Zakład Hodowli Bydła i Produkcji Mleka
Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich
Katedra Immunologii i Prewencji Weterynaryjnej
oraz
Polskie Towarzystwo Zootechniczne oddział Wrocław
mają zaszczyt zaprosić do uczestnictwa

w IX KONFERENCJI

HODOWLA BYDŁA MIĘSNEGO W POLSCE
WYZWANIA I PERSPEKTYWY dla „ZIELONEJ DOLINY”
poświęconej pamięci Profesora Aleksandra Dobickiego
Pragniemy poinformować, że w dniach 10-12 września 2017 roku w Karpaczu
(hotel Artus) i Radomierzu (Stacja Badawczo-Dydaktyczna UP Wrocław) odbędzie się
konferencja naukowa obejmująca zagadnienia dotyczące chowu i hodowli bydła mięsnego,
uwarunkowań technologii produkcji i jakości wołowiny, pod Honorowym Patronatem
Marszałka Województwa Dolnośląskiego i JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu oraz przy wsparciu Klastra Wołowina Sudecka i Polskiego Związku Hodowców
i Producentów Bydła Mięsnego.
W latach 80-tych i 90-tych głównym prekursorem i propagatorem tej problematyki oraz
organizatorem konferencji był Profesor Aleksander Dobicki, wieloletni pracownik Zakładu
Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz
współorganizator Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.
Konferencja skierowana jest nie tylko do pracowników instytucji naukowych,
zootechników i lekarzy weterynarii ale przede wszystkim do hodowców specjalizujących się
w produkcji żywca wołowego. Celem konferencji jest omówienie zagadnień dotyczących
hodowli bydła mięsnego w Polsce z uwzględnieniem perspektyw i możliwości jej dalszego
doskonalenia w oparciu o wykorzystanie użytków zielonych.
Podczas konferencji zaplanowano wykłady plenarne, sesje tematyczne, sesje plakatowe
oraz sesję specjalną, podczas której zostanie zaprezentowana Stacja Badawczo-Dydaktyczna
Radomierz UP Wrocław, specjalizująca się w hodowli bydła rasy charolaise.

Program naukowy obejmuje następujące panele tematyczne:
1. Problemy hodowli bydła mięsnego.
2. Technologiczne aspekty produkcji żywca wołowego.
3. Organizacja rozrodu i efektywność odchowu cieląt w stadach bydła mięsnego.
4. Czynniki determinujące jakość żywca wołowego i efektywność produkcji.
Streszczenia prezentowanych prac w języku polskim i angielskim zostaną
opublikowane w materiałach konferencyjnych. Dodatkowo zachęcamy do przygotowania
publikacji pokonferencyjnej, która po recenzji zostanie wydana w czasopiśmie Folia
Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Agricultura Alimentaria Piscaria et
Zootechnica.
Konferencja odbędzie się w Hotelu ARTUS*** Prestige SPA, ul. Wilcza 9, 58-540 Karpacz
(http://www.hotelartus.pl/konferencje-w-gorach).

Mail kontaktowy konferencji: konferencja.bydlomiesne@gmail.com

Szczegółowy program konferencji oraz informacje dotyczące terminów, opłat oraz
wymagań edytorskich prac zostaną przedstawione w kolejnym komunikacie.

Serdecznie zapraszamy!
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Andrzej Zachwieja

