Spotkanie z cyklu „Praktyka-Nauce”
„Sano Agrar Institut – największa i najbardziej nowoczesna ferma
krów mlecznych w Polsce”
w poniedziałek 3.04.2017 godz. 13.00, sala wykładowa UCMW UP w
Poznaniu
dr inż. Ryszard Kujawiak
ukończył z wyróżnieniem w 1981 roku dawny Wydział Zootechniczny
Akademii Rolniczej w Poznaniu, gdzie też pracował w latach 19811993,
od 1993 roku doradca prezesa w firmie
paszowej Sano-Nowoczesne Żywienie Zwierząt.
Sano to najbardziej znana i ceniona firma paszowa w Polsce, która z
wieloma sukcesami działa na polskim rynku od 1993 roku. Duże
zainteresowanie hodowców dobrym żywieniem i wysokiej jakości
paszami spowodowało uruchomienie w Sękowie na trasie PoznańPniewy w 2000 roku jednego z największych i najbardziej
nowoczesnych zakładów produkujących pasze, głównie dla trzody
chlewnej i bydła. Sano jako pierwsza firma paszowa spoza Niemiec
uzyskała w 2003 roku prestiżowy znak jakości DLG, przyznany przez
Niemieckie Towarzystwo Rolnicze.
Od 2009 roku działa Sano Agrar Institut, nowoczesna ferma licząca
ponad 1.300 krów mlecznych o wydajności 12.927 kg w 2016 roku. W
Sano Agrar Institut prowadzone są liczne doświadczenia związane z
żywieniem, warunkami utrzymania i
zdrowotnością krów, cieląt i
jałówek, co owocuje znakomitymi rezultatami, jakie uzyskuje ferma.
Dobre żywienie cieląt i jałówek powoduje, że wiek 1-wycielenia wynosi
zaledwie 22,6 miesiąca, czyli o 4,5 miesiąca mniej niż średnio w Polsce
u krów będących pod kontrolą użytkowości.
Dr Ryszard Kujawiak jest głównym technologiem i prowadzi prace
badawczo-rozwojowe w Sano-Nowoczesne Żywienie Zwierząt. Praca
zawodowa przyczyniła się do powstania licznych produktów dla krów,
cieląt i jałówek oraz dla trzody chlewnej, które cieszą się dużym
uznaniem hodowców i lekarzy weterynarii. Natomiast współpraca ze
znaną hodowczynią Elżbietą Kandulską zaowocowała uzyskaniem w
2012 roku rekordowej wydajności krów w Polsce wynoszącej 15.586 kg
mleka. Wieloletnia aktywna działalność w Polskim Związku
Producentów Pasz uwieńczona została pełnieniem funkcji wice-prezesa
tego stowarzyszenia.
Dr Ryszard Kujawiak jest również redaktorem ukazującego się od 2000
roku, najpierw dwumiesięcznika, obecnie kwartalnika, magazynu
nowoczesnego hodowcy „Zdrowe zwierzęta” i autorem ponad 1.000
artykułów na temat żywienia zwierząt.

