KOMUNIKAT II
IX KONFERENCJA - HODOWLA BYDŁA MIĘSNEGO W POLSCE
WYZWANIA I PERSPEKTYWY dla „ZIELONEJ DOLINY”
poświęcona pamięci Profesora Aleksandra Dobickiego
Pragniemy poinformować, że konferencja odbędzie się
w Karpaczu w dniach 10-12 września 2017 roku w Hotelu ARTUS, ul. Wilcza 9
oraz w Stacji Badawczo-Dydaktycznej Radomierz
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.
Program naukowy obejmuje następujące panele tematyczne:
1. Problemy hodowli bydła mięsnego.
2. Czynniki determinujące jakość żywca wołowego i efektywność produkcji.
3. Organizacja rozrodu i efektywność odchowu cieląt w stadach bydła mięsnego.
Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 460 zł (pracownicy naukowi, hodowcy,
lekarze weterynarii) oraz 350 zł (studenci, doktoranci) i obejmuje udział w sesjach
naukowych, materiały konferencyjne, wyżywienie*, przerwy kawowe, uroczystą kolację,
przejazd autokarem na trasie Karpacz-Radomierz-Wrocław. Opłatę należy przesłać do dnia
15 lipca 2017 roku.
Uczestnikom konferencji proponujemy zakwaterowanie w Hotelu ARTUS. Warunki
zakwaterowania: pokój 1-osobowy – 180 zł, pokój 2-osobowy – 120 zł (od osoby). Cena
noclegu obejmuje: śniadanie w formie bufetu od godz. 8.00 do 10.30, dozorowany parking,
wstęp do hotelowego kompleksu basenowego (basen sportowy - 2 tory 18m, basen
rekreacyjny z hydromasażem, jacuzzi, sauna fińska, parowa i infrared, strefa ciszy i relaksu
dla dorosłych: jacuzzi solankowe, sauna fińska, biosauna), wstęp na siłownię/fitness, Wi-Fi
oraz opłatę klimatyczną. Doba hotelowa rozpoczyna się o 15.00 a kończy o 11.00 dnia
następnego. Rezerwacja pokoi w Hotelu będzie możliwa tylko za pośrednictwem
Organizatorów Konferencji.

*

Nie dotyczy śniadań

Rejestracja uczestników za pomocą formularzy dostępnych na stronie internetowej
konferencji będzie możliwa do dnia 15 lipca 2017 roku. Termin nadsyłania streszczeń w
języku polskim i angielskim oraz prac pokonferencyjnych również do dnia 15 lipca 2017
roku. Prace prosimy przesyłać na adres: konferencja.bydlomiesne@gmail.com.
Formatki niezbędne do przygotowania streszczeń są dostępne na stronie internetowej
konferencji. Prace pokonferencyjne prosimy przygotować zgodnie z wymogami czasopisma
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Agricultura Alimentaria Piscaria et
Zootechnica (http://www.wydawnictwo.zut.edu.pl/czasopisma/Zootechnica).
Osoby biorące udział w sesji posterowej bardzo prosimy o przygotowanie
plakatów w formacie A1.

Informacje dotyczące konferencji dostępne na stronie internetowej:
https://konferencjabydlo.wixsite.com/bydlomiesne-09-2017

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy również do kontaktu:
Dr inż. Anna Zielak-Steciwko, anna.zielak-steciwko@upwr.edu.pl
Mgr inż. Edyta Wojtas, edyta.wojtas@upwr.edu.pl

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

