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РУСКИЯТ ПАЗАР НА ФУРАЖНИ ВИТАМИНИ

Витамини - необходима съставка в съвременната храна за животни. Търсенето на тези фуражни добавки в Русия нараства с всяка година и се осигурява за сметка на вносни продукти.
В организма витамините действат като катализатори за химични реакции, които протичат в клетките на органите и тъканите. Те проявяват своята активност, когато са в ниски концентрации, но липсата им неизбежно води до патологии в организма. Редица витамини се произвеждат от собствената микрофлора на животните (в задстомашната жлеза на преживните, дебелото черво на млекопитаещите), но в условията на промишлено производство, собствените ресурси на животното стават недостатъчни.
Новите технологии за хранене и отглеждане, промишленият стрес, селекцията на животните за висока производителност значително (3-5 пъти и повече) увеличават потребността на добитъка и птиците от определени витамини.
Руската фуражна промишленост, както и аналогични отрасли в други страни, е принудена да използва вносни фуражни витамини (с изключение на витамин К3, който се произвежда в Русия от ООО "Новохром"). В момента на пазара се наблюдава спад в предлагането на редица витамини, което провокира рязкото покачване на цените. Пазарът на витамини до голяма степен зависи от състоянието на бизнеса на няколко глобални гиганта, включително и от производителите на суровини.
През 2017 г. поради пожар в завода на BASF, пострада пазарът на цитрал - важен компонент за синтеза на витамините А и Е, както и каротеноидите. В резултат на това производството беше спряно и първата партида цитрал беше успешно пусната едва в края на април 2018 г. от завода в Лудвигсхафен. В края на 2018 г. бяха планирани профилактични работи в завода DSM Nutritional Products. През втората половина на 2018 г. китайският производител на витамини А и Е Zhejiang NHU Company Ltd. също така извършва планирана профилактична работа на завода. Всички тези обстоятелства допринасят за ръст на цените на витамините в света.
Недостигът на витамини А и Е води до значителен ръст на цените. Ръстът на валутните курсове също се отразява отрицателно на цената на фуражните витамини.
Ръстът на цената на витамините се отразява неблагоприятно на производителите на премикси (разходите за вноса им са повече от 80% от себестойността на стоките). Най-важни за ценообразуването са витамините А, Е, В2, ниацин (РР, или В3) и калпан (D-пантотенова киселина, витамин В5).
Теоретично ситуацията на пазара може да бъде подобрена чрез развитието на местното производство. Тези мерки обаче могат да се разглеждат само като дългосрочни, тъй като изграждането на такива заводи изисква привличане на огромни инвестиции и собствени научни разработки, а освен това, специална държавна подкрепа и стриктно спазване на мерките за опазване на околната среда. Както бе споменато по-горе, в момента се произвежда само витамин К3 в Русия. Заслужава да се отбележи, че за неговото производство се изисква внос на никотинамид. В краткосрочен план положението с фуражните витамини може да се подобри, ако се опростят процедурите за внос и регистрация на високотехнологични съставки за фуражи.
Частично да замени каротина и някои синтетични фуражни витамини в комбинираните фуражи, може витаминното билково брашно. В него се съдържа каротин (провитамин А), витамини от група В, витамини Е, РР, С, К, пантотенова киселина, холин.
Днес Китай е лидер в синтеза на фуражни и хранителни витамини. В тази страна се произвежда повече от 80%, а в някои позиции дори повече от 95% от световния обем на витамини и техни предшественици. Фуражни витамини произвеждат няколко десетки независими китайски компании. В Китай също активно правят поръчки и организират собствени заводи много европейски компании (DSM Nutritional Products, Kaesler Animal Nutrition, Orffa Additives B.V., Impextraco NV и др.). През последните години китайското правителство провежда политика на затягане на мерките срещу замърсяването на околната среда, което ограничава развитието на пазара на витамини и увеличава тяхната стойност. Днес китайската индустрия не само е силна в производството на витамини от група В, но и развива синтез на други хранителни фуражни съставки. По-специално, Zhejiang NHU Company има висок потенциал на пазара за витамини А и Е.
Асортимент.
Асортиментът на хранителни витамини на пазара се определя от нормите на хранене на животните. В зависимост от вида на животните във фуражите и премиксите се използват следните съединения на витамини: ретинол ацетат, пропионат или ретинолапалмитат (витамин А), ергокалциферол (витамин D2), холекалциферол (витамин D3), метаболит на витамин D (25-OH-D3), токоферол (витамин Е), менадион (витамин К3), тиамин (витамин В1), рибофлавин (витамин В2), пантотенова киселина (витамин В3), холин (витамин В4), ниацин (витамин РР, В3), пиридоксин (витамин В6), фолиева киселина киселина (витамин В, или В9), цианокобаламин (витамин В12), аскорбинова киселина (витамин С), биотин (витамин Н). Употребата на карнитин, витаминоподобен хепатопротектор, препоръчван преди това само за хранене на моногастрични животни, наскоро бе доказан при храненето на преживни животни.
Производители на витамини. 
Според оценки на Feedinfo, през 2018 г. световният пазар на фуражен витамин А е бил 20 хиляди метрични тона.
Фуражната промишленост в Русия днес използва най-съвременните фуражни витамини. По данни на FEEDLOT за първото тримесечие на 2018 г. основните доставчици на витамин А в Русия са BASF (35.6%), DSM Nutritional Products (24.0%), Adisseo (16.5%). Тези трима лидери представляват 76,1% от общия внос на витамин А в Русия. Общо 176 тона са доставени в Руската федерация през този период, което е с една четвърт по-малко от същия период на 2017 година.
Фирма BASF доставя в Русия фуражни витамини Lutavit A, Lutavit A / D3, Lutavit Kalpan, Lutavit B2 SG80.
Един от световните лидери в областта на храненето на животните Adisseo доставя широка гама от продукти, включващи фуражни витамини А, Е, Н и К3 (Microvit, както и комплекс Microvit AD3 Supra).
Според оценки на Feedinfo през 2018 г. световният пазар на фуражния витамин Е е бил 90 хиляди метрични тона. Според информационната агенция FEEDLOT, основните доставчици на витамин Е в Русия са компаниите Kaesler Animal Nutrition (21.7%), DSM (18.3%), Zhejiang Medicine Co. (17.4%) и BASF (13.5%), които представляват 70.9% от общия внос на витамин Е в Русия. През януари - септември 2018 г. вносът на витамин Е (50%) намалява с 17,5% и възлиза на 2 578 тона.
Сред немските производители на фуражни витамини е необходимо да се споменат продуктите на Sunvit и MIAVIT - MIAVIT Blend (витамин А комплекс, D3, група В), Mia-Vit E.
Компания Sunvit доставя витамини А, D3, E, H, B12 под марката Sanvit.
Големият производител на хранителни добавки за животни Trouw Nutrition Nederland доставя в Русия витамини и минерални добавки за добитък и птици.
Белгийската компания Impextraco е регистрирала няколко вида фуражни витамини за животни, включително витамин Е (хранителна добавка Tocomix 500).
Холандска компания Orffa Additives B.V. произвежда широка гама от витамини, включително А и Е (Orffа A 1000 и Orffа Vitamin E 50%). Производството на препарати се намира в Китай, Белгия и Холандия.
Според FEEDLOT, през януари - септември 2018 г. в Русия са внесени около 97 тона витамин В2, което е с 49% по-малко в сравнение със същия период на 2017 г. Основните доставчици на този витамин в Русия за 9-те месеца на 2018 г. са Guangji Pharmaceutical Co. (41.7%), Chifeng Pharmaceutical Co. (17,0%) и DSM Nutritional Products (22,7%). Общото количество съставлява 81,4% от общия внос на витамин В2 в Русия. 
През 2011 г. швейцарската компания Lonza отбеляза 40-годишнината от пускането на ниацин. Като световен лидер в производството на витамин B3 в продължение на четири десетилетия Lonza покрива повече от половината от световните нужди от витамин PP сред производителите на храни и фуражи. Днес компанията произвежда прахообразна форма на витамина. Освен швейцарския витамин PP, в Русия е регистриран Niacin USP на индийския производител Lasons India Private Limited, както и Nutri PP 50 C от Nutriad.
По данни на Feedinfo обемът на производството на витамин В5 (D-калпан) през 2018 г. достига 28 хиляди метрични тона, а потреблението му ще нарасне до 22 хиляди метрични тона. Годишният ръст на производството ще бъде 3-5%. Китай през следващите години ще остане основният доставчик на D-kalpan, а ръстът на производството може да достигне 2-3 хиляди тона. В момента търсенето и предлагането на витамина е в равновесие, поради което ще се засили борбата за пазарен дял между основните му производители.
Според изчисленията на FEEDLOT за първите 9 месеца на 2018 г. в Русия са доставени около 115 тона витамин D3, което е с 16,4% по-малко в сравнение със същия период на 2017 г. Основните доставчици на витамин D3 в Русия са Fermenta Biotech Limited (43,4%). %), Xiamen Kingdomway Group Company (29.1%) и DSM Nutritional Products (17.9%). Общо те заемат 90,4% от общия внос на витамин D3 в Русия.
В момента, повече от всякога, руската промишленост се нуждае от качествени, достъпни и евтини съставки. Въпреки недостига и високите цени на фуражните витамини, производството на премикси в Русия расте. Според Tebiz Group, през 2017 г. обемът на руското производство достигна 471 хил. тона - премикси за птици е 48.7%, за свине - 19.6%. Най-големите производители на премикси днес са «Коудайс МКорма» («Де Хёс»), ГК «МЕГАМИКС», «Каргилл», «Зернопродукт», «Завод премиксов № 1», «АгроБалт трейд», «Никомикс», «ДСМ Нутришнл Продуктс Рус» и др.
Пазарът на фуражните витамини в Русия се развива от компаниите «АгроКонцепт», «ВитаГарант», «Кормовит», «ВитОМЭК», «ВласАгро», «Техкорм», «Мисма Про», «МС Био», «Инкорм», «ИмпексФид» и др.

Дял на водещите страни производителки при вноса на фуражни витамини в Русия през 2018 г. и в периода януари-февруари 2019 г.,% (в натурално изражение)
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