
 

 

 

 

                                                                                            

 
 

 

 

UPRZEJMIE ZAPRASZAMY  

na Konferencję informacyjno-szkoleniową pt.  

„Wytwarzanie produktów regionalnych jako szansa aktywizacji gospodarstw 

utrzymujących lokalne rasy zwierząt 

i promocji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Lubelszczyzny”  

organizowaną przez  

KATEDRĘ TOWAROZNAWSTWA I PRZETWÓRSTWA SUROWCÓW ZWIERZĘCYCH  

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE,  

partnera Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla województwa lubelskiego 

 

Data: 8 września 2016 r. 

Miejsce: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  

ul. Akademicka 15, Agro II, sala 101 

  

KATEDRA TOWAROZNAWSTWA  

I PRZETWÓRSTWA SUROWCÓW 

ZWIERZĘCYCH 



PROGRAM KONFERENCJI: 

8.00-8.30 – REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 

8.30-9.00 – UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI, POWITANIE GOŚCI 

9.00-11.45 – SESJA REFERATOWA  

9.00-9.20 – prof. dr hab. Joanna Barłowska i dr hab. Jolanta Król – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: 

”Znaczenie produktów regionalnych i tradycyjnych w ochronie rodzimych ras zwierząt”.  

9.20-10.15 – Marco Prandi - Presidente del Consorzio delle vacche Rosse – przedstawiciel włoskich hodowców bydła 

czerwonego: „Zasady działania konsorcjum hodowców bydła rasy Reggiano, produkcji i odbioru mleka oraz 

wytwarzania i dystrybucji regionalnego sera Parmigino Reggiano”.  

 10.15-10.45 – mgr Stefano Gandini - przedstawiciel włoskich hodowców bydła rasy Valdostana: „Znaczenie bydła ras 

Valdostana Pezzata Rossa i Valdostana Pezzata Nera-Castana  w produkcji mleka i regionalnego sera Fontina oraz 

zachowaniu tradycji regionu Valle d’Aosta” 

10.45-11.05 – dr hab. Witold Chabuz - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: „Problemy ochrony zasobów 

genetycznych rodzimych ras bydła w Polsce” 

11.05-11.25 – dr hab. prof. nadzw. UP Marek Babicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: „Wykorzystanie 

rodzimych ras świń do produkcji tradycyjnych i regionalnych produktów żywnościowych”. 

11.25-11.45 – dr hab. Andrzej Junkuszew – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: „Społeczno-kulturowy aspekt 

wykorzystania rodzimych ras zwierząt gospodarskich w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich”. 

12.15-14.15 – SESJA SZKOLENIOWA 

12.15-12.35 – mgr inż. Sławomir Struski – Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubelskiego: „Polityka rolna i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”. 

12.35-12.55 – mgr inż. Bożena Reniuszek – Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli: „Programy wspierające 

zrównoważony rozwój gospodarstw utrzymujących lokalne rasy zwierząt”. 

12.55-13.15 – lek wet. Magdalena Świątkowska – Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublinie: „Wymagania 

prawne dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu wyrobów regionalnych”. 

13.15-13.35 – dr inż. Agnieszka Jarosińska - Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych w Lublinie: „Zasady certyfikacji i kontroli produktów regionalnych”. 

13.35-13.55 – mgr inż. Aneta Grabek – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie: „Wymagania 

higieniczno-sanitarne przy produkcji żywności pochodzenia roślinnego – możliwości uzyskania odstępstw od w/w 

wymagań”. 

13.55-14.15 – mgr inż. Danuta Orleańska, mgr inż. Agnieszka Fiecek, mgr inż. Mirosława Szeląg – Polskie Centrum 

Badań i Certyfikacji SA. w Warszawie: „Działalność Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w zakresie procesu 

certyfikacji produktów regionalnych” 

14.15-14.45 – DYSKUSJA 

15.45-17.30 – SESJA DONIESIENIOWA (wystąpienia specjalistów z zakresu analizy jakości surowców i produktów pochodzenia 

zwierzęcego, efektywności produkcji i przetwórstwa surowców zwierzęcych oraz doradztwa i hodowli zwierząt ras 

lokalnych). 

17.30-18.00 – DYSKUSJA I PODSUMOWANIE KONFERENCJI 

 


