
                  

                                                          

Zaproszenie 

Zakład Chorób Bydła i Owiec 
Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego 

w Puławach  
wraz z Polskim Stowarzyszeniem Bujatrycznym 

mają zaszczyt zaprosić lekarzy weterynarii oraz hodowców bydła do udziału 
 

w XIV Międzynarodowej Konferencji Bujatrycznej 
w dniach 13-14.04.2018 r.  

 
pt. „Wybrane choroby niezakaźne w patologii bydła” 

 
 

Program ramowy Konferencji:  

• Bednarski M. (Polska): Wpływ środowiska na wybrane parametry produkcyjne i zdrowotne 
bydła 

• Cybulski W. (Polska): Najczęściej spotykane przyczyny zatruć u bydła – stan obecny 
• Dudek K., Szacawa E., Bednarek D. (Polska): Zastosowanie białek ostrej fazy i innych 

markerów zapalenia w ocenie stanu zdrowotnego bydła w przebiegu chorób niezakaźnych 
• Gajęcki M. (Polska): Etiologia i prewencja mikotoksykoz u bydła  
• Galligan D. (USA): Nowoczesne strategie kreowania sukcesu i dobrobytu dla 

współczesnego producenta mleka  
• Gehrke M. (Polska): Zaburzenia metabolizmu energetycznego we wczesnej laktacji 

u krów, podstawowe zmiany składu chemicznego mleka a płodność krów 
• Payot F. (Francja): Dlaczego tak ważne jest skuteczne zwalczanie ektoparazytoz u bydła? 
• Jawor P. (Polska): Człowiek jako przyczyna okołoporodowej śmiertelności cieląt 
• Kowalski M. (Polska): Czynniki ryzyka ketozy w Polsce 
• Lach Z. (Polska): Właściwe żywienie i opieka cieląt koniecznym warunkiem utrzymania ich 

optymalnego stanu zdrowotnego 
• Lutnicki K., Kurek Ł. (Polska): Rola pierwiastków śladowych w produkcji bydła 
• Mallet R. (Wielka Brytania): Niedobory mineralne u bydła 
• Marczuk J. (Polska): Zatrucie alkaloidami endofitów traw u bydła mlecznego 
• Sobiech P. (Polska): Stłuszczenie wątroby u bydła 
• Smulski S. (Polska): Niezakaźne przyczyny mastitis u bydła 
• Stefaniak T. (Polska): Co wynika z monitoringu laboratoryjnego stada krów mlecznych? 
• Tomczuk K. (Polska): Najczęściej spotykane inwazje endopasożytów u bydła 
• Urban-Chmiel R. (Polska): Wybrane immunologiczne i środowiskowe czynniki wpływające 

na status immunologiczny i zdrowotny cieląt 
 



Rozpoczęcie Konferencji w dniu 13 kwietnia 2018 r. o godzinie 9:00 w Sali Konferencyjnej  
WCKP PIWet-PIB w Puławach, al. Partyzantów 57. 
 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – prof. dr hab. Dariusz Bednarek 
 
 

Zgłoszenia prosimy kierować drogą internetową 
(dane na stronie Instytutu: www.piwet.pulawy.pl – zakładka: Konferencje, Zjazdy) 

lub bezpośrednio pod tel. 81 889 31 41 (Dominika Szewczyk) 
 

Koszt uczestnictwa: 
350 zł wraz z VAT (obejmuje materiały), dla członków Polskiego Stowarzyszenia Bujatrycznego 
i studentów przewidziane są zniżki. Wpłaty prosimy kierować na konto Instytutu: BGŻ O/Puławy 

35 2030 0045 1110 0000 0053 1520 z dopiskiem: XIV Konferencja Bujatryczna.  
 
 
GŁÓWNI SPONSORZY KONFERENCJI :                

                                    
 
 
Dodatkowe informacje: 
Ponadto dzień wcześniej, tj. 13 kwietnia 2018 r., w WCKP PIWet-PIB w Puławach firma Virbac 
współorganizuje Sesję Satelitarną nt. „Nowości bujatryki w pigułce”. Jednym 
z wykładowców będzie dr Fabrice Payot z Francji, który wygłosi wykład nt. „Target 150 (cel 
150 dni): kompleksowa metoda oceny zdrowia w stadzie bydła mlecznego – zastosowanie 
w przypadku mastitis”. 
  


