VIETNAM 2022

WEBINAR

INVITATION
You are cordially invited to attend the

Seasonal feed grain opportunity:
Sprouted Wheat

Hosted by the Australian Export Grains Innovation Centre (AEGIC) and the Australian Trade and Investment Commission (Austrade).
AEGIC is committed to providing technical support, training and education to all users
of Australian grain.
The webinar will cover:
Sprouted Wheat can act as an excellent source of energy and nutrients for pigs, cattle,
and poultry, with the recent Australian grain harvest providing the opportunity to utilise
this high-value commodity.
Keynote technical presentations will include insights into the utilisation of sprouted wheat,
market updates and outcomes specific to animal growth cycles.

DATE
TIME

THURSDAY 20 JANUARY 2022
10.30AM – 12.15PM (HANOI, VIETNAM TIME)
(11.30am – 1.15pm Perth time, 2.30pm – 4.15pm Sydney time)

VENUE ZOOM WEBINAR presentations and simultaneous
COST

interpretation in Vietnamese/English

FREE

REGISTER NOW
Who should register

Feed milling managers, feed grain nutritionists, animal husbandry specialists, enzymes companies,
key importers of feed grain, grain traders suppling feed mills, grain storage and handlers,
representatives from scientific organisations and governments agencies.
For more information about this webinar please contact:
AEGIC – Sean McKeown E: sean.mckeown@aegic.org.au
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WEBINAR

PROGRAM
SEASONAL FEED GRAIN OPPORTUNITY:
SPROUTED WHEAT
Thursday 20 JANUARY 2022
10.30AM – 11.45AM (Hanoi, Vietnam (UTC+7)) (11.30AM Perth time, 2.30pm Sydney time)

MC: Richard Simonaitis, Chief Executive Officer, Australian Export Grains Innovation Centre (AEGIC)
Time

Activity

Presenter

10.30 – 10.35 am

Welcome and introduction

Richard Simonaitis,
Chief Executive Officer, AEGIC

10.35 – 10.50 am

Australian feed wheat supplies in 2022

Lloyd George,
Executive Manager, Ag Scientia

10.50 – 11.10 am

Australian Sprouted Wheat – Feeding value
for pigs and poultry

Tony Edwards,
Pig technical consultant, AEGIC

11.10 – 11.30 am

Feeding sprouted wheat to dairy and beef
cattle

Dr Steve Little,
Principle Consultant
Capacity Ag+ Consulting

11.30 – 11.45 am

Q&A PANEL SESSION**
This session will provide opportunity for the
audience to ask questions of the panel

– Tony Edwards
– Dr Steve Little
– Lloyd George

11.45 am

THANK YOU AND CLOSE

Richard Simonaits

AEGIC is a not-for-profit research and development organisation that can help you optimise the value of Australian grain through
technical training, information and in-market support.
Our experts work with you to identify the grain quality attributes you need to make the best possible products for your consumers.
This information helps the Australian grains industry breed, classify, grow and supply grain that meets your needs.

REGISTER NOW
** Please email any pre webinar questions for the panel session to:
AEGIC – Sean McKeown E: sean.mckeown@aegic.org.au
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SPEAKER
BIOGRAPHIES
Richard Simonaitis

Mr Tony Edwards

CHIEF EXECUTIVE OFFICER, AUSTRALIAN EXPORT
GRAINS INNOVATION CENTRE (AEGIC)

PIG TECHNICAL CONSULTANT, AEGIC

Richard Simonaitis has broad experience
in export-focused commodities industries,
having worked in logistics and product
quality roles in the iron ore industry and
in senior management roles in the grain
industry across logistics, operations and marketing and trading.
With the CBH Group, Richard led the national Accumulations Team
for five years, buying about half the Australian export wheat crop
annually. He has a strong understanding of grain growers, the
grains industry across Australia and of the markets Australian
grain is sold into.
Richard also has international experience developing a number of
grain infrastructure projects in Indonesia.
Richard is a fellow of the Australian Rural Leadership Foundation,
a Member of the Australian Institute of Company Directors and
has a Graduate Certificate in Business with the University of
Western Australia.
He is on the Grain Trade Australia Trade and Market Access
Committee, the Wheat Quality Australia Wheat Classification
Council and is part of the Grains Industry Market Access Forum.
E: richard.simonaitis@aegic.org.au

Mr Lloyd George
MANAGING DIRECTOR, AG SCIENTIA

Lloyd George’s career spans more than
30 years in the Australian grain
industry. This included 17 years with an
international grain trading company in a
range of domestic and international roles.
Lloyd then concentrated his attention
on building a grain informational and analytical business
focused on Australia. He continues to write a weekly grain
article for Australian rural newspapers as well running training
workshops in grain marketing.
E: lloyd@agscientia.com.au

Tony Edwards is an Australian animal
nutritionist who has been involved
in commercial feed milling, livestock
production, research and industry training
for the past 45 years.
In 1994 Tony established his own
consulting business – ACE Livestock Consulting Pty Ltd. He
currently services a wide client base across a broad spectrum of
livestock species, with a particular emphasis on pigs.
Tony has consulted widely throughout Asia (Japan, Korea, China,
Philippines, Vietnam, Malaysia, Indonesia, India and Pakistan) for
companies such as DSM, Alltech, Biomin, Dupont and Adisseo.
Tony currently delivers a five-day international course in Pig
Nutrition and Management for the Progressus Group out of
Ketasart University, Thailand and regularly contributes to the Pig
Feed Quality Conference run by Asian Agribusiness Media Pty Ltd.
E: acelive@acelive.com.au

Dr Steve Little

BVSC MANZCVS DIP. AGRIBUS.
PRINCIPLE CONSULTANT
CAPACITY AG+ CONSULTING

Dr Little is an Australian farm consultant
providing support on dairy herd nutrition,
reproduction, health and productivity.
Having worked for many years with
Australia’s largest compound feed
manufacturer, he has a very good understanding of the role,
challenges and opportunities faced by feed producers.
Dr Little is a veterinarian with additional qualifications in
ruminant nutrition and agribusiness management and consults
to commercial agribusiness and & public sector organisations.
E: Steve.little@capacityag.com

REGISTER NOW
For more information about this webinar please contact:
AEGIC – Sean McKeown E: sean.mckeown@aegic.org.au

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

VIỆT NAM 2022

THƯ MỜI

Trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi khai mạc hội thảo trực tuyến về ngũ cốc thay thế thức ăn chăn nuôi của Úc:

Cơ hội theo mùa cho ngũ cốc thức ăn chăn nuôi: Hạt lúa mạch nảy mầm
Hội thảo trực tuyến này được tổ chức bởi Trung tâm Đổi mới Ngũ cốc Xuất khẩu Úc (AEGIC) và Cơ quan Thương mại và
Đầu tư Chính phủ Australia tại Việt Nam (Austrade).
Hội thảo trên web sẽ giới thiệu:
Hạt lúa mạch nảy mầm có thể giữ vai trò một nguồn năng
lượng và chất dinh dưỡng tuyệt vời cho heo, gia súc và gia
cầm, khi mà đợt thu hoạch ngũ cốc gần đây của Úc đem lại cơ
hội để tận dụng loại hàng hóa giá trị cao này.
Các bài trình bày chuyên môn chủ đạo sẽ đưa ra thông tin
chuyên sâu về vấn đề sử dụng hạt lúa mạch nảy mầm, tin tức
thị trường cập nhật và những kết quả liên quan cụ thể đến
vòng đời của động vật.
Đối tượng đăng ký:
Nhà quản lý của các công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi của
Việt Nam, chuyên gia dinh dưỡng về ngũ cốc thức ăn chăn nuôi,
chuyên gia về chăn nuôi lợn, các công ty về công nghệ enzyme,
các nhà nhập khẩu thức ăn chăn nuôi lớn, các nhà kinh doanh
ngũ cốc cung cấp cho các nhà máy thức ăn chăn nuôi, các đơn vị
bảo quản và xử lý ngũ cốc, đại diện các tổ chức khoa học và cơ
quan chính phủ Việt Nam.

ĐĂNG KÝ NGAY

Để biết thêm thông tin về hội thảo trực tuyến này, vui lòng liên hệ:
AEGIC – Sean McKeown E: sean.mckeown@aegic.org.au

CHƯƠNG TRÌNH

THỨ NĂM, NGÀY 20/1/2022 THỜI
(11:30 sáng giờ Perth, 2:30 chiều theo Sydney)
* Lưu ý: thời gian bên dưới là theo múi giờ địa phương Đông
Dương (ICT), múi giờ của Hà Nội (UTC+7)
Dẫn chương trình (MC): Ông Richard Simonaitis, Giám đốc
Điều hành, AEGIC
Thời gian
10.30
– 10.35
sáng
10.35
– 10.50
sáng
10.50 –
11.10 sáng

Hoạt động

Người trình bày

Chào mừng và giới
thiệu

Ông Richard Simonaitis
Giám đốc Điều hành, AEGIC

Nguồn cung lúa mì
Ông Lloyd George
của Úc vào năm 2022 Giám đốc Điều hành, Ag Scientia
Lúa mì nảy mầm Úc
– Giá trị làm thức ăn
chăn nuôi cho heo và
gia súc

11.10 –
Cho bò sữa và bò thịt
11.30 sáng ăn lúa mì nảy mầm
PHIÊN HỎI ĐÁP**
Phiên này sẽ tạo
11.30 –
cơ hội cho khán giả
11.45 sáng đặt câu hỏi cho hội
đồng
LỜI CẢM ƠN VÀ BẾ
11.45 sáng MẠC

Ông Tony Edwards
Chuyên gia tư vấn dinh dưỡng
cho đàn lợn, AEGIC
TS Steve Little
Chuyên gia tư vấn trưởng
Capacity Ag+ Consulting
– Ông Tony Edwards
– TS Steve Little
– Ông Lloyd George
Ông Richard Simonaitis

AEGIC là một tổ chức nghiên cứu và phát triển phi lợi nhuận có thể
giúp bạn tối ưu hóa giá trị của ngũ cốc Úc thông qua đào tạo kỹ
thuật, cung cấp thông tin và hỗ trợ tại thị trường.
Các chuyên gia của chúng tôi sẽ làm việc với quý vị để xác định
các thuộc tính chất lượng ngũ cốc mà quý vị cần để tạo ra các
sản phẩm tốt nhất có thể cho người tiêu dùng của quý vị. Thông
tin này giúp ngành công nghiệp ngũ cốc của Úc nhân giống, phân
loại, trồng và cung cấp ngũ cốc đáp ứng nhu cầu của quý vị.
**Vui lòng gửi email mọi câu hỏi trước thềm diễn ra hội thảo trực tuyến
cho phiên thảo luận tới:
AEGIC – Sean McKeown E: sean.mckeown@aegic.org.au

NGÀY
GIAN

THỨ NĂM, NGÀY 20/1/2022 THỜI
10:30 SÁNG – 12.15 SÁNG (THEO MÚI GIỜ CỦA
HÀ NỘI (UTC+7)) (11:30 sáng giờ Perth,
2:30 chiều theo Sydney).
ĐỊA ĐIỂM HỘI THẢO TRỰC TUYẾN QUA ZOOM các bài
thuyết trình và phiên dịch song song bằng
tiếng Việt
PHÍ THAM DỰ MIỄN PHÍ

TIỂURichard
SỬSimonaitis
DIỄN GIẢẢ

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, TRUNG TÂM
ĐỔI MỚI NGŨ CỐC XUẤT KHẨU ÚC (AEGIC)
Richard Simonaitis có nhiều kinh nghiệm trong các ngành hàng hóa tập
trung vào xuất khẩu, ông từng đảm nhận các vai trò về logistics và chất
lượng sản phẩm trong ngành quặng sắt và giữ các cương vị quản lyì cấp
cao trong ngành ngũ cốc trên khắp các mảng logistics, vận hành ,tiếp thị và kinh doanh.
Tại CBH Group, Richard đã lãnh đạo Accumulations Team quốc gia trong 5 năm, thu
mua khoảng một nửa sản lượng lúa mì xuất khẩu của Úc mỗi năm.
Ông có hiểu biết sâu rộng về những người trồng ngũ cốc, ngành công nghiệp ngũ cốc
trên khắp nước Úc và các thị trường nơi ngũ cốc của Úc được bán ra.
Richard cũng có kinh nghiệm quốc tế trong việc phát triển một số dự án cơ sở hạ tầng
ngũ cốc ở Indonesia.
Richard là thành viên của Tổ chức Lãnh đạo Nông thôn Úc, Thành viên của Viện Giám
đốc Công ty Úc và có Chứng chỉ Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh của trường Đại
học Western Australoa.
Ông là thành viên của Ủy ban Tiếp cận Thị trường và Thương mại, thuộc hiệp hội
Thương mại Ngũ cốc Úc, Hội đồng Phân loại Lúa mì của công ty Wheat Quality
Australia, đồng thời cũng là một thành viên của Diễn đàn Tiếp cận Thị trường Ngành
Ngũ cốc.
E: richard.simonaitis@aegic.org.au

Ông Lloyd George

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, AG SCIENTIA
Ông Lloyd George có sự nghiệp hơn 30 năm trong ngành công nghiệp
ngũ cốc Úc.
Khoảng thời gian này có đến 17 năm ông làm việc tại một công ty kinh
doanh ngũ cốc quốc tế và đảm nhận nhiều vai trò ở trong nước và quốc tế.
Sau đó, ông Lloyd chú trọng xây dựng doanh nghiệp phân tích và cung cấp thông tin
ngũ cốc tập trung tại Úc. Ông tiếp tục viết báo về ngũ cốc hàng tuần cho các tờ báo
nông thôn của Úc, cũng như điều hành các hội thảo đào tạo về tiếp thị ngũ cốc.
E: lloyd@agscientia.com.au

Ông Tony Edwards

CHUYÊN GIA TƯ VẤN VỀ KỸ THUẬT
NUÔI LỢN, AEGIC
Ông Tony Edwards là một chuyên gia người Úc với chuyên môn dinh
dưỡng động vật, người đã tham gia vào lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn
nuôi thương mại, sản xuất chăn nuôi, nghiên cứu và đào tạo chuyên
ngành trong 45 năm qua.
Năm 1994, ông Tony đã thành lập doanh nghiệp tư vấn của riêng mình - ACE Livestock
Consulting Pty Ltd. Ông hiện đang phục vụ cơ sở khách hàng rộng khắp về nhiều loài
vật nuôi, đặc biệt chú trọng vào lợn.
Ông Tony đã cung cấp dịch vụ tư vấn rộng rãi trên khắp Châu Á (Nhật Bản, Hàn Quốc,
Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Ấn Độ và Pakistan) cho các
công ty như DSM, Alltech, Biomin, Dupont và Adisseo.
Ông Tony hiện đang cung cấp một khóa học quốc tế kéo dài 5 ngày về Quản lyì và Dinh
dưỡng cho Đàn lợn cho Tập đoàn Progressus ở Đại học Ketasart, Thái Lan, và thường
xuyên đóng góp cho Hội nghị về Chất lượng Thức ăn cho Đàn lợn do Asian Agribusiness
Media Pty Ltd tổ chức.
E: acelive@acelive.com.au

TS. Steve Little

BVSC MANZCVS DIP. AGRIBUS.
CHUYÊN GIA TƯ VẤN TRƯỞNG
CAPACITY AG+ CONSULTING
TS. Little là một chuyên gia tư vấn nông trại người Úc đang hỗ trợ về các
vấn đề dinh dưỡng, sinh sản, sức khỏe và năng suất đàn heo sữa.
Đã có nhiều năm làm việc với nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi hỗn hợp lớn nhất của Úc,
ông rất thấu hiểu vai trò, những thách thức và cơ hội mà các nhà sản xuất thức ăn chăn
nuôi phải đối mặt.
TS. Little là một bác sĩ thú y, đồng thời có thêm bằng cấp về dinh dưỡng động vật nhai
lại và quản lý kinh doanh nông nghiệp. Ông tư vấn cho các tổ chức nông nghiệp thương
mại và các tổ chức thuộc khu vực công.
E: Steve.little@capacityag.com

