Program

11.02.2017 r. (sobota)
Targi Hodowlane ZAGRODA
9.00 – 17.00 Otwarcie hal targowych dla zwiedzających
Wystawcy prezentujący usługi i produkty w następującym zakresie tematycznym:
− chów i hodowla zwierząt
− środki chemiczne i biotechnologie wykorzystywane w rolnictwie
hodowla roślin i nasiennictwo
− wyposażenie budynków inwentarskich
− przemysł i przetwórstwo rolno-spożywcze w tym promocja produktów lokalnych
i regionalnych
− weterynaria
Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych
10.45 - 11.30 Oficjalne otwarcie Targów Hodowlanych Zagroda oraz WarmińskoMazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych.
− wręczenie nagród „Zasłużony dla rolnictwa”.
− ceremonia wręczenia odznak Marszałka „Za Zasługi dla Województwa
Warmińsko-Mazurskiego”
11.30 – 13.00 Wycena bydła mlecznego
13.15 – 14.50 Wycena koni
Sala konferencyjna, I piętro (wjazd schodami ruchomymi)
13.30 – 14.30 Spotkanie rolników z Panem Krzysztofem Jurgielem Ministrem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
14.30 – 16.00 Konferencja poświęcona hodowli bydła, zaprezentowana będzie
w następujących blokach tematycznych:
− „Nowe jednostki chorobowe występujące u bydła“ – wykład poprowadzi
dr Roman Jędryczko
− „Żywienie bydła mlecznego“ – zaprezentuje mgr Zbigniew Wróblewski
− „Genomowa ocena bydła“ – omówi dr Kazimierz Konsowicz

12.02.2016 r. (niedziela)
Targi Hodowlane Zagroda:
9.00 – 17.00 Otwarcie hal targowych dla zwiedzających
10.00 – 11.00 Zapisy do otwartego turnieju w siłowaniu się na rękę „Mazury Power”
11.00 - 13.00 Otwarty turniej w siłowaniu się na rękę „Mazury Power”
13.00 – 15.00 Pokazy Mistrzów w Armwrestlingu
15.00 Wręczenie nagród dla zwycięzców turnieju w siłowaniu się na rękę.
Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych
10.00 – 11.00 Konkurs „Młody Hodowca”
11.00 – 12.00 Uroczyste wręczenie nagród: trzoda, owce i kozy, konie, bydło mięsne,
bydło mleczne.
13.00 Prezentacja czempionów w ringu
Sala konferencyjna, I piętro (wjazd schodami ruchomymi):
10.30 – 11:45 Konferencja poruszająca aktualne problemy hodowli drobiu.
Zakres tematyczny to lekoodporność, prawidłowa bioasekuracja oraz
diagnostyka laboratoryjna i szczepionki - wykład poprowadzi Lek. wet. Albert
Nakielski
12.00 - 13.00 Wykład nt. „Hodowla Trzody Chlewnej” Wydział Bioinżynierii
Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – wykład prowadzi
dr hab. Wojciech Kozera. Część wykładu poświęcona będzie jednostkom
chorobowym w hodowli trzody chlewnej.
Konferencję zwieńczy panel
dyskusyjny.

