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INFORMACJA PRASOWA 

Warszawa, 27 listopada 2017 r. 

 

Zrównoważona produkcja jako kierunek rozwoju polskiej branży drobiarskiej 
 
Produkcja drobiu emituje znacznie mniej CO2 w stosunku do pozostałych gatunków mięsa. Jest to 
tylko jeden z wielu aspektów zrównoważonej produkcji drobiarskiej, na którą warto dziś postawić. 
Już 1 grudnia 2017 r. podczas Centralnych Targów Rolniczych w Nadarzynie odbędzie się 
konferencja pn. „Zrównoważona produkcja jako kierunek rozwoju polskiej branży drobiarskiej: 
ZIEMIA, WODA, POWIETRZE.” Wydarzenie organizuje Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba 
Gospodarcza. 
 
Zrównoważona produkcja w branży drobiarskiej oraz związane z nią nowe technologie i wynikające z 
nich oszczędności, to obszar niosący wiele korzyści dla hodowców i producentów drobiu jak również 
przetwórców tego gatunku mięsa. 1 grudnia br. w ramach Centralnych Targów Rolniczych, jednego 
z największych wydarzeń branży rolno-spożywczej w Polsce, Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba 
Gospodarcza przy wsparciu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Komitetu Nauk 
Agronomicznych PAN oraz Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej organizuje konferencję 
poświęconą zrównoważonej produkcji. Podczas wydarzenia omówione zostaną zarówno aspekty 
prawno-ekonomiczne, jak i te związane z gospodarką odpadami, energią odnawialną, ponownym 
wykorzystaniem wody w procesie technologicznym, materiałami używanymi w hodowli i produkcji 
drobiu, a także szeroko rozumianymi technologiami w produkcji żywności. 
 
Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele ministerstw, eksperci branżowi oraz reprezentanci 
firm związanych z szeroko pojętym łańcuchem produkcji drobiarskiej oraz rozwiązaniami z zakresu 
zrównoważonego rozwoju. O patronat honorowy zostały poproszone Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Środowiska. 
 
Nie każdy wie, że hodowla i produkcja drobiu należy do najbardziej oszczędnych pod względem 
zużycia energii i surowców. Branża drobiarska na tle całego sektora produkcji zwierzęcej wyróżnia 
się tym, że jest przyjazna środowisku. Powinniśmy dalej iść w tym kierunku i stawiać na 
zrównoważoną produkcję. Taką, która z jednej strony będzie realizowana w sposób intensywny, 
a z drugiej, będzie uwzględniała i rozwijała obszary związane z poprawą dobrostanu zwierząt, 
dbałością o środowisko naturalne, minimalizacją zużycia surowców i jeszcze bardziej pochylała się 
nad aspektami ekonomicznymi. Takie podejście w oczywisty sposób pozwoli nam jeszcze bardziej 
zadbać o otoczenie, ale co równie ważne, zapewni wymierne korzyści uczestnikom łańcucha 
produkcji drobiarskiej. Podczas Centralnych Targów Rolniczych dostępne będzie też stoisko KRD-
IG, gdzie chętnie odpowiemy na wszelkie pytania związane z naszym sektorem – mówi Łukasz 
Dominiak, Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej. 
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Działania informacyjno-promocyjne współfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego 

 
KRD-IG wspiera zrównoważoną produkcję drobiarską już po raz kolejny – w maju 2017 r. odbyła się 

konferencja poświęcona antybiotykom z udziałem polskich i europejskich reprezentantów branży 

drobiarskiej. „ZIEMIA, WODA, POWIETRZE” to druga część cyklu konferencyjnego.  

Przemyślane rozwiązania, mające na celu mniejsze zużycie zasobów wykorzystywanych w hodowli i 

produkcji drobiu, dają dziś szansę na wprowadzanie na rynek bezpiecznej żywności, wytwarzanej w 

warunkach produkcji intensywnej przy jednoczesnym poszanowaniu  wszystkich najistotniejszych 

aspektów zrównoważonego rozwoju. 

Patronat medialny objęli: Rzeczpospolita, Życie Weterynaryjne, Food Forum, Gospodarka Mięsna, 

wydawnictwo APRA, Polskie Drobiarstwo, Wiadomości Drobiarskie, Odnawialni.com.pl. 

 

Zapraszamy do rejestracji na konferencję pod adresem: 

www.konferencjadrobiarska.pl/rejestracja 

 

 
 

Kontakt dla mediów: 

Adrian Słojewski 

Partner of Promotion 

a.slojewski@partnersi.com.pl 

22 858 74 58 wew. 67 

 

KRAJOWA RADA DROBIARSTWA – IZBA GOSPODARCZA 

WIODĄCA ORGANIZACJA SEKTORA DROBIARSKIEGO W POLSCE 

 

Działa nieprzerwanie od ponad 25 lat i zrzesza ponad 80 członków reprezentujących hodowlę, 

reprodukcję i wylęgi, produkcję towarową drobiu i jaj, a także produkcję i sprzedaż mięsa drobiowego 

oraz jego przetworów i jaj konsumpcyjnych, produkcję pasz dla drobiu, produkcję towarzyszącą. 

Podmioty zrzeszone w KRD-IG posiadają łącznie blisko 70% udziału w rynku krajowym oraz około 90% 

udziału w eksporcie. KRG-IG prowadzi szeroką działalność dydaktyczną i naukową związaną 

z sektorem drobiarskim. 

Celem działalności KRD-IG jest m.in. stały rozwój i unowocześnianie polskiego drobiarstwa, ochrona 

interesów hodowców i producentów drobiu oraz przetwórców mięsa drobiowego, ich integracja, 

reprezentowanie krajowego drobiarstwa wobec władz państwowych i organizacji pozarządowych.  

Ponadto na podstawie upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRD-IG podejmuje zadania 

z zakresu konstrukcji i realizacji programów hodowlanych, wykonywania oceny wartości użytkowej 

i hodowlanej drobiu, prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów mieszańców drobiu. 
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