
 

 

V edycja konferencji „Farmera“ 
 „Nowoczesna produkcja mleka” 

26 luty 2019 r. 
Dwór Czarneckiego, Porosły-Kolonia K. Białegostoku (Woj. Podlaskie) 

 

8:30-9:00 Rejestracja 

9:00-9:15 Uroczyste rozpoczęcie konferencji 

9:15-10:25 

Racjonalne inwestycje w produkcję mleka 

9:15-9:55 
Prezentacja gospodarstwa mleczarskiego 

09:55-10:25 
Dyskusja i pytania z sali 

10:25-10:40 Przerwa kawowa 

10:40-11:55 

Produkcja pasz 

10:40-10:50 
Możliwości w projektowaniu obór jakie pojawiają się kiedy przewidujemy automatyzację procesu karmienia 

10:50-11:40 
Maksymalna produkcja z pasz objętościowych 

11:40-11:55 
Dyskusja i pytania z sali 

11:55-12:10 Przerwa kawowa 

12:10-13:25 

Zdrowe wymię 

12:10-13:00 
Różne oblicza mastitis 

13:00-13:25 
Dyskusja i pytania z sali 

13:25-14:10 Przerwa obiadowa 

14:10-15:10 

Postęp hodowlany 

14:10-14:50 
Genetyka szansą na większą konkurencyjność 

14:50-15:00 
Dyskusja i pytania z sali 

15:00-15:10 
Konkurs i zakończenie konferencji 

 

  



 

 

8.30-9.00 
Rejestracja 
9.00-9.15 

Uroczyste rozpoczęcie konferencji 
 

9.15-10.25 
Racjonalne inwestycje w produkcję mleka 

 
9:15-09:55  
Prezentacja gospodarstwa mleczarskiego  

• Jak rozwijać gospodarstwo i nie przeinwestować? 

• Tani model rozbudowy i modernizacji obory 

• Zdrowotność i wyniki produkcyjne zwierząt w warunkach zimnego chowu 
Wystąpienie: Paweł Ksionek, producent mleka 
 
09:55-10:25  
Dyskusja i pytania z sali 
 

10.25-10.40  
Przerwa kawowa 

 
10.40-11.55 

Produkcja pasz 
 
10:40-10:50  
Możliwości w projektowaniu obór jakie pojawiają się kiedy przewidujemy automatyzację procesu 
karmienia 
Wystąpienie: Grzegorz Kędzierski, dyrektor zarządzający, Pellon Sp. z o.o. 
 
10:50-11:40  
Maksymalna produkcja z pasz objętościowych  

• Wykorzystanie w produkcji mleka potencjału pasz objętościowych 
• Jak zwiększyć koncentrację składników pokarmowych w paszach objętościowych? 
• Na jakie uprawy warto stawiać, aby obniżyć koszty stosowania pasz treściwych w dawce 

pokarmowej? 
Wystąpienie: dr hab. Marcin Gołębiewski, Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Szczegółowej Hodowli 
Zwierząt, Zakład Hodowli Bydła, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
 
11:40-11:55  
Dyskusja i pytania z sali 
 

11.55-12.10  
Przerwa kawowa 

 
12.10-13.25 

Zdrowe wymię 
 
12:10-13:00  
Różne oblicza mastitis  

• Jak rozpoznawać objawy stanów zapalnych gruczołu mlekowego pod kątem źródła zakażenia i jaką 
obrać drogę postępowania? 

• Czy zawsze konieczna jest terapia antybiotykowa? 
• Koszty leczenia, straty w produkcji i rokowania w przypadku poszczególnych patogenów 

Wystąpienie: dr n. wet. Sebastian Smulski, kierownik, Katedra Chorób Wewnętrznych i Diagnostyki, Wydział 
Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 



 

 

 
 
13:00-13:25  
Dyskusja i pytania z Sali 
 

13.25-14.10  
Przerwa obiadowa 

 
14.10-15.10 

Postęp hodowlany 
 
14:10-14:50  
Genetyka szansą na większą konkurencyjność  

• Ocena genomowa szansą na przyspieszenie postępu hodowlanego w stadzie 
• Optymalny dobór buhaja – mniej problemów w oborze 
• Czy warto genotypować samice? 

Wystąpienie: dr inż. Sebastian Mucha, kierownik, Centrum Genetyczne Polska Federacja Hodowców Bydła i 
Producentów Mleka 
 
14:50-15:00  
Dyskusja i pytania z Sali 
 
15:00-15:10  
Konkurs i zakończenie konferencji 
 
 
 


