Technical Seminar
〈Hội Thảo Kỹ Thuật〉

18 October 2018 〈18 Tháng 10 Năm 2018〉
Seminar Room B - Inside Hall A2 (Ground Floor)
〈Phòng hội thảo B - Khu triển lãm A2 (Tầng trệt)〉
Seminar Room B | Phòng hội thảo B
Theme:

Hội thảo:
09:45 - 10:30

Solutions for Sustainable Development of Vietnam’s Pig
Farming| Giải pháp phát triển chăn nuôi heo bền vững tại

cho Việt Nam

Meat Quality and Productivity of Canada Boar | Chất lượng thịt

và năng suất Heo Nọc từ Canada

Mr. Danh Phan | Ông Danh Phan
Director, Xuan Phu Cooperatives | Giám đốc, HTX Xuân Phú
Synopsis: Xuan Phu Corporative is a financial member of:
 The Canada Center for Swine Improvement (CCSI) and The Canadian
Livestock Records Corporation (CLRC)  At Xuan Phu Corporative, we produce
our purebreds are independently verified by the CCSI and we can issue the
Pedigree Certificate for five GGP generations or more from the CCSI.
The following are the characteristics of our Canadian GGP when bred with F1 (2
blood) sows: 1) Marbling throughout the body (IMF). 2) Fast growing compared
to all varieties of breeds available on the market. 3) For finishing pigs, don’t
produce excess fat when reach > 100kg live weight. 4) Super lean, good quality
meat. 5) Improve CFR, reduce feed cost. 6) Piglets are uniform, mortality rate is
low during growing-finishing.
(IMF Pork tasting: 17-18 October, 2018, at Booth no. H01 from 10.am to 3.pm)
Nội dung: HTX Xuân Phú là thành viên của:
 The Canada Centre for Swine Improvement (CCSI) và The Canadian
Livestock Records Corporation (CLRC)  Heo nọc thuần chủng của chúng tôi
được giám định độc lập các tính trạng bởi Trung Tâm cải tiến heo giống của
CCSI, có giấy chứng minh Gia phả trên 5 đời di truyền.
Dưới đây là những tính trạng tinh giống GGP của chúng tôi khi phối với nái F1 (2
máu) sẽ cho ra kết quả như sau:
Đặc tính Heo Nọc GGP Duroc mới Canada: 1) Mỡ giắt toàn thân. 2) Tăng
trưởng nhanh so với tất cả giống Nọc hiên có trên thị trường. 3) Heo thịt nuôi >
100kg không phát/đổ mỡ. 4) Siêu nạc, chất lương thịt đẹp thơm ngon. 5) Cải
thiện CFR, giảm chi phí thức ăn. 6) Heo con đồng đều, tỷ lệ hao hụt thấp trong
quá trình nuôi đến xuất chuồng.
(Ăn thử thịt heo mỡ giắt: 17-18/10/ 2018, Tại Gian Hàng H01 from 10.am to 3.pm)

11:15 - 12:00

Efficient disease prevention in swine farm | Phòng ngừa dịch
bệnh hiệu quả cho trại heo

To be confirmed | Đang cập nhật
13:30 - 14:15

Improving Pig Performance genetically | Cải thiện hiệu suất heo
bằng phương pháp di truyền

Mr. Guy Kiddy | Ông Guy Kiddy
Owner, UK Tag | Chủ sở hữu, UK Tag
Synopsis/Nội dung: Breeder of pedigree pigs on family farm for 3 generations
specialising in AI and livestock production with Large White Yorkshire, British Landrace
and Hampshire breeds. Offering full training and support packages to develop successful
farming business. Training can be both in UK and on your farms to best suit your needs.
 Chăn nuôi lợn giống ở các trang trại có 3 thế hệ, đặc biệt là bằng phương pháp Thụ

tinh nhân tạo và Chăn nuôi với giống Large White Yorkshire, British Landrace và Hampshire.
Cung cấp đầy đủ các khóa huấn luyện và hỗ trợ phát triển trang trại. Khóa huấn luyện có
thể được diễn ra ở Anh hoặc trực tiếp tại trang trại của quý vị.

14:15 - 15:45

Good practices to overcome industry difficulties – Lesson learnt for
Thailand experience | Các biện pháp hiệu quả giúp vượt qua

khó khăn của ngành chăn nuôi heo hiện nay - Bài học kinh
nghiệm từ Thái Lan

Asso. Prof. Dr. Pariwat Poolperm | PGS. Tiến sĩ Pariwat
Poolperm
Kasersat University | Đại học Kasersat, Thai Lan

