Tematyka XXV Szkoły Zimowej Hodowców Bydła w Zakopanem
Miejsce obrad Szkoły: Hotel Bel-Ami, Zakopane, ul. Seweryna Goszczyńskiego 24
(data ostatniej aktualizacji Programu Szkoły: 13 lutego 2017)

Poniedziałek (27.03.2017)
8.00-9.00 – Śniadanie
13.00-14.00 – Obiad
14.00-16.00 – Rejestracja uczestników Szkoły Zimowej
16.00-16.20 – Otwarcie Szkoły Zimowej
Referat plenarny:
16.20-17.10 – Nick Hemauer (Genex Cooperative, Inc. and Cooperative
Resources International) – Przyszłość hodowli bydła z perspektywy hodowcy amerykańskiego.
17.10-18.00 – Dyskusja
18.30 – Kolacja powitalna
Wtorek (28.03.2017)
8.00-9.00 – Śniadanie
9.30 – wyjście do Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego
(Zakopane, ul. Krupówki 10). Wizyta w Muzeum będzie miała dwie części:
zwiedzanie ekspozycji stałych (historycznej, etnograficznej i przyrodniczej)
wraz z Przewodnikiem Wojciechem Szatkowskim (ok. 60 minut) oraz projekcja filmu „Zofia i Witold Paryscy – nazywano ich encyklopedystami
Tatr” (30 minut).
Całkowity koszt (zwiedzanie ekspozycji plus projekcja filmu) to opłata
Przewodnika przez grupę (40 zł) plus bilet wstępu (5,50 zł od osoby zwiedzającej). Zgłoszenia chętnych prosimy przekazywać Organizatorom Szkoły
wraz ze zgłoszeniem na Szkołę. Natomiast opłaty z tego tytułu będą zbierane
podczas Szkoły – prosimy nie dokonywać na konto Szkoły żadnych przelewów związanych z wizytą w Muzeum. Pomysłodawcą i współorganizatorem
wizyty jest Pani prof. dr hab. Maria Dymnicka.
13.00-14.00 – Obiad

Sesja I – Genetyka i hodowla bydła mlecznego
Przewodniczący sesji:
dr hab. Wojciech Jagusiak, dr Tomasz Krychowski
14.00-14.30 – dr Jarosław Jędraszczyk (członek EuroGenomics Cooperative
U.A.) – EuroGenomics - przyszłość hodowli bydła w Europie.
14.30-15.00 – dr inż. Monika Skarwecka (IZ PIB Balice) – Stan obecny
i przyszłość selekcji genomowej bydła mlecznego w Polsce.
15.00-16.00 – Dyskusja
Sesja II – Hodowla bydła mięsnego
Przewodniczący sesji:
prof. dr hab. Zenon Nogalski, dr hab. Andrzej Węglarz
16.10-16.30 – Bogusław Roguś (PZHiPBM) – Polski Związek Hodowców
i Producentów Bydła Mięsnego - horyzont 2020.
16.30-17.00 – Józef Skarzyński (PZHiPBM), Henryk Kowalczyk z firmy
P.P.U.H Henryk Kowalczyk – Aktualny stan produkcji wołowiny w Polsce.
17.00-17.20 – prof. dr hab. Zenon Nogalski (UWM Olsztyn) – Alternatywne
systemy produkcji wołowiny.
17.20-18.20 – Dyskusja
18.30 – Kolacja
godz. 19.30 – Posiedzenie Prezydium Klubu Profesorskiego Hodowców Bydła – przewodniczy Prezydent Klubu Profesorskiego Hodowców Bydła
prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk
godz. 20.00 – Posiedzenie plenarne Klubu Profesorskiego Hodowców Bydła –
przewodniczy Prezydent Klubu Profesorskiego Hodowców Bydła
prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk

Środa (29.03.2017)

Czwartek (30.03.2017)

8.00-9.00 – Śniadanie

8.00-9.00 – Śniadanie

12.00-13.00 – Spotkanie wspomnieniowe z okazji 25-lecia Szkoły Zimowej
(organizator spotkania: prof. dr hab. Maria Dymnicka)

9.15-9.25 – Andrzej Panasiuk (Dyrektor ds. Rozwoju SaMASZ Sp. z o.o.) –
Profesjonalna gospodarka na użytkach zielonych warunkiem doskonałej jakości paszy.

13.00-14.00 – Obiad
Sesja III – „Ilość” czy „jakość” mleka?
Przewodniczący sesji:
prof. dr hab. Wojciech Ziętara , prof. dr hab. Piotr Zapletal
14.00-14.30 – prof. dr hab. Joanna Barłowska (UP Lublin) – Jak pogodzić
„ilość” i „jakość” mleka?
14.30-15.00 – dr hab. Beata Kuczyńska, prof. SGGW (SGGW Warszawa)
– Polskie mleko jako żywność funkcjonalna.
15.00-15.30 – Andrzej Gantner (Dyrektor Generalny Polskiej Federacji
Producentów Żywności Związku Pracodawców) – Perspektywy eksportu
polskiego mleka i polskiej wołowiny.
15.30-16.00 – Dyskusja
Sesja IV – Zarządzanie dobrostanem bydła mlecznego
Przewodniczący sesji:
dr inż. Andrzej Kaczor, dr inż. Krzysztof Adamczyk
16.10-16.30 – Dobrawa Surma-Krywult (CID LINES Sp. z o.o.) – Jak sprostać wymaganiom higieny na fermie krów mlecznych?
16.30-16.45 – Dyskusja

Sesja V – Żywienie krów mlecznych
Przewodniczący sesji:
prof. dr hab. Zygmunt Kowalski, dr inż. Grzegorz Skrzyński
9.30-9.55 – prof. dr hab. Zygmunt Kowalski (UR Kraków) – TMR czy PMR
w żywieniu krów mlecznych?
9.55-10.20 – dr inż. Zbigniew Lach (OHZ Osięciny Sp. z o.o.) – Włókno fizycznie efektywne w dawkach dla krów mlecznych.
10.20-10.45 – mgr inż. Łukasz Puławski (Diamond V) – Audyt TMR – zasady, wyniki.
10.45-11.30 – Dyskusja
11.30-11.45 – Oficjalne zakończenie Szkoły Zimowej
12.00-12.30 – koncert na harfę celtycką, wykonawca:
Karolina Świderek - studentka Akademii Muzycznej w Krakowie.
13.00-14.00 – Obiad pożegnalny

16.45-18.00 – „Inteligentna analiza danych jako wsparcie decyzji hodowców bydła mlecznego”, wystąpienia reprezentantów firm:
16.45-17.10 – DeLaval (Marcin Wasilewski),
17.10-17.35 – GEA Polska (Ewa Balińska),
17.35-18.00 – Lely East (Joanna Aerts).
18.00-18.25 – Dyskusja
18.30 – Kolacja

PATRONAT MEDIALNY SZKOŁY

SESJE PLAKATOWE XXV SZKOŁY ZIMOWEJ HODOWCÓW BYDŁA W ZAKOPANEM
Plakaty (szer. 70 cm, wys. 100 cm) będą umieszczane i zdejmowane przez ich Autorów w sali konferencyjnej przez 30 minut przed pierwszą sesją i 30 minut po sesji ostatniej
oraz w przerwie między sesjami w danym dniu.

Podczas sesji wtorkowych
Aitzhanova I. i in. – Analiza wartości rzeźnej buhajów trzech ras mięsnych.
Chełmińska A. i in. – Monitorowanie stanu i zagrożeń dotyczących zasobów
genetycznych zwierząt gospodarskich.
Chorążyczewska E. i in. – Wpływ trudności porodu krów rasy mięsnej na behawior i stan zdrowia nowonarodzonych cieląt.
Choroszy Z. i Choroszy B. – Przyżyciowa metoda szacowania procentowego
udziału mięsa w 5 podstawowych wyrębach tuszy.
Földešiová M. i in. – Ovarian follicle atresia in cows representing gene sources
in Slovakia.
Frąckowiak H. – Pomniki sławnych brytyjskich ras bydła.
Kaliciak M. i in. – Wpływ promieniowania elektromagnetycznego bliskiej
podczerwieni (NIR) na rozwój musculus longissimus dorsi cieląt.
Majewska A. – Ocena mięsna w rasie polskiej czerwonej objętej programem
ochrony.
Majewska A. – Program ochrony zasobów genetycznych bydła metodą ex
situ.
Majewska A. – Rozwój liczebności stad bydła białogrzbietego uczestniczącego w programie ochrony.
Mroczkowski S. i in. – Prawne źródła ochrony zwierząt gospodarskich.
Sobczyński B. i in. – Wartości indeksu produkcja i funkcjonalność buhajów
po zmianie bazy referencyjnej.
Pogorzelska-Przybyłek P. – Profil kwasów tłuszczowych w musculus longissimus thoracis oraz wybrane parametry oceny wartości rzeźnej buhajków
mieszańców ras mięsnych i rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej.
Radko A. i in. – Akredytacja ICAR i PCA dla laboratorium genetyki molekularnej Instytutu Zootechniki PIB w zakresie badań rodowodowych bydła.

Różańska-Zawieja J. i in. – Analiza udziału założycieli i przodków w polskiej populacji bydła rasy simental.
Różańska-Zawieja J. i in. – Problem inbredu i spokrewnienia w polskiej
populacji bydła rasy simental.
Sawicka-Zugaj W. i in. – Analiza zmienności genetycznej i użytkowości
rozpłodowej buhajów rasy białogrzbietej.
Stanek P. i in. – Wartość opasowa i rzeźna mieszańców międzyrasowych
bydła mięsnego żywionych TMR.
Teter W. i in. – Ocena wartości opasowej i rzeźnej jałówek mieszańców
z rasą limousin.
Sosin-Bzducha E. – 10 lat programu ochrony zasobów genetycznych bydła
polskiego czerwono-białego.
Sosin-Bzducha E. i in. – Implementacja krajowego programu kriokonserwacji zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich.
Świderek W. i in. – Modyfikacje epigenetyczne podczas wczesnej embriogenezy.
Świderek W. i in. – Tolerancja immunologiczna zarodka we wczesnym
okresie ciąży u bydła.
Zapletal P. i in. – Analiza spożycia produktów z mięsa wołowego w województwie śląskim.

Podczas sesji środowych
Bień J. i in. – Występowanie pasożytniczych pierwotniaków z rodzaju Sarcocystis u krów w Polsce - badania wstępne.
Brodziak A. – Wpływ systemu produkcji na zawartość bioaktywnych białek
serwatkowych w mleku krów rasy simentalskiej pozyskiwanym w sezonie
pastwiskowym.
Brzozowski M. i in. – Przyczyny brakowania krów mlecznych w gospodarstwach wyposażonych w automatyczny system doju.
Chabuz W. i in. – Porównanie życiowej efektywności produkcji mleka bydła
rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej i simentalskiej.
Gondek J. i in. – Wyniki pracy robotów udojowych z wybranych krajów Europy i USA za lata 2014-2016.
Herbut P. i in. – Wpływ wygrodzeń hali udojowej typu „bok w bok” na skuteczność jej wentylacji.
Kaczor A. i Mandecki A. – Możliwości modyfikacji mikroklimatu w poczekalniach dla krów.
Kaczor A. i Mandecki A. – Zachowanie się cieląt utrzymywanych w budkach
indywidualnych.
Kapusta A. i in. – Zmienność zawartości anseryny i karnozyny w mięsie dzika.
Kędzierska-Matysek M. – Zawartość makroelementów w mleku krów rasy
simentalskiej pozyskiwanym z gospodarstw konwencjonalnych.
Król J. i in. – Zawartość bioaktywnych białek i witamin lipofilnych w mleku
krów ras wysoko wydajnych.
Król J. i in. – Zawartość wybranych białek serwatkowych w mleku krów ras
rodzimych.
Kuczaj M. i in. – Skład chemiczny i jakość cytologiczna mleka krów dojonych
robotem udojowym.
Kuczaj M. i in. – Wpływ szczepień ochronnych u cieląt rasy polskiej holsztyńsko – fryzyjskiej na przyrosty dobowe masy ciała i wartość wskaźników zoometrycznych.
Kuczaj M. i in. – Wpływ wieku i sezonu wycielenia na dobową wydajność
mleka krów w automatycznym systemie doju.
Miciński J. i in. – Zmiany składu podstawowego i mineralnego siary krów.

Mróz P. i Wójcik P. – Wpływ zmiennych warunków utrzymania bydła rasy
polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej na ich aktywność dobową i produkcję
mleka.
Ochrem A. i in. – Pojemność przeciwutleniająca mięsa wołowego z dodatkiem estragonu poddanego obróbce cieplnej.
Pogorzelska J. i in. – Zawartość wybranych składników mineralnych
w mleku krów pierwiastek i wieloródek.
Polak G. i Krupiński J. – Wykorzystanie wysokiej wartości biologicznej
i odżywczej mleka klaczy w użytkowaniu różnych ras koni.
Radkowska I. – Wpływ sposobu utrzymania krów mlecznych rasy simental
na liczbę komórek somatycznych w mleku.
Roszak M. i in. – Wpływ rodzaju podłoża na czystość krów mlecznych.
Różańska-Zawieja J. i in. – Analiza parametrów doju ćwiartkowego w gospodarstwie o zrobotyzowanym systemie doju.
Różańska-Zawieja J. i in. – Porównanie wybranych parametrów doju
ćwiartkowego krów mlecznych.
Sitkowska B. i Piwczyński D. – Wpływ częstości doju we wczesnej laktacji
na poziom komórek somatycznych w grupie pierwiastek.
Tančin V. i in. – Somatic cells count in milk of ewes raised in Slovakia.
Topyła B. i in. – Zawartość białka i mocznika w mleku pozyskiwanym od
krów rasy simentalskiej z uwzględnieniem systemu produkcji.
Wolanciuk A. i Barłowska J. – Przydatność serowarska mleka pozyskiwanego od krów utrzymywanych w gospodarstwach rodzinnych.
Wolanciuk A. i in. – Tekstura skrzepów podpuszczkowych otrzymanych
z mleka krów rasy białogrzbietej i polskiej czerwonej.
Wójcik P. i Dudko P. – Wykorzystanie preparatów ziołowych w leczeniu
mastitis u krów mlecznych w chowie ekologicznym.

Podczas sesji czwartkowej
Chorążyczewska E. i in. – Kiszonka z sorgo jako alternatywa w żywieniu
krów mlecznych.
Grodkowski G. i in. – Wzrost i sezonowe zmiany składu botanicznego runi
pastwiskowej.
Kacorzyk P. i in. – Wykorzystanie folii nowej generacji w produkcji kiszonki.
Kováč G. i in. – Acute phase proteins and body condition score.
Księżak J. – Plonowanie kukurydzy uprawianej w monokulturze i zmianowaniu.
Petrovič V. i in. – Some intoxications in cattle (a short review).
Radkowska I. – Zawartość makro- i mikroelementów w mleku krów rasy
simental w zależności od sposobu żywienia.
Radkowski A. – Jakość runi pastwiskowej w zależności od zastosowanego
podsiewu.
Radkowski A. i Radkowska I. – Analiza składu chemicznego i wartości pokarmowej mieszanki trawiasto-motylkowatej dla opasów.
Radkowski A. i Radkowska I. – Jakość i wartości pokarmowa zielonek
z wybranych mieszanek trawiasto-motylkowatych w żywieniu krów
mlecznych.
Rafay J. i in. – Fatty acid composition of veal after humac and soltose feeding.
Wnęk K. – Wpływ suplementacji suszonymi fluidyzacyjnie formami drożdży (Saccharomyces cerevisiae) na wyniki użytkowości mlecznej krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej.
Wojtas E. – Zastosowanie lecytyny sojowej w żywieniu krów a stan ich
zdrowia, jakość siary oraz poziom odporności cieląt.
Zachwieja A. i in. – Wpływ DDGS w żywieniu krów przed porodem na
zmiany udziału składników mineralnych we krwi, siarze i mleku w okresie
okołoporodowym.
Zachwieja A. i in. – Zmiany poziomu długołańcuchowych kwasów tłuszczowych podczas fermentacji in vitro przy różnym udziale DDGS jako
substratu.
Żółkiewski P. i in. – Zmiany składu chemicznego mleka w laktacji 305dniowej i pełnej u krów holsztyńsko-fryzyjskich żywionych w systemie
PMR.
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