
FEEDING 
INNOVATION 

PROFEED



Інновації приносять прибуток
PROFEED Tech

PROFEED
 — технологічна компанія. Ми винаходимо і патентуємо рішення на межі 

можливостей науки та інтегруємо їх на ферми. Тому пристрої  працюють у 
найекстремальніших умовах, щоб Збільшити Ваші доходи і зекономити час.

Контроль ваги, радіопередача, 
цифрові алгоритми — усе це створено 
розумом і руками наших інженерів.


Технології
Зручний і потужний софт, який 
спрощує керування фермою.


Застосунки

Датчики і прилади PROFEED— 
поєднання найкращих компонентів 
і концептуального дизайну.


Пристрої
Хмарна екосистема, всі дані 
зберігаються на захищених серверах. 
Доступ до даних з будь-якої точки світу


Інфраструктура



PROFEED  У ЦИФРАХ

Клієнтів Корів та свиней Додатковий прибуток 
наших клієнтів


250 + 300000 + 20 000 000$ +



ІСТОРІЯ КОМПАНІЇ
2022

1. Створення проекту PROFEED

2. Апробація системи 

приготування кормів  для ВРХ

 на перших фермах

 

2016

1. Розробка нової версії ПО

2. Установка на перших 60 фермах

 

2017-2019

1. Вхід в групу компаній AVA Group 

2. Початок розробки проектів у 
напрямку свинарства.

3. Початок роботи над моделлю 
 штучного інтелекту для визначення

 живої маси та приростів

2019

 Апробація існуючих рішень з AI у 
вимірюванні ваги

 Тестування на Тернопільському Беконі 
(власна ферма) нових продуктів

2020-2021 Далі більше...

 >250 Клієнтів
 Запуск на ринок тваринництва


      FeedTech рішень
 Profeed Plant
 Profeed Silo
 Profeed PSP




• Глибоке розуміння фізіології та потреб організму тварин


• Максимально розгорнутий аналіз поживності сировини (частота та швидкість)


• Максимальна діджиталізація годівлі – планування, віддалене управління, точність нор- мування, 
моніторинг процесів годівлі в реальному часі, формування автоматичної звітності, контроль 
персоналу і мінімізація людського фактору, управління кормовою собівартістю

РОЗРАХУНОК РАЦІОНУ ВИГОТОВЛЕННЯ КОРМУ ГОДІВЛЯ ТВАРИН АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ

Поєднання точної годівлі і FeedTech рішень для підвищення економічної ефективності тваринництва

INTELLIGENT FEEDING



PROFEED


mix



СИТУАЦІЇ З ЯКИМИ СТИКАЮТЬСЯ ФЕРМИ

Перерозхід кормів
Помилки в приготуванні 
кормосуміші(похибки при 
завантаженні)

Низька Гомогенність 
готового корму

Відсутнє ФАКТИЧНЕ 
ведення складських 
завапасів

Неконтрольовані надої - 
часті скачки в 
продуктивності

Низькокваліфікований 
персонал



PROFEED MIX

Принцип роботи

Profeed Мобільний додаток Трекер Міксер



7 ПЕРЕВАГ застосування PROFEED Mix ТМ

Збільшення надоїв до 30%

Контроль гомогенності

Безкоштовне навчання 
персоналу

Онлайн доступ

Синхронізація з

бугалтерськими програмами

Чітке ведення складу

Економія витрати кормів до 10%



Комплектація

Ваговий контролер 
PROFEED - підходить для

будь-якого типу кормозмішувача;

Онлайн доступ 

до програмного забезпечення 
для керування процесом 
годівлі

Комплектуючі

для монтажу вагового 
контролера, комплектуючі

для мобільного пристрою.

Смартфони (Планшети)

для  ефективної роботи операторів 

кормозмішувальної техніки: 

    Захист IP-68 

    Батарея 8000Mah 

    11 Android





Запатентоване рішення


Дальність передачі: до 400 м 

Точність: < +/- 0,015 % f.s. 

Джерело живлення: 7 – 32 вольт.

Захист: IP 68

Блютуз: BLE 5

ДІАПАЗОН РОБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР:


-30 / +65°C (-22 / +150°F) 

Масса: ~250г

Гарантія: 12+ місяців 



Ферма на 500 голів ВРХ 
  
Cередній рівень споживання в день - 50,65 кг/голову

Дана ферма в рік споживає - 9243 тис. тон ЗЗР 
Вартість 1 кг ЗЗР - 2,79 грн/кг 
Загальні витрати на годівлю в рік - 25 790 508 грн
 

Після впровадження системи PROFEED Mix на даній фермі, 
перерозхід кормів зменьшився на 2 %. Це досяглося за 
рахунок чіткого контролю трактористів при завантаженні 
кормів, та зменьшенні відхилення від нормативів! 
 

РЕЗУЛЬТАТ:

Отримуємо економію за рахунок PROFEED Mix 

25 790 598*0,02% = 515 810 грн на рік 

ЕКОНОМІЯ ВИТРАТИ

КОРМІВ ДО 10%



Ферма на 500 дійних голів ВРХ 

Середній щодобовий надії до впровадження системи годівлі - 23,65 літри/гол

Середній щодобовий надії після впровадження PROFEED Mix  - 25,48 літри/гол 
Відсоткове ростання надоїв в результаті впровадження PROFEED Mix - 7%

Збілшення надоїв по фермі за 1 місяць - 27 450 літрів
 

За рахунок якісного приготування кормосуміші, з дотриманням норм у часі 
змішування та точності при завантаженні ми досягли таких результатів.

 

РЕЗУЛЬТАТ:

При ціні на молока у 10,2 грн/літр ми отримуємо таку вигоду:


*Розміщується в Житомирській області, Новоград-Волинський район
 

27 450 * 10,2 = 279 990 грн на місяць, 

або 3 359 880 грн на рік.

 

ЗБІЛЬШЕННЯ 
НАДОЇВ ДО 30%



За рахунок точного завантаження інгрідієнтів, а також 
контролю часу змішування - ми досягаємо найкращої 
однорідності кормосуміші.



Не допускаємо надмірного подрібнення і порушення 
структури раціону. Що в свою чергу впливає на 
здоров’я і надої корів.

Контроль 
гомогенності



Управління складськими запасами

Тепер у вас буде багато вільного часу!

Адже з  ви зможете

 Оперативно корегувати суху речовину
 Бачити залишки на складах
 Контролювати витрату на день, чи будь-який


      інший період
 Контролювати вартість кожного інгредієнта


      і як в результаті раціонів
 Створювати рецепти комбікормів.

PROFEED Mix



Іще більше вільного часу!

Адже на прийнятя рішення будуть 
витрачатися лічені хвилини.

 Доступ до програми з будь-якої точки світу
 Управління декількома фермами(необмежена 

кількість) з одного акаунту
 Обмін даними між трактористами і технологом - 

миттєво
 Збереження даних на захищених серверах
 Формування унікальних аналітичних звітів, які 

покажуть реальну картину на вашій фермі, та дадуть 
можливість приймати правильні управлінські рішення.


Онлайн доступ 



Синхронізація з будь-якими 
бугалтерськими програмами 
та IRP системами



Безкоштовне навчання персоналу 
ферми користуванням системи 

  







 

*Бонус  - рекомендації в технології приготування кормосуміші. 

PROFEED Mix



PROFEED


Plant

PROFEED


Plant



PROFEED MIX

Комбікормовий цех в смартфоні

PROFEED Plant

Онлайн системаВаговий трекерАвтоматичний клапан 
PROF AV-1 

БУДЬ-ЯКИЙ змішувач

+ + + +

Контроль 
гомогенності

Управління 
складом

Збільшення 
приростів 

Мобільний додаток

Автоматизація

комбікормового

цеху



Дyyyже ручний варіант
Відсутній контроль 
завантаження

Автоматичний 
комбікормовий завод, 
вартістью понад 500 000$  

ІСНУЮЧІ КОМБІКОРМОВІ ЦЕХИ

Ячмінь - 340кг

1 2 3



НАШЕ РІШЕННЯ Ми робимо автоматизацію мінікомбікормових цехів!

Переходьте від “лопати” - до cучасного автоматизованого Комбікормового цеху.

+ + ++

Комбікормовий змішувач Трекер PROFEED Клапан PROF AV-1 Смартфон Компютер 
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Смартфон (або Планшет) для 
ефективної роботи операторів 
кормозмішувальної техніки:
 

    Захист IP-68 
    Батарея 8000Mah 
    11 Android

Ваговий контролер PROFEED - 
підходить для будь-якго типу 
кормозмішувача;

Автоматизований повітряний 
клапан PROF AV-1;

Щит керування 
поітряним клапаном;

Онлайн доступ до програмного 
забезпечення для керування 
процесом годівлі;

Комплектуючі для монтажу вагового 
контролера, комплектуючі для

мобільного пристрою.



ТЕХНІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ


3

2

1


Автоматизовий клапан 
подачі інгредієнтів від компанії 

“PROF AV-1”

PROFEED

 Автоматичний клапан PROF AK-1 - відсікає подачу інгредієнту при 
завантаженні потрібної кількості. УНЕМОЖЛИВЛЮЄ ПЕРЕГРУЗ. За 
рахунок поступового відкриття рухомої частини - досягається точність 
до 1% та мінімізується залишок інгредієнтів у трубі.

Надійний привід 

(Більше ніж 1 000 000 циклів).

Металевий корпус, 
компактна конструкція;

Задвижка із надлегких матеріалів

та підвищеною зносостійкістью;



ДІАПАЗОН РОБОЧИХ ТЕМ- ПЕРАТУР

-15 / +65°C (-22 / +150°F) 

Масса (г): ~2000 кг
Керування через Смартфон, 
за допомогою Блютуз 
модуля

ДЖЕРЕЛО 
ЖИВЛЕННЯ: 7 – 32 
вольт.


Гарантія 12 МІС+

Проста та надійна 
конструкція

Автоматизовий клапан “AV-90-1”

подачі інгредієнтів від компанії PROFEED

ТЕХНІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ




Система “FOF” (friend-or-foe) 
виключає потрапляння до змішувача 
не санкціонованих компонентів. Система “MD”  (Mixing done).  

Контролює тривалість  змішування 
та гомогенності готового корму, 

1 2 3 4
Система “UC” (unloading control) - 
контроль вигрузки Контролюється 
весь період вигрузки та готовність  
до наступного приготування.

Система “ID”  (intelligent dosage)  
разом з клапаном PROF AV-1 - 
унеможливлює перегруз і

дисбаланс окремих компонентів

у приготованому комбікорму.

8 ПЕРЕВАГ застосування PROFEED Plant

+



5 6

7 8

8 ПЕРЕВАГ застосування PROFEED Plant

Управління 

складськими 

запасами

Планування і контроль стану 

виробництва в реальному часі, 

з будь-якої точки світу!

Отримання аналітики/звітів 

та історії виробництва

Синхронізація з будь-якими 

бугалтерськими програмами 

та IRP системами



Господарство використовує типовий рецепт  для свиней гроверного периоду (30-60кг.) 
з використання пшениці, ячменю, кукурудзи, соєвої макухи СП42 та премікса.

 

Аудит процесу приготування  виявив  відхилення технології приготування: 
-  Загрузка кожного компоненту  більша або менша від рецептурної норми. 

    (середня сумарна похибка відшилень на 1 тоні склала 71 кг); 
- Кінцева пропорція між зерновими та білковими компонентами склає 49 кг. (5%) 



Економічна модель 
використання

PROFEED Plant  
Ферма на 1000 голів відгодівлі (Тернопільська обл.)

Система “ID”  (intelligent dosage)  AV-90-1 разом з клапаном - унеможливлює 
перегруз і дисбаланс окремих компонентів у приготованому комбікорму.



 Зниження  середньодобових 
приростів свиней

 Збільшення конверсії корму

Збільшення термінів відгодівлі

ПРОБЛЕМАТИКА


НАСЛІДКИ 


РІШЕННЯ





Інтеграція до існуючого обладнання 
(кормозмішувач 2000кг+дробарка)

системи PROFEED PLANT

з клапаном AV-90-1


Економічна модель 
використання

PROFEED Plant  



+51 кг за добу / 1530 кг в місяць  
 


ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ: 

Добові прирости на одну голову  
за добу збільшились на 102 грами

РЕЗУЛЬТАТ ЗАСТОСУВАННЯ на даному господарстві. PROFEED Plant 

Економічна модель 
використання

PROFEED Plant  

Система забезпечила досягнення 
точних пропорцій компонентів з 
відхиленням до 1%



ФЕРМА НА 5000 голів відгодівлі (Тернопільська обл.)

Система “MD”  (Mixing done). 

Контролює тривалість  змішування та гомогенність готового комбікорму, 

Типове господарство не повного циклу, без репродуктору, яке спеціалізується  виключно  на 
відгодівлі свиней.

Комбікормовий цех

 Дробарка 30 КВ
 Вертикальний змішувач на 2 тон
 3,5 хв - Час змішування готового корму (після завантаження усіх інгредієнтів)



У свиней фінішного періоду (60-110 кг) спосперігається неоднорідність вгодованості свиней.  

Зафіксовані середні кондиції на момент реалізації  (100 голів).

 5 гол  - 110 кг - 550 кг

13 гол - 107 кг - 1391 кг

41 гол - 105 кг - 4305 кг

31 гол - 100 кг - 3100 кг

10 гол - 98 кг - 980 кг



Середня вага 1 свині -  103, 2 кг












Економічна модель 
використання

PROFEED Plant  



Економічна модель 
використання

PROFEED Plant  

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ГОМОГЕННОСТІ 

КОМБІКОРМУ У РІЗНИЙ ЧАС ЗМІШУВАННЯ В МІКСЕРІ.


Контрольна сполука сіль ввод 0,2% на 1000 кг. 



ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ (через 15 днів після, 100 голів):

9 гол. - 113 кг - 1017 кг

43 гол  - 110 кг - 4730 кг

35 гол - 107 кг - 3745 кг

11 гол - 105 кг - 1155 кг

2 гол- 100 кг - 200 кг

 



Середня вага 1 свині збільшилась на -  5,2  кг

Ціна здачі 49 грн/кг



5,2*100*49 = 25480грн 
 


Економічна модель 
використання

PROFEED Plant  

+ + ++

РІШЕННЯ






Встановлення  PROFEED PLANT та використання системи MD. Программа 
контролює час змішування, а тривалість фінального змішування у міксері 
збільшено до 15 хвилин відповідно до рекомендацій компанії PROFEED 


 Неоднорідність поголів

 Низька середня вага забойної ваги

 Збільшення конверсії корму

ПРОБЛЕМАТИКА
 НАСЛІДКИ 




PROFEED


Silo



PROFEED Silo
Контроль за 
споживанням корму

Захист від неправильного 
корму в силосі 

Збільшення 
приростів 

Ваговий контролер приєднується до вагових датчиків, будь-якого силоса.


Далі дані передаються через модем на сервер в режимі online.


Весь процес планування, доставки і контролю споживання контролюється з 

центрального офісу, або ж спеціалістами на місцях.


При цьому обмін даними відбувається миттєво.

Мобільний додаток

Транспортування

Ваги з модемом

Силос

Контроль витрат

і доставки кормів



Відмикання кормової дороги 
при завантаженні силосу Висока точність

Вбудований модем - 
щосекунди передає дані 
про вагу корму в силосі

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ: 
220 Вольт.


Гарантія 12 МІС+

Захищений від 
вологи та пилу

ТЕХНІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ваговий контроллер PROF MW-1  - показує вагу в 
силосі та передає дані на сервер. Управлння 
можливе через телефон чи компьютер технолога.

Ваговий контроллер

PROF MW-1 



Алярми (сповіщення) про 
помилки  або затримки в часі;



Планування роботи кормоцеху



Всі силоса на смартфоні у технолога;

Контроль за споживанням по групах;



Система “FOF” (friend-or-foe) 
виключає потрапляння до силосу

не санкціонованих компонентів.

Онлайн доступ з будь-якого місця;

ПЕРЕВАГИ 
ЗАСТОСУВАННЯ 
PROFEED SILO



Управління відбувається віддалено в 
режимі онлайн. Кожну секунду дані 
про вагу ваших силосів потрапляють 
на сервер і ви можете переглянути їх 
з будь-якого пристрою, будучи при 
цьому навіть вдома.

Оператор, який додає корм, бачить 
на своєму планшеті список 
запланованих загрузок і список 
силосів, куди буде доставлений 
корм. І кожну вигрузку повинен 
підтвердити скануванням силоса - 
помилка неможлива.

Технолог може контролювати весь 
процес з свого смартфона або 
комп'ютера.

А також сформувати різні звіти про 
роботу персоналу та витрати кормів.

ПРИНЦИП 
РОБОТИ



PROFEED feeding Innovation


