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PRZEWODNIK MOTYWACYJNY 

BREED DO WYSOKIEJ JAKOŚCI 

CHOWU ŚWIŃ 

Przewodnik motywacyjny BREED jest skierowany do 
przedsiębiorców zajmujących się chowem trzody chlewnej 
- nowych lub już prowadzących produkcję - w celu 
promowania pozytywnego nastawienia do zestawu narzędzi 
dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w ramach 
Otwartych Zasobów Edukacyjnych BREED przydatnych do 
wdrażania zrównoważonych inicjatyw w zakresie wysokiej 
jakości wolnowybiegowego chowu świń. 

Przewodnik jest poświęcony ważnym aspektom chowu 
świń, które pomogą nowym lub już prowadzącym produkcję 
żywca wieprzowego rolnikom zdobyć nowe kompetencje i 
wykorzystać wiedzę w swoich fermach, oferując nie tylko 
teoretyczne, ale także praktyczne porady. Chów trzody 
chlewnej wymaga wiedzy, umiejętności i odpowiedniego 
nastawienia, aby był przedsięwzięciem dochodowym. 

Rolnik musi dużo wiedzieć o zwierzętach i gospodarstwie, 
a także o środowisku i odpowiednim przebiegu procesu 
produkcji. Przewodnik motywacyjny BREED, dostępny we 
wszystkich językach projektu, jest dołączony do zestawu 
narzędzi BREED jako element przyczyniający się do 
wzbogacania wiedzy, możliwy do wykorzystania w celu 
uniknięcia błędów często popełnianych przez rolników 
rozpoczynających nową działalność.

www.pigbreedtraining.eu/przewodnik-
motywacyjny-breed-do-wysokiej-jakosci-chowu-
swin/?lang=pl
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NOWOCZESNE TECHNIKI 
WOLNOWYBIEGOWEGO CHOWU 
ŚWIŃ W ŚRODKOWYCH WŁOSZECH 

Podczas czterodniowej konferencji 
zorganizowanej online przez Park Narodowy 
Gran Sasso Laga w dniach 18-21 stycznia 
2022 r. eksperci z Włoch, Polski, Grecji, 
Portugalii i Litwy mieli okazję zapoznać się z 
pomysłami, innowacjami i doświadczeniami 
prelegentów prezentujących chów świń i procesy 
przetwórstwa mięsa wieprzowego realizowane 
na obszarze chronionym Parku. 

Inne tematy poruszane na konferencji to 
charakterystyka ras rodzimych preferowanych 
do chowu wolnowybiegowego na obszarach 
marginalnych (Czarna świnia z Abruzji) 
i cechy świeżego mięsa z czarnej świni 
decydujące o wysokiej jakości produktów. 
Omawiano znaczenie dobrostanu zwierząt w 
wolnowybiegowym chowie trzody chlewnej; 
przykłady ferm świń i założenia polityki władz 
parku Gran Sasso Laga jako przykład produkcji 
prowadzonej na terenach prawnie chronionych. 
Ciekawie przedstawiono technologię i sposób 
produkcji wędlin oraz sposób przeprowadzania 
analizy sensorycznej wędlin. 

Ostatni dzień poświęcono na wymianę 
informacji i wiedzy na temat możliwości 
wykorzystania materiałów z konferencji do 
ulepszenia materiałów szkoleniowych i kursu. 

NOWOCZESNE TECHNIKI 
WOLNOWYBIEGOWEGO CHOWU 
ŚWIŃ W GRECJI 

W dniach 14-17 lutego 2022 r. odbyła się 
kolejna czterodniowa konferencja online 
zorganizowana przez Uniwersytet w Tesalii. 
Uczestnikom zaprezentowano „Centrum Edukacji 
Międzynarodowej University of Thessaly” oraz 
zdobyte doświadczenie w zakresie szkoleń 
zawodowych. Podczas spotkania przedstawiono 
przykłady intensywnej, ekstensywnej i 
ekologicznej hodowli trzody chlewnej; znaczenie 
doskonalenia ras rodzimych; wykorzystanie 
„środowiskowej oceny cyklu życia LCA” do 
oszacowania efektywności środowiskowej 
łańcucha dostaw trzody chlewnej; żywienie świń; 
a także narzędzia finansowe i możliwości rozwoju 
produkcji zwierzęcej. 

Zilustrowano także przykład dobrej praktyki 
poprzez wkład Organizacji Społeczeństwa 
Obywatelskiego w zrównoważony rozwój 
rolnictwa, a także ciekawe świadectwo nowego 
przedsiębiorcy w obszarze „Żywność przyszłości: 
białko owadzie jako pasza dla świń”. Ostatniego 
dnia przeprowadzono dyskusję na temat nowych 
informacji i wiedzy pozyskanych podczas 
konferencji. 

Omówiono wygląd i zawartość strony 
internetowej projektu BREED i efekty działalności 
upowszechniającej. 

KONFERENCJE I SZKOLENIA PERSONELU PROJEKTOWEGO DOTYCZĄCE CHOWU ŚWIŃ 
W CENTRALNYCH WŁOSZECH I GRECJI

Zgodnie z planem projektu BREED, w ciągu pierwszych 2 miesięcy 2022 roku zorganizowano dwa czterodniowe 
szkolenia, jedno w środkowych Włoszech, a drugie w Grecji. 
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WIĘCEJ INFORMACJI:

W dniu 16 marca 2022 r. partnerski Uniwersytet 
w Tesalii w Grecji zorganizował śródokresową 
konferencję online. Podczas tego spotkania o 
charakterze upowszechniającym zaprezentowano 
uczestnikom działania zrealizowane w ramach 
projektu oraz elementy zestawu narzędzi BREED, 
w szczególności przewodnik dla nauczycieli 
przedmiotów zawodowych, kurs online BREED 
oraz przewodnik motywacyjny BREED. 

Konferencja dostarczyła wyczerpujących 
informacji na temat wyników osiągniętych w 
ramach projektu, przyczyniła się do promocji 
rezultatów projektu i wykorzystania ich przez 
docelowych użytkowników. 

W konferencji wzięli udział interesariusze, w 
tym eksperci, przedstawicieli władz lokalnych, 
regionalnych i krajowych w Grecji oraz kadra 
szkół zawodowych.

NASTĘPNE KROKI 

• Międzynarodowa konferencja śródokresowa 
BREED w Portugalii
• Pilotaż projektu BREED 
• Spotkania mające na celu osiągnięcie 
consensusu co do wyników projektu 
• Działania upowszechniające BREED 
• Międzynarodowa konferencja finałowa 
BREED we Włoszech

ŚRÓDOKRESOWA KONFERENCJA 
UPOWSZECHNIENIOWA BREED


