
 
 

PROGRAM SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI  

PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ i WETERYNARII 

 

Temat : ”Ocena wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt 
gospodarskich” 

 
15 – 17.01 2020r  

 
we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie  

 
 

 
15.01.2020 /środa / 

10.00          Powitanie uczestników seminarium, omówienie programu szkolenia,  
  

10.15 - 10.45 Podstawy pracy hodowlanej w stadach bydła i jej cele. Podstawy 
prawne i organizacja hodowli bydła w Polsce. - dr hab. Ewa Januś 

10.45 - 11.15 Ocena wartości użytkowej bydła ras mlecznych i mięsno-mlecznych. 
- dr hab. Ewa Januś 

11.15 - 11.30 Przerwa kawowa 

11.30 - 12.00 Cele i metody oceny użytkowości mlecznej krów. 
- dr hab. Ewa Januś 

12.00 - 13.00  Wskaźniki wykorzystywane w ocenie płodności bydła.  
-  dr inż. Paweł Żółkiewski 

13.00 - 14.00 Obiad  

14.15 -15.15 Wiadomości wstępne, hodowla i chów świń w Polsce, typy i rasy 
użytkowe świń w Polsce. - prof. dr hab. Marek Babicz 

15.15 - 16.15 Ocena wartości hodowlanej świń: ocena przyżyciowa knurków i 
loszek, ocena knurów i kojarzeń w Stacjach Kontroli Użytkowości 
Rzeźnej Trzody Chlewnej. - prof. dr hab. Marek Babicz 

16.15 - 16.30 Przerwa kawowa 

16.30 - 17.30 Ocena wartości użytkowej świń: ocena wartości rozpłodowej loch, 
ocena wartości tucznej i rzeźnej tuczników.  
- prof. dr hab. Marek Babicz 

17.30 - 18.30 Wykorzystanie informacji o wartości hodowlanej i użytkowej  
w hodowli i produkcji świń w Polsce. Przygotowanie świń do wystaw 
i pokazów. - prof. dr hab. Marek Babicz 

19.00 -20.00 Kolacja  

16.01 /czwartek/ 

7.00 - 7.30 Śniadanie  

8.00 - 9.15 Ocena wartości użytkowej bydła mięsnego. Zasady oceny pokroju i 
kondycji bydła mięsnego. - dr inż. Paweł Żółkiewski 

9.15 - 10.00 Przygotowanie bydła do wystaw i pokazów.  
-  dr inż. Paweł Żółkiewski 

10.00 - 13.00 Historia i współczesność; dorobek materialny i kulturowy Lublina  
- Katarzyna Lewandowska  

13.00 - 14.00 Obiad   

14.15 - 15.15 Specyfika pracy hodowlanej nad końmi.  
- prof. dr hab. Iwona Janczarek 

15.15 - 16.15 Zalety i wady różnych systemów oceny wartości użytkowej koni 



hodowanych w Polsce. - prof. dr hab. Iwona Janczarek 

16.15 - 16.30 Przerwa kawowa 

16.30 - 17.30 Tradycyjna i liniowa ocena pokroju a wartość użytkowa koni.  
- prof. dr hab. Iwona Janczarek 

17.30 - 18.30 Wystawy i pokazy we współczesnych trendach hodowli koni.  
- prof. dr hab. Iwona Janczarek 

18.30 – 19.00 Określanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia i rozwoju 
zawodowego – Anna Okoń 

19.00 -19.30 Kolacja  

17.01 /piątek/ 

7.00 - 7.30  Śniadanie 

7.30 Wyjazd do gospodarstwa  

8.15 - 10.30 Stado krów mlecznych: Praktyczna ocena kondycji krów. Sposób 
wykonywania pomiarów zoometrycznych bydła. Zasady liniowej 
oceny pokroju krów w praktyce. Możliwości wykorzystania danych z 
robota udojowego w zarządzaniu stadem krów mlecznych. 
Gospodarstwo Rolne Adrian Kałkus, Olszowiec koło Bychawy-   
-  dr inż. Paweł Żółkiewski 

11.00 - 12.00 Stadnina: Kompensacja wad zaletami pokroju koni 
- Gospodarstwo Doświadczalne Felin - Uniwersytet Przyrodniczy  
w Lublinie, ul. Doświadczalna 50, Lublin.  
- prof. dr hab. Iwona Janczarek 

12.00 - 13.00 Podsumowanie seminarium oraz omówienie ankiet ewaluacyjnych, 
przedstawienie propozycji programowych na najbliższe szkolenia  
- Anna Okoń nauczyciel konsultant 

13.00 -14.00 Obiad  

 
 
Miejsce szkolenia 
Hotel Logos w Lublinie 
ul. Akademicka 4 
tel. 81/533 82 85; 669 582 148 
 
 
Organizator - nauczyciel konsultant  
Anna Okoń tel. kom. 506 119 018  
tel.: 22 /729 73 02 wew. 28; a.okon@kcer.pl 
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