Narodowy Dzień Świni (NDS)
To konferencja stworzona dla hodowców i producentów trzody chlewnej w Polsce przez hodowców
i dla hodowców. Ma odpowiadać na podstawowe problemy i zagadnienia, z którymi zmaga się
współczesny sektor trzody chlewnej w Polsce i stanowić platformę do wymiany doświadczeń między
hodowcami, specjalistami i przedstawicielami firm.

Czym jest NDS?

Narodowy Dzień Świni to konferencja skierowana ściśle do hodowców i producentów trzody chlewnej
w całej Polsce. Wydarzenie będzie poświęcone przede wszystkim najważniejszym zagadnieniom, które
kształtują obecną sytuację na rynku wieprzowiny. 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.

Dlaczego NDS?

Konferencja kładzie nacisk na przekazywanie specjalistycznej i praktycznej wiedzy, odpowiada na
wiele nurtujących pytań w sektorze trzody chlewnej, z którymi zmagają się na co dzień hodowcy.
W pierwszej części konferencji będą poruszone aktualne zagadnienia z branży, które są
istotnie ważne dla hodowców. Podczas drugiej części odbędzie się na wirtualna wycieczka do
holenderskiego gospodarstwa, które wykorzystuje najnowocześniejsze metody
i technologie.Będą również udzielane porady prawne przez najlepszych specjalistów oraz poruszane
kwestie dotyczące formalnych barier modernizacji chlewni.

Co myślą o NDS eksperci w branży?:

„Chciałem po pierwsze pogratulować inicjatorom organizacji tego Narodowego Dnia Świni. Myślę, że
jest to bardzo interesująca inicjatywa. Tego życzę oczywiście organizatorom i chciałbym żeby za 5 lat
na przykład tutaj chyba jedna z największych imprez właśnie takich promocyjnych produkcji trzody
chlewnej, ponieważ ona, myśmy przezywali w wysokich latach pewne załamanie tej produkcji i ona się
powoli ta produkcja zaczyna odnawiać.” – Roman Kołacz Uniwersytet Przyrodniczy we
Wrocławiu

„ Narodowy Dzień Świni to inicjatywa ze wszech miar pożyteczna. Myślę że w każdym następnym roku
będzie gromadziła większą ilość hodowców. Powinna być to inicjatywa integrująca całe środowisko
i tutaj i hodowcy i przedstawiciele czy firm czy inne osoby uczestniczące w tym biznesie - produkcji
trzody chlewnej, będą mogli wymienić swoje doświadczenia. Jest to bardzo ważna, bardzo dobra
inicjatywa.”– Marian Porowski Przychodnia Weterynaryjna Animal

„No oczywiście konferencja jak najbardziej na topie, że tak powiem, czyli porusza wszystkie te tematy,
które na pewno teraz nurtują hodowców świń i pewnie nigdy nie za mało takich spotkań na pewno
potrzebna prelegenci dosyć ciekawi więc myślę że hodowcy zadowoleni i tematyka jak najbardziej
związana z bioasekuracją, no interesuje teraz wszystkich, także bardzo na topie, że tak powiem.”
-CID LINES Sp z o.o. - Urszula

Gdzie i kiedy?
Narodowy Dzień Świni odbędzie się 6 marca 2018 r. w Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym przy
ul. Poznańska 139, (Pig.FarmDay.com.pl).
Zapraszamy hodowców, producentów trzody chlewnej oraz osoby zainteresowane do udziału w tym
wydarzeniu.
Zabierz ze sobą minimum 2 osoby z różnych gospodarstw i skorzystajcie z bezpłatnego udziału!

