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Concurs internațional de nutriție la USAMV Iași
Facultatea de Zootehnie din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară “Ion
Ionescu de la Brad” din Iași (USAMV) va găzdui joi, 18 mai 2017, începând cu ora 09:00, în amfiteatrul
„Prof. Dr. Emil-Honoriu Roșu”, Concursul Național de Nutriție Animală, cu participare internațională, aflat
la ediția a IV-a.
Este unul dintre cele mai importante concursuri din România, axat pe probleme de nutriție și alimentație a
animalelor de fermă, fiind destinat studenților de la facultățile de zootehnie și medicină veterinară din țară și
din străinătate. La aceasta ediție s-au înscris peste 137 de participanți de la Universitățile de Agricultură din
România, precum și de la Universitățile de agricultură din Chișinău, Republica Moldova și din Odessa,
Ucraina.
Din rândul câștigătorilor acestui concurs, vor fi selectați cei care vor lucra în rețeaua de producere a
nutrețurilor combinate ca nutriționiști în ferme/complexe, lucrători în rețeaua de desfacere a nutrețurilor
combinate și a aditivilor furajeri și totodată, se speră ca în viitor, studenții premianți să primească un atestat de
expert în nutriție animală.
Premiile 1, 2 și 3 acordate câștigătorilor din acest an vor fi mai mari și mai substanțiale comparativ cu
anii trecuți, fiind susținute financiar de către firma Biomin Romania.
Premiul I: 1.500 €
Premiul II: 1.000 €
Premiul III: 700 €
Se vor atribui și mențiunile (I, II si III), de asemenea remunerate în bani sau în materiale
promoționale. Toți concurenții vor primi diplome de participare și materiale promoționale.
Concursul Național de Nutriție Animală din acest an este organizat de Universitatea de Științe Agricole și
Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USAMV), în parteneriat cu firma BIOMIN Romania,
sub egida Academiei de Științe Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Șisești” și a Societății Române de
Zootehnie, în colaborare cu marile companii : Agricola International Bacău, Avi-Top Iași, Avicola Focșani și
TCE 3 Brazi- Piatra Neamț.
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