XXII Международная научная конференция
„Zdrowie - czynnik decydujący o konkurencyjnosci produkcji świn''/

"Здоровье - самый важный фактор рентабельного свиноводства"

Program Konferencji/ Программа конференции
06.06.2017 Wtorek/ Вторник)
9.00-9.15

Krzysztof Niemczuk, Dyrektor PIWet-PIB - Otwarcie Konferencji/
Открытие конференции

Сессия I Przewodniczący /Председатель - Zygmunt Pejsak
9.15-9.55

Juan Sanmartin, Carlos Martinez Davila (Hiszpania) Nowe technologie, właściwe
zarządzanie i dobrostan zwierząt – podstawy sukcesu w produkcji świń /
Новые технологии, грамотное управление и здоровье свиней – основа успешного
свиноводства

9.55-10.35

Elzo Kannekens (Holandia) Zasady nadzoru weterynaryjnego nad produkcją świń w
Holandii /
Основы ветеринарного надзора при выращивании свиней в Нидерландах

10.35-11.15

David Taylor (Wielka Brytania) Leptospiroza świń – problem ważny czy nieważny /
Лептоспироз свиней – актуальность проблемы

11.15-12.0

Dyskusja/ Дискуссия

Сессия II Przewodniczący / Председатель - Roman Kołacz
13.00-13.45

Jens Noesgaard Jorgensen (Dania) Probiotyki – poważna alternatywa antybiotyków,
sprawdzone mechanizmy działania /
Пробиотики - серьезная альтернатива антибиотикам, проверенные механизмы действия

13.45-14.30

Daniel Korniewicz(Kiszkowo) Wpływ wybranych czynników żywieniowych na
produkcyjność i zdrowotność świń/
Влияние отдельных факторов питания на здоровье и продуктивность свиней

14.30-15.00

Jorn Madsen (Dania) Jak ratować najsłabsze prosięta w miocie /
Как сохранить слабых поросят в помете

15.00-15.15

Dyskusja/ Дискуссия

Sesja III Przewodniczący / Председатель - Maciej Gajęcki
16.00-16.45

Andre Vanlankveld (Austria) Wpływ mikotoksyn na sprawność układu
odpornościowego świń/
Влияние микотоксинов на работоспособность иммунной системы свиней

16.45-17.30

Zygmunt Pejsak (Putawy) Współczynnik konwersji paszy - najważniejszy parametr w
efektywnej produkcji/
Показатель конверсии корма - наиболее важный параметр при оценке эффективности
производства свинины

17.30-18.00

Dyskusja/ Дискуссия

07.06.2017 (Sroda/ Среда)
Sesja IV Przewodniczący / Председатель - Kazimierz Tarasiuk
9.00-9.10

Ilias Kyriazakis (Wielka Brytania) PROHEALTH: Zrównoważona produkcja trzody
chlewnej /
ЗДРАВОХРАНЕНИЕ: Устойчивое производство свиней

9.10-9.45

Marlijn Klinkenberg (Belgia) Ocena wpływu bioasekuracji i czynników ryzyka na
choroby świń /
Оценка влияния биозащиты и факторов риска на болезни свиней

9.45-10.15

Fanny Pandolfi (Wielka Brytania) Czynniki ryzyka śmiertelności noworodków /
Факторы риска неонатальной смертности

10.15- 10.45

Carlos Pineiro (Hiszpania) Wpływ warunków środowiskowych na zdrowie i efektywność
produkcji świń /
Влияние климатических и экологических условий на здоровье и производительность свиней

10:45-11:00

Dyskusja/ Дискуссия

Sesja V Przewodniczący / Председатель - Wojciech Szweda
11.30-12.00

Marc Martens (Holandia) Zasady ochrony zdrowia świń w stadach reprodukcyjnych /
Принципы защиты здоровья свиней в племенных стадах

12.00-12.30

Krzysztof Pajqk (Grabica) Ochrona zdrowia w tuczarniach /
Проблемы со здоровьем на откормочниках

12.30-13.15
13.15-13.45

Rafael Pallas (Hiszpania) Nowe rozwiązania starych problemów w rozrodzie świń /

Новые решения старых проблем в репродукции

Marian Porowski (Pobiedziska) Immunosupresja - nieinfekcyjne przyczyny niskiej
efektywności w produkcji świń /
Иммуносупрессия – неинфекционные причины низкой рентабельности в свиноводстве

13.45-14.00

Dyskusja/ Дискуссия

14.00

Zygmunt Pejsak (Putawy) Podsumowanie konferencji/
Подведение итогов

