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świń”/”Optimal technology, genetics and health – the basis for the profitability 
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Program Konferencji/Conference Programme 

 

21.06.2016 (Wtorek/Tuesday) 
   
9.00-9.15 Krzysztof Niemczuk, Dyrektor PIWet-PIB – Otwarcie Konferencji/Conference Opening 
 

Sesja I   Przewodniczący/Chairman – Zygmunt Pejsak 

  9.15-10.00 Zygmunt Pejsak  (Puławy) Zaniedbania determinujące niekonkurencyjność produkcji 
świń w Polsce / Negligence determining low competitiveness of pig production in Poland 

10.00-10.45 Joseph F. Connor (USA) Genetyka i zdrowie – „siły napędowe konkurencyjnej 
produkcji”/ Health and genetics are the key drivers of competitive pig production 

10.45-11.30 Alex Eggen (Holandia) Jak być konkurencyjnym w produkcji wieprzowiny /How to be 
competitive in modern pork production 

11.30-12.00 Dyskusja/ Discussion 

12.00-13.00  Lunch 

Sesja II   Przewodniczący/Chairman – Roman Kołacz 

13.00-13.45 Olga Averkieva (Belgia) Wpływ mikotoksyn na efektywność szczepień /Influence of 
mycotoxins on vaccination efficiency 

13.45-14.30 Jürgen Zentek (Niemcy) Wpływ probiotyków i zakwaszaczy na mikroflorę 
jelit/Intestinal microbiota in pigs – impact of probiotics and organic acids  

14.30-14.45 Piotr Kołodziejczyk (Warszawa)/ Wyniki doświadczeń z krajowym probiotykiem 
Lavipan / Results of experiments with a national probiotic Lavipan 

14.45-15.00 Dyskusja/ Discussion 

15.00-16.00  Przerwa/ Break 

Sesja III   Przewodniczący/Chairman – Maciej Gajęcki 

16.00-16.45 Krzysztof Janeczko (Wrocław) Immunoprofilaktyka - możliwości pokonywania 
problemów związanych ze zmiennością drobnoustrojów/Immunoprophylaxis – the means 
to overcome the problems associated with the variability of microorganisms  

16.45-17.30 Małgorzata Pomorska-Mól (Puławy) Możliwości nieswoistej stymulacji układu 
odpornościowego świń - Biotropina/Possibilities of induction of non-specific immunity in 
pigs - Biotropina  



17.30-18.00 Dyskusja/Discussion 

19.00     Uroczysta kolacja z aukcją charytatywną/ Gala Dinner with charity auction  

 
 
22.06.2016 (Środa/Wednesday) 

Sesja IV   Przewodniczący/Chairman – Tadeusz Blicharski 

    9.00-9.30 Pieter Antoon Seghers (Francja) Aspekty ekonomiczne uwzględniane przy wyznaczaniu 
celów hodowlanych w selekcji trzody chlewnej / Economic aspects taken into account when 
setting targets in selection of breeding pigs 

 9.30-10.00 Tadeusz Blicharski (Warszawa) Cele w krajowym programie hodowlanym / Objectives 
in the national breeding programme  

10.00-10.30 Włodzimierz Komorowski (Piecki) Genetyka duńska – szansą na efektywną produkcję 
prosiąt i tuczników / Danish genetics – a chance for efficient production of piglets and 
finishers  

10.30- 11.00 Jascha Leenhouwers (Holandia) Genetyka jako odpowiedź na przyszłe oczekiwania 
konsumentów wieprzowiny / Contribution of breeding to future customer challenges in pig 
production 

11.00-11.45 Craig Lewis (UK) Genetic Lag – a efektywność produkcji / Genetic Lag and production 
efficiency 

11:45-12:00 Dyskusja/Discussion 

12:00-12:30 Przerwa/Break 

Sesja V   Przewodniczący/Chairman - Wojciech Szweda 

12.30-13.00 Karol Wierzchosławski (Gniezno) Do czego się przekonałem (żeby uwierzyć trzeba 
sprawdzić) /What I realised (checking is believing) 

13.00-13.45 Marian Porowski (Pobiedziska) Pleuropneumonia świń - doświadczenia związane ze 
zwalczaniem choroby /Swine pleuropneumonia – experiences in disease control  

13.45-14.00 Dyskusja/Discussion 

14.00 Zygmunt Pejsak (Puławy) Podsumowanie konferencji/Conference Summary 
 

  

 


