INSTYTUT ZOOTECHNIKI
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
NATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF ANIMAL PRODUCTION

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM NAUKOWE
pt. „AKTUALNA PROBLEMATYKA EKOLOGICZNEGO CHOWU BYDŁA
MLECZNEGO”
ORGANIZOWANE PRZEZ ZAKŁAD SYSTEMÓW I ŚRODOWISKA
PRODUKCJI ORAZ ZAKŁAD HODOWLI BYDŁA IZ PIB

Szanowni Państwo,
Zakład Systemów i Środowiska Produkcji oraz Zakład Hodowli Bydła,
serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych przedstawicieli jednostek
doradztwa rolniczego, jednostek certyfikujących rolnictwo ekologiczne oraz
hodowców z całej Polski, jak również przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi na seminarium naukowe pt. „Aktualna problematyka chowu bydła
mlecznego".
Podczas seminarium zaprezentowane zostaną aktualne zagadnienia z tego zakresu.
Integralną częścią seminarium będzie panel dyskusyjny poświęcony aktualnym
problemom i wyzwaniom w ekologicznym chowie bydła mlecznego, w tym od strony
hodowców, doradców, jednostek certyfikujących itp.

Seminarium odbędzie się dnia 6 czerwca 2018 roku (10.00 do 16.00)
Miejsce: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, Balice k. Krakowa,
ul. Krakowska 1.
Seminarium finansowane jest z międzynarodowego projektu badawczego CORE
Organic Cofund ”GRAZYDAISY”.
Organizatorzy nie zapewniają noclegu, jednak istnieje możliwość rezerwacji pokoi w
hotelu IZ PIB na własny koszt.
Jednocześnie organizatorzy proszą o potwierdzenie przybycia na seminarium
mailowo: kamila.musial@izoo.krakow.pl lub telefonicznie +48666081299 do dnia 30
maja 2018 roku.
Prosimy o zgłaszanie problemów, które chcieliby Państwo omówić w trakcie trwania
panelu dyskusyjnego.
Adres do korespondencji:
32-083 BALICE, ul. Krakowska 1
tel. 12-3572500 - Centrala
tel. 12- 3572700, 12-3572800 - Sekretariat
fax 12-2856733
www.izoo.krakow.pl
e-mail: izooinfo@izoo.krakow.pl

Adres siedziby:
31-047 KRAKÓW, ul. Sarego 2
tel. 12-4228852 fax 12-4228065
KRS 0000125481
NIP 675-000-21-30
REGON 000079728

Program seminarium:
10.00-10.10 - dr hab. Jacek Walczak Z-ca Dyrektora ds. Nauki IZ PIB Otwarcie seminarium
10.10-11.00 - dr hab. Piotr Wójcik, prof. IZ PIB „Dobór ras dla potrzeb
ekologicznego chowu bydła mlecznego”
11.00-11.40 - dr hab. Jacek Walczak „Aktualny stan ekologicznej hodowli
bydła mlecznego w Polsce oraz naukowe i praktyczne cele projektu
GRAZYDAISY”
11.40-12.00 - dr inż. Andrzej Kaczor „Środowiskowe uwarunkowania
odchowu cieląt”
12.00 – Pisemne zgłoszenia tematyki dla potrzeb panelu dyskusyjnego
12.10-12.40 - Przerwa kawowa
12.40-13.00

-

dr

inż.
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Sowula-Skrzyńska

„Determinanty

ekonomicznej efektywności ekologicznego chowu bydła mlecznego”
13.00-13.20 - dr inż. Agata Karpowicz „Specyfika żywienia bydła mlecznego
w warunkach chowu ekologicznego”
13.20-13.40 – dr inż. Iwona Radkowska “Rola użytków zielonych w
ekologicznym chowie bydła mlecznego”
13.40-15.00 – Panel dyskusyjny i zakończenie seminarium
15.00-16.00 - Obiad
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