує удобрювальні властивості біомаси.
● Використання препарату дозволяє скоротити кількість внесення штучних
добрив на 30-40 %

ARID (ЕРІД)
Осушувач
підстілки
для
сільськогосподарських
тварин.
Використовується
передусім
для
свиней, птиці, ВРХ, домашніх тварин
для осушування підстілки, транспортних
засобів, зони для перегону тварин.

Для підстилки та посліду
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● Поглинає непріємні запахи.
● Надійно знищує бактерії та плісняву.
● Знищує інфекційний тиск на середовище.
● Покращує стан здоров’я тварин.
● Не має побічної дії на здоров’я тварин, а
також людини.
● Некорозійний та неабразивний.
● Склад виключає можливість виникнення
опору з боку патогенних мікроорганізмів.
● Сильний осушуючий ефект (1 г Еріду
зв’язує 2-3 мл води).
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ВОДЯНЕ ІМПУЛЬСНЕ МИЮЧЕ
ОБЛАДНАННЯ TEKРО-КЛІН

ECA 1600-H/ ECA 2000-H

це ультразвуковий пристрій для дезінфекції закритих приміщень
Пристрій автоматично переводить дезінфекційний
засіб у форму іонізованих частинок посередництвом
генераторів ультразвуку і нагнітає дезінфекційний
туман, що утворився, у призначений для санітарної
обробки простір.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Імпульсний прилад для
механічного очищення і
промивання трубопроводів та
системи подачі води.
● Швидко і ефективно очищає системи трубопроводів для питної води та
водопостачання для птиці і свиней.
● Видаляє біоплівку й наліт з внутрішніх стінок труб, чим зменшує мікробне
забруднення води.
● Працює без використання хімічних речовин.
● Не впливає на ефективність вакцин, кислот та інших добавок, що
використовуються.
● Цілком безпечний для тварин.

ПЕРЕВАГИ:

● За допомогою суміші стисненого повітря і води механічно видаляє бруд,
відкладення і біоплівки.
● Догляд за системою подачі води з обраною частотою.
● Забезпечує послідовне підвищення ефективності вакцин, кислот та інших
добавок.
● Швидке застосування без використання хімічних речовин.
● Не викликає корозії, тому при необхідності його можна застосовувати так
часто і довго, як це необхідно.
● Не пошкоджує технологій системи подачі води (працює з низьким тиском).
● Сервісне обслуговування пристрою: «Текро» забезпечує навчання
персоналу

ПАРАМЕТРИ:

ПРИЗНАЧЕННЯ:

● Для дезінфекції повітря на тваринницькому виробництві.
● Для безпосередньої обробки туманом тварин у тваринницьких господарствах.
● Для профілактики захворювань органів дихання у тварин у родильних
відділеннях свинарників, корівників.
● Для використання у харчовій промисловості, лікарнях, клініках,
громадському транспорті.
● Для дезінфекції у житлових, комерційних і виробничих приміщеннях,
лабораторіях і дослідних центрах, віваріях.

ПЕРЕВАГИ:

● Різні способи використання EСА 1600 – H/ECA 2000-H.
● Рівномірне розподілення дезрозчину по всьому об’єму приміщення.
● Здатність проникати у найдрібнішу щілину.
● Дрібна крапля.
● Утворення щільного та густого туману, що дає зрозуміти яка ділянка
оброблена.
● Безпечний, можна використовувати у будь-якому приміщенні.
● Відносно невелика вага та розмір.
● Автономний – прилад можна залишити без контролю оператора.
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5 причин працювати з ТЕКРО
1

Якість перевірена часом
■ Сертифікація ISO 9001, ISO 14001, HACCP та знак Європейської
якості.
■ Власні сертифіковані лабораторні бази для контролю вхідної
сировини та готової продукції.

2

Сучасні технології виробництва

3

Висококваліфікований персонал

4

Власники промислового виробництва

5

Більше 20 років досвіду на ринку
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■ До проектування та будівництва заводів були залучені
найкращі європейські фахівці, для забезпечення контролю
якості на всіх етапах виробництва.

■ Фахівці: ветеринарні лікарі, зоотехніки, науковці, кандидати
ветеринарних та сільськогосподарських наук у сфері годівлі
та утриманні тварин, вихідці з чеського Інституту преміксів і
кормових добавок.

■ Свинокомплекс на 5000 свиноматок.
■ Птахокомплекси більш ніж на 1 млн. голів: бройлерів, курейнесучок та індиків.
■ Інкубатор на 35 млн. бройлерів.
■ Молочна ферма з дійними коровами на 2500 голів.
■ Окрім тваринництва компанія займається рослинництвом на
площі 12000 га.

■ Всі продукти, нові рецептури та технології перевіряються
безпосередньо на тваринницьких та птахо комплексах і клієнт
гарантовано отримує перевірені на якість та ефективність
рішення.

Усе про що Ви думаєте або мрієте,
все, у що Ви щиро вірите, рано чи
пізно обов’язково збудеться.
Потрібно лише працювати.
Конор Мак Грегор

04071, м. Київ,
вул. Спаська, 5, оф. 60
Тел.: +38 044 290 29 30
E-mail: order@tekro.ua
Замовити товар: 0 800 503 112*
* дзвінки з усіх операторів
безкоштовно

TEKRO.UA

YouTube: TEKPO
Блоги:
www.cow.tekro.ua
www.poultry.tekro.ua
www.pig.tekro.ua

