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Thailand’s PVTM remaps business
path with sleek technologies
PVTM ปรับแนวธุุรกิจดวยเทคโนโลยีล้ำสมัย

■ Poultry business trends amid the coronavirus
 pandemic
 แนวโนมของธุุรกิจสัตวปก ทามกลางไวรัสโคโรนา
■ Trang Wattana Farm embraces genomic selection
 ตรังวัฒนาฟารม ใชเทคโนโลยีจีโนมคัดเลือกพันธุสุกร
■ RISE® Platform: Certainty through science to
 combat (myco) toxin-related stress
 RISE® Platform: เครื่องมือที่แมนยำในการจัดการสารพิษ
 (จากเชื้อรา) ซึ่งสัมพันธกับความเครียด
■ Food loss and waste: Tackling one of humanity’s 
 largest sustainability issues
■ Mitigating the cytokine storm induced by Covid-19
 and ASF with natural extracts
 ชะลอความรุุนแรง “พายุุไซโตไคน (cytokine storm)” ของโรค
 COVID-19 และ โรค ASF ดวยสารออกฤทธิ์จากธรรมชาติ
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Innovad® Thailand

 Innovad® (Thailand) was founded  
in 2018 as a representative of Innovad’ s  
products and services a variety of  
customers with a wide range of liquid  
and dry solutions focused on several  
core platforms (e.g., intestinal health,  
mycotoxins and stress control, digestive  
aids, preservatives)

 In order to have this happen we brought together 
talented people to build a business that embraces 
openness, shares ideas and opens up innovation  
in a sustainable and profitable manner.

 For more information, visit www.innovad-global.com
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90/119 Moo.15 Bangkaew Sub-district,  
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Innovad Co., Ltd.   
Sales & Customer services: Cogels Osylei 33, 2600 Antwerp, Belgium     
Tel: +32 (0)3 667 16 55 
Production & Laboratory:  Postbaan 69, 2910 Essen, Belgium     
Tel: +32 (0)3 670 05 00    E-mail: info@innovad-global.com
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Seeing is believing. 

We know that. Which is why we’ve engineered 
PROXYMet™, a product designed to confirm the 
superior nutritional value of MetAMINO® versus 
methionine hydroxy analog. 

In addition to published studies and trials:  
With PROXYMet™ you can easily verify the facts 
yourself in your own facility. To set up a free trial 
contact your local Evonik representative today!

www.evonik.com/animal-nutrition

One small trial.  
One giant leap for 
your methionine 
savings.
Evonik PROXYMet

Scan the QR code to watch  
the PROXYMet video

Book  your free  trial today
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has steadily gotten more expensive since Q4, 2020 and well 
into Q1 2021. The cost of soybean of meal is now moving 
close to 20 baht/kg and corn 9.5 baht/kg. Even those who 
operate their own breeder farms bear a production cost of 
66.3 baht/kg. The rising costs are blamed on higher prices 
for breeding stock, feedstuffs and utilities.

Recently, the government budgeted 1.1 billion baht for 
Thailand’s Department of Livestock Development (DLD) 
to strengthen biosecurity management. The cost of keep-
ing tight biosecurity is estimated at around 300 baht/head. 
Importers require that imported animals be quarantined five 
days prior to processing.

According to the DLD, the country is so far safe from African 
swine fever. The authorities  have enforced a rigorous sur-
veillance program that requires tissue samples be collected 
from slaughterhouses countrywide. Producers should inform 
authorities if mortality jumps by up to 3% so that culling can 
start. Farmers are entitled 
to compensation from the 
government. In 2020, the 
country exported more than 
2.2 million live pigs, while 
pork exports amounted to 
54,000 tonnes worth 22 
billion baht, up 300% year-
on-year. So far, Thailand 
produces around 55,500 
head/day while domes-
tic consumption is 50,000 
tonnes/day. n 
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Covid-19 is taking its toll on Thailand’s broiler producers
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ตอความเสียหายที่เกิดจากการใชขอความ

หรือเนื้อหาของวารสาร

The broiler indusTry faces lacklusTer markets. Japanese 
customers have suspended orders resulting in a surplus so 
enormous that there is no room left to store the meat. Key 
producers have adjusted to the shrinking market by slashing 
weekly output by anywhere from 20-50%.

One of Thailand’s top exporters has cut back operations. Top-
tier growers are allowed to run as normal and maintain a 
30-day, post-harvest break, but second and third-tier growers 
will have to keep less birds per sq m and their break period has 
been extended to 40 days or longer.

The country’s weekly output is estimated at 33 million birds/
week, a decline from 35 million birds/week earlier this year. 
Day-old broiler chicks are selling for below seven baht apiece 
while production cost is around 10.5 baht each. Breeder farms 
who supply day-old broiler chicks have seen shrinking mar-
kets since the first wave of Covid-19 appeared in March 2020.

Also, prices for soybeans, corn and other feedstuffs have 
spiked since Q4, 2020. Rising costs will adversely affect gross 
margins. Plagued by Covid-19, the dismal situation is likely to 
continue so long as domestic consumption stays flat and tour-
ists stay home.

Medium-sized integrators that were popping up in the past few 
years are struggling. Poultry producers everywhere are anx-
iously waiting for normal consumption levels to resume. Layer 
producers are also facing a market glut. Overall, the future 
hinges on the efficacy of vaccines, and the pandemic may 
block the global economic recovery for a few more years.

On the local front, Q1 hog production costs stand at 74.99 
baht/kg for producers who don’t  raise their own piglets. Feed 
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productivity give Indian 
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น.สพ. ราฟาเอล มอนลีออน ผู้้�จััดการ
ธุุรกิจั แห่่งบริษััท อาเวีียเจัน ประจัํา
ภู้มิภูาคเอเชีีย แปซิิฟิค แบ่งปันมุม
มองเกี�ยวีกับแนวีโน�มของธุุรกิจัสัตวี์
ปีกท่ามกลางไวีรัสโคโรนาและการ
เปลี�ยนแปลงที�สําคัญในด�านสวัีสดิภูาพ
สัตวี์ การจััดการ การปรับปรุงพันธุุ
ศาสตร์ การสนับสนุนด�านเทคนิค รวีม
ถึึงการจััดการโรงฟัก โภูชีนาการ จันถึึง
ค่้มือ เพื�อให่�ล้กค�าใด�ประโยชีน์จัากไก่ 
ส้งสุดตามศักยภูาพทางพันธุุกรรม

1. อะไรคืือจุุดแข็็งข็องผลิิตภััณฑ์์ข็อง Aviagen 

ปัจัจบุันัปัระสิทิธิภิาพของสิายพันธิุ�ของเรา มีคีวามี
โดดเดน่ มีข้ีอไดเ้ปัรียบัที�ชัดัเจนคอืให้ผ้ลผลติสิงู ให้้
ลกูดก และเป็ันไก่เนื�อที�สิร้างความีได้เปัรียบั ไก่ของ 
Aviagen ได้รับัการคัดเลือก ให้้มีีความีแข็งแกร่ง
และให้้ผลผลิตที�ดีภายไต้สิภาพแวดล้อมีที�ห้ลาก
ห้ลาย ในขณะเดียวกัน Aviagen ยังคงรักษาความี
ห้ลากห้ลายของผลิตภัณฑ์�ซึ่่�งออกแบับัมีาเพื�อให้้
เห้มีาะกับัความีต้องการเฉพาะของตลาด เมีื�อความี
ต้องการของตลาดเปัลี�ยนไปั เชั่นปัริมีาณเนื�อ
ห้น้าอกที�มีากข่�นห้รืออัตราการเติบัโตที�แตกต่าง 
เราก็พร้อมีที�จะปัรับัผลิตภัณฑ์�ให้้สิอดคล้อง สิาย
พันธิุ�ทั�งห้มีดของเราได้รับัการคัดเลือกโดยใช้ั
แนวทางที�สิมีดุลเพื�อให้้แน่ใจว่าเราได้ตอบัโจทย�
ความีต้องการในแต่ละระดับัของห่้วงโซ่ึ่การผลิต 
เราเปัน็ผูค้ดัเลอืกและขยายพันธิุ�เพยีงรายเดียวที�นำ
เสินอผลติภณัฑ์�ห้ลายแบัรนด� ซึ่่�งทำให้เ้ราสิามีารถ
ปัรบััแตง่ผลติภณัฑ์�และบัริการของเราให้เ้ห้มีาะกบัั
แต่ละพื�นที�ทั�วโลก 

เราได้สิร้างทีมีสินับัสินุนที�แข็งแกร่งในทุกภูมีิภาค
ซึ่่�งเข้าใจความีซัึ่บัซึ่้อนและความีต้องการเฉพาะ
ของแต่ละภูมีิภาค ในขณะเดียวกันเรามีีทีมี
ถา่ยทอดทางเทคนคิที�พรอ้มีสินบััสินนุอยูซ่ึ่่�งทำงาน
ร่วมีกับัทีมีภาคสินามีของเราทั�วโลกพร้อมีกับันัก
วิจัยทั�งภายในและภายนอกเพื�อให้้แน่ใจว่าความีรู้
ของเราได้รับัการปัรับัปัรุงอย่างสิมี�ำเสิมีอและ
สิื�อสิารอย่างมีปีัระสิทิธิภิาพไปัยังทมีีและลูกคา้ของ
เรา 

Aviagen เปั็นบัริษัทปัรับัปัรุงพันธิุกรรมีแห้่งแรกที� 
จดัห้าพันธิุ�สิตัว�จากโครงการปัรับัปัรุงพันธิุ�ห้ลาย ๆ  
โครงการและเมีื�อไม่ีนานมีานี� บัรษัิท ปัรบััปัรุงพันธุิ�
แห้่งแรกที�มีีฐานการผลิตห้ลักที�ได้รับัการรับัรอง
จากห้น่วยงานระดบััชัาตเิพื�อให้ส้ิามีารถจดัห้าพนัธิุ�
สิัตว�ได้ภายใต้ระบับัคอมีพารท�เมีนท� 

 สิิ�งนี�ทำให้เ้ราอยูใ่นสิถานะที�แข็งแกรง่ในการรกัษา
ห้่วงโซึ่่อุปัทานไมี่ให้้ขาดตอนกับัลูกค้าของเราเมีื�อ
พบักบััความีท้าทาย เช่ันการอุบัตัขิ่�นของไข้ห้วดันก
ที�เกิดข่�นทั�วโลก

NEWS
Poultry business trends amid the 
coronavirus pandemic

แนวโน้มของธุริกิจ
สััตว์ปีกท่ามกลื่าง
ไวริัสัโคโรินา

Dr Rafael Monleon น.สพ. ราฟาเอล มอนลีออน

dr rafael Monleon, business manager 
for Aviagen Asia Pacific, shares his views 
on poultry business trends amid the coro-
navirus pandemic and key changes in 
animal welfare, management, genetics 
improvement and technical support. He 
also addresses hatchery issues, nutrition 
and the company’s production manual 
aimed at helping customers fully utilize 
the birds’ genetic potential. 

1. What are strengths of Aviagen’s 
products?

The performance of our products is cur-
rently outstanding, with clear advan-
tages in reproductive output, and a 
very competitive broiler. Aviagen birds 
are bred to be robust and perform in a 
broad range of environments. At the same 
time, Aviagen maintains a broad portfo-
lio of birds designed to fit specific mar-
ket requirements. When market require-
ments change, to demand, for exam-
ple, more breast meat, or differentiated 
growth rates, we are ready to adapt. All 
of our lines are selected using a balanced 
approach to ensure that needs are met at 
each level of the production chain. We 
are the only breeder that currently offers 
multiple brands, allowing us to tailor our 
product offering and services to local 
markets the world over. 

We have built very strong regionally 
based support teams, who understand 
the intricacies and unique needs of 
their regions. At the same time, we have 
a globally supported technical trans-
fer team that collaborates with our field 
teams, along with internal and external 
researchers to ensure that our knowledge 
is consistently updated and communi-
cated effectively to our teams and clients. 

Aviagen was the first breeding company to 
supply from multiple breeding programs, 
and was more recently the first breeding 
company to have major supply bases cer-
tified by the appropriate national author-
ities to allow supply under compartmen-
talization. This puts us in a strong posi-
tion to maintain unbroken supply to our 
clients when challenges such as Avian 
Influenza arise around the world.

2. Any updates for a technical hand-
book or manual to be issued in 
2021? 

We update our handbook  about every 
five years, with the last handbooks pub-
lished in 2018, so we are not expecting a 
full update for a few more years. As our 
understanding of optimal management 
develops, we aim to update the indus-
try via management advice and best-
practice documents that are released as 
appropriate, and these may be combined 
with a rewrite of the handbooks.

Our Performance Objectives are updated 
more frequently due to rapid improve-
ments being delivered by our devel-
opment team; we expect revised PS 
Objectives to be available in early 2021 
and Broiler Objectives in late 2021 or 
early 2022.

In Asia, we have committed to provid-
ing our key documents in regional lan-
guages, including Mandarin, Japanese, 
Thai, Bahasa, Korean, Tagalog, Bengali 
and Vietnamese. This is a process that 
we have recently started, and we look for-
ward to releasing these translated materi-
als early in 2021. Additional languages 
for our brands will be available within 
the next six months. As documents are 
updated, we will provide more translated 
materials.
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 3. What are the main changes in, 

for example, nutrition and hatchery 
practices?

The main developments will always be in 
the area of genetics as part of our constant 
ongoing improvement programs. That 
being said, we have a substantial team of 
experts who are constantly reviewing best 
practices in all areas of the business, and 
as the genetics change and our under-
standing of our birds and production sys-
tems evolve, these will be reflected in our 
most up-to-date advice. As a result of our 
continual improvement, it is necessary to 
periodically adjust our advice to assist 
customers in maximizing the reproduc-
tive performance of the birds. By solic-
iting feedback from clients and our vari-
ous representatives around the world, we 
are able to pull together those key prac-
tices that optimize the potential of our 
stock. One area of focus will be updated 
Grandparent (GP) Nutrition Advice. 

4. Any updates on animal welfare?

The sustainability of poultry production 
relies on the well-being of our birds. In 
line with the internationally accepted 
“Five Freedoms” as the ideal state to 
strive for, our birds are provided with 
fresh water, nutritious feed, proper 

2. มีีการอัพเดตคื่�มีือทางเทคืนิิคืหรือคื่�มีืออื�นิๆที�
จุะเผยแพร�ในิปีี 2021 หรือไมี�? 

เราอัพเดตคู่มีือของเราทุกๆ ห้้าปัี โดยห้นังสิือคู่มีือ
เลม่ีลา่สิดุเผยแพร่ในปั ี2018 ดงันั�นเราจง่ไมีค่าดวา่ 
จะมีีการอัพเดตฉบัับัสิมีบูัรณ�ภายในสิองสิามีปีันี� 
ทั�งนี�เมีื�อเรามีีความีเข้าใจเกี�ยวกับัการจัดการมีาก
ข่�น เรากจ็ะอพัเดตขอ้มีลูให้มี่ๆ  ผา่นคำแนะนำการ
จัดการ และตัวอย่างแนวปัฏิิบััติ ที�เผยแพร่ออกมีา
เปั็นระยะๆ โดยข้อมีูลอัพเดตเห้ล่านี�เองก็อาจจะ
ถูกนำไปัรวมีในคู่มีือเล่มีให้มี่ 

เปั้าห้มีายปัระสิิทธิิภาพการเลี�ยงของเราได้รับัการ
อัพเดตบั่อยกว่า เนื��องจากมีีการปัรับัปัรุงอย่าง
รวดเร็วโดยทีมีพัฒนาของเรา คาดว่าเปั้าห้มีาย
ปัระสิิทธิิภาพการเลี�ยงไก่พ่อแมี่พันธิุ� (PS) ที�
ปัรับัปัรุงแล้วจะเผยแพร่ ในต้นปัี 2564 และเปั้า
ห้มีายปัระสิิทธิิภาพการเลี�ยงไก่เนื�อ ในปัลายปัี 
2564 ห้รือต้นปัี 2565 

ในเอเชัยีเรามีุง่มีั�นที�จะเตรยีมีเอกสิารสิำคญัของเรา
ในภาษาห้ลักที�ใชั้แพร่ห้ลายในภูมีิภาค ได้แก่ จีน 
ญี�ปัุ�น ไทย บัาฮาซึ่า เกาห้ล ีตากาลอ็ก เบังกาลแีละ
เวียดนามี นี�เปั็นกระบัวนการที�เราเพิ�งเริ�มีต้นและ
เราห้วังว่าจะเผยแพร่เอกสิารที�แปัลเห้ล่านี�ในชั่วง
ต้นปัี 2564 ภาษาอื�นๆ สิำห้รับัแบัรนด�ของเราจะ
พร้อมีใชั้งานภายในห้กเดือนข้างห้น้า เมีื�อมีีการ
อัปัเดตเอกสิารเราจะเตรียมีแปัลเอกสิารเพิ�มีเติมี 

handling, health care and environments 
appropriate to their needs. We also work 
in line with the “Three Essentials of 
Stockmanship” (the knowledge and skills 
of animal husbandry, along with empathy 
with and dedication to the birds). We also 
use these as guidance in our customer 
advice.

Welfare is an intrinsic and important ele-
ment in our breeding program. We take 
a balanced approach to our breeding, 
with equal priority placed on health and 
welfare, reproduction and performance 
traits. 

Our balanced approach of simultane-
ously improving more than 50 traits has 
led to measurable improvements, not just 
in production, but also in welfare and 
sustainability. 

Sustainability was the focus of our recent 
Indian River Training Academy, where 
we explored Antibiotic free (ABF) pro-
duction, the use of alternative feed ingre-
dients, the emergence of robots and big 
data, amongst other topics. All of these 
supported the more effective use of 
resources and support for the welfare of 
the birds.
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3. อะไรคืือการเปีลิี�ยนิแปีลิงที�สำคัืญข็องค่ื�มีือ
เช่�นิโภัช่นิาการแลิะการปีฏิิบััติในิโรงฟัักไข็�? 

การพัฒนาห้ลัก ๆ จะเปั็นด้านพันธิุกรรมีซึ่่�งเปั็น
สิว่นห้น่�งของโครงการปัรับัปัรงุอยา่งตอ่เนื�องของ
เรา ดงัที�กลา่วมีา เรามีทีีมีผูเ้ชัี�ยวชัาญจำนวนมีาก
ที�คอยตรวจสิอบัแนวปัฏิิบััติที�ดีที�สิุดในทุกด้าน
ของธุิรกิจอยู่ตลอดเวลาและเมีื�อพันธุิกรรมีและ
ความีเข้าใจเกี�ยวกับัสิัตว�และระบับัการผลิต
เปัลี�ยนไปั การเปัลี�ยนแปัลงเห้ล่านี�ถูกบัรรจุใน
คู่มีือและปัรับัคำแนะนำให้้ทันสิมีัยอยู่เสิมีอ การ
ปัรับัปัรงุอยา่งตอ่เนื�องของเรา จำเปัน็ตอ้งปัรบััขอ้
แนะนำเป็ันระยะๆเพื�อชั่วยลูกค้าให้้ได้ปัระโยชัน�
จากการใช้ัสิายพันธิุ�อย่างเต็มีศัักยภาพ จากการ
สิอบัถามีความีเห้็นจากลูกค้าและตัวแทนต่างๆ
ของเราทั�วโลก เราสิามีารถรวบัรวมีแนวทาง
ปัฏิบิัติัที�สิำคัญเพื�อให้ใ้ช้ัสิายพันธิุ�ได้เต็มีศักัยภาพ 
สิ่วนห้น่�งที�จะได้รับัการอัปัเดตคือคำแนะนำด้าน
โภชันาการของปัู�ย่าพันธิุ� (GP) 

4. ในิค่ื�มีือฉบัับัลิ�าสุดมีีการปีรับัปีรุงเกี�ยวกับั
สวัสดิภัาพสัตว์หรือไมี�? 

ความียั�งยืนของการผลิตสิัตว�ปัีกข่�นกับัความีเปั็น
ดอียู่ดี่ของไก่ของเรา เพื�อให้ส้ิอดคล้องกับั “อิสิระ
ทั�งห้้า” ซึ่่�งเปั็นที�ยอมีรับัอย่างกว้างขวางว่าเปั็น
สิถานะในอุดมีคติของเรา ไก่ของเราได้รับัน�ำ 
อาห้ารที�มีคีณุคา่ทางโภชันาการ ไดร้บััการจดัการ
ที�ถูกต้อง ดูแลสุิขภาพและจัดสิภาพแวดล้อมีที�
เห้มีาะกับัความีต้องการ นอกจากนี�เรายังปัฎิิบััติ
งานสิอดคล้องกับั“ Three Essentials of 
Stockmanship” (ความีรู้และทกัษะในการเลี�ยง
สิัตว� การเอาใจใส่ิและการอุทิศัตนของผู้ปัฎิิบััติ
งาน) เราปัฎิบิัตัแิละแนะนำลกูค้าของเราให้ป้ัฎิบิัตัิ
ตามีแนวทางนี�  

สิวสัิดภิาพสิตัว�เปัน็องค�ปัระกอบัที�สิำคญัและเปัน็
ห้ัวใจที�แท้จริงในการปัรับัปัรุงพันธิุ�ของเรา เราใชั้
แนวทางที�สิมีดุลในการปัรับัปัรุงพันธิุ�โดยให้้ความี
สิำคัญกับัสุิขภาพ สิวัสิดิภาพสิัตว� การสิืบัพันธุิ� 
และสิมีรรถนะการเติบัโต อย่างเท่าเทียมีกัน 
แนวทางคดัเลอืกพันธิุ�ที�สิมีดลุของเรา ไดป้ัรับัปัรงุ
คณุลักษณะมีากกวา่ 50 รายการไปัพรอ้มีๆกนัซึ่่�ง
วัดผลได้ พร้อมีกันนั�นเรายังรวมีสิวัสิดิภาพสิัตว�
และความียั�งยืนด้วย 

ความียั�งยนืเปัน็ห้วัใจของการอบัรมี Indian River 
Training Academy ครั�งล่าสิุด ซึ่่�งเราได้ศั่กษา
แนวทางการผลิตที�ปัลอดสิารปัฎิิิชัีวนะ Anti-
biotic free (ABF) การใช้ัสิารเสิริมีทางเลือก 
วิวัฒนาการของหุ้่นยนต�และbig data ฯลฯ สิิ�ง
เห้ล่ านี� สินับัสินุนการใชั้ทรัพยากรอย่างมีี
ปัระสิิทธิิภาพมีากข่�นและสินับัสินุนสิวัสิดิภาพ
ของสิัตว�ปัีก 

5. ผลิิตภััณฑ์์ช่ั�นินิำข็อง Aviagen คืืออะไร? 

ในเอเชีัยแบัรนด�ของ Aviagen ทั�งสิามีแบัรนด� 
ได้แก่ Arbor Acres, Indian River และ Ross 
เปั็นแบัรนด�ชัั�นนำที��ได้รับัการยอมีรับัในตลาด

5. What are Aviagen’s leading 
products? 

In Asia, all three Aviagen brands – Arbor 
Acres, Indian River, and Ross – are 
recognized leaders in various markets. 
Depending on the region, different prod-
ucts may dominate; for example, in Latin 
America, Ross 308 AP is the preferred 
bird, while in North America, the Ross 
708 tends to be the bird of choice. 

The remainder of the world finds the Ross 
308, Arbor Acres Plus and Indian River 
most suited to their market needs. These 
birds compete with each other in various 
countries. While the crosses are similar 
enough to compete effectively within a 
market, each has its unique profile that 
may be more advantageous to certain 
management strategies or end products.

In addition to our female offerings, 
Aviagen has started to offer various 
Males on a region-by-region basis. This 
allows for further targeting of the perfor-
mance mix required in specific markets 
and is something we will expect to see 
more of in future.

6. Any interest to introduce Indian 
River in Thailand?

At this time, we enjoy a strong relation-
ship with our joint venture partners in 
Thailand who distribute Arbor Acres and 
Ross, and we have no current plans to 
introduce another brand.

7. Please highlight Aviagen’s major 
genetics goals for 2020-2025.

We are focusing our improvement 
efforts on the 3 pillars of sustainability 
– Environmental, Economic and Social 
– as well as the top 5 UN Sustainable 
Development Goals (SDGs). The SDGs 
reflect areas where the meat poultry sec-
tor can make a difference for sustain-
ability: Zero Hunger; Good Health and 
Wellbeing; Quality Education; Industry, 
Innovation and Infrastructure; and 
Climate Action. 

Upholding the Environmental pillar of 
sustainability, through our balanced 
breeding approach, we create production 
efficiencies that reduce our carbon foot-
print, helping to sustain the earth for cur-
rent and future generations  

The emphasis of the Social pillar is on the 
well-being of people. We contribute to the 
health and welfare of people by helping 
our customers put #FoodOnEveryTable 
in communities around the world. We 
also care about our employees, future 
professionals and the communities we 
serve. 

We support the Economic pillar by pro-
moting the businesses of our custom-
ers, the world’s poultry producers. 
Improvement in Feed Conversion Ratio 
(FCR) means that the broiler of today 
requires less feed than in years past, and 
feed makes up 70% of production costs. 
Other breeding advancements that boost 
the bottom line of producers include 
enhanced growth rate, high meat yield, 
and excellent bird health and robustness. 
And finally, we promote business success 
by offering a variety of breeding stock, 
enabling our customers to offer the right 
bird for the right world market. 

If we cover the first two pillars well and 
select the birds and traits that are desired 
by retailers and consumers, we will ful-
fill the requirements for the economic 
pillar. To support these themes, we see 
continued use of existing technology, 
such as selecting families in contrasting 
environments, using Radio Frequency 
Identification (RFID) technology to track 
feed and water intake, applying imag-
ing technologies to allow us to look at the 
organs and muscle masses of the birds in 
a non-invasive way, as well as genomic 
technologies.

8. What is the best performance for 
the Ross 308 broiler and PS in Asia 
Pacific so far?

We see outstanding results with all of our 
brands, not just the Ross. In Thailand, 

The very best Ross 308 flocks in Asia 
achieved in excess of 180 chick per hen 
housed to 64 weeks in 2020.
ไก่่พันธุ์์� Ross 308 ที่ี�ให้้ผลผลิตที่ี�ดีีที่ี�ส์์ดี ในภููมิภูาคเอเชีีย 
ในปีี 2020 ให้้ลููก่ไก่่เน้�อค์์ณภูาพดีี 180.2 ตัว ในห้้วง 64 
สัปีดีาห้�
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for instance, an Arbor Acres customer 
averaged 165 chicks per hen housed to 
64 weeks, with their best flocks achiev-
ing in excess of 175 chicks at the same 
age. The single best flock in the Asian 
region achieved 180.2 saleable chicks to 
64 weeks, with Ross 308 flocks reported 
in the previous year. 

In New Zealand, the 400 Club (an 
award for growers achieving a European 
Performance Efficiency Factor (EPEF) of 
400 or higher) has recently been changed 
to the 450 Club to reflect the outstand-
ing performance of producers there. In 
New Zealand, we are even seeing EPEFs 
of over 500 (with the best reported so far 
this year at 512), which shows what the 
Ross 308 can do in nearly optimal condi-
tions. Under the more challenging condi-
tions of most of the Asia Pacific region, 
EPEFs of around 400 are becoming more 
and more normal. In open-sided housing 
in Bangladesh, Indian River has reported 
flocks achieving over 420 EPEF. Arbor 
Acres in Korea routinely sees whole com-
plexes averaging close to 400, and Ross 
has achieved these numbers in Thailand, 
Japan and other territories. The potential 

is there, but the management in its widest 
sense (nutrition, biosecurity, stockman-
ship, capital investment, etc.) is often the 
limiting factor to achieving these results.

9. How has COVID affected your 
marketing and sales growth? 

We cannot express enough thanks for the 
dedication of our export teams around the 
world, the support of the airlines and the 
patience of our clients. The major chal-
lenge that we have seen with COVID 
has been in the shrinking pool of air-
craft available for the transport of chicks 
and local restrictions on the opening of 
airports. Many routes simply shut down 
or offered only narrow-body aircraft, 
which are unsuitable for chick transport, 
replacing the typical wide body planes 
for flights. We had to move some orders 
and find new routes and new ways of mov-
ing chicks. Traditionally, we were limited 
to one or two pallets of chicks per plane. 
Working with Qatar Airlines, we were 
able to set a new world record of 16 pal-
lets of chicks on a single aircraft, routed 
especially for the delivery of chicks into 
Bangladesh, to fulfill the requirements of 
our GP and PS customers there. Many of 

ต่างๆ ความีนิยมีของแบัรนด�อาจแตกต่างกันไปัใน
แตล่ะภมูีภิาค ตวัอยา่งเชัน่ในละตนิอเมีรกิาซึ่่�ง Ross 
308 AP ได้รับัความีนิยมี ในขณะที�ในอเมีริกาเห้นือ 
Ross 708 เปัน็ผลติภณัฑ์�ยอดนยิมี สิว่นที�เห้ลอืของ
โลกพบัว่า Ross 308, Arbor Acres Plus และ 
Indian River สิอดคลอ้งกบััความีตอ้งการของตลาด
มีากที�สิุด ในขณะที��สิายพันธิุ�เห้ล่านี�มีีคุณสิมีบััติเด่น
ที�ใกล้เคียงกันมีากพอที��จะแข่งขันกันได้อย่างมีี
ปัระสิิทธิิภาพในแต่ละปัระเทศั แต่ละสิายพันธิุ�ก็มีี
ลักษณะเฉพาะ ที�อาจสิร้างความีได้เปัรียบัสิำห้รับั
กลยุทธิ�การเลี��ยงการจัดการ ห้รือผลิตภัณฑ์�เปั้า
ห้มีายที�ต่างกันได้ 

นอกจากไก่สิายแมี่แล้วแล้ว Aviagen มีีไก่พ่อพันธิุ�
ที�ห้ลากห้ลาย ตามีความีต้องการในแต่ละภูมีิภาค 
สิิ�งนี�ชั่วยให้้สิามีารถกำห้นดเปั้าห้มีายเพิ�มีเติมีของ
การผสิมีผสิานปัระสิทิธิภิาพที�จำเป็ันในแตล่ะตลาด
และเปั็นสิิ�งที�เราคาดว่าจะได้เห้็นมีากข่�นในอนาคต

6. มีดีำริที�จุะเปิีดต้วสายพันิธ์ุุ์ Indian River ในิ
ปีระเทศไทยหรอืไมี�? 

ในขณะนี�เรามีีความีสัิมีพันธิ�ที�แน่นแฟ้้นกับัผูร่้วมีทุน
ในปัระเทศัไทยซ่ึ่�งเป็ันผูจั้ดจำห้น่ายสิายพนัธิุ� Arbor 
Acres และ Ross และเรายงัไม่ีมีแีผนที�จะแนะนำ
แบัรนด�อื�นในขณะนี�

7. เปี้าหมีายด้านิพันิธุุ์ศาสตร์ที�สำคืัญข็อง 
Aviagen ในิปีี 2020-2025

เรามีุ่งเน้นการปัรับัปัรุง 3 เสิาห้ลักของความียั�งยืน 
ได้แก่ สิิ�งแวดล้อมี เศัรษฐกิจ และสิังคมี รวมีถ่งเปั้า
ห้มีายการพัฒนาที�ยั�งยืน (SDGs) ของสิห้ปัระชัาชัาติ 

5 อันดับัแรก SDGs สิะท้อนถ่งภาคสิ่วนที�เนื�อสิัตว�ปัีก
สิามีารถสิร้างความีแตกต่างเพื�อความียั�งยืน: ขจัด
ความีห้ิวโห้ย; สิุขภาพดีและความีเปั็นอยู่ที�ดี; การ
ศ่ักษาที�มีีคุณภาพ; อุตสิาห้กรรมีนวัตกรรมีและ
โครงสิร้างพื�นฐาน และการดำเนินการด้านสิภาพภูมีิ
อากาศั

เราย่ดห้ลักด้านสิิ�งแวดล้อมีเพื�อสิร้างความียั�งยืนด้วย
แนวทางการปัรับัปัรุงพันธิุ�ที�สิมีดุลเราสิร้างปัระสิิทธิภิาพ
การผลิตที�ลดการปัล่อยก๊าซึ่คาร�บัอนไดออกไซึ่ด� ชั่วย
อนุรักษ�และสิ่งต่อโลกให้้คนรุ่นถัดไปั เสิาห้ลักทาง
สิังคมีเน้นที�ความีเป็ันอยู่ที�ดีของผู้คน เรามีีส่ิวนช่ัวย
เห้ลือสุิขภาพและสิวัสิดิภาพของผู้คนด้วยการชั่วย
ลูกค้าของเรามีอบั Food On EveryTable ให้้ชัุมีชัน
ต่างๆทั�วโลก นอกจากนี�เรายังให้้ความีสิำคัญกับั
พนักงาน เพื�อนร่วมีอาชัีพในอนาคตและชัุมีชันที�เรา
ให้้บัริการ

เราสินับัสินุนเสิาห้ลักด้านเศัรษฐกิจโดยการสิ่งเสิริมี
ธิุรกิจของลูกค้าผู้ผลิตสัิตว�ปีักของโลก การปัรับัปัรุง
อัตราการเปัลี�ยนอาห้าร (FCR) ห้มีายความีว่าไก่เนื�อ
ในปััจจุบัันต้องการอาห้ารน้อยกว่าในปัีที�ผ่านมีาและ
อาห้ารสิัตว�คิดเปั็น 70% ของต้นทุนการผลิต ความี
กา้วห้นา้ในการเพาะพนัธิุ�อื�น ๆ  ที�ชัว่ยเพิ�มีผลกำไรของ
ผู้ผลิต ได้แก่ อัตราการเติบัโตที�เพิ�มีข่�นผลผลิตเนื�อสิูง 
สิุขภาพและความีแข็งแรงที�เปั็นเลิศั

และท้ายสิุดเราสิ่งเสิริมีความีสิำเร็จทางธิุรกิจด้วย
การนำเสินอ พันธิุ�สิัตว�ที�ห้ลากห้ลายซึ่่�งช่ัวยให้้ลูกค้า
ของเราสิามีารถนำเสินอไก่เนื�อที�เห้มีาะกับัตลาด
ทั�วโลก

ห้ากเราครอบัคลุมีห้ลักทั�งสิองได้ดีและเลือกไก่
เนื�อที�มีีลักษณะเปั็นที�ต้องการของผู้ค้าปัลีกและผู้
บัริโภค เรากต็อบัโจทย�ทางเศัรษฐกจิ เพื�อสินบััสินนุ
แนวทางดังกล่าว เรายังคงใชั้เทคโนโลยีที�มีีอยู่ เชั่น
การเลอืกครอบัครวัในสิภาพแวดลอ้มีที�แตกตา่งกนั 
การใช้ัเทคโนโลยี�ระบัุเอกลักษณ�ด้วยคลื�นวิทยุ 
(RFID) เพื�อติดตามีการกินอาห้ารและการดื�มีน�ำ 
การใช้ัเทคโนโลยีภาพถ่ายเพื�อให้้เราสิามีารถมีอง
เห้็นอวัยวะและมีวลกล้ามีเนื�อ ของไก่ด้วยวิธีิที�ไมี่
ล่วงล�ำและเทคโนโลยีจีโนมี

8. ผลิการเลิี�ยงที�ดีที�สุดสำหรับัไก�เนิื�อ Ross 308 
แลิะไก�พันิธุ์ุ์  ในิเอเช่ียแปีซิิฟัิกในิปีัจุจุุบัันิ? 

เราเห้็นผลการเลี�ยงที�โดดเด่นของแบัรนด�ของเรา
ทั�งห้มีดไมี่ใชั่แค่ Ross ตัวอย่างเชั่นในปัระเทศัไทย
ลูกค้าของ Arbor Acres มีีลูกไก่เฉลี�ย 165 ตัว/ 
จำนวนแมี่ไก่ทั�งห้มีดที�นำเข้าเลี�ยงในชั่วงให้้ผลผลิต 
64 สิัปัดาห้� โดยฝููงที�ให้้ผลผลิตดีที�สิุดผลิตลูกไก่
มีากกว่า 175 ตัวในชั่วงอายุเดียวกัน ฝููงที�ดีที�สิุดใน
ภูมีิภาคเอเชัียผลิตลูกไก่ที�ขายได้ 180.2 ตัว ในชั่วง 
64 สิปััดาห้� จากรายงานของ Ross 308 เมีื�อปัทีี�แลว้  
ที�นิวซึ่ีแลนด� 400 Club (รางวัลสิำห้รับัผู้ผลิตที�ได้
รับั European Performance Efficiency Factor 
(EPEF) 400 ห้รือสิูงกว่า) ถูกปัรับัเปั็น 450 Club 
เพื�อสิะท้อนให้้เห้็นถ่งผลการเลี�ยงที�โดดเด่นของผู้
ผลติที�นั�น ที�นวิซึ่แีลนด�เราไดเ้ห้น็ EPEF สิงูกว่า 500 
(ผลการเลี�ยงที�ดีที�สิุดของปัีนี�อยู่ที� 512) ซึ่่�งแสิดงให้้
เห้็นถ่งศัักยภาพของ Ross 308 ในสิภาวะที�เกือบั
จะสิมีบัรูณ�ที�สิดุ ภายใตเ้งื�อนไขที�ทา้ทายของภมูีภิาค

Ross 308 has been bred for excellent chick 
numbers but also fast efficient growth, high 
meat yield, excellent health and robustness.
Ross 308 ไดี้รับก่ารพัฒนาเพ้�อให้้ไดี้จำนวนลูก่ไก่่ที่ี�ยอดีเยี�ยม 
และเติบโตอย่างรวดีเร็ว ให้้ผลผลิตเน้�อสูง ส์ขภูาพที่ี�ดีีเยี�ยม และ
ความแข็งแก่ร่งในสภูาวะแวดีล้อมต่างๆ



NEWS

10

our team have obviously been unable to 
visit their traditional clients. When pos-
sible, we have had local team members 
support in-country visits with clients they 
may not routinely support. We have also 
made substantial use of webinars and 
other technology to support our clients 
remotely. We have used video chat to look 

เอเชีัยแปัซิึ่ฟ้กิส่ิวนให้ญ่ EPEF ปัระมีาณ 400 กลาย
เปั็นเรื�องปักติมีากข่�นเรื�อย ๆ  ในสิภาพโรงเรือนเปัิด
ในบัังกลาเทศั มีีรายงานว่าผลการเลี�ยงของ Indian 
River มีีค่า EPEF สิูงกว่า 420 ผลการเลี�ยง Arbor 
Acres ในห้ลายคอมีเพล็กซึ่�ในเกาห้ลี มีีค่าเฉลี�ย 
EPEF ใกล้ 400 และ การเลี�ยงสิายพันธิุ� Ross ให้้
ผลใกล้เคียงกัน ในปัระเทศัไทย ญี�ปัุ�น และปัระเทศั
อื�น ๆ ศัักยภาพเห้ล่านี�เป็ันไปัได้ แต่การจัดการ 
(โภชันาการ การรักษาความีปัลอดภัยทางชัีวภาพ 
การดูแลสิัตว� เงินลงทุุน ฯลฯ ) มีักเปั็นตัวจำกัดใน
การบัรรลุศัักยภาพดังกล่าว

9. COVID ส�งผลิต�อการเตบิัโตข็องการตลิาดแลิะ
ยอดข็ายข็องคืุณอย�างไร? 

เราไมีรู่ว้า่จะขอบัคณุอยา่งไรกบััความีทุม่ีเทของทมีี
สิง่ออกของเราทั�วโลก การสินับัสินุนของสิายการบิัน
และความีอดทนของลกูคา้ ความีท้าทายที�สิำคญัอนั
เป็ันผลสิบืัเนื�องจาก COVID คอืการลดจำนวนเครื�อง
บัินขนส่ิง และข้อจำกัด ในการเปิัดสินามีบิันในที�
ต่างๆห้ลายเสิ้นทางปัิดห้รือให้้บัริการเฉพาะเครื�อง
บันิลำตัวแคบัซึ่่�งไมีเ่ห้มีาะสิำห้รบััการขนสิง่ลูกไกไ่ด้
เขา้มีาแทนที�เครื�องบันิลำตวักวา้ง เราตอ้งสิลับัคำสัิ�ง
ซืึ่�อบัางรายการ และห้าเส้ินทางให้ม่ีและวิธีิให้มี่ใน
การขนย้ายลูกไก่ 

แตเ่ดิมีเราจำกัดลูกไก่ไว้ที�ห้น่�งห้รือสิองพาเลทต่อลำ 
การทำงานร่วมีกับัสิายการบัินกาตาร�เราสิามีารถ
สิร้างสิถิติโลกให้มี่ด้วยการจัดสิ่งลูกไก่ 16 พาเลท
บันเครื�องบัินลำเดียว ไปัยังบัังกลาเทศัเพื�อตอบั

สินองความีต้องการของลูกค้าปัู�ย่าพันธิุ�และพ่อแมี่
พันธิุ�ที�นั�น 

ทมีีงานของเราห้ลายคนไม่ีสิามีารถไปัเยี�ยมีลูกคา้แบับั
เดมิีได ้ห้ากเป็ันไปัได้เราให้ส้ิมีาชิักของทีมีในพื�นที�คอย
เข้ามีาเสิริมี ในการออกไปัพบัลูกค้าในปัระเทศัที�ทีมี
ในพื�นที�อาจไม่ีไดเ้ขา้พบัเป็ันปัระจำ นอกจากนี� เรายัง
ใชั้การสิัมีมีนาผ่านชั่องทางออนไลน� และ เทคโนโลยี
อื��น ๆ เพื�อสินับัสินุนชั่วยเห้ลือลูกค้าของเราทางไกล 
เราห้ารอืกบััลกูคา้ผา่นระบับัวดิโีอเพื�อดสูิภาพในฟ้าร�มี
และสิขุภาพของไก่ เราได้ทำการทบัทวนปัระสิิทธิภิาพ
การเลี�ยงทุกเดือนด้วยโปัรแกรมี Zoom ในปัีนี�การ
สิัมีมีนาฝูึกอบัรมีปัระจำปีัของเราจัดข่�นทางออนไลน�
โดยมีกีารใชัเ้นื�อห้าที�บันัทก่ไว้ลว่งห้นา้อยา่งกวา้งขวาง 
รวมีถง่การปัระชัมุีสิดแบับัมีกีารโตต้อบั เนื�อห้าเห้ลา่นี� 
ถา่ยทอดสิดจากสิตดูโิอผลติของเราเองในสิำนกังานที�
กรุงเทพฯ 

ทีมีการตลาดของเราทำงานอย่างแข็งขัน เพื�อรักษา
ปัฏิิสิัมีพันธิ�กับัลููกค้า และยังนำเสินอโครงการให้มี่ ๆ 
เชั่นการแข่งขัน Hatching Young Artists เพื�อ
สินับัสินุนการพัฒนาศัิลปัินในมีห้าวิทยาลัยไทย ผล
งานของผูช้ันะจะถกูนาํเสินอในสิื�อสิ่ง่เสิริมีการขาย ใน
โอกาสิถัดไปั  

ด้านบัวกของ COVID คือทำให้้เรามีีเวลาและพื�นที�ใน
การพจิารณาแนวทางของเราและถามีตวัเองวา่เราจะ
ทำสิิ�งต่าง ๆ ให้้แตกต่างห้รือดีข่�นได้อย่างไร การ
สืิ�อสิารเป็ันสิิ�งสิำคัญสิำห้รับัเราไม่ีเพียงแต่ในการใช้ั
เทคโนโลยี แต่ยังใช้ัเวลาร่วมีกันเป็ันทีมีในสิำนักงาน
ให้มี่ของเราด้วย เรารู้สิ่กว่าห้ากการสิื�อสิารที�ดีข่�น  

ไดผ้ลกบััเราภายใน มีนัจะชัว่ยเพิ�มีความีสิามีารถใน
การเข้าใจความีต้องการของลูกค้า สิิ�งนี�ทำให้้เรา
ท้าทายตัวเองเพื�อทำสิิ�งที�ดีกว่าในอนาคต

10. จุำเปี็นิแคื�ไหนิต้องปีรับัตัวเพื�อให้ยังคืง
แข็็งแกร�งในิภัาวะที�ตลิาดช่ะลิอตวัลิงในิปีจัุจุบุันัิ?  

เราเห้็นว่าแมี้ว่าตลาดในเอเชัียโดยรวมีจะห้ดตัวลง
บั้างในชั่วง COVID ระบัาด แต่เราก็สิามีารถรักษา
ปัริมีาณการขายของเราไว้ได้ สิิ�งนี�บัอกให้้เราทราบั
วา่ลกูคา้บัางรายกำลงัยา้ยจากคูแ่ขง่มีาสิูผ่ลติภณัฑ์� 
Aviagen มีากข่�น

ผู้สิังเกตการณ�อุตสิาห้กรรมีจำนวนมีากคาดการณ�
ว่าจะเห็้นการฟ้้�นตัวอย่างแข็งแกร่งในช่ัวงกลางปีั   
2564 และเรารับัรู้ความีรู้สิ่กเห้ล่านี�ซึ่่�งสิะท้อนให้้
เห้็นในคำสิั�งซืึ่�อปัู�ย่าพันธิุ� ของเราในปััจจุบััน การ
ปัระกาศัเกี�ยวกับัการพัฒนาวัคซึ่ีนที�ปัระสิบัความี
สิำเรจ็มีากข่�นทำให้้ทกุคนมีคีวามีห้วงัว่า สิถานการณ�
จะฟ้้�นตวัอยา่งรวดเร็ว การเปิัดของร้านอาห้ารจาน
ด่วนและการรับัปัระทานอาห้ารในร้านอีกครั�งใน
ห้ลายสิว่นของโลก จะชัว่ยฟ้้�นความีตอ้งการบัรโิภค
เนื�อไก่ มีีแนวโน้มีว่าการทำอาห้ารเองที�บั้าน จะยัง
คงเปั็นที��นิยมีต่อไปัในอนาคตห้ลัง COVID ซ่ึ่�งจะ
เปัน็ผลดสีิำห้รบััผูค้า้ปัลกี เนื�องจากราคาที�คอ่นขา้ง
ต�ำเมีื�อเทียบักับัแห้ล่งโปัรตีนจากสิัตว�ชันิดอื�น ๆ 
โดยทั�วไปัแล้วไก่จ่งไมี่ได้รับัผลกระทบัมีากเท่ากับั
เนื�อสิัตว�ปัระเภทอื�น ๆ และเมีื�อเศัรษฐกิจฟ้้�นตัว ก็
มีีแนวโน้มีว่าไก่จะยังคงเป็ันเนื�อสิัตว�ที� เปั็นที�
ต้องการ

at on-farm conditions and bird health. 
We have conducted monthly Zoom per-
formance reviews. This year our annual 
training seminars were held online, with 
extensive use of pre-recorded material, 
as well as interactive live sessions. These 
were streamed from our very own produc-
tion studio, created in the Bangkok office. 
Our marketing team has worked hard to 
maintain touch points with our clients, 
and even bring forward new initiatives 
such as the Hatching Young Artists com-
petition to support the development of 
artists in Thai Universities. Their work 
will be featured in our promotional mate-
rials for the next year.

The positive side of COVID is that it 
has given us time and space to look at 
our approaches and ask ourselves how 
we can do things differently or better. 
Communication was key for us, not just in 
the use of technology, but also spending 
time together as a team in our new office. 
We feel that if improved communication 
works for us internally, it will enhance 
our ability to understand our customers’ 
needs. This allows us to challenge our-
selves to do better going forward.

10. Have you needed to make 
adjustment to remain strong given 
the current market slow-down?

We see that, while the overall market has 
shrunk somewhat in a number of Asian 
markets over the COVID period, we have 
been able to maintain our sales volumes. 
This tells us that some clients are moving 
more of their volume away from our com-
petitors towards Aviagen products. Many 
industry watchers are predicting a robust 
rebound in mid-2021, and we are see-
ing these sentiments reflected in our GP 
orders at present. The announcements of 
increasingly successful vaccine devel-
opment give everyone hope the situation 
will recover fairly rapidly. The reopening 
of Quick Service and dine-in restaurants 
in many parts of the world will, in turn, 
revive consumer demand for chicken. 
It seems likely that home cooking will 
remain popular post COVID, which will 
be good for retailers. Given its relatively 
low price point compared to other ani-
mal protein sources, chicken has gener-
ally not been impacted as badly as other 
meats, and as economies restart, it is 
likely that chicken will remain the meat 
of choice. n

Aviagen top commitments involves sustainabil-
ity, animal welfare and supply global food 
demand 
ความม์่งมั�นของ Aviagen เก่ี�ยวข้องก่ับความยั�งย้น สวัสดีิภูาพ
สัตว� และก่ารจัดีห้าอาห้ารให้้เพียงพอก่ับความต้องก่ารที่ั�วโลก่
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By Lee Feed Mill analysts

สัถานการิณ์์แลื่ะ
แนวโน้มริาคา
วัตถุดิบอาหาริสััตว์ 
ที�สัำาคัญ
ตุลื่าคม ถึง 
พฤศจิกายน 2564

Corn

Prices rose between July and September 
ahead of the new harvest. Sporadic rain 
caused crops to fail in some areas. Border 
shipments were cut off to contain Covid-
19, interrupting corn supplies. At the 
end of July and August, newly harvested 
corn began to hit the market along with 
supplies from Cambodia and thus prices 
softened.   Heavy rains in September 
hampered harvesting and caused logisti-
cal issues. Imported substitutes are more 
expensive due to soaring freight costs and 
the weak baht. The average price in July 
was 10.36 baht/kg, August 10.22 baht/kg 
and September 11.19 baht/kg.

October - November 2021

Prices in October and November are 
likely to remain firm due to higher prices 
for carbohydrate substitutes and costlier 
logistics amid steady demand for corn.

Broken rice

Demand for broken rice receded and 
prices softened from July to September. 
Demand for exports stalled due to soar-
ing freight costs and container shortages. 
Demand from the feed sector declined 
because of hog diseases. Prices shored 
up again in September because of rising 
demand from feed mills and farms who 
sought it as a cheaper substitute for other 
carbohydrate sources. Broken rice in July 

ข�าวีโพด

ภาวะราคาตลาดในชัว่งเดอืนกรกฎิาคมี - กนัยายน 
2564 ราคาปัรับัตัวสิูงข่�นในเดือนกรกฎิาคมี 
เนื�องจากเปั็นชั่วงรอยต่อการเก็บัเกี�ยวข้าวโพด
ฤดูกาลให้มี่ ฝูนทิ�งชั่วงในบัางพื�นที�ทำให้้ต้น
ข้าวโพดกระทบัแล้งบัางจุด และจากมีาตรการ
ปั้องกันโรคโควิด ทำให้้มีีคำสิั�งปัิดด่านการค้า
ชัายแดนในบัางชั่วง สิ่งผลต่อการสิ่งข้าวโพดข้ามี
มีาฝูั�งไทย และเมีื�อเข้าสิูช่ัว่งปัลายเดอืนกรกฎิาคมี 
ถง่สิงิห้าคมี ผลผลิตขา้วโพดรุ่นแรกเริ�มีเขา้สิูต่ลาด
มีากข่�น ผลผลิตจากชัายแดนกัมีพูชัาที�เข้าตลาด
มีากข่�นราคาจ่งอ่อนลงเล็กน้อย แต่เมีื�อเข้าสิู่ชั่วง
เดือนกันยายนทิศัทางราคาปัรับัตัวสิูงข่�น ผลกระ
ทบัจากฝูนตกต่อเนื�องในห้ลายพื�นที�และบัางแห้่ง
ได้รับัผลกระทบัจากน�ำท่วมี เปั็นอุปัสิรรคต่อการ
เกบ็ัเกี�ยวและการขนสิง่ รวมีถง่ปัจัจัยราคาวัตถดิุบั
ทดแทนจากต่างปัระเทศั อัตราแลกเปัลี�ยนและ
อัตราค่าระวางเรือที�ปัรับัตัวสิูงข่�นอย่างต่อเนื�อง
กระทบัต่อต้นทุนวัตถุดิบั โดยราคาเฉลี�ยเดือน
กรกฎิาคมี อยู่ที� 10.36 บัาท/กก. เดือนสิิงห้าคมี
อยู่ที� 10.22 บัาท/กก. และเดือนกันยายน อยู่ที� 
11.19 บัาท/กก. 

แนวโน้มีราคาข้าวโพดเลี�ยงสิัตว�ในเดือนตุลาคมี - 
พฤศัจิกายน 2564 คาดการณ�ว่าราคามีีแนวโน้มี
ทรงตัวในทิศัทางแข็งเนื�องจากต้นทุนวัตถุดิบั
ทดแทนและต้นทุนการจัดการนำเข้ายังอยู่ใน
ทิศัทางสิูงข่�น ขณะที�ความีต้องการข้าวโพดของ
โรงงานอาการสิัตว�ยังมีีต่อเนื�อง

ปลายข�าวี

ภาวะราคาตลาดในชัว่งเดอืนกรกฎิาคมี - กนัยายน 
2564 ราคาปัรับัตัวลดลง เนื�องจากความีต้องการ
จากผูส่้ิงออกข้าวชัะลอตัวจากค่าระวางเรือปัรับัตวั
สิูงข่�น จากปััญห้าการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร�
ทำให้ต้นัทนุราคาขา้วสิง่ออกปัรบััตวัสิงูข่�น ขณะที�
ความีต้องการภายในปัระเทศัจากโรงงานอาห้าร
สิตัว�และฟ้าร�มีชัะลอตวัจากโรคระบัาดในสิกุร และ
เมีื�อเข้าสิูเ่ดือนกันยายน ทศิัทางราคาปัรับัตัวสูิงข่�น

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

DecNovOctSeptAugJulJunMayAprMarFebJan

Corn price 2020/2021 ราคาขาวโพด 2563/2564

Average 2020 เฉลี่ยป 25632021 (2564) 2020 (2563)

Average 2020 เฉลี่ยป 25632021 (2564) 2020 (2563)

ที่มา: สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย Price (baht/kg)ราคา (บาท/ก.ก.)

Broken rice price 2020/2021 ราคาปลายขาว 2563/2564
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จากความีต้องการของโรงงานอาห้ารสัิตว�และฟ้าร�มี
มีีมีากข่�นเพื�อทดแทนวัตถุดิบักลุ่มีคาร�โบัไฮเดรตตัว
อื�นๆ ที�ปัรับัตัวสิูงข่� โดยราคาเฉลี�ย เดือนกรกฎิาคมี 
อยู่ที� 11.43 บัาท/กก. เดือนสิิงห้าคมี อยู่ที� 10.66 
บัาท/กก. และเดอืนกนัยายน อยูที่� 11.12 บัาท/กก.

แนวโ น้มีราคาปัลายข้าวในเ ดือนตุลาคมี - 
พฤศัจิกายน 2564 คาดการณ�ว่าราคามีีแนวโน้มี
ทรงตวั เนื�องจากชัว่งเดอืนพฤศัจกิายน จะเริ�มีมีขีา้ว
เปัลอืกนาปัเีขา้สิูต่ลาดมีากข่�น ขณะที�ความีตอ้งการ
จากผู้สิ่งออกข้าวยังทรงตัว

ปลาป่น

ภาวะราคาตลาดในชั่วงเดือนกรกฎิาคมี - กันยายน 
2564 ราคาปัรับัตัวสิงูข่�นตามีตลาดตา่งปัระเทศัจาก
ปัจัจัยตน้ทนุค่าขนส่ิงที�ปัรบััตัวสูิงข่�นรวมีถง่การแพร่
ระบัาดของโรคโควิดในโรงงานแปัรรูปั ซ่ึ่�งเป็ันแห้ล่ง

averaged 11.43 baht/kg, August 10.66 
baht/kg and September 11.12 baht/kg.

Prices in October and November will be 
strong even with additional rice supplies 
appearing in November and decreasing 
demand for exports.

Fishmeal

Prices in July-September spiked, driven 
by soaring shipping costs and Covid-
19 outbreaks in fishmeal processing 
plants. Raw material supplies are ebb-
ing. Average price in July was 31 baht/
kg, August 31.67 baht/kg and September 
32 baht/kg.

Fishmeal prices from October to 
November are likely to be stable. Fishing 
activities are slowing down as domestic 
demand from aquaculture fades out by 
the end of the year. The weak baht could 
be a plus for exporters. However, soar-
ing freight costs and container scarcity 
could derail Thailand’s fishmeal export 
ambitions.

Soybean meal 

Prices have edged up amid strong 
demand. Current world prices are 40% 
above the 2020 average. Freight costs 
are three times higher than 2020 and 
the baht has slumped to 33 baht/USD. 
Average price in July was 17.85 baht/
kg, August 17.91 baht/kg and September 
18.29 baht/kg.

Prices look set to rise further in October 
and November due to limited supplies. 
Also, import prices have been high. 
Buyers are switching to locally made soy-
bean meal. Soybean import costs have 
been rising while the Thai baht continues 
to slide in Q4. n

วตัถดุบิัในการผลติปัลาปั�นเขา้สิูต่ลาดลดลง โดยราคา
เฉลี�ยเดือนกรกฎิาคมี อยู่ที� 31.00 บัาท/กก. เดือน
สิงิห้าคมีอยูท่ี� 31.67 บัาท/กก. และเดอืนกนัยายน อยู่
ที� 32.00 บัาท/กก.

แนวโน้มีราคาปัลาปั�นในเดือนตุลาคมี - พฤศัจิกายน 
2564 คาดการณ�ว่าราคามีีแนวโน้มีทรงตัว เนื�องจาก
การจับัปัลาให้มีม่ีแีนวโนม้ีที�จะลดลง แตค่วามีตอ้งการ
ภายในปัระเทศัก็เริ�มีชัะลอตัวชั่วงเพราะเข้าสิู่ปัลาย
ฤดกูาลเลี�ยงสัิตว�น�ำในเดือนพฤศัจิกายน สิว่นภาวะค่า
เงนิบัาทออ่นคา่อาจสิง่ผลบัวกตอ่การสิง่ออก แตป่ัจัจยั
ค่าระวางเรือที�ปัรับัตัวสิูงข่�นและการขาดแคลนตู้สิ่ง
สินิคา้ขาออกอาจไมีเ่อื�อตอ่การสิง่ออกปัลาปั�นมีากนกั

กากถึั�วีเห่ลืองเมล็ดนอก

ภาวะราคาตลาดในชั่วงเดือนกรกฎิาคมี - กันยายน 
2564 ปัรบััตัวสูิงข่�น เนื�องจากความีตอ้งการใช้ักากถั�ว

ในการผลิตอาห้ารสิัตว�ยังคงมีีอยู่ต่อเนื�อง ในขณะ
ที�ราคาเมีล็ดถั�วเห้ลืองในตลาดโลกยังคงอยู่ระดับั
สิูงกว่าค่าเฉลี�ยปัีที�ผ่านมีาถ่ง 40%  ปัระกอบักับั
อัตราค่าระวางเรือที�ปัรับัตัวสิูงข่�นกว่า 3 เท่าและ
ค่าเงินบัาทที�อ่อนค่าลงแตะระดับั 33 บัาท (+/-) 
โดยราคาเฉลี�ยของเดือนกรกฎิาคมีอยู่ที� 17.85 
บัาท/กก. เดือนสิิงห้าคมีอยู่ที� 17.91 บัาท/กก.  
และเดือนกันยายนอยู่ที� 18.29 บัาท/กก.

แนวโน้มีราคากากถั�วเห้ลืองเมีล็ดนอกในช่ัวง เดือน
ตุลาคมี - พฤศัจิกายน 2564  คาดว่ามีีแนวโน้มี
ปัรับัตัวข่�นต่อจากปัริมีาณสิินค้าในตลาดที�มีีจำกัด 
และชัว่งที�ผา่นมีาราคากากถั�วเห้ลอืงนำเขา้ปัรบััตวั
สิูงข่�นมีากทำให้้ผู้ ซืึ่�อห้ันมีาสิั�งซืึ่�อจากโรงสิกัด
ภายในปัระเทศัแทน ในขณะตน้ทนุถั�วเห้ลืองเมีล็ด
นำเข้ายังอยู่ระดับัสูิงและแนวโน้มีค่าเงินบัาทใน
ไตรมีาสิ 4 ยังคงมีีแนวโน้มีอ่อนค่าลง

Source: Thai Feedmill Association ที่มา: สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย Price (baht/kg)ราคา (บาท/ก.ก.)

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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Soybean meal price (2020/21) ราคากากถั่วเหลืองเมล็ดนอก (2563/64)

Average 2020 เฉลี่ยป 25632021 (2563) 2020 (2563)

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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Average 2020 เฉลี่ยป 25632021 (2564) 2020 (2563)

Fishmeal price 2020/2021 ราคาปลาปน 2563/2564
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ตรงัวัีฒนาฟาร์มใชี�เทคโนโลยจีัโนมเร่ง
การพัฒนาพันธุุ์สุกรซิึ�งเป็นกุญแจัใน
การเพิ�มผู้ลผู้ลิต  

เรวัติ โภคาวัฒนา กรรมีการผู้จัดการและผู้ก่อตั�ง
กลา่ววา่ บัรษัิทกำลงัทำโครงการวจิยัจโีนมีรว่มีกับั
มีห้าวิทยาลยัสิงขลานครนิทร�เพื�อคน้ห้ายนีลูกดก
ของแมี่สิุกรและยีนอื�นๆ ที�ชั่วยเพิ�มีผลผลิตโดย
ลงทุน 500,000 บัาทในปัีแรก 

การลงทุนด้านพันธิุศัาสิตร�ให้้ผลตอบัแทนสิูงสิุด
เมีื�อเทยีบักบััการลงทนุในโรงเรอืนและโภชันาการ
เขากล่าว

ในชั่วงทศัวรรษที�ผ่านมีา บัริษัทใชั้ค่าปัระมีาณ
พันธิุกรรมี (EBVs) แต่ปััจจุบัันนี�เห้็นว่าเทคนิค
จีโนมีมีีความีแม่ีนยำ และรวดเร็วข่�นสิำห้รับัการ
เร่งโปัรแกรมีปัรับัปัรุงพันธิุ� 

เมีื�อได้ยืนยันยีนที�บั่งชัี�ปัระสิิทธิิภาพการสืิบัพันธิุ�
สิำเร็จแล้ว บัริษัทจะขยายขอบัเขตของการวิจัย
เพื�อศั่กษายีนอื�น ๆ ที�ควบัคุมีลักษณะต่างๆ รวมี
ถ่งมีันบัาง ปัริมีาณเนื�อแดงและสิุขภาพ  

Trang Wattana takes up genomic selec-
tion to accelerate genetics development 
as a key in honing productivity. 

Rawat Pokawattana, managing director 
and founder, said the company is tak-
ing up genomic research projects with 
Prince of Songkla University in locating 
sows prolificacy genes and complex pro-
ductivity traits by investing 500,000 baht 
in the first year.

Trang Wattana Farm Co., Ltd. 
embraces genomic selection

Genetics investment gives the highest 
return compared with investing in hous-
ing, management and nutrition, he said.

In the last decade the company applied 
estimated breeding values (EBVs) tech-
nique but now seeing that genomic tech-
niques are precise and faster in acceler-
ating breeding program. 

Once confirmation of reproductive per-
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formance marker genes is accomplished, 
it will extend scope of research to explore 
other genes that regulate traits including 
leanness, meat quality, and health traits, 
he said.

Traditional EBVs has a drawback as 
the selection is relying on phenotype in 
which chances of selecting the right ani-
mal is merely 50%. Correct and flawless 
data of the seed stock set the tone for the 
selection of the following generation. 

EBVs derived from pedigree information 
are the foundation for continuous genetic 
development. Nevertheless some traits 
are difficult and expensive for apply-
ing EBVs for example disease tolerance 
which is visually undetectable.  

Genomic technique is accurate and repli-
cable. The company has so far conducted 
over 200 sequencing tests to detect the 
prolificacy gene. The result is satisfac-
tory so far.

Estrogen receptor gene found in both 
male and female influences prolificacy. 
If a gilt and boar carry the gene, the 
chance of prolificacy, having high num-
ber of piglet born/sow will be above 90%. 
The conclusion is verified after trials with 
more than 3 parturitions.  With this gene, 
an average litter size is around 17-18 
piglets.

If the sows carrying the prolific gene and 
yet delivering smaller litter size, you 
should investigate if sows are treated 
properly or they have health issues, Mr 
Rawat added. 

Ongoing selection
He picks the dam line from Denmark 
which is recognized for prolificacy to 
cross with Duroc boar from Genesus 
Canada to get finishers that have desir-
able traits, for example, robust growth 
and leanness. 

To date, the terminal boar has lived up 
with expectation in terms of robustness, 
good feed intake, good health and exem-
plar meat quality, he said.

จุดด้อยของเทคนิค EBV แบับัดั�งเดิมีคือการคัด
เลอืกข่�นอยูกั่บัลกัษณะที�มีองเห็้นและโอกาสิเลือก
สิัตว�ได้่ถูกต้องเห้มีาะสิมีมีีเพียง 50% ข้อมีูลที�ถูก
ตอ้งของพอ่แมีพ่นัธิุ�จะกลายเปัน็กรอบัสิำห้รบััการ
คัดพันธิุ�ในรุ่นต่อไปั

ค่า EBV ที�ได้จากข้อมีูลสิายพันธิุ�แท้ เปั็นฐานราก
สิำห้รับัการพัฒนาพันธิุกรรมีอย่างต่อเนื�อง 
อยา่งไรก็ตามีลักษณะบัางอย่างนั�นยากและมีรีาคา
แพงที�จะใชั้ EBV เชั่นความีทนทานต่อโรคซึ่่�งมีอง
ไมี่เห้็น

เทคนิคจีโนมีมีีความีแมี่นยำและสิามีารถทำซึ่�ำได้ 
จนถง่ขณะนี� บัริษทั ไดท้ำการทดสิอบัห้าตำแห้นง่
ยีนมีากกว่า 200 ชัุด เพื�อตรวจห้ายีนลูกดก ซึ่่�งได้
ผลลัพท�เปั็นที�น่าพอใจ

ยีนเอสิโตรเจน รีเซึ่พเตอร� ที�พบัทั�งในเพศัผู้และ
เพศัเมีียมีีผลต่อจำนวนลูก ห้ากสิุกรสิาวและสิุกร
พ่อพันธิุ� มีียีนเอสิโตรเจน รีเซึ่พเตอร� โอกาสิได้ลูก
สิุกรจำนวนมีากที�เกิดต่อแมี่สิุกรสิูงกว่า 90% ข้อ
สิรุปัได้รับัการตรวจสิอบัห้ลังจากทดสิอบักับัแมี่
สิุกรมีากกว่า 3 ครอก ด้วยยีนนี�ขนาดลูกต่อครอก
เฉลี�ยอยู่ที�ปัระมีาณ 17-18 ตัว  

“ห้ากแม่ีสิุกรมีียีนลูกดกและให้้ลูกต่อครอกน้อย 
คณุควรตรวจสิอบัว่าแม่ีสิกุรได้รบััการจัดการอย่าง
ถูกต้องห้รือไมี่ ห้รือมีีปััญห้าสิุขภาพ” คุณเรวัต
กล่าวเพิ�มีเติมี

การเลือก  

ตรงัวฒันาฟ้าร�มี เลอืกสิกุรสิายแมีม่ีาจากปัระเทศั
เดนมีาร�กซึ่่�งได้รับัการยอมีรับัในเรื�องลูกดก มีา
ผสิมีก้บั พ่อพันธิุ�ดูรอคจาก Genesus Canada 
เพื�อให้้ได้สิุกรขุน ที�มีีลักษณะเชั่นการเติบัโตที�ดี 
และ มีีเนื�อแดงสิูง

จนถ่งปััจจุบััน สิุกรพ่อพันธิุ�สิุดท้ายมีีคุณภาพตามี
ความีคาดห้วัง ในแง่ของความีแข็งแรง การกิน
อาห้ารที�ดี สิุขภาพ และคุณภาพเนื�อที�ดี

ผลการเลี�ยงที�ดีทำให้้บัริษัททดสิอบัปัระสิิทธิิภาพ
ของสิุกรสิายแมี่ ตรังวัฒนาฟ้าร�มี ได้สิั�งซึ่ื�อแมี่สิุกร
สิองสิาย 60 ตวั (landrace x yorkshire) น�ำห้นัก 
70 กก. จาก Genesus Canada  เพื�อมีาผสิมีกับั
พอ่พนัธิุ�� Genesus เพื�อปัระเมีนิลกัษณะการเจรญิ
พันธิุ� และปัระสิิทธิิภาพการเจริญเติบัโตของสุิกร
ขุน เทียบักับัสิายพันธิุ�จากเดนมีาร�ก 

เป้าห่มายการปรับปรุงพันธุุ์

ปัระสิทิธิภิาพการให้ผ้ลผลติและการเตบิัโตของแมี่
สิกุรดีข่�นทุกปีั บัรษัิทนำเข้าพ่อพันธิุ�แม่ีพันธิุ�ชัั�นเลิศั
จากเดนมีาร�กและแคนาดาเปั็นปัระจำ มีีมีูลค่า
มีากกวา่ 3 ลา้นบัาท / ปั ีนา่เสิยีดายที�มีเีพยีง 10% 
ของพันธิุ�สิัตว�ที�นำเข้ามีาเท่านั�นที�มีียีนลูกดก ด้วย
เห้ตนุี� 90% ของพอ่ แม่ีพนัธิุ�ที�นำเข้าจง่ตอ้งถกูขาย 
ออกเปั็นสิุกรขุน  

This has prompted him to test sow perfor-
mance. The company ordered a group of 
60 cross bred gilts (landrace x yorkshire) 
weighting 70 kg from Genesus, Canada. 

The sows are crossed with Genesus boar 
to evaluate prolific trait and growth perfor-
mance of the finishing hogs compared with 
those descended from Denmark dam line.

Performance goals  
Sow reproductive and growth perfor-
mance has been lifted every year. The 
company regularly imports top breeders 
from Denmark and Canada worth more 
than 3 million baht/year. Regretfully only 
10% of the imported seed stock carries 
the prolific genes. As a result, some 90% 
of the those breeders have to be sold as 
finishers.

At the moment, Trang Wattana Farm 
maintains around 30-31 PSY and expects 
to rev the PSY to 32 in 2021.

“We can raise the piglets/sow/year to 36 
head by 2023 though genomics selec-
tion. In Europe producers have already 
achieved 42 p/s/y. We can achieve the 
same goal in the next few years,” he 
added. 

Economics of genetics

Many local producers are reluctant to 
invest in genetics although the invest-
ment can shortly payback due to larger 
litter size.

“Additional piglets add profit,” he said. 
With well performing sows, a farm owner 
can cut the sow population by 50%. 
Keeping  less sows reduces operating 
expenses while having more time to focus 
on core business rather than running the 
farm reactively, ” he added.

Management

Mr Raewat focuses on herd health 
and herd immune to save medication 
expenses  and keeps high liveablity. Its 
vaccination program contains only clas-
sical swine fever, foot and mouth disease 

An area set aside nearby the farm gate for delivering live animals to buyers.
พ้�นที่ี�ข้างปีระตูฟาร�มเพ้�อส่งสัตว�มีชีีวิตไปียังผู้ซื้้�อ
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and circovirus. He sees vaccinations 
against porcine reproductive and respira-
tory syndrome (PRRS ) is not necessary. 
On the contrary, it could lead to high pre-
weaning mortality. 

Gilt acclimation could be countered pro-
ductive because the gilts are unnecessar-
ily risked by exposing with Actinobacillus 
pleuropneumoniae and ileitis. 

Preparing healthy gilts is a fundamen-
tal for longevity production. The gilts of 
the same age will be grouped together for 
12 weeks. If necessary the maximum age 
difference could be 4 weeks. The gilts 
are not mingled with older sows. During 
the 12 weeks acclimatization period, sick 
animals are removed. 

The gilts will shed virus and bacteria 
only in the first 7-8 weeks. With this, the 
gilts have similar immunity.

ขณะนี�ตรังวัฒนาฟ้าร�มีรักษาจำนวนลูก/แมี่/ปัี
ปัระมีาณ 30-31 ตัวและคาดว่าจะเพิ�มีข่�นเปั็น 32 
ตัวภายในปัี 2564  

“เราจะสิามีารถเพิ�มีจำนวน ลกูสุิกร/แม่ี/ปีั ให้ไ้ด้ 36 
ตวั ภายในปั ี2566 ดว้ยเทคโนโลยจีโีนมีกิสิ�  ในยโุรปั
จำนวนลูกสิุกร/แมี่/ปัี ทำได้ถ่ง 42 ตัวแล้ว เรา
สิามีารถบัรรลุเปั้าห้มีายเดียวกันได้ในอีกไมี่กี�ปัีข้าง
ห้น้า” เขากล่าวเสิริมี

เศรษัฐศาสตร์พันธุุศาสตร์

ผู้ผลิตในปัระเทศัห้ลายรายรีรอที�จะลงทุนปัรับัปัรุง
พนัธุิกรรมี แม้ีวา่การลงทนุจะสิามีารถยน่เวลาคืนทุน
เนื�องจากขนาดลูกต่อครอกที�เพิ�มีข่�น  

“ลูกสิุกรที�เพิ�มีข่�น เพิ�มีผลกำไร” คุณเรวัติกล่าว 
“ด้วยผลการเลี�ยงแม่ีสิุกรที�ดีข่�น ผู้ปัระกอบัการ
สิามีารถลดขนาดฝูงูแม่ีสิกุรลงได้ 50% ดว้ยขนาดฝูงู
ที� เล็กลงค่าใชั้จ่ายในการดำเนินงานก็ลดลง ผู้
ปัระกอบัการมีีเวลามีากข่�น ในการบัรหิ้ารธิรุกจิห้ลกั
มีากกว่าการแก้ปััญห้าวันต่อวัน” เขากล่าวเสิริมี

การจััดการ  

คุณเรวัติเน้นไปัที�สิุขภาพและภูมีิคุ้มีกันของฝููง เพื�อ

During gestation the 1st parity sows 
are grouped together and isolated from 
older sows as their immunity are not well 
developed yet. The 2nd parity sows are 
grouped together.  The 3rd and 4th par-
ity sows can be mingled with and 5th-6th 
parity group. 

With healthy sows, conception rate at the 
4th parity is around 96-97%.

It applies 3-site production system. Good 
nursery barns are expensive as it costs 
around 5,000 baht/head.  The nursery 
barns are unlike a grower house. 

The company spends heavily in good 
steel flooring system for gestation, far-
rowing and nursery which is clean and 
dried all the time. Piglets diarrhea is 
lessened and livability improved. 

Mortality from weaned-starter is below 

1% and starter-finisher below 1%. The 
beauty of the 3-site production is that the 
animals are healthier through to finishing 
stage due to uniform immunity.

Sow replacement rate is around 65%. 
Only well performed sows are in service. 
Sows will be culled due to irregular estrus 
cycle, high abortion rate, sick, high born-
dead - mummies and stillborns, small lit-
ter size.  On the contrary, replacement 
rate is around 35% in typical operation. 

Each sow has to generate profit. An aver-
age litter size is 14 pigs whilst break-
even is 13 pigs. It sees strong potential 
to raise the litter size to 17 piglets. The 
piglets are moved to nursery unit at 26 
days of age.

Feed cost per gain (FCG) at nursery 
(7-25kg) is around 28 baht/kg and finish-
ing hogs from 25-105 kg around 36.50 
baht/kg.

In a bid to reduce FCG further, it has 
taken up trials to reduce FCG by refor-
mulating the feed based on energy 
requirement while amino acid profile is 
slightly refined. 

Farrowing and nursery

Good nutrition assures healthy sows that 
deliver high milk yield, accelerating the 
piglets to reach the market weight.

He applies fiber up to 11 % in gestation 
feed. The sows face with stress as daily 

ลดค่าใช้ัจา่ยในการใชัย้าและชัว่ยให้ก้ารเลี�ยงรอดดขี่�น  
โปัรแกรมีการฉดีวคัซึ่นีของฟ้าร�มีครอบัคลมุีเฉพาะโรค 
อห้ิวาต�สิุกร โรคปัากและเท้าเปั้�อยและเซึ่อร�โคไวรัสิ

คณุเรวัตมิีองว่าการฉีดวัคซีึ่นป้ัองกันโรคพีอาร�อาร�เอสิ 
(PRRS) เป็ันสิิ�งที�ไม่ีจำเป็ันและอาจนำไปัสิูก่ารเสีิยชัวีติ
ก่อนห้ย่านมีได้สิูง

การปัรับัสิภาพสิุกรสิาวเปั็นอีกความีเสิี�ยงที�เปัล่า
ปัระโยชัน� และยังเพิ�มีความีเสิี�ยงที�จะสัิมีผัสิกับัเชัื�อ 
Actinobacillus pleuropneumoniae และ ileitis

การเตรยีมีสุิกรสิาวให้แ้ขง็แรงเปัน็พื�นฐานสิำห้รบััการ
ให้ผ้ลผลติ ที�ยั�งยนืของสิกุร สิกุรสิาวที�มีอีายเุทา่กนัจะ
นำมีาเลี�ยงด้วยกันเปั็นกลุ่มี นาน 12 สิัปัดาห้� ห้าก
จำเปั็นความีแตกต่างของกลุ่มี อายุสิูงสิุดคือสิี�สิัปัดาห้� 
ไมี่นำสุิกรสิาวมีาคลุกกับัแม่ีสิุกรที�มีีอายุมีาก ในช่ัวง 
12 สิัปัดาห้�ที�คลุกฝููง   สิัตว�ปั�วยจะถูกนำออกจากฝููง

สิกุรสิาวจะกระจายเชัื�อไวรสัิและแบัคทเีรยีในชัว่ง 7-8 
สิัปัดาห้�แรกเท่านั�น ห้ลังจากนั�นสุิกรสิาวทุกตัวจะมีี
ภูมีิคุ้มีกันที�ใกล้เคียงกัน 

ในชั่วงอุ้มีท้อง แม่ีสิุกรท้องแรก จะถูกเลี�ยงรวมีกัน 
แยกออกจากแม่ีสิุกรที�มีีอายุมีากเนื�องจากภูมีิคุ้มีกัน

Office located off the farm area to strengthen biosecurity
สำนัก่งานตั�งอยู่นอก่พ้�นที่ี�ฟาร�ม เสริมความมั�นคงที่างชีีวภูาพ

ของพวกมีันยังไมี่พัฒนาเต็มีที� แมี่สิุกรท้องที� 2 ถูก
จดักลุม่ีเข้าด้วยกัน แม่ีสิกุรท้องที� 3 และ 4 สิามีารถ
จับักลุ่มีได้กับัแมี่สิุกรท้องที� 5-6 ได้ 

สิำห้รับัสิุกรนางที�มีีสิุขภาพดีอัตราการผสิมีติดใน
ท้องที�ี� 4 อยู่ที� 96-97%

คณุเรวตัใิชัร้ะบับัการผลติแบับัทร-ีไซึ่ต� (3-site) โรง
เรือนอนบุัาล ที�ดมีีรีาคาแพงปัระมีาณ 5,000 บัาท/
ห้ัว ซึ่่�งต่างจากโรงเรือนสิุกรขุน 

บัริษัทลงทุนติดตั�งพื�นเห้ล็กอย่างดีสิำห้รับัโรงเรือน
อุ้มีท้อง-คลอด และโรงเรือนอนุบัาลซึ่่�งต้องสิะอาด
และแห้ง้ตลอดเวลา ผลที�ไดคื้อลกูสิกุรทอ้งเสิยีนอ้ย
ลงและอัตราการเลี�ยงรอดดีข่�น

อตัราการตายในช่ัวงก่อนห้ย่านมีต�ำกว่า 1% และสัิก
รรุ่น-ขุนต�ำกว่า 1% ข้อได้เปัรียบัของการผลิต
แบับัทรี-ไซึ่ต�คือสัิตว�มีสุีิขภาพดีข่�นจนถง่สุิกรขุนระยะ
สิดุท้ายเนื�องจากภมูีคิุม้ีกนัที�สิมี�ำเสิมีอของสิกุรทั�งฝูงู  

อัตราการทดแทนแมี่สิุกรอยู่ที�ปัระมีาณ 65% 
เฉพาะแมี่สิุกรที�ให้้ผลผลิตดีเท่านั�นที�จะอยู่ในวงจร
การผลติ แมีส่ิกุรจะถกูคดัออกเนื�องจากรอบัการเป็ัน
สิัดผิดปักติ อัตราการแท้งสิูง ปั�วย การเกิด ตาย
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ration has been reduced from 6.8 kg dur-
ing lactation to 3 kg before mating and 
below 2.4 kg/day during gestation. His 
proprietary fiber has high water holding 
capacity which helps the sows to endure 
stress from changing rations.

He treats the piglets with the best ingre-
dients to be used during the pre-warning 
and nursery feed. The best feed gives the 
highest return at this point. 

The pre-weaning feed is free of anti-
microbial compounds for example hal-
quinol and colistin – commonly used for 
treating intestinal infection in post wean-
ing pigs. The company uses high quality 
fishmeal from Denmark and food grade 
powdered milk from United States in the 
pre-weaning feed. 

He opts for probiotic Saccharomyces bou-
lardii in dealing with diarrhea. It takes a 
few days to stop the diarrhea. But the pig-
lets healed and resume good feed intake.

Given a short release of colestrum period 
and a larger litter size, stockmen separate 
the piglets in two groups. The early born 
have colestrum first and follow by their 
late born siblings. 

The piglets are treated with food grade 
cow’s milk within 2 hours after birth. 
Their rations in the first 3 days are 30 
ml, 3 times/day. Having extra milk at 
birth bolsters growth. Early feeding is as 
important as having a heavy birth weight.

With attentive care, the company keeps 
piglets weighted 0.8 kg which is smaller 
than an ordinary piglets weighting 1.3-
1.4 kg. The underweight will never catch 

แรกคลอดสิูง - ตายคลอด (stillborns) รวมีทั�ง
มีมัีมีี�  ห้รือให้ล้กู/ครอกนอ้ย ในขณะที�ฟ้าร�มีทั�วไปั
อัตราการทดแทนแมี่สิุกรอยู่ที�ปัระมีาณ 35% 

แมี่สิุกรแต่ละตัวต้องสิร้างกำไร ขนาดครอกเฉลี�ย 
14 ตัว จุดคุ้มีทุนคือลูกสิุกร 13 ตัว/ครอก บัริษัท
มีศีักัยภาพที��จะเพิ�มีขนาดครอกเฉลี�ยเป็ัน 17 ตวั ลกู
สิุกรจะถูกย้ายไปัโรงเรือนอนุบัาลภายใน 26 วัน
ห้ลงัคลอด

ราคาอาห้ารต่อน�ําห้นักตัว(FCG) ที�อนุบัาล (7-25 
กก.) ปัระมีาณ 28 บัาท/กก. สิำห้รับัสุิกรขุนตั�งแต่ 
25-105 กก. FCG อยูที่�ปัระมีาณ 36.50 บัาท/กก. 

เพื�อลด FCG ให้้มีากข่�น จง่ได้ทำการทดลอง โดย
การปัรบััสิตูรอาห้ารตามีความีตอ้งการพลงังาน โดย
ปัรบััองค�ปัระกอบั ของกรดอะมิีโน เพยีงเล็กน้อย

อุ�มท�อง คลอดและอนุบาล

โภชันาการที�ดทีำให้แ้มีส่ิกุรมีสีิขุภาพด ีให้ผ้ลผลติ
น�ำนมีสิูงซึ่่�งจะชั่วยให้้ลูกสิุกรมีีน�ำห้นักตัวตามี
ขนาดที�ตลาดต้องการ ได้เร็วข่�น

อาห้ารแมี่สิุกรอุ้มีท้องมีีเสิ้นใยมีากถ่ง 11% เพื�อ
ชั่วยให้้แมี่สิุกรรับัมีือกับัความีเครียดเมีื�อต้องลด
อาห้ารจาก 6.8 กก./วัน ในระห้ว่างการให้น้มีเปัน็ 
3 กก. ก่อนผสิมี และต�ำกว่า 2.4 กก. / วันในชั่วง
อุ้มีท้อง แห้ล่งเสิ้นใยที�เปั็นเทคโนโลยี�ที�พัฒนาเอง
สิามีารถอุ้มีน�ำได้สิูงมีาก  

ลกูสิกุรถูกุเลี�ยงดว้ยวตัถุดบิั ที�ดทีี�สิดุ ในระยะกอ่น
ห้ย่านมีและอนุบัาล อาห้ารที�ดีที�สิุดในจุดนี�ให้้ผล
ตอบัแทนสิูงสิุด คุณเรวัติกล่าว

อาห้ารสิุกรเลียราง ปัราศัจากสิารต้านจุลชัีพเชั่น 
halquinol และ colistin ซึ่่�งนิยมีใชั้ในการรักษา
การติดเชัื�อในลำไสิ้ในสิุกรห้ลังห้ย่านมี บัริษัท ใชั้
ปัลาปั�นคุณภาพสิูงจากเดนมีาร�กและนมีผงเกรด

up with the ordinary piglets to 108-110 
kg in due time. They are smaller and 
grow slower but they still make profit at 
the end.

“We treat them with extra milk and hire 
caretakers to tend them. Rearing and 
managing cost are higher. Weaned piglets 
cost around 2,000 baht but these piglets 
are free,” he noted.

The length of farrowing crate is fixed at 
2.4 metres where as the width is expand-
able depending on sow parities. For 
example width of the first parity sow is 65 
cm, 2nd parity 75 cm, 3rd-4th parity 85 
cm and 5th-6th parity is 95 cm. 

The GGP will be used for 3 parities while 
the crossbred sows will be used for 6 
parities. 

Expanding along with the market

The first farm is situated on 74 ha area. It 
is designated for farming breeding stock 
and a feed mill. For biosecurity manage-
ment, it establishes a vast palm planta-
tion as a buffer area.

The 2nd unit was inaugurated at the end 
of 2020. The second unit is located in 
a 53 hectares area nearby and stocking 
4000 sows. The new unit contains parent 
farm and finishing units. It applies sin-
gle age all-in-all-out stocking system for 
both parent stock and finishing unit.

At the new unit, there will be 44 barns 
which are sufficient to accommodate all-
in-all-out system for sow of the same age.  
Farrowing houses will be cleaned with 21 
days breaking period. Exhaust air from 
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เมีื�อฟ้าร�มีแห่้งที� 2 สิร้างเสิรจ็สิมีบัรูณ�กำลงัการผลิต
จะเพิ�มีข่�นอีก 6,000 ตวั/เดอืน ภายในกลางปีั   2564 

ปััจจุบััน บัริษัทมีีร้านจำห้น่ายเนื�อสิุกรตัดแต่งและ
ชัิ�นสิ่วนในจังห้วัดตรัง น่าเสิียดายที�ความีต้องการ
ของผูบ้ัริโภคที�ชัะลอตัวลงทำให้คุ้ณเรวัตติอ้งปิัดรา้น
ค้าย่อยไปัห้น่�งแห้่ง

บัริษทัจะติดตั�งเครื�องปัั�นไฟ้ให้ม่ีขนาด 180 กโิลวัตต�
ซึ่่�งใชัก้า๊ซึ่มีเีทนที�สิร้างจากมีลูสิตัว�เปัน็เชัื�อเพลงิ ชัว่ย
ให้ส้ิามีารถปัระห้ยัดค่าไฟ้ฟ้้าได้กว่า 500,000 บัาท/
เดือน ปััจจุบัันบัริษัทมีีเครื�องปัั�นไฟ้ขนาด 180 กิโล
วตัต� 2 เครื�อง ผลิตกระแสิไฟ้ฟ้้�าได ้360 กโิลวัตต� น�ำ
เสิียถูกบัำบััดและนำมีาใชั้สิำห้รับัทำความีสิะอาด
คอกและรดต้นไมี้

บัริษัทกำลังติดตั�งเครื�องอัดเมี็ดชัุดให้มี่เพื�อรองรับั 
การขยายตัวของฟ้าร�มีสิุกรพันธิุ�และสิุกรขุน  

โรงงานอาห้ารสิัตว�ของบัริษัทมีีเครื�องอัดเมี็ดสิอง
เครื�อง เครื�องแรกมีกีำลังผลติ 20 ตนั/ชัั�วโมีงสิำห้รบัั
ผลิตอาห้ารสุิกรพันธิุ�และสุิกรขุน อีกเครื�องมีีกำลัง
การผลิต 12 ตัน/ชัั�วโมีง ใชั้สิำห้รับัการทำอาห้ารลูก
สิุกรเลียราง และระยะอนุบัาล โดยรวมีแล้วโรงงาน
อาห้ารสิตัว�ของบัรษิทั มีกีำลงัการผลติรวมีปัระมีาณ 
6,000 ตันต่อเดือนโดยผลิตอาห้ารทุกสิูตร มีีทั�ง
อาห้าร ลูกสิุกร และอาห้ารสุิกรพันธิุ�ทั�งเพศัผู้และ
เพศัเมีีย  

บัริษัทผลิตอาห้าร 2,800 ตันสิำห้รับัใชั้ภายใน และ
จำห้น่ายภายใต้แบัรนด� “New Choice”

ที�ใชั้ปัระกอบัอาห้ารคนจากสิห้รัฐอเมีริกาสิำห้รับั
อาห้ารลูกสิุกรระยะก่อนห้ย่านมี  

คุณเรวัติเลือกใช้ัโปัรไบัโอติก Saccharomyces 
boulardii ในการแก้ปััญห้าอาการท้องร่วง ซึ่่�งใช้ั
เวลา 2-3 วนัห้ยดุอาการ  แต่ลกูสิกุรจะห้ายเป็ันปักติ
และกลับัมีาได้รับัอาห้ารได้ดี

ด้วยระยะเวลาการห้ลั�งน�ำนมีเห้ลืองที�สัิ�นลงและ
ขนาดครอกที�ให้ญ่ข่�นผูเ้ลี�ยงจะแยกลูกสุิกรออกเป็ัน
สิองกลุ่มี กลุ่มีที�เกิดก่อนจะได้รับัน�ำนมีเห้ลืองก่อน 
ตามีด้วยกลุ่มีที�เกิดที�ห้ลัง  

ลูกสิุกรได้รับันมีวัวเกรดอาห้าร ภายในสิองชัั�วโมีง
ห้ลงัคลอด ให้น้มีสิามีวนัแรกในปัรมิีาณ 30 มีล. สิามี
ครั�ง/วัน การมีีนมีเสิริมีเมีื�อแรกเกิดช่ัวยเพิ�มีการ
เจริญเติบัโต การให้้นมีในชั่วงแรกมีีความีสิำคัญพอ 
ๆ กับัการมีีน�ำห้นักแรกเกิดที�ดี  

ด้วยความีเอาใจใสิ่ บัริษัทสิามีารถเลี�ยงลูกสิุกรที�มีี
น�ำห้นักเพียง 0.8 กก. ซึ่่�งมีีขนาดเล็กกว่าลูกสุิกร
ธิรรมีดาที�มีีน�ำห้นัก 1.3-1.4 กก. รอด แมี้ลูกสิุกรที�
มีีน�ำห้นักน้อยจะโตช้ัา แต่ก็ยังทำกำไรให้้กับัฟ้าร�มี
ได้ในที�สิุด  

“เราดแูลสิกุรแรกคลอดดว้ยนมีพเิศัษและจา้งผูดู้แล
มีาดูแลลูกสิุกร ค่าเลี�ยงดูและการจัดการสิูงข่�น ลูก
สิุกรห้ย่านมีราคาปัระมีาณ 2,000 บัาท แต่ลูกสิุกร
เห้ล่านี�เราได้มีาฟ้รีี” คุณเรวัติตั�งข้อสิังเกต  

ความียาวของซึ่องคลอดอยู่ที� 2.4 เมีตร สิ่วนความี
กว้างสิามีารถขยายได้ข่�นอยู่กับัจำนวนท้องของแม่ี
สิุกร เชั่นความีกว้างซึ่องคลอดของแมี่สิาวท้องแรก

คือ 65 ซึ่มี., ท้องที� 2 75 ซึ่มี., ท้องที�ี� 3-4 85 ซึ่มี. และ
ท้องที�ี� 5-6 คือ 95 ซึ่มี.  

สิุกรทวดพันธิุ� GGP ใชั้งานเพียง 3 ท้องในขณะที�แมี่
สิุกรสิองสิาย จะใชั้ถ่ง ห้กท้อง

ขยายการผู้ลิตพร�อมกับตลาด  

ฟ้าร�มีแห้่งแรกของตรังวัฒนาสิร้างข่�นบันพื�นที�กว่า  
462 ไร่ (74 เฮกตาร)� ซึ่่�งเตรียมีไว้สิำห้รับัฟ้าร�มีสิุกร
พนัธิุ�และโรงงานอาห้ารสิตัว� สิำห้รับัการจดัการความี
ปัลอดภยัทางชัวีภาพบัรษิทัปัลกูสิวนปัาล�มีขนาดให้ญ่
ทำห้น้าที�เปั็นพื�นที�กันชันโดยรอบั

ฟ้าร�มีที�สิอง เปัิดตัวเมีื�อปัลายปัี 2563 ตั�งอยู่บันพื�นที�
ราว 330 ไร่ (53 เฮกตาร�) ใกล้เคียงกับัฟ้าร�มีแห้่งแรก
และรองรบััแม่ีสิกุรได ้4,000 ตวั ฟ้าร�มีที�สิองปัระกอบั
ด้วยฟ้าร�มีสิุกรพ้นธิุ�่และสิุกรขุน ระบับัการผลิตแบับั
อายุเดียว เข้าห้มีดออกห้มีด all-in-out นำมีาใชั้
สิำห้รับัทั�งพ่อแมี่พันธิุ�และสิุกรขุน  

ฟ้าร�มีแห่้งให้มี่นี�จะมีีโรงเรือน 44 ห้ลังซึ่่�งพอที�จะ
รองรับัระบับัการผลติแบับั all-in-all-out สิำห้รับัสิกุร
นางที�มีอีายุเท่ากัน โรงเรือนอุม้ีท้อง คลอด จะทำความี
สิะอาดและมีีระยะพัก 21 วัน อากาศัจากโรงเรือนจะ
ไห้ลผา่นมีา่นน�ำเพื�อดกัจบััอนภุาคขนาดเล็กและกลิ�น  

สิินค้าส่ิวนให้ญ่เป็ันสุิกรมีีชีัวิตปัระมีาณ 7,000 ตัว/
เดือน ปัระมีาณคร่�งห้น่�งของสิุกรขายในจังห้วัดใกล้
เคยีงในภาคใตแ้ละปัระมีาณ 20% ขายให้ก้บััพอ่คา้ใน
กรงุเทพฯ บัรษิทัจำห้นา่ยลกูสิกุรขนุให้ก้บััพนัธิมีติรใน
ภาคใต้ด้วย  

the house will flow through water curtain 
to trap fine particles and odor. 

Its products are mainly live hogs around 
7,000 head/month. Around half of the 
animals are sold in nearby province in 
the south and around 20% is sold to trad-

ers in Bangkok. It sells finishing piglets 
to its business alliances in the south as 
well.

When the 2nd unit is completed, its total 
supply/month will be increased to 6,000 
head/month by mid of 2021.

Trang Wattana feed mill supplying hog feed around 6000 tonnes/month for finishers and 
breeders at every stage to meet their dietary requirement โรงงานอาห้ารสัตว�ตรังวัฒนา จำห้น่ายอาห้ารส์ก่ร
ปีระมาณ 6,000 ตัน/เดี้อน สำห้รับผู้เลี�ยงส์ก่รข์นและพ่อแม่พันธุ์์�ในที่์ก่ขั�นตอนเพ้�อให้้ตรงตามข้อก่ำห้นดีดี้านอาห้าร

In Trang it currently operates a shop sell-
ing cut up parts. Unfortunately a slowing 
down of consumer demand has put Mr 
Rawat to close one of the outlets.

The company will add a new 180 kw 
genset where it can save electricity cost 
over 500,000 baht/month. Presently, it 
has two 180 kw generator, producing 360 
kw. Effluent is treated and used for clean-
ing pens and gardening.

An installation of a new pelleting line is 
underway to support the new farm breed-
ing and finishing units. 

It has two pelleting lines in place. One 
is producing 20 tonnes/hour for breeder 
and finishing hogs while another line 
with 12 tonnes/hour is set aside for mak-
ing creep and nursery feed. All in all, 
the company feed mill has production 
capacity of around 6,000 tonnes month, 
covering creep feed, nursery, finishing, 
breeder male and female.

Some 2,800 tonnes are produced for 
internal use. The balance is sold under 
“New Choice ” brand. n
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Thailand’s PVTM remaps business 
path with sleek technologies
PVTM, a member of Intelnovation 
Group is driving feed safety forward by 
offering natural solutions for deactivating 
pathogens and branching into new busi-
ness areas. 

Vasunt Leelayoova, Intelnovation 
Group’s founder, believes that safe feed is 
the foundation of healthy and profitable 
livestock production.  With this goal, the 
company decided to focus on solutions 

PVTM บริษััทในเครือของ Intel 
novation Group ขับเคลื�อนควีาม
ปลอดภูยัของอาห่ารสัตว์ีไปอกีขั�นด�วีย
การนําเสนอแนวีทางที�เป็นธุรรมชีาติ
สําห่รับการฆ่่าเชีื�อโรคและขยับตัวีก�าวี
ส้่่ธุุรกิจัให่ม่ 

คุณวสัินต� ลีละยูวะ ผู้ก่อตั�ง Intelnovation 
Group เชัื�อวา่อาห้ารสิตัว�ที�ปัลอดภยัเปัน็พื�นฐาน
ของการผลิตปัศุัสิัตว�ที�มีีสิุขภาพดีและสิร้างผล
กำไร ดว้ยเปัา้ห้มีายนี� บัริษทั จง่ตดัสิินใจที�จะเน้น
ไปัที�การแก้ปััญห้าการปันเปั้�อนของอาห้ารสิัตว�
และวัตถุดิบั 

เพื�อให้้ธิุรกิจเดินต่อไปัได้ บัริษัท ได้สิร้างตลาด
เฉพาะในดา้นความีปัลอดภยัของอาห้ารสิตัว�โดย
การพฒันาผลติภณัฑ์�ให้มีซ่ึ่่�งสิามีารถยบััยั�งเชัื�อรา
และแบัคทีเรียที�ทำให้้เกิดโรคในอาห้ารสิัตว�และ
วัตถุดิบัได้ ในขณะเดียวกัน บัริษัทกระตุ้นลูกค้า
ให้้เปัลี�ยนวิธิีคิดเกี�ยวกับัความีปัลอดภัยของ
อาห้ารสิัตว� 

เมีื�อสิองทศัวรรษที�ผ่านมีาปััญห้าการดื�อยาต้าน

PVTM ปริะเทศไทย
ปริับแนวธุริกิจด้วย 
เทคโนโลื่ยีทันสัมัย

A pre-tested and ready-to-install spraying system is prepared for shipping to overseas customers. 
Also seen in the picture, Dr Tanunt (left) and Vasunt Leelayoova.  เคร้�องจ่ายน�ำยาผ่านก่ารที่ดีสอบพร้อม
ติดีตั�งเตรียมส่งมอบลูก่ค้าต่างปีระเที่ศ ในภูาพ (ซื้้าย) น.สพ.ธุ์นันต�  และค์ณวสันต� ลีละยูวะ
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for overcoming feed and raw material 
contamination.

To keep the business humming, the com-
pany has created its own niche in feed 
safety by developing impressive new 
products capable of inhibiting mold 
and pathogenic bacteria in feed and raw 
materials. At the same time, the company 
is challenging its customers to change 
the way they think about feed safety.

Just a couple of decades ago, antimicro-
bial resistance wasn’t taken seriously and 
antibiotics were considered omnipotent, 
silver bullets capable of healing sick ani-
mals and driving growth performance. 
Furthermore, the feed industry saw little 
need for feed and feedstuffs safety.

It took the industry 20 years to appreciate 
the importance of feed hygiene, but now 
consumer expectations of safe food and 
transparent animal feed supply chains 
have accelerated demand for clean feed.  
Also, regulatory authorities nowadays 
take feed hygiene very seriously.

Clean feed is also fundamental for qual-
ity assurance accreditations such as 
FAMI-QS,  HACCP, ISO and GMP. 

PVTM’s preservatives and organic acid 
products are used to deactivate bacteria 
and enterobacteria. Field applications 
have found that preservatives also work 
against Sudasia mite and an early stage 
of black beetle. 

Product development
The company, which started in a garage 
with a homemade mixer, has grown over 
the years. Its first big break came after 
it scaled up production, accumulated test 
data, and hired a contract manufacturer 
capable of churning out large volumes.

Gaining permission from customers will-
ing to try out the new products was a 
major turning point. Commercial scale 
testing repeatedly confirmed that the 
company’s proprietary products outper-

จุลชัีพไมี่ได้เปั็นเรื�องสิำคัญและยาปัฏิิชัีวนะ
เยยีวยาได้ทกุปัญัห้าเสิมืีอนกระสุินเงิน สิามีารถใช้ั
รักษาสัิตว�ปั�วยจนถ่งเร่งการเติบัโตได้ นอกจากนี�
อุตสิาห้กรรมีอาห้ารสิัตว�ให้้ความีสิำคัญกับั ความี
ปัลอดภัยของอาห้ารสัิตว�และวัตถุดิบัอาห้ารสิัตว�
เพียงผิวเผิน 

อุตสิาห้กรรมีใชั้เวลา 20 ปัีที�จะตระห้นักถ่งความี
สิำคัญของสุิขอนามัียของอาห้ารสัิตว� แต่ตอนนี�
ความีคาดห้วังของผู้บัริโภคเกี�ยวกับัอาห้าร
ปัลอดภัยและห้่วงโซึ่่อุปัทานอาห้ารสิัตว�ที�โปัร่งใสิ
เปั็นตัวเร่งความีต้องการอาห้ารสิัตว�ที�สิะอาด 
นอกจากนี�ปััจจุบัันห้น่วยงานกำกับัดูแลให้้ความี
สิำคัญกับัสุิขอนามัียของอาห้ารสัิตว�เปัน็อยา่งมีาก

อาห้ารสิัตว�ที�สิะอาดยังเปั็นพื�นฐานสิำห้รับัการ
รบััรองคุณภาพเช่ัน FAMI-QS, HACCP, ISO และ 
GMP 

สิารกนัเสิยีและผลติภัณฑ์�กรดอนิทรยี�ของ PVTM 
ใชัใ้นการยับัยั�งแบัคทีเรียและเอนเทอโรแบัคทีเรยี 
การใชั้งานภาคสินามีพบัว่าสิารกันเสิียยังต่อต้าน
ไร Sudasia และด้วงดำในระยะเริ�มีแรก 

การพัฒนาผู้ลิตภูัณฑ์์ 

บัริษัท ซึ่่�งเริ�มีต้นผลิตสิินค้่าต้นแบับัในโรงรถโดย
ใขเ้ครื�องผสิมีแบับับ้ัานๆ ได้เติบัโตข่�นในช่ัวงห้ลาย
ปัทีี�ผา่นมีา ความีสิำเร็จครั�งแรกเริ�มีจาก การขยาย
กำลงัการผลติ เก็บัข้อมีลูผลการใชัผ้ลติภ้ณฑ์�  และ
จ้างผู้ผลิตที�สิามีารถผลิตในปัริมีาณมีากได้ 

การได้รับัอนุญาตจากลูกค้าที�ต้องการทดลองใช้ั
ผลิตภัณฑ์�ให้ม่ีถือเปั็นจุดเปัลี�ยนที�สิำคัญ การ
ทดสิอบัอย่างกว้างขวาง ยืนยันซึ่�ำแล้วซึ่�ำเล่าว่า
ผลิ ตภัณฑ์�ที� เ ปั็ นกรรมีสิิทธิิ� ของบัริษั ท  มีี
ปัระสิิทธิิภาพเห้นือกว่าผลิตภัณฑ์�คู่แข่ง ห้ลังจาก
นั�นความีเชัื�อมัี�นของลูกค้าเพิ�มีข่�นและคำสิั�งซึ่ื�อก็
เริ�มีทะยานข่�น 

โรงงานแห่้งแรกในจังห้วัดนนทบุัรีถูกสิร้างข่�น
อย่างรวดเร็วตามีด้วยโรงงานแห่้งที�สิองที�นิคมี
อุตสิาห้กรรมีนวนครในปัี 2558 นับัแต่นั�นมีาได้มีี
การปัรับัปัรุงกระบัวนการผลิตเพื�อปัรับัปัรุง
ปัริมีาณผลผลิตและความีปัลอดภัย สิ่วนขยายที�
กำห้นดให้้เริ�มีผลิตได้ภายในสิิ�นปัี 2564 กำลังอยู่
ในระห้ว่างดำเนินการ การควบัคุมีการผลิตและ
ระบับัอตัโนมีตัทิั�งห้มีดไดร้บััการพฒันาภายในโดย
วศิัวกรซึ่อฟ้ต�แวร�ของ Intelnovation ซึ่อฟ้ต�แวร�
และ กระบัวนการผลิตทกุขั�นตอน ถกูออกแบับัมีา
เพื�อให้้เกิดความีสิมี�ำเสิมีอของคุณภาพและช่ัวย
การตรวจสิอบัย้อนกลับั ห้้องปัฏิิบััติการ QC 
ทดสิอบัวัตถุดิบัและผลิตภัณฑ์�สิำเร็จรูปั ตัวอย่าง
สิินค้าสิำเร็จรูปัถูกเก็บัรักษาเป็ันเวลาสิามีปีัเพื�อ
สิอบัทานในกรณีที�ลูกค้ารัองเรียน

การจัดเรียงสิินค้าบัรรจุถุงใชั้แขนกล โรงงานใช้ั
พนักงานเพียง 10 คน/กะ ดูแลการผลิตซึ่ืีงเปั็น
ระบับัอตัโนมีตั ินอกเห้นอืจากการทำความีสิะอาด

formed competing products. After that, 
customer confidence grew and orders 
began to soar.  

The first factory in Nonthaburi was 
quickly built, followed by a second facil-
ity at Navanakorn Industrial estate in 
2015. Since then, production processes 
have been refined to improve the through-
put rate and safety. An  extension phase 
scheduled to be operable by the end of 
2021 is underway.

Production controls and all automa-
tions have been developed internally by 
Intelnovation software engineers. The 
software and workflow is designed to 
enhance quality consistency and trace-
ability. The QC lab, which tests raw 
materials and finished products, retains 
samples of finished goods for three years. 

Pellet stacking is done by robots. The 
plant is fully automated with only 10 
staff/shift overseeing production.   Apart 
from daily cleaning and maintenance, the 
engineering team conducts preventive 
maintenance on a regular basis to thwart 
glitches that could stall production.

The operations manager ensures that 
operations and product quality com-
ply with standard operating procedures. 
Details on the production of each batch 
are sent to the production manager and 
relevant staff via mobile phone. Should 
irregularities crop up, the production 
manager will be alerted. Data logging is 
also maintained for compliance audits.

Proactivity

PVTM  is doing research in collaboration 
with universities, research institutes and 
customers in looking for new solutions to 
advance the science of feed hygiene.

It keeps a close eye on disruptive tech-
nologies that could alter industry prac-
tices, for example, functional proteomics 
and biotechnology as alternatives to cur-
rent practices for ensuring feed quality. 

ISO tank container – a new solution to reduce packaging waste 
ถัังคอนเที่นเนอร� – แนวที่างให้ม่เพ้�อลดีขยะจาก่บรรจ์ภูัณฑ์�
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และบัำรงุรกัษาปัระจำวนัแลว้ ทีมีวิศัวกรยงัทำการ
บัำรุงรักษาเชิังปั้องกันอย่างสิมี�ำเสิมีอ เพื�อปั้องกัน
ไมี่ให้้ การผลิตต้องห้ยุดชัะงัก 

ผู้จัดการฝู�ายปัฏิิบััติการตรวจสิอบัการปัฏิิบััติงาน
และคุณภาพของผลิตภัณฑ์�เป็ันไปัตามีขั�นตอนการ
ปัฏิิบััติงานมีาตรฐาน รายละเอียดเกี�ยวกับัการผลิต
ของแต่ละชัุดจะถูกสิ่งไปัยังผู้จัดการฝู�ายผลิตและ
เจ้าห้น้าที�ที�เกี�ยวข้องผ่านทางโทรศััพท�มืีอถือ ห้าก
เกิดความีผิดปักติข่�นผู้จัดการฝู�ายผลิตจะได้รับัการ
แจ้งเตือน การบัันท่กข้อมูีลยังถูกเก็บัรักษาไว้
สิำห้รับัการตรวจสิอบัการปัฏิิบััติ

มองไกล 

PVTM กำลังทำการวิจัยร่วมีกับัมีห้าวิทยาลัย 
สิถาบันัวิจยั และลูกคา้ในการมีองห้าแนวทางให้ม่ี ๆ  
เพื�อยกระดบััสุิขอนามียัของอาห้ารสิตัว� ให้ด้กีวา่เดมิี

บัริษัทเฝู้าติดตามีเทคโนโลยีให้มี่ๆ ที�อาจเปัลี�ยน 
แปัลงแนวทางปัฏิิบััติของอุตสิาห้กรรมี เชั่น โปัรตี
โอมิีกสิ�และเทคโนโลยีชัวีภาพ เป็ันอีกทางเลือกแทน
แนวปัฏิิบััติในปััจจุบัันเพื�อสิร้างความีมีั�นใจสิำห้รับั
คุณภาพอาห้ารสิัตว� 

นอกจากนี� PVTM ยงัดำเนินการศัก่ษาเกี�ยวกับัการ
ควบัคุมีสิัตว�ที�รบักวนและมีองห้าความีเปั็นไปัได้ที�
จะแกป้ัญัห้าโดยไมีใ่ชั่ส้ิารเคมีเีพื�อควบัคมุีดว้งดำซึ่่�ง
เปั็นสิัตว�พาห้ะของแบัคทีเรียและไวรัสิก่อโรคที�เข้า
สิู่ห้่วงโซึ่่อาห้าร 

PVTM  is also undertaking studies on 
pest control and looking into the possi-
bility of finding non-chemical solutions 
to control black beetle which is a vec-
tor for pathogenic bacteria and viruses to 
enter the feed chain. 

PVTM’s mold inhibitors and preserva-
tives are available in liquid and dry form 
for mills that are not equipped with liq-
uid applicators. The company now offers 
raw material treatment on site. 

Small Thai company innovates own 
technologies

Tanunt Leelayoova, chief operations 
officer, said operation control systems, 
traceability in all aspects, and even the 
electrical wiring in the plant are imple-
mented internally by Intelnovation’s 
engineers.

Engineering excellence is one of the 
company’s key success factors. It has 

Farm tanks maintain sufficient stock to ensure a steady supply regardless of global market and 
logistics risks. ถัังเก่็บวัตถั์ดีิบในปีริมาณที่ี�พอเพียงสำห้รับรับม้อก่ับความผันผวนของตลาดีและความเสี�ยงจาก่ก่ารขนส่ง



FEATURE

22

สิารยับัยั�งเชัื�อราและสิารกันเสีิยของ PVTM มีี
จำห้น่ายในรูปัแบับัของเห้ลวและผงสิำห้รับัโรงงาน
ที�ยงัไมีไ่ดต้ดิตั�งเครื�องพน่ของเห้ลว ขณะนี� บัริษทัให้้
บัริการรักษาคุณภาพวัตถุดิบัด้วยการพ่นสิารยับัยั�ง
เชัื�อราและสิารกันเสิียนอกสิถานที� 

ควีามเป็นเลิศทางวิีศวีกรรม: บริษััทไทย
ขนาดเล็กที�คิดค�นเทคโนโลยีของตัวีเอง 

น.สิพ.ธินันต� ลลีะยูวะ ปัระธิานเจ้าห้น้าที�ฝู�ายปัฏิิบัติั
การ กลา่ววา่การออกแบับัระบับัควบัคมุีการทำงาน 
การตรวจสิอบัย้อนกลับั และแมี้แต่การเดินสิาย
ไฟ้ฟ้้าในโรงงานก็พัฒนากันภายในโดย วิศัวกรของ 
Intelnovation 

ความีเป็ันเลิศัทางวิศัวกรรมีเป็ันปััจจัยแห้่งความี
สิำเร็จที�สิำคัญอย่างห้น่�งของบัริษัท ได้พัฒนาระบับั
ควบัคมุี ที�สิามีารถสิอบัทานความีแมีน่ยำดว้ยตวัเอง
สิำห้รับัปัั�มีและเครื�องฉีดสิำห้รับัตดิตั�งที�โรงงานผลิต
อาห้ารสิัตว�ของลูกค้า นอกจากนี�เครื�องจ่ายและ
ระบับัเสิริมียังได้รับัการปัระกันอย่างเต็มีที�จาก
เห้ตุการณ�ที�ไมี่คาดฝูัน ลูกค้าไมี่ต้องรับัผิดชัอบัใดๆ
ห้ากพวกเขาไมี่ได้ใชั้เครื�องจักรผิดปัระเภท

เครื�องจักรมีีความีทนทานใช้ังานได้ยาวนานและการ
จ่ายน�ำยามีีความีแม่ีนยำ ระบับัการจ่ายน�ำยาของ 

developed a self-calibrating, precision 
control system for pumps and applica-
tors installed at the feed mills operated 
by its customers. Moreover, the dispens-
ing units and auxiliary systems are fully 
insured against unforeseeable events. 
Customers are free of liability if they do 
not abuse the system.

The machines are robust, long-last-
ing and the dosing is accurate. PVTM’s 
application systems have been designed 
to be capable of getting rid of mold in 

every nook and cranny of mixer and con-
veyor systems.

“We want customers to be worry-free. 
Leave the issues of feedstuff hygiene to 
us,” he said.

Lately it has added an on-line service 
in response to the Covid-19 pandemic. 
The self-calibrating system monitors 
the functioning of spray applicators and 
pumps and automatically alerts staff if 
operating discrepancies are detected. 
The company’s service team is ready at 
all times to visit customers upon request. 

“On-line calibration was originally devel-
oped to spare our staff from having to 
work weekends because plants normally 
do maintenance over the weekend,” said 
Dr Tanunt.

In case of emergency, PVTM’s mobile 
service unit can perform feedstuffs clean-

ing by spraying mold inhibitors and pre-
servatives on site at the loading area, on 
conveyors at ports, or at customer ware-
houses if the feedstuffs are found to be 
contaminated with salmonella or mold 
beyond what is legally acceptable. 

PVTM’s liquid dispensing system is ver-
satile and portable. It can be configured 
to match site conditions. Customers can 
track progress of the treatments on-line.  
Customers receive reports and expenses 
in real-time on their mobile phones. 
Service charges are transparent based on 
the amount of additives applied.  

Carbon efficient

PVTM  helps customers reduce their car-
bon footprint by encouraging them to 
switch to bulk storage rather than using 
conventional 1,000-litre IBC tanks. Bulk 
storage streamlines transportation and 
reduces packaging waste.

“We believe that reducing our own car-
bon footprint and helping customers to 
reduce greenhouse gas emissions is the 
way to go,” said Mr Vasunt. 

Globally, reducing carbon emissions is 
shaping up to be the next big trend. The 
United States targets reducing its GHG 
by 50-52% from 2005 levels by 2030 and 
plans to rejoin the Paris climate agree-
ment. The European Union is planning to 
have a carbon neutral economy by 2050.

PVTM ได้รับัการออกแบับัมีาให้้สิามีารถกำจัดเชัื�อรา
ได้ในทุกซึ่อกทุกมีุมีภายในเครื�องผสิมีและสิายพาน
ลำเลียง

“เราต้องการให้้ลูกค้าไร้กังวล ฝูากปัระเด็นเรื�องสิุข
อนามีัยอาห้ารสิัตว�ไว้กับัเรา” น.สิพ.ธินันต�กล่าว 

เมีื�อเร็ว ๆ นี� บัริษัทได้เพิ�มีบัริการออนไลน�เพื�อรับัมีือ
กบััการแพร่ระบัาดของโควิด -19 ระบับัการสิอบัเทียบั
อัตโนมีัติ จะตรวจสิอบัการทำงานของห้ัวสิเปัรย� และ
ปัั�มีและแจ้งเตือนพนักงานโดยอัตโนมัีติห้ากตรวจพบั
ความีคลาดเคลื�อนในการทำงาน ทีมีให้้บัริการของ 
บัรษิทั พรอ้มีตลอดเวลาที�จะไปัเยี�ยมีลกูคา้ตามีที�ลกูคา้
ต้องการ

“การสิอบัเทียบัออนไลน�ถูกพัฒนาข่�นเพื�อชั่วยให้้
พนกังานของเราไมีต่อ้งทำงานในชัว่งสิดุสิปััดาห้�เพราะ
โดยปักติโรงงานจะทำการซึ่่อมีบัำรุงในชั่วงสิุด
สิัปัดาห้�” น.สิพ.ธินันต� กล่าว

ในกรณีฉุกเฉินห้น่วยบัริการเคลื�อนที�ของ PVTM 
สิามีารถทำความีสิะอาดวัตถดุบิัไดโ้ดยการฉีดพน่สิาร
ยับัยั�งเชัื�อราที�ห้น้างาน ในพื�นที�ขนถ่าย บันสิายพาน
ลำเลียงที�ท่าเรือ ห้รือที�คลังสิินค้าของลูกค้า ห้ากพบั
ว่าวัตถุดิบัอาห้ารสิัตว�ปันเปั้�อนเชัื�อซึ่ัลโมีเนลลาห้รือ
เชัื�อราเกินกว่าที� ยอมีรับัได้ตามีกฎิห้มีาย 

ระบับัจ่ายของเห้ลวของ PVTM มีีความีอเนก 
ปัระสิงค�และเคลื�อนย้ายได้ สิามีารถปัรับัให้้ตรงกับั
สิภาพห้น้างาน ลูกค้าสิามีารถติดตามีความีคืบัห้น้า
การพ่นน�ำยาทางออนไลน� ลูกค้าจะได้รับัรายงาน
และค่าใช้ัจ่ายแบับัเรียลไทมี�บันโทรศััพท�มืีอถือ ค่า
บัริการโปัรง่ใสิซึ่่�งคดิคา่บัรกิารตามีปัรมิีาณของน�ำยา
ที�ใชั้

ลดการปล่อยคาร์บอน 

PVTM ช่ัวยลูกค้าลดการปัล่อยก๊าซึ่คาร�บัอน  
ไดออกไซึ่ด� โดยกระตุ้นให้้ลูกค้่าเปัลี�ยนไปัใช้ัถังเก็บั
แทนที�จะใชั้ถัง IBC ทั�วไปัขนาด 1,000 ลิตร การจัด
เกบ็ัในถงัชัว่ยเพิ�มีความีคลอ่งตวัในการขนสิง่และลด
ของเสิียจากบัรรจุภัณฑ์� 

“เราเชัื�อวา่การลดคาร�บัอนฟุ้ตพริ�นท�ของเราเองและ
ชั่วยให้้ลูกค้าลดการปัล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกเปั็น
แนวทางที�ถูกต้อง” คุณวสิันต�กล่าว

การลดการปัล่อยคาร�บัอนทั�วโลกกำลังก่อตัวข่�นจะ
กลายเป็ันเทรนด�ที�สิำคัญต่อไปั สิห้รัฐอเมีริกาตั�งเป้ัา
ห้มีายที�จะลดก็าซึ่เรือนกระจกลง 50-52% จาก
ระดับัปัี 2548 ภายในปีั 2573 และวางแผนที�จะ
เข้ารว่มีความีตกลงปัารสีิอีกครั�ง สิห้ภาพยุโรปักำลัง
วางแผนที�จะมีีเศัรษฐกิจที�  ลดการปัล่อยก๊าซึ่

High precision spraying systems can be 
quickly installed to treat raw materials on site
ระบบฉีีดีพ่นที่ี�มีความแม่นยำสูงสามารถัติดีตั�งไดี้อย่างรวดีเร็ว
เพ้�อแก่้ปีัญห้าสิ�งปีนเปี่��อนในวัตถั์ดีิบที่ี�ห้น้างาน

PVTM plans to be carbon neutral and has 
recently installed solar panels PVTM ม์่งที่ี�จะ
เปี็นก่ลางที่างคาร�บอนและเพิ�งติดีตั�งแผงโซื้ลาร�เซื้ลล�
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คาร�บัอนไดออกไซึ่ด�ห้รือก๊าซึ่เรือนกระจกให้้เปั็น
ศัูนย�ภายในปัี 2593

ถัง IBC ขนาด 1,000 ลิตรถูกแทนที�ด้วยถัง
คอนเทนเนอร�ขนาด 22 ตันเนื�องจากปัริมีาณที�มีาก
ข่�นทำให้้ลดการใชั้บัรรจุภัณฑ์�ซึ่่�งชั่วยลดการปัล่อย
ก๊าซึ่เรือนกระจก 

ความีจำเป็ันใน การจัดการ การเติมีและการทำความี
สิะอาดทำให้้ถัง IBC มีีต้นทุนที�สิูงกว่า ถังจะต้องถูก
สิ่งไปัที�โรงงานของลูกค้า จากนั�นจ่งมีารับัถังเปัล่า
และส่ิงไปัยังบัริษทัทำความีสิะอาดที�ผ่านการรับัรอง 
จากนั�นจ่งตรวจสิอบัความีถูกต้องก่อนที�จะใชั้ได้อีก
รอบั ถงั IBC ทำจากโพลเีอทลินีและมีอีายกุารใชัง้าน
เพยีงห้า้ปีั ในขณะที�ถงัขนาด 22 ตนัมีอีายุการใช้ังาน
ยาวนานกว่าและสิามีารถนำไปัรีไซึ่เคิลได้ทั�งห้มีด

แมี้ว่าระบับัถังบัรรจุจะมีีปัระสิิทธิิภาพมีากกว่า แต่
ก็ไมี่ได้รับัการตอบัรับัอย่างรวดเร็วเมีื�อเปัิดตัวครั�ง
แรก เพื�อโน้มีน้าวให้้ลูกค้าเปัลี�ยนไปัใช้ัระบับัถัง 
บัริษัทจ่งเสินอราคาสิ่วนลด ตอนนี� ถังขนาด 22 ตัน
เปั็นตัวเลือกที�อุตสิาห้กรรมีต้องการ ระบับัถังขนาด
ให้ญ่ชั่วยให้้ลูกค้าลดการปัล่อยก๊าซึ่เรือนกระจก 

PVTM เริ�มการวีิเคราะห่์ตลอดวีัฏจัักรชีีวีิต

ในปีั 2555 เพื�อปัระเมีนิผลกระทบัตอ่สิิ�งแวดลอ้มีของ
ผลิตภัณฑ์� บัรรจุภัณฑ์� และการขนส่ิงเพื�อลดผล 
กระทบัต่อสิิ�งแวดล้อมี 

ลกูคา้ที�เปัลี�ยนไปัใช้ัถังขนาดให้ญ่จะชัว่ยลดการปัล่อย
ก๊าซึ่เรือนกระจกได้ห้ลายตัน ซึ่่�งเทียบัเท่ากับัการทำ
โครงการปัลูกปั�าขนาดให้ญ่  

น.สิพ.ธินันต�กล่าวว่า PVTM วางแผนที�จะทำให้้การ
ปัล่อยก๊าซึ่คาร�บัอนเปั็นสิมีดุลย� การติดตั�งแผงโซึ่ลาร�
เซึ่ลล�บันห้ลังคาโรงงานอยู่ในระห้ว่างดำเนินการ การ
ออกแบับัโรงงานและกระบัวนการทำงานมีุ่งสิู่การ
ปัระห้ยัดพลังงานโดยใชั้การเคลื�อนที�ของอากาศัตามี
ธิรรมีชัาติเพื�อทำให้้สิถานที�ทำงานเย็นสิบัาย  

PVTM มีีการเติบัโตอย่างมีั�นคงและขยายขอบัเขตไปั
ยังกว่า 10 ปัระเทศั กำลังสิำรวจโอกาสิทางธิุรกิจให้มี่ 
ๆ ในการนำเสินอเครื�องพ่นและระบับัปัั�มีให้้กับัลูกค้า
ที�ตอ้งการระบับัที�มีคีวามีแมีน่ยำสิงูนอกอตุสิาห้กรรมี
ปัศัุสิัตว�

บัริษัทมีีปัณิธิานที�จะเป็ันบัรรษัทพลเมืีองที�ดีและมีุ่ง

มีั�นที�จะทำธิุรกิจให้้ถูกต้องตามีกฎิห้มีาย จริยธิรรมี 
และความีรับัผิดชัอบัทางเศัรษฐกิจ

ค่านิยมีห้ลักของ Intelnovation Group คือความี
กตัญญููต่อปัระเทศัที�ดำเนินธิุรกิจ และแสิดงความี
ขอบัคุณด้วยการบัริจาคให้้ โรงพยาบัาลและ
มีห้าวิทยาลัย  

บัริษัทสินับัสินุนให้้มีห้าวิทยาลัย สิถาบัันวิจัย และ
โรงพยาบัาลต่างๆ ในปัระเทศัไทยพัฒนาวัคซีึ่น
ปัอ้งกนัโควดิ-19 และมีอบัอปุักรณ�ทางการแพทย�ให้้
กับัแผนกจักษุวิทยาในโรงพยาบัาลต่างๆ ล่าสุิด 
บัริษัทฯ ได้บัริจาคสิเปัรย�ปั้องกันฝู้าที�พัฒนาโดยทีมี
นักวิจัยและห้น้ากากป้ัองกันใบัห้น้าให้้กับัโรง
พยาบัาลทั�วปัระเทศั  

PVTM ให้้ความีสิำคัญกับัลูกค้า ดำเนินธิุรกิจอย่าง
ซึ่ื�อสิัตย� และสิ่งมีอบัผลิตภัณฑ์�ที�ปัลอดภัยด้วย
คุณภาพสิูงสิุด บัริษัทปัฏิิบััติต่อพนักงานเปั็นอย่างดี 
ห้ากไมี่มีีพวกเขา บัริษัทก็ไมี่สิามีารถก้าวมีาได้ไกล
ขนาดนี� เขากล่าว

Conventional 1,000-litre IBC tanks are 
being replaced by 22-tonne container 
tanks because their greater volume offers 
better carbon efficiency. 

The greater need for handling, refilling 
and cleaning makes IBC tanks costlier. 
They have to be delivered to the custom-
er’s plant, then picked up and send to a 
third-party certified cleaner, and then 
validated before they can be refilled.  
The IBC tanks are made of polyethyl-
ene and only last for five years whilst the 
22-ton tanks last longer and are totally 
recyclable.

Although they offered greater efficiency, 

the larger tanks were not rapidly adopted 
when first introduced. To convince cus-
tomers to switch to the bulk system, the 
company offers discounted prices. Now, 
the 22-tonne tanks are the industry’s 
preferred choice. The farm tank system 
helps customers reduce greenhouse gas 
emissions. 

PVTM began life-cycle analysis in 2012 
to assess the environmental impact of 
its products, packaging and logistics to 
reduce its environmental footprint.

Customers who switch to bulk tanks 
reduce tonnes of greenhouse gas 

emission, which is equivalent to taking 
up a large-scale reforestation project. 

PVTM plans to become carbon neutral, 
Dr Tanunt said. Solar panels on the fac-
tory roof are underway. Plant design and 
work processes are aimed at energy sav-
ings using natural air movement to make 
the workplace comfortable. 

PVTM  has sustained growth and 
expanded its footprint to over 10 coun-
tries. It is exploring new business oppor-
tunities in offering applicators and pumps 
to customers who need high-precision 
systems outside of livestock industries.

The company is a good corporate citizen, 
and is committed to doing business in a 
way that is legally, ethically and econom-
ically responsible.  

Intelnovation Group’s core value is grati-
tude to the countries where it operates, 
and it shows its gratitude by donating to 
hospitals and universities.  

It has supported universities, research 
institutes and hospitals in Thailand devel-
oping new vaccines to prevent Covid-19 
and donating medical equipment to oph-
thalmology departments at various hospi-
tals. Lately, it has donated anti-fog spray 
produced internally together with face 
shields to hospitals around the country. 

PVTM  puts its customers at the forefront, 
conducts business honestly, and delivers 
safe products of the highest quality. It 
treats employees well. Without them, the 
company could not have progressed this 
far, he said. n

The company has recently contributed one million baht to support Chulalongkorn University’s 
research for a Covid-19 vaccine บริษััที่ไดี้บริจาคเงิน 1 ล้านบาที่ เพ้�อสนับสน์นงานวิจัยของจ์ฬาลงก่รณ�มห้าวิที่ยาลัย
สำห้รับก่ารพัฒนาวัคซื้ีนปี้องก่ันโควิดี-19
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GrouP GriMaud has begun using 
genomic selection to improve all-around 
duck performance, making it the first 
breeding company to apply a range of 
new, cutting-edge technologies in duck 
selection.

Although Group Grimaud has applied 
advanced genomic selection tools for 
layer hens and hogs for many years, it 
finally decided to apply the technology to 
accelerate duck genetics development to 
make duck meat more competitive.

Yann Le Pottier, general manager, said 
despite the hefty investment, which is 
over 200,000 euros/pedigree line/year, 
Group Grimaud is committed to the pro-
gram to further the interests of its clients 
and the duck industry.

First implemented in April of 2021 for 
pedigree-tier ducks, the effects of the 
selection program will cascade to the 
parent stock level in 2023. By 2024, 
improvements in broiler ducks will start 
to be seen. 

Guillaume Le Mignon, Grimaud’s genet-
icist in charge of Pekin duck selection, 
said the technology is expected to accel-
erate genetic gains by around 5-10% per 
year compared with traditional selection 
methods that are unable to exploit molec-
ular-level information.

Given the current wide variability among 
ducks even of the same line and breed, 
the technology can double the pace of 
genetic progress within 10 years, said Mr 
Le Mignon.

An algorithm is created to analyze big 
data generated from RFID chips, CT 
scanners and connected sensors to pre-
dict the characteristics of the offspring 
of selected animals. Genomic selec-
tion adds a vital complementary piece of 
information to existing data sets.

The genetic characteristics of each sub-
ject makes it possible to assign a genomic 
value to each individual. The selection 
process then becomes more precise, effi-
cient and faster and reduces genetic inter-
val. Therefore, geneticists can identify 
future champions from a very young age.

A tissue sample from the duck is placed 

Group Grimaud to improve duck 
performance with genomics

on a plate which is then isolated. DNA is 
extracted and placed on an SNP chip to 
read 60,000 markers of DNA sequences, 
leading to an unprecedented level of 
precise knowledge of each individual. 
The molecular selection process allows 
geneticists to precisely select ducks that 
are naturally more resistant to diseases, 
have better physical composition, feed 
efficiency, growth performance, higher 
net yield and superior health.

The effort will build on Grimaud’s latest 
Peking duck product, Star 53 Medium, 
which has already been improved sub-
stantially, especially in terms of robust 
growth and meat quality.

Yann Le Pottier

Guillaume Le Mignon
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Star 53 Medium is a fast-growing bird 
capable of reaching 3.39 kg in just 42 
days, with better breast meat yield at ear-
lier stages.   With the best verified-in-
the-field feed efficiency, it is also offers 
a very robust and easy-to-manage breed-
ing female.

Nhac Van Bui, CEO of Grimaud Vietnam, 

said that in Vietnam, the new product is 
a game changer. The Star 53 medium and 
heavy both fit well with customer prefer-
ences where they prefer fast-growing and 
heavier birds. 

“The Star 53 can grow up to 3.4-3.5 kg 
in less than 43 days. It has lower FCR 
and less mortality compared with its pre-
decessors. This has brought Grimaud 
back as the leading brand, capturing 
75-80% of the meat type duck market in 
Vietnam,” he said.

John Houston, CEO of Pepe Duck based 
in Australia, said the Star 53 medium has 
received good market acceptance and is 
now gaining top market share. On the 
breeder side, Star 53 yields exemplary 
egg shell quality and good hatchablity. 
Average hatch on set is 88.6%, hatch 
on transfer 94.1%, and performance has 
continued to improve.

Mortality is around 2.4 at the broiler farm 

which is the best by far compared with 
the rest of the world. Feed conversion 
is about 2.01 and looks set to do better 
which gives huge savings. 

“The good growth rate of the duck suits 
our market,” he said.

Its strong body, legs and feet stability 
makes it a much better commercial duck. 
Also, it yields good meat, fat and skin 
quality, which is driving steady growth 
in market share for Grimaud ducks in 
Australia, he added.

Group Grimaud has also launched 
“WEEZYOU,” a service platform offer-
ing personalized support such as tuto-
rials which cover biosecurity and farm 
management – egg collection, vaccine 
administration, insemination, diagnos-
tic tools, and news from the sector. More 
importantly, users can also consult with 
the group’s experts. n

Better Pharma offers biosecurity 
solutions for better protection

I
n many cases, even though 
cleaning and disinfecting pro-
tocols are followed regularly on 
farms, diseases are still detected. 
Fortunately, Better Pharma has 
developed products and solutions 
to solve one of the most important 
issues in livestock farming today.

Biosecurity is the use of procedures or 

practices to protect livestock from harm-
ful pathogens that cause illness and 
negatively affect growth performance. 
Biosecurity principles can prevent dis-
ease from entering a farm or spreading 
from farm to farm.

Biosecurity aims to reduce the probabil-
ity of introducing (external) pathogens and 
allowing them to multiplying (internal) 

if they arrive. Thus, the key is to avoid 
transmission, whether it is between farms 
or within a farm.

Do you perform effective disinfection to 
reduce the pathogen load on your farm? 
Are you using appropriate disinfectants 
with the right contact time at all critical 
control points? Is the disinfection pro-
cess thoroughly done at each step?

Let’s start with the four key success fac-
tors for biosecurity solutions

1. Reduce pathogen load.

Cleaning and sanitizing can bring patho-
gen levels down by up to 70%. The “dry” 
cleaning step involves brushing, scrap-
ing, sweeping and removing all bedding, 
feces, feed, dust and debris from the area. 
In dusty areas, moisten first to control 
dust and minimize aerosolization. Proper 
disposal of bedding, gross debris, dirt, 
and organic materials, such as manure, 
is important and may vary depending on 
location. The goal is to remove as much 
organic matter to the extent possible. The 
presence of organic materials can harbor 
microorganisms for long periods of time 
as well as protect them from the actions 
of chemical disinfectants. Cleaning is 
also important because many disinfec-
tants may be inactivated or ineffective in 
the presence of organic matter.

Washing or sanitizing further reduces the 
number of microorganisms in the area 
to a safer level. This is the most cru-
cial step in the disinfection process and 
will most likely eliminate the majority of 
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remaining microorganisms, if performed 
correctly. Soak the area with water and 
detergent or other cleaning agent, then 
wash by wiping, spraying, or scrubbing. 
Application of washing solution can be 
improved by using a high pressure appli-
cator. Afterwards, the washed areas 
should be left to dry out before applying 
the selected disinfectant to reduce poten-
tial dilution. 

2. Critical control points must be 
thoroughly disinfected and cleaned: 

Vehicles, personnel, animals, housing 
and equipment need effective detergents 
and disinfectants.

Vehicles: All vehicles that transport 
animals, especially those entering the 
farm, have the potential of spreading dis-
eases. This may occur either by the vehi-
cle itself or materials or dirt carried by 
the wheels. We recommend farms place 
wheel baths and spraying stations at the 
entrance of the farm. 

Vehicles allowed to enter farms should be 
kept to a minimum. If possible, unload-
ing should be done outside the farm area. 
Vehicles should also be cleaned and dis-
infected between farms. The vehicle 
should always be cleaned from top to 
bottom. 

Also, be sure to wash the undersides of 
fender wells and the vehicle’s underbody 
and frame. Apply an appropriate disin-
fectant with a low-pressure sprayer and 
allow the proper contact time to elapse. 
The interior of the vehicle should also 
be thoroughly cleaned and disinfected 
before leaving the farm.

Personnel: Provision of boot baths and 

house spray should be standard prac-
tice. Proper contact time for disinfecting 
in the boot baths is equally important as 
cleaning premises and equipment. Boot 
baths should be replaced daily for best 
results.

3. Right disinfectant and correct 
contact timing for optimal efficacy:

An ideal disinfectant is one that is 
broad spectrum, works in any environ-
ment and non-toxic, non-irritating, non-
corrosive and relatively inexpensive. 
Unfortunately, no disinfectant is ideal. 
Therefore, careful consideration of the 
characteristics of disinfectants is essen-
tial to get the most useful, effective and 
cost-efficient product. 

Glutaraldehyde combined with Quaternary 
Ammonium Compounds (QACs) is a 
high-level broad spectrum disinfectant. 
Appropriate contact times are essential. 
Disinfectants may vary in the contact 
time needed to kill versus inactivate the 
microorganisms. Areas being disinfected 
should be well soaked with the disinfec-
tant to avoid drying out before reaching 
the optimum contact time. 

Foaming disinfectant offers longer con-
tact times on surfaces for killing patho-
gens. This reduces the volume of disin-
fectant required by more than 60% (one 
litre of foaming disinfectant covers up to 
five square metres) and uses about 80% 
less water than ordinary disinfecting 
spray.

4. Wide coverage: water and feed 
contamination as well as pest con-
trol need to be assessed to ensure 
successful biosecurity.

Water used on farms could be a source for 
introducing pathogens. Most pathogens 
that follow a cycle of faecal-oral transmis-
sion can be water-bound.  Therefore, the 
bacteriological content of water should 
be tested regularly, at least once a year. 

Water systems, tanks and pipes should 
be cleaned and disinfected regularly 
because biofilm growth inside can har-
bor bacteria. Also, water treatment with 
chlorine or some other disinfectant such 
as iodine is an important tool in risk 
management

Feed could be contaminated with infec-
tious agents, for example fungus, bac-
teria and viruses at numerous points 
throughout the manufacturing process, or 
exposed to contaminated ingredients and 
contaminants during receiving and trans-
ferring, cross-contamination at the feed 
mill, by delivery vehicles (both incom-
ing and outgoing) and delivery person-
nel. Potential hazards should be identi-
fied, evaluated and prioritized. 

Pest such as mosquitoes, flies, mites, 
lice, bed bugs, fleas and other insects are 
disease vectors. Pest control programs 
can reduce the risk of pathogens entering 
and spreading on farms.

To prevent the spread of disease, we rec-
ommend disinfection around the farm 
and on all feeder roads twice a day with 
disinfectant instead carbonate because 
calcium carbonate is inactive in dry 
conditions.

Let’s create a flawless protection strategy 
for your farm with Better Pharma’s bios-
ecurity solutions. n

I
n the past 3 months, we have expe-
rienced a big surge in prices of raw 
materials especially for corn and 
soybean meal. In a span of five 
years, the price of soybean meal at 
the last quarter of 2020 has been 
the highest so far. The same sce-
nario with corn price which reveals 

that the price in last quarter 2020 has 
been the second highest in the last 5 
years.  There are several reasons why the 

Managing high ingredient costs 
to make more cents
Annafe Perino, Product Manager, Novus International 
Southeast Asia and Pacific

prices have gone up and it can be sum-
marized in a simple statement by saying 
the demand is bullish but the supply is 
bearish. 

As we all know, China is a major 
importer of both corn and soybean meal 
on a global scale. On a normal situa-
tion, 60% of soybean meal worldwide is 
being imported by China alone. But in 
the 2018 and 2019, due to African Swine 
Fever outbreak and the China-US trade 
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war, their soybean meal imports have sig-
nificantly dropped making soybean meal 
price attractive to animal producers. But 
towards the end of 2020, China’s impor-
tation of soybean meal has increased tre-
mendously due to recoveries in ASF and 
repopulation in swine segment as well 
as the easing out of China-US trade war 

which has been a major concern in the 
last 2 years. 

On the supply side, the major produc-
ers of soybean meal which are US and 
Brazil have been both severely affected 
by covid-19 thus there is a slow down 
in their production plants. As a result, 
the ending inventory stocks of USA has 

started to deplete towards the last quarter 
of 2020 coupled by the huge demand of 
robust China. 

In terms of corn supply, it is the same 
case with China importing huge volumes 
from US to which US has not forecasted. 
According to USDA, their estimate for 
corn importation to China in 2021 is 4 
times higher than in 2020. This will 
really impact the supply of corn t the rest 
of the world. 

With these challenges on increased 
demand and tight supply of major raw 
materials, what can the animal produc-
ers do to efficiently utilized the nutri-
ents from available raw materials? Novus 
International has a protease enzyme, 
CIBENZA DP100 (in some countries, 
CIBENZA EP150) that improves pro-
tein digestibility by at least 2.5% from 
both animal and plant protein sources. 
By improving protein digestibility from 
soybean meal, nutritionists can reduce 
a minimum of 20kg of soybean meal in 
the feed formulation without affecting 
animal performance. CIBENZA DP100 
is a unique serine alkaline protease that 
works exactly where protein digestion 
happens in the gut. In numerous pub-
lished articles and peer-reviewed jour-
nals, CIBENZA DP100 has consistently 
shown improvement in animal perfor-
mance in both swine and poultry spe-
cies as well as improvement in gut health 
in terms of improvement in villus height 
and crypt depth ratio. Based on sample 
formulations, using CIBENZA DP100 
can reduce feed cost by a minimum of 
$2.5/ton of feed. 

Aside from reducing feed cost, with the 
use of protease enzyme, there is also flex-
ibility in using alternative raw materi-
als and other by-products like DDGS, 
rice bran, copra meal (coconut meal) 
and even feather meal without having 
the fear of indigestibility for the animal. 
CIBENZA DP100 effectively works in 
the undigestible protein portion of raw 
materials which allows more alternative 
raw materials or by-products to be used 
in feed formulation. The undigestible 
portion of the raw material becomes the 
substrate where the enzymes can work 
on. In sample least cost formulations that 
were simulated, it was seen that DDGS 
can be increased by 2% and can incur 
additional $1/ton savings per ton of feed.

With the tight supply of raw materials, 
now is the best time to maximize the nutri-
ents from available raw materials. Make 
more cents with CIBENZA DP100. n
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n What are the NUQO© core compe-
tencies and what areas are you pur-
suing to set new industry standards?

Ewenn Helary: Our organization’s core 
competencies are focused on the devel-
opment, production and distribution of 
feed additives. Besides that, two pillars 
make our solutions very unique. The first 
pillar is our library of ingredients. We are 
pioneers in the field of marine algae and 
we perform research to identify, source 
and combine bioactive molecules from 
land plants (phytogenics) and/or marine 
plants (phycogenics). The second pillar 
is our complementary set of manufac-
turing technologies. NUQO© has exten-
sive knowledge of technologies to pro-
duce the most suitable solutions. Thanks 
to our experts and production sites, we 
can select and adapt the right method for 
optimal application. In the end, we inves-
tigate new molecules and technologies 
and we introduce our feed additives in 
full transparency to our customers to cre-
ate strong collaboration. Transparency, 
as well as sustainability and indepen-
dence are very important values in our 
approach to the market.

n  What are your R&D activities? 
Do you collaborate with universities 
or 3rd party research institutes? How 
soon will you be able to unveil novel 
tech products? What are your R&D 
plans for the next five years?

Patcharin Maneeroj: Our selection of 
the right ingredients and  adequate tech-
nology is driven not just by science, but 
also by the constraints from our custom-
ers. Ultimately, the goal is to develop 
products with proven efficacy in the field 
at a competitive price. Our current port-
folio has been designed to meet the spe-
cific challenges of our customers. 

NUQO sees 'immense opportunities' amid crisis

Dr Stéphanie Ladirat: Regarding the 
future, we set a short list of priorities with 
a focus on a few topics to deliver new 
solutions in coming years. No surprise 
here, we want to further develop sustain-
able alternatives for the feed industry, 
and provide solutions that optimize the 
efficacy of animals and reduce the envi-
ronmental footprint of our industry. To 
develop these future solutions, we con-
tinue to screen new molecules and new 
processes, and we collaborate with differ-
ent partners in Europe, but also in Asia or 
North America to really evaluate the con-
sistency of our solutions. Of course, we 
continue to work on our current portfolio 
and ingredients to expand our knowledge 
and better serve our customers.

n Among areas such as flavors, 
preventive solutions, antioxidants, 
toxin management and organic min-
erals, what are the NUQO© flagship 
products?

Dr Stéphanie Ladirat: We could name 
several products, nevertheless we would 
like to mention some very unique prod-
ucts that were developed thanks to our 
expertise and our database of ingredi-
ents: NUQO© NEX is a micro-encapsu-
lated combination of phytogenics and 
phycogenics, specifically designed for 
broiler production. NUQO© SAFE is 
an upgraded solution for monogastrics, 
designed to maintain performance dur-
ing challenging times. NUQO© YUMMY 
is a very unique product that stimulates 
the feed intake of young animals. Finally, 
NUQO© FLEX is a unique combina-
tion of phytogenics and phycogenics that 
can be used as a tool by nutritionists to 
optimize feed formulations. These prod-
ucts are very unique, and several trials 
have demonstrated their efficacy to sup-
port the performance, health or welfare of 
animals and help our customers to meet 
their objectives. 

Patcharin Maneeroj: Our products are 
quite technical and very innovative, with 
promising efficacy. This is a great fit for 
markets such as Thailand, indeed, our 
customers are looking for natural alter-
natives to antibiotics for instance, that 
can secure performance of animals and 
in the meantime guarantee food safety 
and contribute to the sustainability of our 
industry.

n NUQO© is doing a lot of interna-
tional business. Are Covid-19 and 
trade wars obstructing your busi-
ness? Threats and opportunities 
encountered in 2021?

Patcharin Maneeroj: A crisis always 
brings new opportunities. Nowadays, 
we see different diseases or challenges 
affecting the market, and customers 
are looking for solutions to improve or 
stimulate animals’ natural defenses and 
immune system. Some of our products 
can contribute to tackling some of these 
major problems and help our customers 
overcome these challenging times. Based 
on our experience in various geographies 
across the globe, we are confident that 
we can really bring value for our Thai 
customers.

Ewenn Helary: Just like any business 
nowadays, we are of course impacted by 

Ewenn Helary Patcharin Maneeroj

French-based NUQO©  , a pio-
neer in phytogenics and phy-
cogenics, reveals how the com-
pany intends to sustain its lead-
ing edge in delivering natural 
solutions for maximizing genetic 
potential, while at the same time 
making food safer and more 
environmentally friendly.

Ewenn Helary, CEO; Patcharin 
Maneeroj, Asia managing direc-
tor; and Dr Stéphanie Ladirat 
discuss their plans for expanding 
NUQO's growing global reach, 
with a particular focus on Asia.

Dr Stéphanie Ladirat
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roduction levels in the poultry 
industry are driven by consumer 
demand, but ensuring the entire 
chain of stakeholders works 
together successfully to ensure 
the right product is delivered at 

the right time in the most sustainable and 
cost-efficient manner, can be difficult.

Successful poultry production 
needs to be based on data and a 
collaborative digital approach

Kristof Mertens, Global 
Business Development 
Evonik PLF /Porphyrio®

Geneticists, feed producers, breeder 
farms, hatcheries, poultry farms, process-
ing plants or distributors, there are a lot 
of parties involved in meeting retail cus-
tomers’ - whether a supermarket or fast-
food outlet - appetite for chicken. They 
all have something to add to the process 

the limitation on travel or a slowdown 
in the decision process. Fortunately, 
our organization is very nimble, for 
instance, we are extremely delighted to 
have such a great team here in Thailand, 
it’s a big advantage for NUQO© to serve 
directly our Thai customers and also bet-
ter support our partners and customers 
in Southeast Asia. The year 2021 looks 
actually bright for NUQO©, with lots of 
technical innovations and new custom-
ers. Of course, we hope that the economic 
environment will remain positive.

n  It could be a bit too far out, but we 
want to hear your opinions regard-
ing international business develop-
ment plans and facility investments 
in Asia by 2030. 

Ewenn Helary: As part of our devel-
opment strategy, we have identified sev-
eral markets in which we will establish 
a NUQO team. This strategy is closely 
linked to our desire to promote better 
support and greater proximity. These are 
key elements and even more relevant in 
the current health situation. Our priori-
ties are based on market potential, eco-
nomic and regulatory environment, tech-
nical expectations of the market, compet-
itive landscape, but at the end of the day, 
it all starts with people. 

Patcharin Maneeroj: In parallel, we 
have observed a deep change in our 
industry during the last decade, espe-
cially in the space of feed additives. In 
the end, we will see more integrated com-
panies and still fewer independent play-
ers with core technologies, and also no 
more “black box” products. We truly 
believe this is a great opportunity for the 
development of our company, because of 
our unique technologies and our trans-
parent approach.

n Where are your production facil-
ities located? Are ASF or Covid-
19 affecting your logistics? What 

are your precautionary actions to 
ensure that ASF has no way to enter 
your supply chain?

Ewenn Helary: We produce at three 
sites in Europe: Switzerland, Poland and 
France. Our supply chain is not directly 
impacted by the crisis, even if we are 
of course extremely careful. We apply 
strictly all recommendations from author-
ities, and we work only with certified sup-
pliers and operators using strict quality 
control. When it comes to the office, all 
employees are working from home, most 
of the time. 

Patcharin Maneeroj: Our organization 
is designed to provide fast and flexible 
service to our customers. In terms of the 
warehouse and logistics, we collaborate 
with a local partner who is a very profes-
sional and trustworthy collaborator and 
certified ISO 9001:2008. This helps us to 
deliver our solutions with very short lead 
time. In the end, NUQO Feed Additives 
(Thailand) is really designed to be our 
regional business hub for this area.

n  The industry is accepting plant 
extracts to replace AGP. Admittedly, 
performance improves, but not dra-
matically. Is there a limit to non-
AGP performance enhancers?

Dr Stéphanie Ladirat: The effect of a 
non-AGP solution on performance may 
seem limited when compared to the effect 
of an AGP over a short period of time. In 
the long run however, it is more and more 
established that AGP use leads to anti-
microbial resistance which will not only 
impact animal performance, but also put 
both animal and human health in jeop-
ardy. In this context, the use of natural 
performance enhancers is essential. They 
offer many ingredients or molecules with 
various modes of action that can sup-
port animal physiology in many ways. 
Our industry has been looking for a sil-
ver bullet with antimicrobial activities. 

We see much more potential and applica-
tions for phytogenics, and also phycogen-
ics, to develop new solutions, not just as 
AGP alternatives, but in general to better 
support the performance, health and wel-
fare of animals. 

n  Any plans to search for new plants 
or develop extraction technolo-
gies to deliver more potent plant 
extracts?

Dr Stéphanie Ladirat: This is actually 
quite important for us. We try to select 
the optimal production technology for 
every solution we develop. For instance, 
micro encapsulation, granulation, fer-
mentation or adsorption can be used to 
increase the stability of molecules, to 
control physical properties (dust, irrita-
tion, odour, caking…) and/or to guaran-
tee the adequate release of our products. 
In the future, we would like to continue 
to develop new technologies to bring the 
right ingredients and the right effects for 
the animals. We foresee some interesting 
innovations in that space.

n  On the production side, what are 
your actions that contribute to sus-
tainable industry?

Ewenn Helary: There is now a call for 
more urgency on sustainability; our gen-
eration needs to produce things in a way 
that do not use resources that cannot be 
replaced and that do not damage the envi-
ronment. Moreover, to make it acceptable 
for every stakeholder, from farm to fork, 
we need to target superior ecological sus-
tainability in combination with sound 
economic viability. This is also one of 
the reasons why we’ve decided to work 
with phytogenics and phycogenics and 
we are of course paying much attention to 
our supply chain. Last but not least, we 
try to apply the same philosophy to our 
business discussions, and always try to 
favour decisions that create long-lasting 
customer relationships. n
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but are all too often working in their own 
“silo” and not seeing the bigger picture.

Working together

Several global megatrends - includ-
ing an increasing population with more 
buying power; a greater demand for 
meat (especially poultry); the need for 
improvements in resource efficiency 
and sustainability; and the growth in Big 
Data, Internet of Things and new analyt-
ics technologies - are playing their part 
in  how the industry develops.

The entire value chain is under escalat-
ing pressure to increase sustainability, 
quality, traceability and improve effi-
ciency and welfare standards, all while 
being free of antimicrobial growth pro-
moters (AGPs) and complying with 
stricter standards and regulations across 
the globe.

Meeting all of these demands, simulta-
neously, is not something one company, 
or even one silo of companies, can do 
on its own. It will require the adoption 
of new technologies and business mod-
els and will involve solving connectivity 
and security issues around data usage. 
Communicating more efficiently and 
sharing data appropriately is an impor-
tant next st ep. The right partners along 
the production chain - from genetics to 
feed, hatchery, farming and processing, 
need to be involved at the right time. No 
one wants to see a nutritionist if day-old 
chicks aren’t in  the condition expected, 
they want the veterinarian, for instance, 
or want to talk to the hatchery that sup-
plied the day-old chick. This approach, 
which combines decades of expertise 
with connectivity for data, data shar-
ing protocols and intelligent software 

algorithms, fits in under the umbrella of 
‘Precision Livestock Farming’ (PLF).

The livestock market is ready to take 
the leap forwards and adopt PLF at the 
core of the business process. This was 
proven by recent developments in the 
beef sector, where one of the world’s larg-
est  animal  health companies, recently 
purchased a PLF startup, Performance 
Livestock Analytics (PLA). It  is  believed 
that this acquisition will drive significant 
additional investment in the sector and 
improve growth.

Cooperative platforms for data

To ensure the value chain can meet the 
trajectory for product delivery on time  
and  at  the  product  target weight or size 
and consistency, information must be 
shared effectively. There is a lot of data 
available across the poultry supply chain, 
but it is not currently accessible to every-
one who  needs it  at the right time. It  is 
important for stakeholders to know what 
data they require, whether it is available 
and how it can  best  be used to optimize 
their stage of the production process.

Data is a central resource for future 
improvements,  but it cannot solve everyt 
hing. More than 50% of the information 
required can’t be measured yet. This 
includes what is happening in the gut of 
each individual chicken, each chicken’s 
exact temperature and its bodyweight 
for example. These issues, and whether 
they require attention, are largely down 
to expert knowledge and experience, 
built on the data that is measurable. This 
approach works best when everyone, 
from climate specialists working on the 
environmental conditions, to the nutri-
tion experts working on gut health to the 
veterinarians focused on general health 
and all the other experts maximize their 
impacts by combining their efforts.

It would be great to break down the silo 

thinking and instead collaborate, improve 
offerings, and integrate poultry farming 
production to bring all the pieces of the 
puzzle together in one place. This can be 
achieved with a collaborative platform for 
the poultry industry to harvest the value 
hidden in data streams and optimize the 
production. Now is the time to start.

Intelligent poultry production 
software as the starting point in this 
journey

Porphyrio® is the new standard for cloud-
based data management systems  for  the  
poultry  industry. It  adopts a three-step  
approach  -  monitor  daily  production, 
predict flock performance and plan  pro-
duction  output. This enables optimized 
poultry production along the complete 
value chain.

Following an animal-centric approach, 
Porphyrio® supports daily poultry pro-
duction management using big data, 
biostatistics and scientific self-learn-
ing algorithms. A variety of customiz-
able software solutions offered by Evonik 
improve poultry production and product 
quality through holistic  monitoring  of 
parameters that matter and a smart early 
warning system which provides notifica-
tions as problems arise. Porphyrio® opti-
mizes planning based on accurate pre-
dictions and allows stakeholders to take 
right decisions at the right time to maxi-
mize return on investment.

Overall, Porphyrio® embraces compa-
nies’ digitalization strategies to improve 
production efficiency and increase profit-
ability of poultry operations.

Porphyrio® is the digital pillar of Evonik’s 
PLF concept. The PLF system house 
combines science, expert knowledge, 
intelligent software and connectivity into 
a comprehensive solution for poultry pro-
duction, with a focus on animal nutrition, 
animal health and animal farming. n
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The liver – a vital organ with 
numerous functions

The liver has various functions in diges-
tion, metabolism and absorption, for 
example, metabolism of chemicals, 
absorption of protein, digestion of fat, 
metabolism of carbohydrate and absorp-
tion of vitamins. Almost all chemi-
cals, including toxin components in the 
feed and chemical compounds in medi-
cine are also metabolized and detoxi-
fied by the liver. All amino acids that are 
absorbed by the intestinal tract move to 
other organs through the portal vein in 
the liver, and catabolism of excess amino 
acids, uric acid formation from ammonia 
and albumin formation are also a major 
event occurring in the liver. As glyco-
gen, an intermediate metabolite of carbo-
hydrate, is synthesized and stored in the 
liver, it plays a major role in glycogenesis 
together with the pancreas.  Fat soluble 
vitamins are also absorbed and stored in 
the liver. Erythropoiesis, the production 
of red blood cells, is also an important 
function of the liver. The liver thus per-
forms numerous functions to maintain a 
proper body system, but poultry in mod-
ern production systems are facing a lot of 
challenges that threaten liver health.

Is the liver color revealing a healthy 
status?

Although the liver has so many essen-
tial functions for bird health, yet “phys-
iologically normal” liver are rarely seen 
in field conditions because of frequent 
medication and exposure to toxic mate-
rials from the feed and the environment. 
Observation of liver color is the easiest 
and most reliable way to evaluate liver 
health. The liver could show various 
colors according to age, fat deposition, 
necrosis caused by viral infection, yolk 
absorption at an early stage and various 
other factors. Basically liver color obser-
vation should be done with a fresh sam-
ple within 30 minutes post mortem. Color 

Common problems in poultry liver 
health and mycotoxin risk
Michele Muccio (Regional Product Manager – Mycotoxin 
Risk Management, BIOMIN Asia Pacific) and Gangga 
Widyanugraha (Regional Tchnical Manager – Poultry, 
BIOMIN Asia Pacific)

changes in the liver could occur post 
mortem due to movement of red blood 
cell by force of gravity.

A healthy liver shows a yellow color until 
8 to 10 days of age because of yolk con-
tent absorption (see Figure 1), but gradu-
ally changes to a brown color with age. 
Here then, a yellowish brown color would 
be regarded as an abnormal color of the 
liver, but it does not always means patho-
logical conditions that require treatment.

Common diseases of the liver

Many of infectious and non-infectious 
factors could cause pathological changes 
in the liver, resulting in negative effects 
that impact the normal function of the 
liver. 

1) Hepatitis E Virus infection

Avian Hepatitis E Virus (aHEV) is an 
infectious viral agent associated with big 
liver and spleen (BLS) disease and hep-
atitis-splenomegaly syndrome (HSS) (see 

Figure 2). It causes egg production drop 
in layer and breeder flocks with 1-5% 
mortality, and shows hepatic amyloido-
sis lesion in histopathological observa-
tion. As aHEV is genetically related to 
the human Hepatitis E Virus, several 
studies showed the possibility of cross-
species infection between poultry and 
humans. aHEV infection usually occurs 
only during the laying period of layers 
and breeders.

2) Fowl Adenovirus infection

Fowl Adenovirus (FAdV) infection 
is emerging problem in many of the 
Asian countries, causing serious eco-
nomic losses in countries where a com-
mercial vaccine is not available. All 12 
serotypes of FAdV can cause Inclusion 
Body Hepatitis (IBH), but the serotype 
4 virus also results in hydropericar-
dium lesions together with IBH, and it is 
called Hydropericardium and Hepatitis 
Syndrome (HHS) (see Figure 3). Besides 
hepatic and cardiac lesions, FAdV infec-
tion shows pale and swollen kidneys, 

Figure 1. Liver with yellow color in 4 day-old 
chick

Figure 2. Hepatomegaly and splenomegaly 
with non-specific inflammation and amyloido-
sis by aHEV infection

Michele Muccio

Gangga Widyanugraha



TECHNICAL CORNER

36

atrophy of immune organs and pinpoint 
white foci in the pancreas upon necropsy. 
It usually occurs in birds younger than 5 
weeks of age, and is commonly spread by 
both horizontal and vertical transmission.

As all immunosuppressive agents or situ-
ations appear to facilitate FAdV in pro-
ducing clinical signs and mortality, the 
prevention of infectious immunosuppres-
sive diseases (such as Chicken Anemia 
Virus, Infectious Bursal Disease), the 
reduction of stress, and the removal of 
risks from mycotoxins in feed are very 
important ways to reduce economic 
losses from FAdV.

3) Fatty Liver Hemorrhagic Syndrome

Fatty Liver Hemorrhagic Syndrome 
(FLHS) is a metabolic disease com-
monly occurred in long-lived birds such 
as breeders and layers. Lipogenesis and 
secretion of lipoproteins are natural met-
abolic functions of the liver for accumu-
lation of energy, and these are controlled 
by estrogen. FLHS occurs when the accu-
mulation of fat in the liver is increased 
beyond its storing capacity, and it some-

Figure 3. Various gross lesions observed in 
Fowl Adenovirus infection

Swollen and pale liver (FAdV-8)

Swollen and pale kidney (FAdV-11)

Hydropericardium (FAdV-4)

times causes hepatic rupture and bleed-
ing (see Figure 4). It is commonly seen 
in overweight birds during the laying 
cycle, and causes egg production drops 
with low mortality. High energy diets 
with high calorie/protein ratio, low cal-
cium consumption, stress and mycotox-
ins are common predisposing factors that 
can facilitate the occurrence of FLHS. As 
a color change to yellow is an early sign 
of FLHS, regular monitoring during nec-
ropsy is recommended to detect the early 
phase of fatty liver.

Figure 4. Common gross lesions observed in 
birds with Fatty Liver Hemorrhagic Syndrome 

 

 

4) Fatty Liver and Kidney Syndrome

Fatty Liver and Kidney Syndrome (FLKS) 
is caused by biotin deficiency at an early 
age, of younger than 2 weeks. Biotin, also 
known as Vitamin H or B7, is an essen-
tial vitamin that is important for skin for-
mation and maintenance. Biotin defi-
ciency in young birds causes low mortal-
ity (<2%) with skin disorders and hepatic 
lesions (see Figure 5). Biotin supplemen-
tation is a treatment option that shows 
good prognosis.

Fatty and necrotic changes in the liver of a 40 
week-old broiler breeder

Hepatic rupture from FLHS in a 43 week-old 
layer

5) Fowl Typhoid

Fowl Typhoid (FT) is a systemic bacterial 
disease caused by Salmonella enterica 
serovar gallinarum (SG). The outbreak of 
FT is characterized by sudden increased 
mortality with swollen liver and spleen 
(see Figure 6). Antibiotic therapy can 
contribute to controlling mortality, but 
re-occurrence is very common. Live vac-
cines and insect (poultry mite) control is 
recommended for prevention.

 

6) Side effects from bacterins

Some inactivated vaccines, and even LPS 
(lipopolysaccharides) or more commonly 
known as endotoxins from Gram-negative 
bacteria also cause liver damage with 
hemorrhage (see Figure 7). The addi-
tional step of removing LPS at the vac-
cine manufacturing site is highly recom-
mended to minimize these side effects.

7) Others

Bacterial infections, including 
Campylobacter hepatica and Pasteurella 
multocida also cause pathological 
changes in the liver.

Mycotoxin risks in poultry 
production

Mycotoxicoses is the general term used 
Figure 5. Hepatic lesions in a 4 day-old bird 
with Fatty Liver and Kidney Syndrome

Figure 6. Swollen and necrotic liver and spleen 
in a bird infected with Salmonella gallinarum

Figure 7. Petechial hemorrhage in liver 
observed in a layer bird vaccinated with an 
inactivated E. coli vaccine
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for toxic diseases caused by ingestion, 
inhalation, or direct contact of feed con-
taminated with one or more mycotoxins. 
The mechanisms of mycotoxin toxicity 
are not fully understood due to the diver-
sity in their chemical structures and tar-
get organs. Most mycotoxins can cause 
lipid peroxidation, damage of mem-
brane structures and their functions, 
and induce apoptosis leading to cellular 
necrosis in various organs. Mycotoxins 
may cause immunosuppression, hepa-
totoxicity, nephrotoxicity, neurotoxicity, 
and even genotoxicity.

1) Aflatoxin toxicity and liver health

Aflatoxins are known to have a hepato-
toxic effect in poultry and also a hepato-
carcinogenic effect in exposed animals. 
The most common pathological lesions 
associated with aflatoxicosis in poultry 
are found in the liver, lymphoid organs, 
and testes, often occurring over a period 
of chronic exposure. In acute-subacute 
aflatoxicosis, the liver appears enlarged, 
pale yellow in color, friable, and usu-
ally the gall bladder is also enlarged and 
filled with bile (see Figure 8). The pan-
creas is usually small and depigmented 
and there could be hemorrhages on sub-
cutaneous tissue and muscles. In chronic 
aflatoxicosis, the liver is small, firm, and 

rounded. Sometimes this organ is very 
small, rounded, and rubbery, and often 
complicated with ascites and hydroperi-
cardium. The other consistent lesions in 
aflatoxicosis can be found in the bursa 
of Fabricius, thymus, and spleen, all of 
which appear smaller than normal. In 
male parent stock breeder birds, the size 
of the testes could also be significantly 
reduced.

The metabolic pathway of aflatoxins 
could be different. Aflatoxin B1 can enter 
the cell and be metabolized via mono-

oxygenases in the endoplasmic reticu-
lum to hydroxylated metabolites, which 
are further metabolized to glucuronide 
and sulfate conjugates. Or it can be oxi-
dized to a reactive epoxide state, which 
undergoes spontaneous hydrolysis to 
AFB1-8,9-dihydrodiol and bind to pro-
teins, resulting in cytotoxicity. The epox-
ide version can react with DNA or pro-
tein, or be detoxified by an inducible glu-
tathione S-transferase to the glutathione 
(GSH)-conjugate. Both the DNA adduct 

Figure 8. Enlarged and pale yellowish liver 
with yellow nodules observed in birds fed with 
aflatoxin contaminated feed. Aflatoxins were 
detected in the feed at 153 ppb and 458 ppb 
respectively.
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and the protein adducts have proven use-
ful as biomarkers in humans and labora-
tory animals (see Figure 9).

2) Mycotoxin Survey of Asia 2020

The prevalence of aflatoxins in Asia 
(including Oceania) in 2020 was a 25% 
contamination rate of total samples, but 
if we break this down per country to show 
various percentages of aflatoxin contami-
nation, we have in alphabetical order, the 
following results – Australia (4%), China 
(17%), India (77%), Indonesia (69%), 
Japan (0%), Malaysia (4%), New Zealand 
(14%), Philippines (75%), Taiwan (8%) 
and Thailand (47%) – therefore, proper 
mycotoxin deactivation is required to 
protect animals from the negative effects 
of mycotoxins, and especially aflatoxins, 
which is the most toxic of all mycotoxins 
(see Figure 10).

3) Mycotoxin risk management for 
liver health

Bentonite is a natural clay with varying 
properties depending on its origin. Not 
all minerals in the market sold as bind-
ers are composed of bentonite. Only very 
few bentonites fulfill the strict and selec-
tive EU requirement [Regulation (EU) No 
1060/2013], and so far, only one managed 
to achieved the 90% aflatoxin adsorption 
level required to claim EU authorization. 
To minimize the negative effects (not only 
from aflatoxin but also other unidentified 
mycotoxins) on liver health, it is not only 
important to manage mycotoxin risks in 
the feed, but also crucial to protect the 
liver and support the immune function of 
poultry flocks throughout Asia. n

Asia Report, 2020
Total risk level: 79%* Afla ZEN DON T2 FUM OTA
• Number of samples tested 3,350 3,247 3,360 2,873 3,225 2,892
• % of contaminated samples 25% 62% 71% 7% 81% 25%
• % above risk threshold 22% 27% 59% 1% 41% 5%
• Average of positive (ppb) 47 145 546 31 1,316 12
• Median of positive (ppb) 9 44 365 22 501 3
• Maximum (ppb) 2,495 11,785 17,550 169 35,445 571
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Figure 10. Mycotoxin survey results in Asia from January to December 2020

Figure 9. Metabolic pathway of aflatoxins

T
here are many ways to track the 
progress and development of 
today’s modern broiler breeders. 
Breast development or flesh scor-
ing, signs of sexual development, 
and fat scoring are a few methods. 

However, one of the easiest and practical 
ways to track flock progress is evaluat-
ing body weight trends by regular weigh-
ing. Following the body weight standard 
as recommended by the breeding com-
pany is key to productive and persis-

Accurate Weighing – A Valuable 
Tool to Track Flock Progress and 
Development 
By: Dr. Alvin Arucan, Regional Technical Manager, 
Cobb-Vantress, Asia

tent flock performance. Tracking a flock’s 
body weight will provide data to make 
decisions for long term and consistent 
performance. 

Weighing Technique

Weighing should be done weekly and 
accurately with a consistent sampling 
procedure. On the day of chick arrival, 
day 7 and day 14, bulk weighing can be 
done. At this age, a minimum of 2% of 
the population should be weighed. For 

bulk weighing, a platform electronic 
scale can be used with sufficient space to 
weigh a group of 5 to 10 birds.  

Once the flock reaches 3 weeks of age, 
it is recommended to weigh individual 
birds and increase the sample size to 3 to 
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5% of the population. Weigh birds from 
three different locations (front, middle, 
back) of each house to make the sample 
more representative of the flock. 

To increase accuracy of the sampling, use 
a catching pen, do not randomly pick up 
and weigh birds, and do not force birds 
into the pen. Forcing birds into the pen 
may result in more underweight birds in 
the pen as heavier birds are more reluc-
tant to move. Open the catching pen 
and allow the birds to walk into the pen. 
Weigh every bird individually inside the 
catch pen, including small birds, and do 
not reject any weights, except for sexing 
errors. After each bird is weighed, release 
the bird into the house. Continue weigh-
ing until the pen is empty. Record each 
weight and calculate the average weight 
as well as the flock weight distribution. 

Rearing - It is best to weigh the flocks at 
the same time of the week and the same 
hour of the day. The best option is to mea-
sure dry weight by weighing the flock on 
the off-feed day of a skip-a-day feeding 
program or before feeding if it’s an every-
day feeding program. In some cases where 
weighing before feeding is not possible, 
weighing can be done 6 hours or more 
after the feed clean-up. During rearing, 
knowing the flock’s body weight is very 
crucial as feed management decisions 
will be based on weights. This will deter-
mine the feed amount needed on the fol-
lowing days/weeks, and whether it should 
be maintained or increased. Inaccurate 
weighing may cause the flocks to be off 
the target weight which would eventually 
jeopardize the flock performance.

Transfer - Body weight is critical dur-
ing pullet transfer. Birds should not lose 
weight. To monitor any weight loss, mark a 
portion of the flock, usually 1%, depend-
ing on the size of the flock, to be weighed 
before and after the transfer. Weigh the 
marked birds a few hours before transfer 
and 4 to 5 days after transfer. 

Production – Switch to an everyday 
feeding program at around 21 weeks 
of age. This is necessary as the matur-
ing pullets require a consistent nutri-
ent intake to support their reproductive 
development and maturation. At this 
time, body weights should be measured 
in the afternoons or at least 6 hours after 
feed clean-up. Weights should be mea-
sured weekly until 45 weeks of age, after 
which, weighing can be done every other 
week especially if the flock has good pro-
duction persistency. 

Males – Large variations in male weights 
are quite common due to higher activ-

ity levels and smaller populations, rela-
tive to the females. It is crucial to have 
a good representative sample from differ-
ent locations. If spiking is done, mark all 
spike males and weigh only the primary 
males (around 3% of the population).

Critical weighing times
Feed amount allocations during rear-
ing are based on measured body weight, 
while during laying they are also based on 
egg production and egg weight. Correct 
feed amounts can only be determined 
if the body weight is measured accu-
rately every week. Palpation of fat pad or 
abdominal fat from 25 weeks to peak pro-
duction can be an additional indicator for 
feed allocation adjustments.

There are some points in rearing where 
body weights can be considered criti-
cal. Achieving the target body weight at 
day 7 (four times the initial chick weight) 
is essential for proper growth and early 
uniformity. The accurate 7-day weight 
can indicate whether brooding needs to 
be extended, as well as when the feed 
restriction should start. Beginning of 
day 7 should be chicks’ day of hatch. 
However, if the chicks were shipped and 
travelled, arrival at the farm should be 
considered as day 1.

The 4-week body weight can be an indi-
cation of the quality of management and 
nutrition. A good 4-week body weight is 
the foundation for frame development 
and flock uniformity. 

From week 16 to 20, females need 
to increase body weight by minimum 
36% to gain enough breast conforma-
tion (fleshing) and fat reserve in prepa-
ration for light stimulation. From onset 
of lay to peak production, the flock 
should increase 19 to 20% in body 
weight. Weight gain after peak produc-
tion should be slower for better produc-
tion persistency. 

Accurate body weight is considered one 
of the factors determining the peak feed 
amount and feed reduction amounts. 
Every flock is slightly different, plus 
local conditions and management expe-
rience can influence decisions on feed 
allocation amounts. However, in general, 
the feed amount should be reduced from 
the peak amount by 6 to 10% over the 
period of several weeks.

Weighing Equipment

Accurate weighing data can only be 
achieved using reliable and calibrated 
equipment. Scale calibration should be 
done regularly. Consult the manufacturer 
for calibration frequency. 

A digital scale can collect and store data, 
calculate averages and standard deviations, 
and create histogram plots of the data. 

Digital scales can be used to weigh groups of 
chicks and should have a capacity of 1Kg. 

Conventional suspended or hang-
ing scales – It must have a capacity of 
5 kg ± 20 g increments. With conven-
tional mechanical and dial scales, the 
data input as well as the calculation are 
manual.  

Electronic suspended scales – This will 
record and store weights to the nearest 
gram, calculate an average weight, dis-
play histograms and have the capability 
to print out results. 

Digital Scales – They are normally used 
to weigh young chicks individually or in 
groups. To weigh chicks up to 7 days of 
age, digital scales need to have a capac-
ity of 1 kg. 

Analyzing the data
After each weekly weighing, plot and 
analyze the data as soon as possible. 
Plotting the data into weight and uni-
formity graphs can help track the devel-
opment of the flock. If the flock body 
weight and uniformity are not accord-
ing to the standard, investigate immedi-
ately to determine any issues. Possible 
causes can include disease, over density, 
lack of feeder space, and feed and water 
problems. Finally, if the weighing results 
are inconsistent or not according to the 
expected results, it is better to repeat the 
weighing process before deciding on feed 
allowances and adjustments. n
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Introduction

Zinc requirement of poultry is defined 
according to specific criteria, related to 
growth, bone composition, or immune 
function and could vary according to the 
criteria considered. Supplementation 
practice with inorganic salts or chelated 
form aims to satisfy animal’s needs on top 
of the zinc contained in feedstuffs. While 
little is to be expected on animal health 
from usual sources of zinc added on top of 
requirement, the use of potentiated zinc 
oxide has shown positive effects on gut 
microbes and intestinal health parame-
ters. Data obtained in necrotic enteritis 
challenge conditions with a potentiated 
zinc oxide demonstrated a source-related 
effect on growth, mortality and intestinal 
lesion score.

These results are supporting the use of 
this novel zinc oxide form to improve 
intestinal health and to manage necrotic 
enteritis in poultry.

Zinc requirements of poultry

Zinc (Zn) is an essential nutrient in poul-
try for gene expression, cellular replica-
tion, stabilization of proteins, hormones 
structures… It is also crucial for bone 
growth through alkaline phosphatase and 
collagenase. It plays a major role in the 
body as a constituent or a cofactor of 300 
enzymes involved in the synthesis or deg-
radations of lipids, proteins and nucleic 
acids. Zn is also essential for the immune 
function.

Zn naturally occurs in plants used in 
poultry nutrition, but its concentration 
is very variable, even within the same 
species. Zinc amount in raw materials is 
often too low to satisfy the animal require-
ments, and some antinutritional factors 
like phytate can decrease its bioavail-
ability. Therefore, Zn is usually supple-
mented in premix to reach total dietary 
levels comprised between 60 to 150 ppm. 
As requirements from different institutes 
vary from 40 to 80 ppm Zn added on top 
of plant-born Zn (evaluated between 20 
and 40 ppm Zn), feed levels often exceed 
animal needs and avoid zinc deficiency.

Zinc levels and sources for optimal 
body function

Despite adequate levels are fed to poul-
try, some publications and industry prac-

Effect of zinc on intestinal health 
of poultry David Mathé, ANIMINE

tices are reporting benefits on skin (skin 
lesions or dermatitis) and carcass quality 
when using non commodity zinc sources. 
Considering the usual zinc levels in 
feeds, these effects can be explained by 
a low bioavailability of native zinc and/
or added zinc. It is also hypothesized that 
the animal requirement can be increased 
in case of environmental challenge as 
heat stress or disease challenge. We 
might then expect that zinc sources with 
high bioavailability would better serve 
the animal demand in such cases.

The development of a new potentiated 
zinc oxide (HiZox®) resulted in a prod-
uct with superior physico-chemical prop-
erties. When compared with other zinc 
oxide sources and zinc sulfate, this new 
form of zinc showed significant higher 
Relative Biological Values (RBV) in a 
state-of-the art experiment conducted at 
INRA. This experiment highlighted the 
huge variation on RBV values of zinc 
oxide, ranging from 66 % for the lowest 
and 105% for HiZox® on tibia Zn con-
centration (Figure1). 

Feeding animal such source of highly 
bioavailable zinc would result in higher 
Zn supply to the animal and optimize 
body function related to zinc status.

Source-specific effect of zinc on 
intestinal health

The antibacterial effect of pharmacologi-
cal dosage of zinc oxide is well known by 
pig nutritionists but not by poultry nutri-
tionists, because of the toxicity it will 
induce to avian species at levels above 
500 to 1000 ppm in the feed.

The concept of potentiated zinc oxide, 
with an increased surface area, has 
proven to be more antibacterial than 
regular zinc oxide products. Its supe-
rior effectiveness has been demonstrated 
on Escherichia coli (Vahjen et al, 2012), 

Salmonella enteritidis and typhimurium 
and Clostridium perfringens species in in 
vitro experiments.

Considering the effect of potentiated 
zinc oxide on Clostridium perfringens, its 
effect on necrotic enteritis was investi-
gated in a broiler challenge experiment 
at Southern Poultry Research in the USA.

The trial consisted of 72 cages starting 
with 8 chicks each. They were divided in 
3 groups of 24 cages: one group fed with 
80 ppm of Zn from zinc sulfate (ZnSO4) 
and the others with Zn from potentiated 
zinc oxide (ZnO) source (HiZox®), at 80 
ppm or at 120 ppm. Then, each group 
was subdivided in 3 groups of 8 cages: 
non-challenged birds, challenged birds 
with non-medicated feed and challenged 
birds with virginiamycin at 20 ppm. On 
day of trial (DOT) 14, all the broilers were 
orally inoculated with ~5,000 oocysts of 
E. maxima. On DOTs 19, 20 and 21, ani-
mals of challenged groups were given a 
broth culture of C. perfringens ~108 cfu/
mL. Growth performance per cage was 
recorded on DOT 0, 14, 21 and 28. On 
DOT 21, 3 birds from each cage were 
sacrificed and examined for the degree 
of presence of necrotic enteritis lesions, 
from 0 (normal) to 3 (sloughed and blood 
small intestine mucosa).

Concerning the growth performance, 
the differences were essentially related 
to challenge and to medicated feed: on 
DOT 28, non-challenged birds and chal-
lenged birds fed virginiamycin had the 
highest bodyweight and the lowest feed 
conversion ratio, compared to challenged 
birds with non-medicated feed. For the 
necrotic enteritis intestinal scoring, scor-
ing of challenged broilers fed 120 ppm of 
Zn from HiZox® was numerically (non-
medicated feed, 0.7 vs 0.8-0.9) or sig-
nificantly (medicated feed, 0.5 vs 0.8) 
lower. Mortality decreased in groups fed 

Figure 1. Relative Biological Value
(RBV) of four zinc sources
(Narcy et al. 2015)
  RBV Zn, % RBV Zn, %
  Bone Plasma
• ZnSO4, H2O 100b 100a

• Potentiated
 ZnO (HiZox®) 105a 126a

• ZnO 1 66.1c 84.1b

• ZnO 2 92.0b 83.5b
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HiZox®, numerically (80 ppm of Zn) or 
significantly (120 ppm of Zn), compared 
to groups fed ZnSO4 (Figures 2 and 3).

In another experiment in Thailand, using 
coccidial and C. perfringens challenge 
as well, potentiated zinc oxide was com-
pared with standard zinc oxide in broil-
ers. 45 ppm added Zn from standard ZnO 
was compared to the same Zn level added 
or 75 and 105 ppm from potentiated zinc 
oxide (HiZox®). The use of HiZox® 
improved numerically (at same dose) or 
significantly (at higher dose) the lesion 
score. The bacterial count was signifi-
cantly lower with 75 ppm and 105 ppm of 
HiZox® compared to the other treatments 
(Figures 4 and 5)

These two experiments tended to indi-
cate a zinc source and a zinc level effect 
on the severity of NE lesions as well 
as on the NE consequences on broiler 
performance.

Recent field investigations on E. coli out-
break on laying hens showing a reduc-
tion of birds’ mortality, is confirming the 
potential of such novel zinc source to 
attenuate bacterial challenges in poultry.

Another experiment conducted in Iran 
at Tehran University looked at the effect 
of this innovative zinc oxide source in 
heat stressed broilers. Basal corn-soy-
bean meal diets were formulated and 
supplemented with 100 ppm of zinc 
from standard ZnO or with a HiZox®, at 
75 ppm, 100 or 125 ppm. The potenti-
ated ZnO tended to reduce the number 
of dead birds (2,5% to 3% depending on 
treatment) in comparison with the stan-
dard ZnO. The skin resistance was also 
improved in groups fed the potentiated 
ZnO as shown in the Figure 6.
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Figure 6. Skin resistance of
broilers under heat stress
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The effect of the potentiated zinc oxide 
has also been investigated in a high den-
sity challenge at the University of Putra 
Malaysia. In this study, experimental 
diets were supplemented with 60 ppm of 
zinc from ZnSO

4
 and three doses of zinc 

from the potentiated zinc source (HiZox®: 
60,  90 and 120 ppm).

The potentiated ZnO at 60 ppm signifi-
cantly improved feed conversion ratios 
and weight gains of broilers raised in 
high density during the starter period 
(d1-21), compared to ZnSO

4
 at the same 

dosage. In addition, increasing the sup-
plementation level of the potentiated 
ZnO numerically increased growth per-
formance (Figure 7).

Conclusion

Despite some discrepancies appears in 
zinc poultry requirements throughout ref-
erences publications, the practical levels 
used by the industry seemed to be well 
over animal needs, avoiding deficien-
cies. The quality of the zinc sources used 
might be questioned as it is well estab-
lished now that all sources do not have 
the same bioavailability. 

The arrival on the market of an innova-
tive potentiated zinc oxide, HiZox® is a 
way to secure zinc supply in poultry. For 
the first time in the feed industry, a zinc 
oxide source HiZox® has shown unique 
antibacterial properties. Studies in poul-
try revealed an interesting potential to 
alleviate the consequences of necrotic 
enteritis as well as management and envi-
ronmental challenges like heat stress or 
high stocking density. The use of this new 
zinc source will advantageously replace 
any zinc source in the feed while improv-
ing animal condition under challenge. n

ZnSO4

80
HiZox

80
HiZox
120

ZnSO4

80
HiZox

80
HiZox
120

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

Non-medicated Medicated

p<0,05a

a a a

b

Figure 2. Necrotic enteritis lesion
score of challenged broiler

ZnSO4
80

NC

HiZox
80

HiZox 
120

ZnSO
4

80

HiZox
80

HiZox
120

Non-medicated Medicated

p<0,05

d

Figure 3. Mortality of necrotic
enteritis challenged broilers
25%

20

15

10

5

0

a
a

b b

bc cd

ZnO
45

HiZox
45

HiZox
75

HiZox
105

p<0,01

Figure 4. C. perfringens intestinal
count of challenged broilers
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Figure 5. Necrotic enteritis lesion
score of challenged broilers
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Figure 7. Weight gain of broilers
raised in high density (1-21 days)
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Transforming the way to measure 
‘toxin related stress’

• Missing the obvious

Although field surveys and feed risk 
assessment are valuable tools, their real 
usefulness (when applied in isolation) 
remains highly questionable, since they 
lack vital information with regards to the 
true exposure of animals to mycotoxins.

Feed sampling is problematic. Nearly 
90% of the error comes from the sam-
pling itself whereas, only ~ 10% is due 
to analytical error. Everyone is aware of 
‘hotspots’ during feed sampling.  Also, 
routine feed sampling does not deter-
mine masked and emerging mycotoxins. 
Both limitations can lead to high under-

RISE® Platform: Certainty through 
science to combat (myco) toxin 
related stress

By Dr. Arnau Vidal- Global Technical Manager - Toxins & 
Stress, Innovad 

An effective mycotoxin mitigation program is about 
science – not luck or probability.

เลือดเพียงห่นึ�งห่ยด ลดปัญห่าสารพิษั
จัากเชีื�อราด�วีย RISE® Platform

• คืวามีแมี�นิยำที�ถู่กมีองข็้ามี

ถ่งแมี้ว่าการสิำรวจและวิเคราะห้�ความีเสิี�ยงจาก
อาห้ารสิตัว�จะเปัน็เครื�องมีอืที�มีปีัระโยชัน�มีาก แต่ก็
ยังมีีคำถามีถ่งการใชั้งานเกิดข่�น (โดยเฉพาะการใชั้
ขอ้มูีลจากการตรวจวิเคราะห้�จากวัตถุดบิัเพียงชันิด
เดียว) เพราะยังขาดข้อมูีลสิำคัญที�บ่ังบัอกถ่ง
ปัริมีาณสิารพิษจากเชืั�อราแท้จริงที�สัิตว�ได้รับั ซ่ึ่�ง
ทำให้้ผลการวิเคราะห้�แมี่นยำข่�น

ดเูห้มืีอนว่าการสิุม่ีตัวอย่างมัีกเป็ันปััญห้า เพราะใน
ความีเปั็นจริงนั�น กว่า 90% ของผลตรวจคลาด
เคลื�อน จากความีผดิพลาดในการเกบ็ัตัวอยา่ง และ
อกี 10% ของความีผิดพลาด เกดิข่�นในขั�นตอนการ

RISE® Platform: เคริื�องมือที�แม่นยำา ในการิจัดการิ
สัาริพิษั (จากเชื�อริา) ซึ่ึ�งสััมพันธ์กับความเคริียด

estimation of the true risk of mycotoxins 
to animals. 

• True Exposure Mycotoxins in Blood

Innovad®, in collaboration with the 
University of Ghent, Belgium have con-
ducted research that validated the detec-
tion of 36 mycotoxins, and their trans-
formed phase I and II metabolites, in the 
bloodstream using state-of-the-art chro-
matography and mass spectrometry tech-
niques. This validated methodology has 
been used to develop Myco-Marker®. 
Myco-Marker® is a user-friendly service 
that offers the possibility to measure for 
the first time the true exposure combining 
the feed and blood analysis and evaluate 
their impact on animal health and per-
formance. Myco-Marker®, via a unique 

holistic approach, combines feed and 
blood LC-MS/MS analyses with the ani-
mal’s health status.  An extremely easy, 
cheap and user-friendly sampling system 
has been developed for field application. 
The system requires no plasma separa-
tion, special procedures, and tubes.  No 
import restrictions apply, and samples 
can be received from all over the world.

The introduction of Myco-Marker® con-
cept immediately grabbed attention 
worldwide, as the industry is eager to 
get a better grasp on the risk and eco-
nomic impact of mycotoxins on farms. 
Myco-Marker® fills a gap by supporting 
producers and veterinarians in identify-
ing the problems and in their strategy to 
mitigate the situation. The service has 
already been introduced to specific cli-
ents and it is clear how it can contribute 
to each individual operation.

วิเคราะห้� ซึ่่�งผู้ปัฏิิบััติงานล้วนแล้วแต่ตระห้นักถ่งจุด
เสิี�ยง (Hotspots) ในระห้ว่างการเก็บัตัวอย่าง อีกทั�ง
การเก็บัตัวอย่างโดยทั�วไปัไมี่ได้บั่งบัอกถ่ง *สารพิษั
จาก่เชี้�อราที่ี�ซื้อ่นรูปี (Masked mycotoxin) และสิาร
พิษจากเชัื�อราที�อุบััติให้มี่ ซึ่่�งข้อจำกัดนี�อาจก่อให้้เกิด
ความีเสิี�ยงที�ตวัสิตัว�จะไดร้บััสิารพษิจากเชัื�อราทั�งห้มีด
ที�ปันเปั้�อนอยู่     

*สารพิษัจาก่เชี้�อราทีี่�ซื้่อนรูปี เป็ีนสารที่ี�เก่ิดีจาก่
ก่ระบวนก่ารสันดีาปีของเซื้ลล�พ้ชีโดียก่ารจับก่ัน 
(Conjugate) ระห้ว่างสารพิษัจาก่เช้ี�อราในรูปีปีก่ติ
ทัี่�วไปีกั่บสารปีระก่อบเคมีอ้�นๆ ซื้่�งมีอยูใ่นเซื้ลล�พ้ชีตาม
ธุ์รรมชีาติเชี่น glucose, malonic acid, sulphate 
ห้ร้อ glutathione

• ปีริมีาณสารพิษจุากเช่ื�อราที�แท้จุริงในิเลิือด

บัริษัท อินโนวาด ร่วมีกับัมีห้าวิทยาลัย เกนต� 
ปัระเทศัเบัลเยี�ยมี ได้ศั่กษาวิจัยการตรวจห้าสิารพิษ
จากเชัื�อราทั�งสิิ�น 36 ชันิด ในรูปัแบับัmetabolites 
phase I และ phase II ในกระแสิเลือด โดยใชั้
เทคโนโลยีลา่สุิดของวิธิกีาร chromatography รว่มี
กับั mass spectrometry ซึ่่�งนำไปัสิู่การพัฒนาข่�น
เปั็นบัริการ Myco-Marker® 

Myco-Marker® เป็ันบัริการที�เป็ันมีิตรต่อผู้ใชั้งาน 
ซึ่่�งเปัิดตัวเปั็นครั�งแรก เพื�อตรวจห้าปัริมีาณสิารพิษ
จากเชัื�อราที�แทจ้รงิและวเิคราะห้�ความีเสีิ�ยงทางดา้น
สิขุภาพและปัระสิทิธิภิาพในตัวสิตัว� ผ่านการปัระเมีนิ
ผลแบับัองค�รวมี กล่าวคือ อาศััยผลวิเคราะห้�จาก
ตัวอย่างอาห้าร เลือด ร่วมีกับัสิถานะด้านสุิขภาพ
ของสิัตว� ขั�นตอนในการเก็บัตัวอย่างถูกพัฒนาข่�น 

By Dr. Arnau Vidal- Global Technical Manager - Toxins & Stress, Innovad
แปลื่แลื่ะเริียบเริียง โดย สัพ.ญ.นิธิกานต์ ชาญอักษัริ – Product Development Manager, Innovad Thailand

ริ่ปแบบใหม่สัำาหริับลื่ดผลื่กริะทบจากสัาริพิษัจากเชื�อริาที�ผ่าน
การิพิสั่จน์ทางวิทยาศาสัตริ์ ไม่ใช่การิคาดคะเน
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• RISE® in action on Asia farms

Working with producers and veterinarians 
in various parts of Asia and after analyz-
ing >160 blood samples from these coun-
tries, Innovad® have been able to iden-
tify the nature of mycotoxin problems and 
recommend strategies for a number of dif-
ferent farms. This data clearly shows the 
benefits of the Myco-Marker® diagnostic 
test over standard feed analysis. Based 
on the results for feed alone, it might be 

Figure 1.  Number of detected
mycotoxins in each farm using
Myco-Marker®

ภาพที่ 1. จำนวนชนิดของสารพิษ
จากเชื้อราที่พบใน 1 ตัวอยางโดยใช
เทคโนโลยี Myco-Marker®

ให้้ใชั้งานได้ง่ายและราคาถูก เห้มีาะสิำห้รับัการ
ปัฏิิบััติงานในฟ้าร�มี โดยไมี่ต้องทำการแยกพลาสิมีา 
ไมี่มีีเทคนิคพิเศัษใดๆ และไมี่ต้องใชั้ห้ลอดเก็บั
ตัวอย่างเลือด ยิ�งไปักว่านั�น ยังไมี่ติดข้อจำกัดด้าน
การนำเข้าตัวอย่าง เพราะสิามีารถสิ่งตัวอย่างเพื�อ
ตรวจวิเคราะห้�ได้จากทั�วทุกมีุมีโลก

การเปัิดตัวของ Myco-Marker® ได้รับัความีสินใจ
จากทั�วโลกในทนัท ีเนื�องจากในภาคธุิรกจิยงัตอ้งการ
ทำความีเข้าใจถ่งความีเสิี�ยงและผลกระทบัทาง
เศัรษฐกิจของสิารพิษจากเชืั�อราในฟ้าร�มี  และ 
Myco-Marker® ยังสิามีารถชั่วยให้้ผู้ผลิตและ
สิตัวแพทย�วิเคราะห้�ปััญห้าและกลยุทธิ� และบัรรเทา
ปััญห้าได้ดียิ�งข่�น เพื�อให้้ลูกค้าได้รับัปัระโยชัน�สิูงสิุด
จากการบัรกิาร Myco-Marker® จง่ออกแบับับัรกิาร
ที�เห้มีาะสิมีและเฉพาะเจาะจงกับัห้น้างานของลูกคา้
แต่ละราย

จากผลวเิคราะห้�ตวัอยา่งเลอืดกวา่ 160 ตวัอยา่ง โดย
ความีร่วมีมืีอของผู้ผลิตและสัิตวแพทย�จากห้ลาก
ห้ลายภูมีิภาคในเอเชัีย อินโนวาด สิามีารถระบุัถ่ง
ผลกระทบัของสิารพษิจากเชืั�อราและแนวทางในการ
ให้้คำแนะนำการจัดการแก่ห้ลากห้ลายฟ้าร�มี แสิดง
ให้้เห้น็ถง่ปัระโยชัน�ของ Myco-Marker® ในการเปัน็
เครื�องมีือที�นอกเห้นือไปัจากการวิเคราะห้�ตัวอย่าง
อาห้ารสัิตว� ห้ากใช้ัข้อมูีลจากผลวิเคราะห้�ตัวอย่าง

concluded that the risks are relatively 
low/moderate. However, by also mea-
suring mycotoxins in blood the overall 
risk can change quite dramatically. For 
example, approximately in 80% of the 
studied farms, mycotoxins risk level was 
increased after Myco-Marker®  service. 
Furthermore, it deserves to be mentioned 
that all analysed animals had exposure 
to three or more mycotoxins at the same 
time and exposure to five or more myco-
toxins were detected in approximately 
fifty per cent of the cases (Fig. 1). This is 
of concern as the co-exposure to different 
mycotoxins have a synergistic or addi-
tive negative toxic effect. On the other 
hand, emerging mycotoxins as enniatins 
and Alternaria mycotoxins as tenuazonic 
acid were the predominant mycotoxins. 
This means that if only the well-known 
mycotoxins (deoxynivalenol, aflatoxins, 
fumonisins and zearalenone) are con-
trolled, most of the mycotoxin risk will 
be omitted. Therefore, Myco-Marker® 

in all these cases, enabled Innovad, via 
the power of an overall risk assessment, 
to evaluate the true impact of mycotox-
ins and proceed to a more informed deci-
sion with regards to mitigation strategies 
and appropriate dosing. Something that 
otherwise, namely, based solely on feed 
risk assessment, would had been highly 
underestimated and overlooked. This 
could have huge financial consequences 
for the producer.

อาห้ารสิัตว�เพียงอย่างเดียว อาจสิรุปัผลว่าความีเสิี�ยง
นั�นอยู่เพียงระดับัต�ำห้รือกลาง ซึ่่�งการใชั้ค่าสิารพิษ
จากเชัื�อราในเลือดมีาปัระกอบัเพิ�มีเติมีจะทำให้้การ
ปัระเมีินค่าความีเสิี�ยงแตกต่างไปัจากเดิมีมีาก ทั�งนี� 
เพราะจากกรณีศั่กษาในฟ้าร�มี พบัว่า กว่า 80 
เปัอร�เซึ่น็ต�ของคา่ความีเสิี�ยงสิารพษิจากเชัื�อราเพิ�มีข่�น
ห้ลังจากได้รับับัริการตรวจวิเคราะห้�โดย Myco-
Marker® นอกจากนี�ค่าจากผลวิเคราะห้�ยังแสิดงให้้
เห้็นว่าสิัตว�ได้รับัสิารพิษจากเชัื�อราตั�งแต่ 3 ชันิดข่�น
ไปัในเวลาเดียวกัน และมีากกว่า 50 เปัอร�เซึ่็นต�ของ
ตวัอย่าง (ภาพที� 1) มีกีารพบัสิารพษิจากเชัื�อรามีากว่า 
5 ชันดิข่�นไปั ทำให้เ้ห็้นถง่ความีเสิี�ยงที�แท้จริงของการ
ได้รับัสิารพิษห้ลายชันิดร่วมีกัน ซึ่่�งผลจากของการ
เสิรมิีฤทธิิ�กันของสิารพษิสิง่ผลกระทบัในดา้นลบัตอ่ตวั
สิัตว� ในทางกลับักันสิารพิษจากเชัื�อราที�อุบััติให้ม่ี 
(emerging) อาทิเชั่น สิารพิษจากเชัื�อราชันิด 
Enniatins และ สิารพษิจากกลุม่ี Alternaria อาทเิชัน่ 
ชันิด tenuazonic acid ล้วนสิ่งผลกระทบัที�มีากกว่า
สิารพิษจากเชัื�อราทั�วไปั นั�นห้มีายความีว่า เราได้
ทำการควบัคุมีเพียงแค่ สิ่วนน้อยของสิารพิษจากเชัื�อ
รา ซึ่่�งเป็ันกลุม่ีที�รูจ้กักนัทั�วไปัเท่านั�น (Deoxynivalenol, 
Aflatoxins, Fumonisins และ Zearalenone) แต่
ความีเสีิ�ยงส่ิวนให้ญ่ ของสิารพิษจากเชัื�อรานั�นยังถูก
ละเลยไปั ดังนั�น Myco-Marker® จ่งเปั็นเครื�องมีือที�
ชัว่ยให้้ อนิโนวาดสิามีารถวเิคราะห้�ความีเสิี�ยงไดอ้ยา่ง

ครอบัคลมุีและปัระเมีนิผลกระทบัที�สิตัว�ไดร้บััอยา่ง
แท้จริง ทำให้้ได้ข้อมีูลที�มีากข่�นเพื�อปัระกอบัการ
ตัดสิินใจในการบัรรเทาปััญห้าและปัระเมีินขนาด
การใช้ัยาและสิารเสิริมีอาห้ารสัิตว�อย่างเห้มีาะสิมี 
การปัระเมีนิความีเสิี�ยงดา้นอาห้ารเพยีงอย่างเดยีว 
ก็เห้มีือนกับัการมีองข้ามีความีเสิี�ยง อาจสิ่งผล 
กระทบัต่อกำไรของผู้ผลิตอย่างมีห้าศัาล                    

• สิ�งที�ผ่้ใช่้ต้องการนิั�นิมีากกว�าแคื�สารจุับัสารพิษ 
(จุากเช่ื�อรา)

ไมี่แปัลกเลยที�สิารพิษจากเชัื�อราจะเปั็นห้น่�งใน
ปััญห้าให้ญ่ของอุตสิาห้กรรมีการเลี�ยงสิัตว�ใน
ปััจจุบััน เมีื�อไมี่นานมีานี� มีีการค้นพบัว่าการได้รับั
สิารพษิอยา่งตอ่เนื�องแมีจ้ะเปัน็ระดบััต�ำๆ จากเชัื�อ
ราห้ลายชันิด สิ่งผลลบัต่อสิุขภาพและผลผลิตของ
สิตัว� นอกจากนั�น การเสิริมีฤทธิิ�กนัของสิารพิษจาก
เชัื�อราห้ลายชันิดจะทวีความีรุนแรงข่�นเมีื�อร่วมีกับั
ปััจจัยความีเครียดอื�นๆ ที�เกิดจากสิภาพการเลี�ยง
จริงในฟ้าร�มี เชั่น สิภาพอากาศั การเลี�ยงที�แออัด 
อาห้ารคณุภาพไมีด่ ีการตดิเชัื�อแบับัไมีแ่สิดงอาการ 
(subclinical) ฯลฯ นั�นห้มีายความีวา่การสิะสิมีของ
การไดร้บััสิารพิษจากเชัื�อราอย่างตอ่เนื�องแมีจ้ะเป็ัน
ระดับัต�ำๆ จากเชัื�อราห้ลายชันิดในฟ้าร�มีเดียวกัน 
อาจให้ผ้ลลพัธิ�ที�แตกตา่งกนัระห้วา่งฤดรู้อน กบััฤดู
ฝูน ดังนั�น เราจ่งต้องการเทคโนโลยีที�ครอบัคลุมี

In need of more than (myco)toxin 
binders
No doubt, mycotoxins present one of the 
biggest issues in modern animal farming. 
Recent evidence suggests that even low 
levels of multiple mycotoxins, under long-
term field exposure, can impact the ani-
mal performance and health. This nega-
tive, synergistic impact is exacerbated 
when combined with other stress factors, 
typically seen in real farming production, 
such as climatic conditions, stock density, 
poor quality of feed, low level of (subclini-
cal) infections etc. To contextualise: the 
cumulative impact of the long-term expo-
sure to several mycotoxins (even at low 
level) in the same farm, may be completely 
different between winter and summer. We 
thus, miss the bigger picture. That means 
we are in need of comprehensive technol-
ogies, with multiple modes of action and 
proven efficacy in vivo.  Comprehensive 
technologies that can help the animal 
confront several stress factors under the 
prism of a concomitant mycotoxin expo-
sure, even if the latter is considered low.  
As such, Escent® S is a pioneering tech-
nology that helps animals cope with both 
abiotic and biotic stressors via a multifac-
eted, holistic approach. In vivo data back-
up the five modes of action Escent® S: 

• Prevention against oxidative stress 

• Support of the liver and kidney 
functions 
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Fig. 2 (a) Mean high resolution mass spectrometry (HRMS) peak area-time curves (+SD) of 
deoxynivalenol-sulphate (DON-S) and, (b) Mean concentration–time curves (+SD) of AFB1 in 
plasma of broiler chickens after oral administration of a bolus of DON (5 mg/kg feed), OTA (2.5 
mg/kg feed), and AFB1 (20 mg/kg feed) mix, either with the Escent® group, (n = 8, blue curve) or 
without (control group, n = 8, orange curve). 
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ภาพที่ 2 (a) คา Mean high resolution mass spectrometry (HRMS) peak area-time curves (+SD) ของ 
deoxynivalenol-sulphate (DON-S) และ (b) Mean concentration–time curves (+SD) ของ AFB1 ในพลาสมา
ของไกเนื้อหลังจากไดรับ DON (5 มก/กก อาหารสัตว), OTA (2.5 มก/กก อาหารสัตว), และ AFB1 (20 มก/กก 
อาหารสัตว) เปรียบเทียบระหวางกลุม Escent® S n = 8, เสนกราฟสีฟา) และกลุมควบคุมที่ไมไดรับ Escent® S
(n = 8, เสนกราฟสีสม)

• Stimulation of the animal’s immunity 

• Triggering biotransformation processes 
within the liver and detoxification 

• Adsorption and binding of polar (water 
soluble) toxins

Reducing systemic exposure to 
mycotoxins
Previous in vitro testing has proven 
the great ability of Escent® S to bind a 
great number of mycotoxins. However, 
in vitro results do not warrant an equal 
level of efficacy in vivo. For this reason, 
Innnovad® evaluated in vivo the detoxi-
fication efficacy of Escent® S, with very 
promising results. The research revealed 
that Escent® S exerted a significant 
detoxifying ability and reduced the sys-
temic exposure of  multiple mycotox-
ins in both species. Although the find-
ings themselves are particularly impor-
tant, the real breakthrough has been the 
shift away from a simplistic toxin bind-
ing approach. To this, under the Escent® 
S treatment even non-polar mycotox-
ins (like zearalenone) were systemically 
reduced. The evaluation of commercial 
technologies against several mycotoxins 
and their in vivo detoxification efficacy, 
thus, remains key.

A comprehensive stress manage-
ment program
RISE® offers for the first time, the abil-
ity to a) measure the true animal expo-
sure to mycotoxins and b) evaluate 
their direct impact on animal health 
and performance. RISE® empowers the 
Innovad® mycotoxin experts to optimize 
the application of the pioneering miti-
gation Escent® S technology. The use of 
Escent® S will enable animals to cope 
with both abiotic and biotic stress via its 
multi-active, holistic approach. Choose 
science. n

พร้อมีด้วยฟั้งชัั�นการทำงานที�ห้ลากห้ลายและผ่าน
การทดลองในตวัสิตัว� (in vivo) เพื�อปักปัอ้งสิตัว�จาก
ปััจจัยต่างๆ ที�ก่อให้้เกิดความีเครียดร่วมีกับัการได้
รับัสิารพิษจากเชัื�อราแมี้ในปัริมีาณต�ำ อย่างเชั่น
ผลิตภัณฑ์� Escent® S ผู้นำแห้่งเทคโนโลยีที�ชั่วย
จดัการกบััความีเครยีดผา่นการปักปัอ้งที�ครอบัคลมุี
และผ่านการทดสิอบัในตัวสัิตว�ถ่งฟ้ังก�ชัั�นในการ
ทำงานทั�ง 5 ปัระการ ได้แก่

• ปักปั้องสิัตว�จากความีเครียดและปัฏิิกิริยา
ออกซึ่ิเดชัั�น

• สิ่งเสิริมีการทำงานของตับัและไต

• สิ่งเสิริมีการทำงานของระบับัภูมีิคุ้มีกัน

• กระตุ้นกระบัวนการขับัสิารพิษที�ตับั

• ดูดซึ่ับัและจับัสิารพิษมีีขั�ว (สิารพิษที�ละลายน�ำได้)

•  ลดปัริมีาณสิารพิษจากเชัื�อราในร่างกาย

จากผลการศัก่ษาก่อนห้น้านี�ที�พสิิจูน�ถง่คุณสิมีบัติัของ 
Escent® S ในการจับัสิารพิษจากเชัื�อรา แต่อย่างไร
ก็ตามี ผลของการจับัสิารพิษจากเชัื�อราในห้้องปัฏิิบััติ
การมีไิดเ้ทยีบัเทา่กบััปัระสิทิธิภิาพที�เกดิข่�นจรงิบันตวั
สิัตว� ด้วยเห้ตุผลนี� อินโนวาด จ่งทำการศั่กษา
ปัระสิิทธิิภาพในการขับัสิารพิษของผลิตภัณฑ์� 
Escent® S ซึ่่�งให้้ผลลัพธิ�เปั็นที�น่าพอใจ ในการศั่กษา
นี�พบัว่า Escent® S มีคีวามีสิามีารถในการขับัสิารพิษ
อย่างมีีนัยสิำคัญ และชั่วยลดปัริมีาณสิารพิษจากเชัื�อ
ราในร่างกาย ห้ลงัจากได้รบััสิารพิษจากเชัื�อราร่วมีกัน
ห้ลายชันดิ ทั�งในไกเ่นื�อ และสุิกร ซึ่่�งเปัลี�ยนไปัจากการ
จบััสิารพิษจากเชัื�อราแบับัเดิมีๆ  โดยพบัว่าสัิตว�ในกลุม่ี

ทดลองที�ได้รับั Escent® S สิามีารถลดปัริมีาณ สิาร
พิษจากเชัื�อราชันิดไมี่มีีขั�ว (เชั่น zearalenone ) ใน
กระแสิเลือดลงได้

ลดผู้ลกระทบด�วียเทคโนโลยีที�ครอบคลุม
และการตรวีจัที�แม่นยํา

RISE® โปัรแกรมีที�เปัิดตัวข่�นเปั็นครั�งแรก โดยมีี
คุณสิมีบััติในการ a) วัดค่าความีเสิี�ยงที�เกิดข่�นจริง
ของสิารพิษจากเชัื�อราในตัวสิัตว� b) ปัระเมีินผลกระ
ทบัที�เกิดข่�นต่อสุิขภาพและปัระสิิทธิิภาพการเลี�ยง
สิตัว� RISE® จง่เปัน็เครื�องมีอืที�ชัว่ยให้ผู้เ้ชัี�ยวชัาญของ
อินโนวาดเพิ�มีปัระสิิทธิิภาพในการปัระยุกต�ใชั้
เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์� Escent® S ในการรับัมีือ
กบััความีเครยีดทั�งจากทางกายภาพ และทางชัวีภาพ 
โดยอาศััยข้อมีูลการศั่กษาทางวิทยาศัาสิตร�
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Mitigating the cytokine storm 
induced by Covid-19 and ASF 
with natural extracts
The ouTbreak of covid-19 has devas-
TaTed The Global econoMy and forced 
people to change their lifestyles. The out-
break is ongoing whilst the numbers of 
casualties are rising every day. Alongside 
the Covid-19 outbreak in humans, the 
hog industry is faced with high mortality 
caused by African swine fever, resulting 
in heavy economic losses.

Covid-19 is caused by the 2019 novel 
coronavirus. Infected people develop 
high fever (38°C), cough, difficulty 
breathing, lung infection and kidney dys-
function.  Animals infected with ASF 
have similar symptoms, for example, high 
fever (41-42°C), loss of appetite, panting, 
and skin lesions -- cutaneous hyperemia. 
Death is primarily caused by a cytokine 
storm, which is due to the immune sys-
tem failing to regulate cytokine secre-
tion. This failure induces severe, whole 
body inflammation, organ failure and 

ชะลื่อความริุนแริง “พายุไซึ่โตไคน์ (cytokine storm)” ของโริค  
COVID-19 แลื่ะ โริค ASF ด้วยสัาริออกฤทธิ�จากธริริมชาติ
การระบาดของโรคโควีิด-19 สร�างควีาม
เสียห่ายต่อระบบเศรษัฐกิจัและเปลี�ยน 
แปลงร้ปแบบการใชี�ชีีวีิตของคนทั�งโลก 
โดยการระบัาดของโรคยังคงต่อเนื�องและมีีผู้เสิีย 
ชัวิีตรายวัน และในขณะเดียวกนันี� นอกจากเกิดโรค
ระบัาดในมีนุษย�แล้ว ยงัพบัว่า อุตสิาห้กรรมีการผลิต
สิุกรกำลังสิูญเสิียสิมีดุลในการผลิตเป็ันอย่าง
มีาก เนื�องจากการระบัาดของโรคอหิ้วาต�แอฟ้ริกา
ในสิกุร (African swine fever; ASF) ทำให้้สิกุรตาย 
เปั็นจำนวนมีาก สิ่งผลให้้เกษตรกรรายย่อยขาดทุน
และเลิกกิจการห้ลายราย

โรคโควิด-19 เกิดจากเชัื�อไวรัสิ 2019 novel 
coronavirus ผู้ปั�วยจะมีีอาการไข้สิูง (38°C) ไอ 
ห้ายใจลำบัาก ปัอดอักเสิบั และไตวาย ในทำนอง
เดียว กันเชัื� อ ไว รัสิ Af r ican swine fever 
(ASF) ที�เปัน็สิาเห้ตกุาร ปั�วยของโรคอห้วิาต�แอฟ้รกิา
ในสิุกร จะพบัอาการมีี ไ ข้สิู ง (41-42°C) เบัื�อ
อาห้าร ห้ายใจเรว็ และมีป้ีั�นเลอืดบัรเิวณผวิห้นัง (cuta-
neous hyperemia) ซ่ึ่�ง สิาเห้ตุห้ลกัในการตายของ
ทั�งสิองโรคนี�เกดิจาก “ภาวะพายไุซึ่โตไคน� (cytokine 
storm)” โดยพายุไซึ่โตไคน� (cytokine storm) เป็ัน 
สิภาวะที�ระบับัภูมีิคุ้มีกันทำงานผิดพลาดต่อการ
ควบัคุมีการห้ลั�งสิารอักเสิบั ทำให้้เกิดการอักเสิบั
อย่างรุนแรงทั�วร่างกาย เปั็นสิาเห้ตุให้้การทำงาน
ของอวยัวะภายในลม้ีเห้ลวจนนำไปัสิูก่ารเสิยีชัวีติ ใน
ปััจจุบัันยังไมี่พบัยารักษาโดยตรง ใชั้การรักษาตามี

death. So far, there 
is no medication 
for acute inflamma-
tion. The patients 
are treated symp-
tomatically with medications to bring 
down inflammation, but this may induce 
blood clotting, gastric and peptic ulcers 
and impaired kidney function. The use 
of natural anti-inflammation treatments 
is an interesting option and safe for the 
internal organs.  

Research suggests that natural extracts 
such as capsaicinoid, andrographyto 
(curcuminiod), anthocyanin, curcumi-
noid, eugenol and allicin found in chili, 
ginger, curcumin, cloves and garlic have 
anti-inflammation attributes with less 
undesirable effects than antibiotics. 

ASF infected hogs have skin lesions 
(cutaneous hyperemia). It is necessary to 

อาการและให้ย้าลดการอักเสิบัในร่างกาย ซึ่่�งมีผีลข้าง
เคียงต่อการเกาะตัวของเกล็ดเลือด การเกิดแผลใน
กระเพาะอาห้ารและสิำไสิ้ และการทำงานของไต ดัง
นั�นการใชัส้ิารออกฤทธิิ�ที�ลดการอกัเสิบัจากธิรรมีชัาติ
จ่งเปั็นทางเลือกที�น่าสินใจ และปัลอดภัยต่อการ
ทำงานของอวัยวะภายในร่างกาย

งานวิจัยชัี�ให้้เห็้นว่าสิารออกฤทธิิ�จากธิรรมีชัาติเช่ัน 
สิารแคปัไซึ่ซิึ่นอยด� (capsaicinoid), andrographyte 
(curcuminoid), สิารแอนโทไซึ่ยานนิ (Anthocyanin), 
สิารเคอร� คิวมีินอยด� (curcuminoid), สิารยูจี
นอล (eugenol) และสิาร อัลลิซึ่ิน (allicin) พบัใน
พริก ขงิ ขมีิ�น กานพล ูและกระเทยีมี ตามีลำดับั สิามีารถ
ต้านการอักเสิบัในร่างกาย อีกทั�งมีีผลข้างเคียงน้อย
กว่าการใชั้ยาปัฏิิชัีวนะ

นอกจากนี�กรณีโรคอห้ิวาต�แอฟ้ริกาในสิุกรพบัอาการ
มีปีั้�นเลือดบัริเวณผิวห้นัง (cutaneous hyperemia)  
จง่จำเปัน็ตอ้งผสิานสิารออกฤทธิิ�ที�สิามีารถสิรา้ง ความี
ยดืห้ยุน่และความีแข็งแรงให้กั้บัเสิน้เลอืดได ้เช่ัน สิาร
กลุ่มีโพลีฟ้ีนอล (Polyphenols) และสิารไฮโดรไลซึ่�
แทนนิน (hydrolysable tannins) พบัใน ส้ิมี องุ่น 
แอปัเปัิ�ล มีะขามีป้ัอมี และในผักผลไม้ี ดังนั�น การคัด
สิรรอาห้ารที�มีีสิารออกฤทธิิ�เห้ล่านี� จ่งสิำคัญต่อการ 
เตรยีมีภมูีคิุม้ีกนัของรา่งกายให้พ้รอ้มีรบััมีอืกบััสิภาวะ
ความีรนุแรงของการอกัเสิบัทั�วร่างกาย ห้รอืภาวะการ
เกิดพายุไซึ่โตไคน� (cytokine storm) ในร่างกาย

ณ ปััจจุบััน บัริษัทพีเอสิ นิวทริชัั�น จำกัด ได้ร่วมี
ลงทุนกับับัริษัท ID4FEED ปัระเทศัฝูรั�งเศัสิ ในด้าน
การพัฒนาสิารออกฤทธิิ�จากพืชัด้วยเทคโนโลยีและ
นวตักรรมีชัั�นนำ ทำให้ผ้ลติภณัฑ์�มีจีดุเดน่ดา้นความี
เสิถยีรในการออกฤทธิิ�และไมีร่ะคายเคอืงตอ่ผูใ้ชั ้อกี
ทั�งมีีศัักยภาพในการส่ิงเสิริมีระบับัภูมีิคุ้มีกันและ
สินับัสินุนการให้้ผลผลิตตามีเปั้าห้มีาย โดย
ผลิตภัณฑ์�ทางธิรรมีชัาติที�บัริษัทคัดสิรรนำเข้ามีา
จำห้นา่ย ไดแ้ก ่สิารออกฤทธิิ�กลุม่ี Capsaicinoid ที�
มีีคุณสิมีบััติชั่วยลดการอักเสิบัทั�วร่างกาย และสิาร
ออกทธิิ�กลุม่ี Polyphenols และ Flavonoids เชัน่ 
Gall ic acid, Catechin, Luteol in และ 
Gallotannoids ที�มีีคุณสิมีบััติเปั็น Vitamin C 
analogue และ Bio-flavonoids analogue

โดยมีจุีดเด่นในการเป็ันสิารต้านอนุมีลูอสิิระมีากกว่า
วิตามิีนซีึ่ถ่ง 6 เท่า จ่งปักป้ัองเซึ่ลล�ต่างๆไม่ีให้้ถูก
ทำลาย โดยเฉพาะเซึ่ลล�ห้ลอดเลือด ทำให้้ห้ลอด
เลอืดแขง็แรง ไมีเ่ปัราะบัาง แตกงา่ย ชัว่ยสินบััสินนุ
การสิร้างคอลลาเจนที�มีีบัทบัาทสิำคัญต่อการ
ซึ่่อมีแซึ่มีสิ่วนที�สิ่กห้รอของเซึ่ลล� และมีีความี
สิามีารถในการต้านไวรัสิ จากสิถานการณ�การแพร่
ของโรคระบัาดดังกล่าว บัริษัทเล็งเห้็นความีสิำคัญ
ในการเปั็นสิ่วนห้น่�งในการกอบักู้สิถานการณ�ความี
รุนแรงของโรคระบัาดในอุตสิาห้กรรมีการผลิต
สิกุร ดงันั�นทางบัริษทัพรอ้มีบัริการให้ข้้อมีลูเพิ�มีเตมิี
และยินดีนำเสินอข้อมีูลทางออนไลน�

treat them with ingredients that reinforce 
vein strength and flexibility, for example, 
polyphenols and hydrolysable tannins 
which are commonly found in oranges, 
grapes, apples, Indian gooseberry, vege-
tables and fruit.

Presently, PS Nutrition Co Ltd has teamed 
up with France’s ID4FEED in developing 
highly stable plant extracts that are non-
irritating to users and boost immunity.  
The company offers capsaicinoid which 
has anti-inflammatory properties, poly-
phenols and flavonoids, for example, gal-
lic acid, catechin, luteolin and gallotan-
noids, which are analogues of vitamin C 
and bio-flavonoids. One of the strengths 
of natural extracts is that they yield six 
times more antioxidants than chemically 
synthesized products. Plant extracts pre-
vent cell damage, especially vascular 
endothelial cells. This strengthens veins, 
preventing them from rupture. They also 
bolster collagen regeneration which 
has a vital role in cell maintenance and 
resistance against viruses. PS Nutrition 
is ready to help rescue the hog indus-
try from the viruses currently wreaking 
havoc and to assist you with more infor-
mation online. n

Dr Chotima Poompratum
ดีร.โชีติมา พ์่มปีระที่์ม



47

PEOPLE & PRODUCTS
cobb china resuMed The annual 
Cobb China Academy in Shenyang and 
Qingdao during the week of October 25, 
2021. Cobb experts shared recommenda-
tions with 150 customers from around the 
country during the event. 

“We are excited to resume our Cobb 
China Academy after nearly 2 years of 
the pandemic,” said Jackson Wu, senior 
manager of technical service and sales 
for Cobb China. “As the Cobb flocks have 
evolved, so have our management recom-
mendations. We prepared a lot of new 
information for the event, including feed-
ing pattern adjustment, gut health, and 
cocci control, all of which we hope will 
be beneficial to our customers.” 

Dr. Youngho Hong, director of technical 
service for Cobb Asia-Pacific, joined the 
academy via Zoom along with Dr. Magali 
Charles, regional veterinarian, and Dr. 
Suttisak Boonyoung, nutritionist. 

During the event, Cobb China presented 
the Cobb Champion Broiler Award to 
Tyson Foods China and Cargill Animal 
Protein (Anhui), and the Cobb Breeder 
Award was presented to Otto & Sons 
(Weihai). During 2020, Tyson Foods 
China’s broiler flock achieved an EPEF 
of 426.5 while Cargill Animal Protein 
(Anhui) achieved an EPEF of 413.5. 
In sold flock year 2021, Otto & Sons 
(Weihai) achieved 151.40 chicks per hen 
housed at 65 weeks. n

Cobb China Academy resumes, bringing expertise 
to 150 Customers

Garrison Qi (right), marketing manager at Cobb Asia-Pacific, presented the Cobb Champion 
Award to Mr. Dajun Wang, senior broiler manager at Cargill Animal Protein (Anhui).

Participants at Cobb China Academy in Shenyang.

A
fter overseeing the construction 
of a poultry slaughtering plant, 
effluent treatment systems and 
a cold storage facility, Nattakan 
Yimthim, 36, was convinced 
that it was time to start her own 
broiler farm.

She sees the poultry business as both 
challenging and rewarding. After consid-
ering the pros and cons, she decided to 
step out of her comfort zone and take the 
plunge.

If I didn’t start early enough, when I got 
older, I wouldn’t be able to cope with the 
hardship,” she said.

Poultry farming a new frontier for construction 
material business veteran

Building a farm
In her previous career, she gained exten-
sive knowledge of construction materi-
als and building techniques, so supervis-
ing the construction of a poultry farm was 
easy. Even though it was her first project, 
she was able to get it done on time and 
without going over budget.

She started with two 16x120x3m houses 
made from 5cm-thick sandwich wall pan-
els, with a stocking density of 10.4 birds/
sq m for a total of 20,000 birds/house at 
a live weight of 2.5 kg/bird. The floor is 
slightly sloped from the center on both 
sides so that drips from nipple drinkers Nattakan Yimthim
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and wet manure will not accumulate 
under the bedding material. The farm has 
Department of Livestock Development 
GAP certification and water quality has 
been tested.

The construction cost is around 2,500 
baht/sq m. Equipment and installa-
tion costs add around 1.25 million baht/
house. She expects to break even with 
3-4 years.

The design allows for fast air movement 
and optimal air quality to comfort the 
birds during the hot summer and mon-

Farm 9 Kaifoods Co Ltd is gearing up 
to process 100,000 birds/day from its 
plants in Chiang Mai, Lampoon and 
Phitsanulok.

Dr Karop Arntaisong, general manager of 
Farm 9 Kaifoods - Phitsanulok, said the 
company’s processing plant in Prompiram 
has been certified and has an export permit 
issued by Thailand’s DLD.  The facility is the 
company’s flagship processing plant.

The plant operates two shifts/day, process-
ing around 80,000 birds/day. Recently, it 
signed an agreement with a Chinese coun-
terpart to export around 1,500 tonnes/
month to China.

China is a huge market for byproducts and 
buyers are willing to pay extra. Elsewhere, 
the market prefers breasts and thighs,” he 
said.

The company has set aside an investment 
budget to upgrade its processing operation 

Right: Panya 
Boonprasert 
discusses with 
Nattakan Yimthim 
on chick 
management

soon season. Fresh air is drawn in and 
travels across the house in a longitudi-
nal direction.

The house is fitted with 10 52-inch-
diameter fans driven by 1.5 hp motors, 
static pressure around 0.1 inch of water, 
air exchange capacity around 2-3.5 m/
sec. There are 16 cameras in the house 
to provide remote monitoring of the flock. 
For the brooding period, a total of 50 
250-watt heat lamps are installed three 
metres apart to cover the entire house. 
Two weighing scales at the front and rear 

Below: Each 
house is fitted 
with 10 exhaust 
fans. The farm 
uses Isowall 
sandwich panels 
which insulate the 
house against hot 
weather and stop 
air leaks.

of the house are used to obtain weight 
gain data.

The house has four feeding and five 
drinking lines so that feed and water is 
easily accessible to all birds. A drinker 
supplies 18-20 birds, flow rate is 90-100 
ml/minute.

A 14-tonne silo supplies each house. A 
bulk materials hauling truck is being 
purchased to ensure an uninterrupted 
feed supply. 

She decided to buy a mobile app spe-
cifically designed for broiler rearing. 
The software manages air movement and 
lighting, and tracks water and feed con-
sumption. The system is programmed 
to optimize flock growth potential and 
comfort.

Data from the poultry houses is sent to 
computers in the control room. The data 
is transmitted on a real-time basis and is 
accessible via mobile phones. Producers 
can track animal performance and mon-
itor irregularities to prevent problems 
from getting out of hand.

Strong biosecurity prevents bird flu 
which is mostly found in migratory wild 
birds. Also, workers have to disinfect 
their boots and take a shower before 
entering the rearing areas.

With the automated system, one worker 
can look after as many as 20,000 birds/
house.

She plans to add another two houses 
(18x120m) after the first phase of con-
struction is completed. n

Farm 9 Kaifoods revs up processing capacity in Phitsanulok
and boost volume to 100,000 birds/day. The 
upgrade also includes larger work areas, cold 
storage, an air blast freezer, etc.

The company plans to raise around five mil-
lion birds, or around 50% of the operational 
requirements from its own farms, with con-
tract growers and alliances providing the 
balance.

Breeder farm and hatchery construction is 
underway. It is fortunate that the market has 
ample day-old chick supplies at a reasonable 
cost, he said, but added that the company is 
ready to jump start  construction should the 
chick supply become tight.

Growers are mostly located within 150 km 
from the processing plant at Prompiram, 
Phitsanulok. Processing weight is typically 
2.5 kg.

At present, it has around 89 retail shops 
selling chilled chicken meat and other food 
products in the upper north of the country.

Dr Karop Arntaisong

The company operates in Chiang Mai and 
Lampoon. It recently opened a processing 
plant and increased the number of contract 
growers in Phitsanulok. It has sustained 
annual growth of 20% for several years. n
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DSM HAS LAUNCHED SUSTELL™, a digital and data-
driven sustainability service that delivers accurate, simple, and 
actionable farm-level solutions for improving the environmental 
footprint and profitability of animal protein production. 

DSM developed Sustell™ together with Blonk, a leader in Life 
Cycle Analysis (LCA) and sustainability performance in the food 
and agriculture fields. 

The Sustell™ service is built around a state-of-the-art Intelligence 
Platform that is connected to the Blonk APS-footprint tool, 
together with an “Expert Center” made up of a team of DSM and 
Blonk experts in LCA, animal nutrition and sustainability. 

The Expert Center partners with animal protein producers, assess-
ing the baseline environmental footprint of their animal produc-
tion using their actual farm and feed data rather than industry 
averages and proxy data sets, and then develops case-specific 
intervention scenarios known as “what-if” models to make mea-
surable sustainability improvements. 

In this way, Sustell™ combines an advanced, powerful sustain-
ability calculation tool that utilizes real farm data, with expert 
knowledge, tailor-made, practical solutions and business devel-
opment projects to unlock the value of sustainability. 

DSM touts Sustell™ as a global service, built on validated pro-
tocols, calculation methodologies and proven processes that meet 
international standards. It provides accurate, globally recognized, 
comparable analyses and results of environmental impact assess-
ments, interventions and improvements throughout the animal 
protein value chain.

Covering the 17 largest agricultural producing countries, it 
is compliant with the internationally recognized FAO LEAP 
(Livestock Environmental Assessment and Performance) and 
Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR), and 
uses calculation guidelines from IPCC, and in alignment with ISO 
14040/44. 

The tool analyzes the environmental impact of 19 different cat-
egories, including climate change, resource use, water scarcity, 
marine and freshwater eutrophication, and ozone depletion. 

By providing deep insights into farm-level emissions Sustell™ 
opens new possibilities for the wider value chain, including the 
ability to certify and incentivize sustainable farm practices. For 
example, retailers and financial institutions will be able to objec-
tively manage the risks and opportunities relating to the environ-
mental footprint of animal protein. In addition, Sustell™ enables 
farmers to accurately forecast the impact of sustainability mea-
sures on financial performance. 

David Nickell, vice-president of Sustainability & Business 
Solutions at DSM Animal Nutrition & Health, said that Sustell™ 
“achieves the seemingly impossible,” by simplifying the com-
plexity of measuring, validating and improving the environmental 
sustainability of animal protein transparently, scientifically, farm 
by farm, system by system. n

DSM launches Sustell™ 
sustainability service
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Smart Pellet makes mill operations smoother

Smart Pellet’s touch panel and computer is 
compatible with any pellet mill and condi-
tioner

WiTh The addiTion of a neW feaTure 
for steam flow control, Smart Pellet mill 
control software is optimizing the pellet-
ing process better than ever before.

Patana Sinthara, managing director of 
P&P Control System Co Ltd, an affili-
ate of TAT Energy and Engineering Co 
Ltd, said that rather than relying on tra-
ditional temperature sensors to man-
age steam flow, the new system steadily 
maintains the correct temperature to pre-
vent dies blocking and die slippage.

The fourth generation automated steam 
valve control system also reduces human 
error and keeps the mill running uninter-
rupted, reduces wear and tear on parts, 
and avoids costly downtime.

Smart Pellet’s precise steam controlling 
flow meter makes mill start up easier with 
less errors compared to starting manually. 
As a result, one worker can operate more 
than one pellet mill at a time whereas in 
the past, each pellet mill needed its own 
operator.

Smart Pellet determines optimal condi-
tions based on feed formulas. The soft-
ware controls steam and die speed, eval-
uates raw ingredients and looks for the 
best operating parameters. P&P also 
offers a fat addition system at the die as 
an option. Fat spraying works in line with 
the production pace. 

Retention can be set as required to elimi-
nate feed-borne pathogens. 

The operator simply determines output 
goals in terms of tonnes/hour Then Smart 
Pellet will calculate mash fill up rate and 
conditioner speed to meet the required 
retention time. The roller and die will 
operate corresponding to the output goal.

Smart Pellet also reports roller speed 
which helps operators detect faults dur-

ing operation and can slow down or halt 
conditioner and feeder operations to pre-
vent die slippage and clogging.  Also, 
roller alignment can be done in real time.

The software automatically adjusts the gap 
between the roller and die to an idle posi-
tion to reduce wear. Too large of a clear-
ance will affect pellet quality and output.

Smart Pellet is compatible with any pel-
let mill and heat treatment system. For 
old machines, P&P Control System’s ser-
vice engineers can customize the soft-
ware and controls to interface  with cus-
tomers’ pellet mills and conditioners. 

Correct working gap between roller and 
die is determined based on tempera-
ture and ampere readings which indicate 
motor load. This is achieved via a feed-
back mechanism where the encoder or 
sensor sends a signal to a programmable 
logic controller that processes the data 
and sets the optimal distance between 
the die and the roller. Auto gap setting 
prevents roller and die wear when opera-
tors need to run the pellet mill to clear 
out leftover feed from the die.

When the rollers resume full operation, 
there is no gap between the roller and 
dies. The sensors adjust the working gap 
to optimize pellet condition.  The new fea-
ture avoids the hassle of setting up new 
parameters when starting the next formula.

The system generates reports covering 
capacity utilization, total tonnage/day 
and month, hours of use of dies, KW/
hour/tonne, ampere load, and output – 
tonnes/hour. The software generates an 
e-report that is available on various plat-
forms such as mobile phones, notepads 
and computers.

Smart Pellet has been on the market for 
over 20 years and is constantly being 
refined to improve accuracy and reduce 
production costs. n

Patana Sinthara

Traimongkolkul Farm to invest in 
new layer house and feed mill

A
fter taking up egg sales as a lei-
surely evening sideline 28 years 
ago, Somchai Trimongkolkul, 
founder of Trimongkolkul Farm, 
invests over 80 million baht in 

a 70 tonnes/day feed mill, a new layer 
house and an egg grading unit.

The new layer house and feed mill, 
which will be operable in Q3, 2021, is 

an expansion from his first 30,000-bird 
layer house that was built in 2015. Since 
then, the company has sustained 30% 
growth per annum due to the high quality 
of its eggs, he said.

Somchai Traimongkolkul at temporary egg 
collection station. The eggs are delivered daily 
to the company’s outlets in Nakhon Pathom 70 
km away.
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An accountant by training, Mr Somchai 
was already familiar with construction 
and procurement and was able to build 
his layer house at a very competitive 
price. 

Mongkol Aimoat, general manager, said 
the company currently supplies more 
than 500,000 eggs/day to wholesalers in 
Nakhon Pathom and customers in south-
ern Thailand, including Phuket, Surat 
Thani, Chumporn, Pattani, Yala and 
Narathiwat. In the medium term, it will 
supply up to 80% of the eggs from its own 
farms.

Besides selling eggs at the farm, the 
company runs an outlet with grading 
machines in Nakhon Pathom market, 
50km east of the farm. 

Mr Somchai said the investment was 
geared to meet the public’s rising expec-
tations for fresh and good quality eggs.

Plans for the new 70 tonnes/day feed mill 
worth 15 million baht are underway. The 
mill will supply mash feed for internal 
use and is expected to slash production 
costs per egg by 0.40-0.70 baht.

GAP certification will come in 2021, 
ahead of Trimongkolkul Farm’s develop-
ment of its own brand.

Production

Trimongkolkul Farm uses Lohmann 
brown hens. Production starts with 

Somchai Traimongkolkul and Mongkol Aimoat

17-week-old pullets. Eggs per hen at 72 
weeks of age average around 320-330 vs 
the industry standard of 316. He refrains 
from using antibiotics and vaccinations.  
Proprietary feed additives are used to 
improve feed intake, persistency and 
egg shell quality, and to keep the birds 
healthy. Mortality is around 0.01%/week, 
he added. 

Stocking density is 450 sq cm/bird, 
feeder space 10 cm/bird, 20 birds/nipple 
and air speed 3 m/sec.  The manure is 
removed everyday by conveyors and sold 
to farmers nearby.

Eggs are collected daily and delivered 
to customers the same day.  Freshness, 
weight and cleanliness differentiates 
Traimongkolkul eggs from competitors, 
he said.

Despite its know-how in feeding and 
flock management, the company cannot 
charge a premium for its eggs. Selling 
prices are in line with the weekly price 
announced by Thailand’s Association 
of Hen-Egg Farmers, Traders and 

An egg grading facility capable of grading 300,000 eggs/day.

Exporters. Similarly, designer eggs are 
not doing well as consumers are reluctant 
to pay extra.

A curve conveyor with a speed of 6.5 m/
minute, keeps egg defects lower than 1%. 
Cracked and misshaped eggs are sold at a 
discount. Cages, equipment and accesso-
ries are from Big Dutchman. He has been 
using Big Dutchman equipment from the 
beginning because he likes their design 
and prompt after-sales service.

At the end of rearing, hens with 2.1 kg 
bodyweight are sold to traders. Heavier 
spent hens sell for a 2 baht/kg premium 
above the market price, he said. 

The new state-of-the-art, two-storey layer 
house will have a capacity for 100,000 
birds. The house will have five rows of 
battery cages stacked eight levels high 
with automatic manure collection. 

Side curtains are used. In the event of 
a black out, the curtain drops automati-
cally to keep the birds safe from suffo-
cation. n

A new layer house (14x112x4.3m), holding 
67,000 birds, fitted with 24 units of 50-inch 
1.5 hp fans, air speed 3 m/sec, cooling pad 
area 153.6 sq m. The fully automated house 
uses Big Dutchman’s Viper controller to 
monitor light intensity, air movement, feed and 
water intake.
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I
n April, French poultry breeding 
company Grimaud Frères hatched 
its first batch of DNA-derived duck-
lings for genomic selection, with the 
hopes of speeding up improvements 
in duck genetics.

The move comes as Groupe Grimaud 
begins applying its  “Genetech” multi-
species R&D platform  that facilitates 
genomics research already acquired by 
the group’s other subsidiaries, such as 
Novogen (laying hen genetics) or Choice 
(porcine genetics).

The duck industry can look forward to a 
range of benefits from this effort, includ-
ing a sharp acceleration in genetic prog-
ress thanks to  potentially higher selec-
tion pressure, faster estimation of future 
breeding stock, and greater accuracy of 
the genomic values as compared to the 
genetic values.

Also, selection of complex traits to be 
measured is expected to become more 

Grimaud Frères launches 
genomic selection program for 
ducks
By Guillaume Le Mignon, Grimaud Frères R&D engineer

effective, such as measurable traits late 
in an animal’s life as well as behaviour, 
mortality, brooding, meat quality, laying 
potential of breeding males and traits of 
low heritability including maternal traits 
or resistance to disease.

Because genomic programmes require 
significant forward planning, Grimaud 
Frères targeted its most strategic lines 
more than five years ago to implement 
genomic selection. 

The DNA of all the breeding stock of 
these lines was thus collected and then 
stored cold to constitute so-called “ref-
erence” populations composed of thou-
sands of subjects. 

To develop the molecular tools neces-
sary to implement genomic selection, 
Grimaud Frères has participated since 
2016 in the European “CanArray” proj-
ect which has enabled the very first 
chip containing 600,000 SNP (Single 
nucleotide polymorphism) multi-species 

palmiped markers for meat Muscovy, 
meat Pekin, mule parents and other wild 
species to be launched internationally 
contained on a so-called “high density” 
chip. 

These SNPs correspond to localised vari-
ations of a single nucleotide base of DNA 
that are very frequent and appear con-
sistently along the DNA. These markers 
make up the majority of the DNA varia-
tions and are used to estimate the effects 
of chromosome portions on different 
traits of interest.

Grimaud Frères teams in March success-
fully launched the very first SNP chip 
specially dedicated to their lines. n

M
ore than 500 participants 
from Asia & Europe attended 
a two-day Feed Techno School 
2021 hosted in Bangkok 
recently, said Dr Kai-J. 
Kühlmann, Regional Program 

Manager, Feed Safety for Trouw Nutrition 
Asia-Pacific.

The webinar program is specially tai-
lored for engineers, production teams, 
formulators and QA and QC personnel 
as often ‘engineering’ the feed formula 
envisioned to high quality feed is chal-
lenged by tropical feed process condi-
tions. The program covered raw material 
storage and conveying procedures, feed 
ingredient processing, dosing-grinding-
mixing, gelatinization as well as moisture 
optimization.

Big turnout for 
Trouw’s Feed 
Techno School 
2021

Specifically, the program touched on par-
ticle sizes suitable for optimizing the 
growth of layers, broilers and swine and, 
also discussed challenges that feed pro-
ducers may encounter with alternative 
raw materials.

Trouw Nutrition is willing to address cus-
tomer problems on a one-to-one basis 
upon request to support the company's 
ultimate goal of ‘Feeding the Future’. n



Since its foundation in 2000, Phytobiotics has been 
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businesses all over the world more successful.

20 years at your side

Would you like to learn more about our holistic concepts for sustainable and modern agriculture? 
Please contact us: Phytobiotics (Thailand) Co., Ltd | 202 Le Concorde Tower, Rajchadapisek Road 
Huaykwang | Bangkok | Thailand 10310 | +66 26942498 |  asia.info@phytobiotics.com
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