
 

 

V edycja konferencji „Farmera“ 
 „Nowoczesna produkcja – świnie” 

30 stycznia 2019 r. 
Uzdrowisko Wieniec-Zdrój, Wieniec-Zdrój (woj. kujawsko-pomorskie) 

 

8:30-9:00 Rejestracja 

9:00-9:15 Uroczyste rozpoczęcie konferencji 

9:15-10:20 

Światowy rynek mięsa wieprzowego 

9:15-9:55 
Aktualna sytuacja na rynku trzody chlewnej 

9:55-10:10 
Kujawsko-Pomorska Wieprzowina – tucz bez GMO 

10:10-10:20 
Dyskusja i pytania z sali 

10:20-10:40 Przerwa kawowa 

10:40-11:50 

Produkcja świń w gospodarstwie 

10:40-11:20 
Prezentacja gospodarstwa producenta trzody chlewnej 

11:20-11:50 
Dyskusja na temat funkcjonowania i perspektyw dla gospodarstw trzody chlewnej 

11:50-12:05 Przerwa kawowa 

12:15-13:15 

Bioasekuracja gospodarstw trzody chlewnej 

12:05-12:50 
Skuteczna bioasekuracja gospodarstwa trzody chlewnej 

12:50-13:05 
Dyskusja i pytania z sali 

13:05-13:50 Przerwa obiadowa 

13:50-15:00 

Organizacja produkcji 

13:50-14:40 
Poprawa efektywności rozrodu stada podstawowego 

14:40-15:00 
Dyskusja i pytania z sali 

 

 

 

 

  



 

 

8.30-9.00 
Rejestracja 
9.00-9.15 

Uroczyste rozpoczęcie konferencji 
 

9.15-10.20 
Światowy rynek mięsa wieprzowego 

 
9:15-9:55  
Aktualna sytuacja na rynku trzody chlewnej 

• Prognozy cen wieprzowiny 

• Jak ASF może ukształtować ceny wieprzowiny w kraju, w UE i na świecie 

• Szanse i zagrożenia dla krajowej produkcji świń 
Wystąpienie: dr Marian Kamyczek, dyrektor, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład 
Doświadczalny Pawłowice 
 
9:55-10:10  
Kujawsko-Pomorska Wieprzowina – tucz bez GMO  
Wystąpienie: Ryszard Kamiński, dyrektor, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 
 
10:10-10:20  
Dyskusja i pytania z sali 
 

10.20-10.40  
Przerwa kawowa 

 
10.40-11.50 

Produkcja świń w gospodarstwie 
 
10:40-11:20  
Prezentacja gospodarstwa producenta trzody chlewnej 

• Jak rozwijać gospodarstwo trzody chlewnej w aktualnym otoczeniu rynkowym 

• Nowoczesne wyposażenie budynków inwentarskich – na co zwrócić uwagę 

• Zapewnienie wymogów bioasekuracji w produkcji świń 
Wystąpienie: Zbigniew Plitt, producent trzody chlewnej 
 
11:20-11:50  
Dyskusja na temat funkcjonowania i perspektyw dla gospodarstw trzody chlewnej, z udziałem producenta 
trzody chlewnej, ekspertów z branży oraz przedstawicieli firm 
 

11.50-12.05  
Przerwa kawowa 

 
12.05-13.05 

Bioasekuracja gospodarstw trzody chlewnej 
 
12:05-12:50  
Skuteczna bioasekuracja gospodarstwa trzody chlewnej 

• Bioasekuracja w krajowych gospodarstwach 

• Fakty i mity o bioasekuracji 

• Jak skutecznie wzmocnić bioasekurację w swoim gospodarstwie 
Wystąpienie: lek. wet. Paweł Wróbel, specjalista od chorób trzody chlewnej i rozrodu zwierząt, niezależny 
konsultant produkcyjno-weterynaryjny, Swine Vet Consulting 
 
 



 

 

12:50-13:05  
Dyskusja i pytania z sali 
 

13.05-13.50  
Przerwa obiadowa 

 
13.50-15.00 

Organizacja produkcji 
 
13:50-14:40  
Poprawa efektywności rozrodu stada podstawowego 

• Jak ocenić wyniki produkcyjne stada loch   

• Jak poprawić słabe elementy w zarządzaniu stadem loch 

• Jak długo użytkować lochy w stadzie, by utrzymać dobre wyniki produkcyjne 
Wystąpienie: dr inż. Tomasz Schwarz, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i 
Drobnego Inwentarza, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
 
14:40-15:00  
Dyskusja i pytania z sali 
 
 

 
 
 


