
Zaproszenie

450 zł

180 zł

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 dniach 26-27 maja 2023 r. w XVII Konferencji Bujatrycznej pt.

 

Rozpoczęcie Konferencji odbędzie się 26 maja 2023 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:  – zakładka: Oferta/Konferencje, zjazdy) 

albo bezpośrednio pod  (mgr Gabriela Gawinek)

lub  (mgr Dominika Szewczyk).

Koszt uczestnictwa w konferencji: 

 wraz z VAT. 

Opcjonalnie dla chętnych dodatkowa opłata za uczestnictwo w uroczystej kolacji . 

Wpłaty prosimy kierować na konto Instytutu: 

PNB Paribas O/Puławy 35 2030 0045 1110 0000 0053 1520 

z dopiskiem: „XVII Konferencja Bujatryczna”.

„
– aktualny stan wiedzy”

tel. 81 889 32 45

tel. 81 889 31 41

Wybrane zagadnienia w patologii bydła

 www.piwet.pulawy.pl



W programie ramowym Konferencji m.in.:

• Bednarski M. (UP Wrocław): Postępowanie diagnostyczne w przypadku upadków cieląt,

• Dudek K., Szacawa E., Bednarek D. (PIWet-PIB Puławy): Zastosowanie pegbowigrastymu 
do stymulacji układu odpornościowego u bydła,

• Floc'h S. (Vetoquinol Global Medical Manager – Udder Health, Francja): Leczenie klinicznego 
mastitis – bądźmy selektywni! (Clinical mastitis treatment – be selective!),

• Kerby M. (Farm Animal Veterinary Surgeon, Synergy Farm Health, Wielka Brytania): Interpretacja 
i strategiczne użycie testów laboratoryjnych w kontroli i eradykacji zakażeń wirusem BVD na fermach 
bydła (The interpretation and strategic use of laboratory tests for BVD in the control and potential 
eradication of BVD on individual farms),

• Kowalski M. (UR Kraków): Czynniki ryzyka ketozy krów mlecznych w Polsce,

• Kurek Ł. (UP Lublin): Niedobory mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem spotykanych 
obecnie niedoborów Fe u bydła,

• Larska M. (PIWet-PIB Puławy): Głowica (złośliwa gorączka nieżytowa) bydła – powracające 
zagrożenie dawnym patogenem,

• Lipiec M. (PIWet-PIB Puławy): Paratuberkuloza bydła – aktualny wgląd w etiopatogenezę 
i zwalczanie tej choroby,

• Lutnicki K. (UP Lublin): Stres cieplny u bydła,

• Niemczuk K. (PIWet-PIB Puławy): Zakażenia Coxiella burnetii – aktualna sytuacja epidemiologiczna 
i wpływ na parametry produkcyjne u bydła,

• Polak M. (PIWet-PIB Puławy): Zakażenia wirusem BVD-MD w Polsce – aktualny status epizootyczny,

• Rola J. (PIWet-PIB Puławy): Występowanie zakażeń koronawirusem bydła (BCoV) w Polsce,

• Sobiech P. (UWM Olsztyn): Nowe trendy w rutynowej suplementacji niedoborów selenu u bydła,

• Stefaniak T., Bajzert J., Jawor P. (UP Wrocław): Podstawy naukowe i zastosowania praktyczne 
przeciwciał na błony śluzowe u cieląt,

• Szacawa E., Dudek K., Bednarek D. (PIWet-PIB Puławy): Wpływ wybranych dodatków paszowych 
na nieswoistą odpowiedź immunologiczną i koncentrację selenu w surowicy cieląt,

• Szymańska-Czerwińska M. (PIWet-PIB Puławy): Chlamydioza bydła – epidemiologia, diagnostyka 
i profilaktyka zakażeń,

• Szymański P. (Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Jabłonna, Polskie Towarzystwo Leśne Oddział 
w Warszawie, Instytut Debat o Środowisku), Niemczuk K. (PIWet-PIB Puławy), Szczepaniak P. 
(ITWL Warszawa): Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w ograniczaniu 
rozprzestrzeniania się czynników zakaźnych warunkujących występowanie chorób zwierząt 
zwalczanych z urzędu,

• Urban-Chmiel R., Pyzik E., Najda A., Stachura R., Hola P., Dec M., Nowaczek A., Herman K. 
(UP Lublin): Efekt oddziaływania eksperymentalnego preparatu ziołowo-fagowego w poprawie 
dobrostanu racic krów mlecznych,

• Żarczyńska K. (UWM Olsztyn): Badanie ultrasonograficzne bydła – możliwości wykorzystania 
w praktyce terenowej?


