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Konferencja „Farmera” 

Nowoczesna produkcja – ŚWINIE 
1 marca 2018 r. 

Hotel ATUT, Licheń Stary 

 

 

8.30  rejestracja gości 

9.15  rozpoczęcie konferencji, słowo wstępne 

 
9.30-11.00  
9.30-9.45 Rynek trzody – ceny, prognozy, sytuacja na rynku krajowym 

i europejskim  
• Grzegorz Rykaczewski, analityk agrobiznesu, Bank Zachodni WBK 

 
9.45-10.45 Rynek wieprzowiny w Polsce i na świecie – co przyniosą najbliższe 

lata? 
o Aktualna sytuacja w kraju i na świecie 

o USA, Chiny – główni konkurenci i odbiorcy unijnej wieprzowiny 

o Czy polska wieprzowina wróci do Rosji? 

o W którym kierunku powinniśmy podążać – szukać nowych rynków zbytu czy 

ograniczyć import wieprzowiny do Polski? 

o Afrykański pomór świń: gwóźdź do trumny krajowej produkcji wieprzowiny?  

o Jak przetrwać okres kryzysu? 
Propozycje uczestników:  

• dr Tadeusz Blicharski, PZHiPTCH Polsus 

• Aleksander Dargiewicz, KZP-PTCh 

• Józef Konarczak, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP, ZM Konarczak 

• Grzegorz Rykaczewski, analityk agrobiznesu, Bank Zachodni WBK 

• Barbara Wilczek, dyrektor UPEMI 

 

10.45-11.05 Finanse gospodarstwa – efektywne i świadome zarządzanie 
gospodarstwem  

• Piotr Domagała, dyrektor ds. strategii, produktów i rozwoju agrobiznesu, Bank 

Zachodni WBK 
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11.05-11.30 przerwa na kawę 

   

11.30-12.15 wykłady cz. 1 
11.30-12.15 Poprawa plenności loch – standaryzacja miotów i lochy zastępcze  

o Kiedy warto zdecydować się na standaryzację miotów? 
o Jak przeprowadzić, żeby nie zaszkodzić? 
o Czym powinna charakteryzować się idealna mamka? 
• dr inż. Mirosław Wantuła, zootechnik 

 

12.15-12.30 wystąpienie sponsora 

 
12.30-13.15  

Systemy schładzania – niepotrzebny wydatek czy niezbędne wyposażenie ferm?  
o Stres cieplny a wyniki produkcyjne 

o Najpopularniejsze metody schładzania powietrza na fermie 

o Kiedy inwestycja się opłaca?  

• dr inż. Tomasz Schwarz, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
 

13.15-13.45 przerwa kawowa 

 

13.15-14.00 wykłady cz.2 
W jaki sposób kontrolować koszty tuczu?  

o Na które koszty produkcji mamy wpływ?  

o Obniżamy koszty żywienia tuczników 

o Zdrowe stado to większy zysk 

• Paweł Wróbel, lekarz weterynarii 

 

14.00  lunch 

 

 


