
Program ramowy:  

 

 Bednarek D. (Polska): Elektroniczne systemy oceny i nadzoru zachowania oraz 
stanu zdrowia zwierząt  – nowym narzędziem do wykrywania chorób bydła 

 Bednarski M. (Polska): Stare choroby cieląt w nowym świetle diagnostyki 
i leczenia 

 Dudek K., Szacawa E., Bednarek D. (Polska): Mykoplazmozy bydła  

 Gehrke M. (Polska): Przypadki amorficznych bezsercowych płodów u bydła 
(amorphus globosus) 

 Jaśkowski J., Gehrke M., Herudzińska M. (Polska): Przypadki posocznicy (HS) 
i skazy krwotocznej u przeżuwaczy   

 Karamon J. (Polska): Cryptosporydioza bydła 

 Kędrak A., Budniak S. (Polska): Wąglik – dawne i aktualne zagrożenie dla 
zdrowia bydła 

 Kowalski M. (Polska): Dodatki paszowe stosowane w prewencji i leczeniu ketozy 

 Kujawiak R. (Polska): Żywienie krów zasuszonych podstawą wysokiej 
zdrowotności i wydajności krów w laktacji 

 Kurek Ł., Abramowicz B., Lutnicki K. (Polska): Hematologiczne następstwa 
wybranych niedoborów mineralnych u bydła 

 Larska  M. (Polska) : Zakażenia wirusem Schmallenberg u bydła (SBV) 

 Lipiec M. (Polska) : Gruźlica bydła i paratuberkuloza – nowe spojrzenie na stary 
problem 

 Lutnicki K., Kurek  Ł., Dębiak P. (Polska): Zapiaszczenie trawieńca 

 Marczuk J. (Polska) : Botulizm u bydła 

 Pedersen H. (Dania): Od odchowu cieląt zależy przyszła wydajność 
i zdrowotność krów 

 Polak M. (Polska): Choroba guzowatej skóry bydła (Lumpy skin disease; LSD) 

 Rypuła K. (Polska): Ostertagioza u bydła 

 Rola J. (Polska): Choroba niebieskiego języka (Blue tongue; BT) 

 Sobiech P. (Polska): Diagnostyka biochemiczna najważniejszych chorób 
metabolicznych i niedoborowych bydła 

 Stefaniak T., Jawor P. (Polska): Zmiany parametrów metabolicznych 
i gospodarki mineralnej w stadach bydła mlecznego w Polsce południowo-
zachodniej  

 Szymańska-Czerwińska M. (Polska): Gorączka Q u bydła  

 Tomczuk K. (Polska): Nowe oraz nawracające zagrożenia pasożytnicze u bydła 

 Vlček M. (Czechy): Praktyczne doświadczenia z chorobami wywoływanymi przez 
bakterie z rodzaju Clostridium u bydła 

 Weiner M. (Polska): Pałeczki Yersinia u bydła – problem diagnostyczny czy 
kliniczny? 

 Żarczyńska K. (Polska): Nowe aspekty suplementacji selenu w zapobieganiu 
i  leczeniu pokarmowej dystrofii mięśni u przeżuwaczy domowych  

  
 

 


