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Konferencja Narodowy Dzień Świni: o czym będzie mowa?
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Właśnie rozpoczęła się Konferencja, która łączy hodowców i producentów
trzody chlewnej, czyli Narodowy Dzień Świni. Sprawdź, o czym będzie mowa!
21 marca 2017 w Tarnowie Podgórnym w Wielkopolsce spotka się wielu hodowców i producentów
trzody chlewnej z całej Polski. Podczas konferencji będą poruszane najważniejsze zagadnienia
dotyczące obecnej sytuacji w Sektorze Trzody Chlewnej. Omówione zostaną perspektywy
i bariery handlu zagranicznego żywcem oraz mięsem wieprzowym, obecna sytuacja
odnośnie ASF w Polsce, inicjatywy legislacyjne dotyczące odszkodowań dla hodowców,
ale również zostaną zaprezentowane nowoczesne technologie w produkcji trzody chlewnej.
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Narodowy Dzień Świni to konferencja poświęcona aktualnym zagadnieniom Sektora Trzody
Chlewnej. (fot. AgroFoto.pl; użytkownik: angelikamdrek)

– Jest to wydarzenie, na którym spotykają się hodowcy trzody chlewnej z całej Polski. W pierwszej
części konferencji będą poruszone aktualne zagadnienia z branży ważne dla hodowców. Podczas
drugiej części udamy się na wirtualną wycieczkę do idealnego gospodarstwa w Polsce,
należącego do Waldemara Przechadzkiego, aby pokazać, jak profesjonalnie zarządzać fermą.
Pokażemy nowoczesne rozwiązania technologiczne, ale również podczas prelekcji Radcy
Prawnego hodowcy dowiedzą się, jak uzyskać odszkodowania związane ze stratami wywołanymi
przez choroby zakaźne. Swoją obecność potwierdziło ponad 100 uczestników. Najważniejszym
celem Narodowego Dnia Świni jest stworzenie platformy, na której co roku hodowcy
i producenci trzody chlewnej będą mogli się spotykać, wyznaczać kierunki rozwoju branży
oraz otrzymywać najnowsze informacje, wymieniać się doświadczeniami. Wszystkie te
działania mają na celu zwiększenie konkurencyjności polskiej wieprzowiny na rynku europejskim
– mówi Anastasia Predko, organizator Narodowego Dnia Świni.
Prelegentami podczas konferencji będą znani w całej branży eksperci, m.in.:
dr n.wet. Marian Porowski, Przychodnia Weterynaryjna Animal,
Leszek Ksobiech, prokurent, dyrektor handlowy CID LINES,
prof dr. hab inż. Daniel Korniewicz, Cargill,
Mariusz Nackowski, Stowarzyszenie Producentów Trzody Chlewnej „Podlasie”,
prof. Roman Kołacz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
Piotr Walkowski, Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz
Agata Cebera, Radca Prawny.
Niedługo pojawi się relacja z wydarzenia. Bądźcie na bieżąco!
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