
 
PROGRAM KONFERENCJI 

 
dnia 7 i 8 października 2011 r. 

w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży, ul. Studencka 19 
 
 

Dnia 7 października 2011 r.  – piątek 
 

1000 - 1015  Otwarcie konferencji 

1015 - 1055  Wykład inauguracyjny: 

   Prof. dr hab. Tomasz Twardowski  

 „Genetycznie modyfikowane rośliny w paszach” 

SESJA I.  Wybrane choroby narządu ruchu 

1055 - 1135  prof. dr hab. Marian Binek (Polska) 

   „Bakteryjne zakażenia kończyn u bydła mlecznego”. 

1135 - 1205  prof. dr hab. Dariusz Bednarek (Polska) 

    „Mykoplazmowe zapalenia stawów” 

1205 - 1250  dr Janos Lehoczky (Węgry) 

    „Zabiegi na kończynach u bydła”. 

1250 - 1310  Wystąpienie firm 

1310 - 1400  Przerwa na lunch 

SESJA II.  Żywienie przeżuwaczy 

1400 - 1445  prof. dr hab. Maciej Kowalski (Polska) 

„ Żywieniowe podstawy zaburzeń metabolicznych w okresie przejściowym”. 

1445 - 1520  dr Stanisław Latos (Węgry) 

   „Znaczenie prawidłowego żywienia w okresie okołoporodowym”. 

1520  - 1550  dr hab. Renata Klebaniuk (Polska) 

   „ Żywienie krów w stanach chorobowych” 

WARSZTATY – 7 października 2011 r. 

1600 - 1900  dr Aleksander Skoradzki 

   „Diagnostyka i leczenie przemieszczenia trawienia” – wykonanie zabiegu 

1600 - 1900  dr Janos Lehoczky 

   „ Zabiegi pielęgnacyjne na kończynach” - wykonanie zabiegu 

1600 - 1900  dr hab. Renata Klebaniuk 

 „Praktyczne aspekty żywienia krów mlecznych” - układanie dawek  

pokarmowych” 

2000 Spotkanie towarzyskie 

 

 



 

 

 

Dnia 8 października 2011 r.  – sobota 
 
 

SESJA III.  Bezpieczeństwo i higiena pasz, a zdrowie krów mlecznych 
 
900 - 930 prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek (Polska) 

„ Proces analizy zagrożeń i ryzyka w łańcuchu produkcji zwierzęcej ze  

szczególnym uwzględnieniem bydła mlecznego”. 

  930 - 1000 dr Magdalena Chłopecka (Polska) 

 „Zagrożenia toksykologiczne związane z obecnością związków trujących  w 

paszach”. 

1000 - 1030   prof. dr hab. Andrzej Posyniak (Polska) 

   „Efektywność, a bezpieczeństwo stosowania leków u bydła mlecznego” 

1030 - 1130  prof. dr Giancarlo Belluzzi (Włochy) 

„Oporność antybiotykowa jako poważny problem w łańcuchu produkcji 

zwierzęcej”. 

1130 - 1145  Wystąpienie firm 

SESJA IV. Zaburzenia metaboliczne, mastitis. 

1145 - 1215  prof. dr hab. Edward Malinowski (Polska) 

   „Zaburzenia metaboliczne, a mastitis” 

1215 - 1245  dr Katarzyna Żarczyńska (Polska) 

   „Konsekwencje niedoboru selenu u bydła” 

1245 - 1315  prof. dr hab. Mehmed Balasa (Turcja) 

„ Żywieniowe skutki chorób rozrodu u krów mlecznych w okresie 

przejściowym” 

1315 - 1345  Dyskusja 

1400 - 1500  Lunch 

WARSZTATY – 8 października 2011 r. 

1130 - 1430  dr Aleksander Skoradzki 

   „Diagnostyka i leczenie przemieszczenia trawieńca” – wykonanie zabiegu 

1130 - 1430  dr Janos Lehoczky 

   „ Zabiegi pielęgnacyjne na kończynach” - wykonanie zabiegu 

1130 - 1430  dr hab. Renata Klebaniuk 

 „Praktyczne aspekty żywienia krów mlecznych” - układanie dawek  

pokarmowych” 

 


