„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

PROGRAM
Etapu I operacji KSOW pn.

„Innowacyjna i zrównoważona produkcja rolnicza w ramach Zielonego Ładu”
Sobota 4 czerwca 2022 r.
9:30
Rozpoczęcie pierwszego dnia konferencji.
10:00 – 10:45 Dobrostan bydła mlecznego – Aneta Neneman (PFHBiPM)
10:55 – 11:40 Hodowla i użytkowanie koni w warunkach dobrostanu - dr inż. Anna Nowicka-Posłuszna (KZHK)
11:50 – 12:35 Dobrostan owiec i kóz – mgr inż. Łukasz Turczynowski (RZHOiK)
12:45 – 13:30 Obiad
13:30 – 14:15 Integracja a wdrażanie innowacji i poprawa dobrostanu zwierząt – Jan Pietrzak (Prezes Zarządu Federacji
Grup i Producentów Wołowina Polska; Patryk Franek – ekspert Federacji Grup i Producentów Wołowina
Polska
14:25– 15:10 Dobrostan królika rasowego – Marek Warda, członek (KZHK)
15:20 – 16:05 Aktualne problemy w hodowli świń a jakość mięsa na tle wymagań konsumenta – dr hab. Małgorzata
Kasprowicz-Potocka
16:05
Zakończenie pierwszego dnia konferencji
Niedziela 5 czerwca 2022 r.
9:30
Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji.
10:00 – 10:45 Innowacyjna i zrównoważona produkcja rolnicza w ramach gatunku Sus scrofa f. domestica – dr inż. Janusz
Wojtczak, UP w Poznaniu
10:55 – 11:40 Dobrostan i innowacje w hodowli bydła mięsnego - Jacek Zarzecki (Prezes PZHiPBM)
11:50 – 12:35 Dobrostan owiec i innowacje w hodowli owiec na przykładzie UP Poznań RGD Brody – Gabriela Woźna,
Nikodem Woźny (RGD Brody)
12:45 – 13:30 Obiad
13:30 – 14:15 Markery selekcyjne wykorzystywane w hodowli zwierząt cz. 1 (świnie, gołębie i konie) – dr hab. Katarzyna
Piórkowska (IŻ-PIB w Balicach)
14:25– 15:10 Markery selekcyjne wykorzystywane w hodowli zwierząt cz. 2 (bydło, owce i kozy) – dr hab. Agata
Piestrzyńska-Kajtoch (IŻ-PIB w Balicach)
15:20 – 16:05 Po co sprawdzać skład gatunkowy pasz i karm? Możliwości współczesnej nauki – dr Małgorzata NatonekWiśniewska (IŻ-PIB w Balicach)
16:15 – 17:00 Nowoczesne wsparcie dla hodowli – kontrola rodowodów zwierząt w oparciu o markery STR i SNP –
dr Anna Koseniuk (IŻ-PIB w Balicach)
17:00
Zakończenie pierwszego dnia konferencji
Ponadto podczas obydwu dni konferencji w godzinach 10:00-17:00, będzie można odwiedzić stoiska wystawiennicze
zorganizowane dla poszczególnych grup zwierząt oraz zobaczyć pokazy zorganizowane przez:
 Krajowy Związek Hodowców Koni Wielkopolskich - pokaz profesjonalnego przygotowania konia do
wystawy – parkur 9:15-10:15
 Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego – pokaz wyceny bydła mięsnego w warunkach
dobrostanu 10:30-11:30
 Polską Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka – pokaz fittingu profesjonalnego przygotowania
bydła mlecznego do wystawy – przy hali bydła mlecznego 10:45-11:30
 RGD Brody – pokaz strzyżenia owiec – hala owiec 11:00-12:00
 GR Piotr Kosowski – stoisko wystawiennicze 10:00-17:00
 Krajowy Związek Hodowców Królików – pokaz królików utrzymywanych w warunkach dobrostanu – hala
królików 16:00-16:45
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