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Konferencję szkoleniową pt. 

 „Jakość i bezpieczeństwo alternatywnych źródeł białka w żywieniu zwierząt”  

2-3 września 2021 r. 

  

  

Celem konferencji jest przedstawienie aktualnych zagadnień i nowych wyznawań związanych  

z oceną bezpieczeństwa i jakością handlową alternatywnych źródeł białka. Szczególna uwaga 

będzie poświęcona stosowaniu larw owadów w żywieniu drobiu i innych gatunków zwierząt 

gospodarskich oraz domowych. Przedstawione zostaną zagadnienia związane z bezpieczeństwem 

pasz w kontekście szerokiego spektrum potencjalnych zagrożeń oraz kontroli urzędowej.  

Poruszony zostanie szczególnie problem stosowania białka owadziego w żywieniu zwierząt 

gospodarskich, który stanowi przedmiot badań w Projekcie badawczym finansowanym przez 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2018 – 2020 GOSPOSTRATEG 1/385141/16/NCBIR/2018 

- „Strategia wykorzystania owadów jako alternatywnych źródeł białka dla pasz zwierzęcych  

i perspektyw przyszłej produkcji w Polsce”. 

Wszelkie informacje o konferencji, noclegach, i składaniu zgłoszeń znajdą Państwo na stronie 

internetowej: www.http://www.piwet.pulawy.pl/ w zakładce „Konferencje”. Uczestnictwo  

w Konferencji można zgłaszać do 8 sierpnia 2021 roku wypełniając formularz zgłoszeniowy na 

stronie internetowej. Po wyczerpaniu limitu rejestracja będzie zamknięta wcześniej. Udział  

w konferencji i materiały konferencyjne są bezpłatne. Organizatorzy zapewniają bezpłatne przerwy 

kawowe, obiady oraz kolację. Uczestnicy ponoszą koszty związane z zakwaterowaniem w hotelu 

oraz przejazdami. W związku z tym liczba osób uczestniczących w Konferencji będzie ograniczona, 

a o kwalifikacji decydować będzie kolejność rejestracji.  



Planowanym miejscem konferencji jest Lublin. Informacja o ostatecznym miejscu konferencji 

zostanie przekazana w terminie późniejszym na stronie internetowej 

www.http://www.piwet.pulawy.pl/ w zakładce „Konferencje” po zakończeniu procedury 

przetargowej.   Organizatorzy zastrzegają prawo zmiany formy konferencji lub jej odwołania  

w zależności od bieżącej sytuacji epidemicznej w kraju. 

Za udział w Konferencji dla lekarzy weterynarii planowane jest przyznanie punktów 

edukacyjnych. 

Prosimy o przekazanie tego zaproszenia zainteresowanym osobom.  

 

Dalszych informacji udzielają: 

dr inż. Zbigniew Sieradzki +48/818893080, dr hab. Ewelina Patyra +48/818893081 

prof. dr. hab. Krzysztof Kwiatek +48/818893082 

e-mail: konferencjapasze@piwet.pulawy.pl 
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