
 

 

VI edycja konferencji „Farmera“ 

 Nowoczesna Produkcja Zwierzęca – Świnie 

„Optymalizacja kosztów chowu świń poprzez racjonalne żywienie i zarządzanie produkcją“ 

20 lutego 2020 r. 

Pałac Łazienki II, Ciechocinek (woj. kujawsko-pomorskie) 

 

8:30-9:00 Rejestracja 

9:00-9:15 Uroczyste rozpoczęcie konferencji 

9:15-10:40 

I SESJA 

9:15-10:10 

Debata: Aktualny stan produkcji białka rzepakowego w Polsce 

10:10-10:20 

Dyskusja z uczestnikami i pytania z sali 

10:20-10:40 

Wykład: Sytuacja cenowa na krajowym i światowym rynku wieprzowiny 

10:40-11:00 I Przerwa kawowa 

11:00-12:25 

II SESJA 

11:00-11:35 

Wykład: Pasze rzepakowe jako alternatywa dla importowanego białka sojowego 

11:35-11:50 

Prezentacja: Sytuacja na duńskim rynku trzody chlewnej 

11:50-12:25 

Wykład: Jak produkować wieprzowinę bez użycia antybiotyków i tlenku cynku? 

12:25-12:45 II Przerwa kawowa 

12:45-14:00 

III SESJA 

12:45-13:30 

Wykład: Długość użytkowania rozpłodowego macior 

13:30-14:00 

Dyskusja z uczestnikami, pytania z sali; podsumowanie konferencji 

14:00-15:00 Obiad i zakończenie konferencji  
 

8.30-9.00 

Rejestracja 

9.00-9.15 

Uroczyste rozpoczęcie konferencji 
 

9.15-10.40 

I SESJA 

 

9:15-10:10  

Debata: Aktualny stan produkcji białka rzepakowego w Polsce 

• Przyczyny niskiego wykorzystania pasz rzepakowych przez krajowe gospodarstwa  

• Zdrowotne aspekty zastosowania tego rodzaju komponentów 

• Opłacalność produkcji przy zwiększaniu źródeł białka w paszy dla świń 

 

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej): 

dr Marian Kamyczek, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny 

Pawłowice 

dr inż. Tomasz Schwarz, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i 

Drobnego Inwentarza, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

Adam Stępień, dyrektor generalny, Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju 

lek. wet. Paweł Wróbel, specjalista od chorób trzody chlewnej i rozrodu zwierząt, niezależny konsultant 

produkcyjno-weterynaryjny, Swine Vet Consulting 

Moderacja: Iwona Dyba, redaktor prowadząca, Dział Ferma, „Farmer”, farmer.pl 

 

10:10-10:20  

Dyskusja z uczestnikami i pytania z sali 



 

 

 

10:20-10:40  

Wykład: Sytuacja cenowa na krajowym i światowym rynku wieprzowiny 

• Prognozy cenowe dla rynku mięsa 

• Czynniki wpływające na kształtowanie cen wieprzowiny 

Wystąpienie: dr Marian Kamyczek, dyrektor, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład 

Doświadczalny Pawłowice 

 

10.40-11.00  

I Przerwa kawowa 
 

11.00-12.25 

II SESJA 

 

11:00-11:35  

Pasze rzepakowe jako alternatywa dla importowanego białka sojowego 

• Właściwości pokarmowe makuchu i poekstrakcyjnej śruty rzepakowej 

• Ograniczenia w zastosowaniu pasz rzepakowych w żywieniu świń 

• Wyniki tuczu i rozrodu osiągane przy zastosowaniu omawianego surowca 

Wystąpienie: dr inż. Tomasz Schwarz, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Zakład Hodowli Trzody 

Chlewnej i Drobnego Inwentarza, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

 

11:35-11:50  

Prezentacja: Sytuacja na duńskim rynku trzody chlewnej 

Wystąpienie: Rafał Moczkowski, właściciel, Europig - Rafał Moczkowski 

 

11:50-12:25  

Wykład: Jak produkować wieprzowinę bez użycia antybiotyków i tlenku cynku? 

• Dlaczego chcemy ograniczać użycie wspomnianych substancji? 

• Sposoby na utrzymanie dobrej kondycji zwierząt – higiena, profilaktyka, żywienie 

• Wyniki chowu trzody bez użycia antybiotyków i leczniczych dawek ZnO 

Wystąpienie: lek. wet. Piotr Cybulski, specjalista od chorób trzody chlewnej i laboratoryjnej diagnostyki 

weterynaryjnej 

 

12.25-12.45  

II Przerwa kawowa 
 

12.45-14.00 

III SESJA 

 

12:45-13:30  

Wykład: Długość użytkowania rozpłodowego macior 

• W jakim wieku lochy osiągają szczyt produktywności? 

• Jaki okres użytkowania macior jest uzasadniony ekonomicznie? 

• Najważniejsze przyczyny przedwczesnego brakowania macior 

Wystąpienie: lek. wet. Paweł Wróbel, specjalista od chorób trzody chlewnej i rozrodu zwierząt, niezależny 

konsultant produkcyjno-weterynaryjny, Swine Vet Consulting 

 

13:30-14:00  

Dyskusja z uczestnikami, pytania z sali; podsumowanie konferencji 
 

14.00-15.00  

Obiad i zakończenie konferencji 

 


