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Projekt „Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju” 
finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych 

 „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG nr umowy: BIOSTRATEG2/297267/14/NCBR/2016. 

 

Uprzejmie zapraszamy na 
Konferencję Naukową 

pt. „Rasy rodzime w ochronie przyrody i produkcji żywności prozdrowotnej” 
 

Program 
 
6.06.2019 r. UP Lublin (ul. Akademicka 15, Agro II, sala 301) 
 
godz. 9.00 -10.00 – rejestracja uczestników 
godz.10.00 -10.30 – otwarcie, przywitanie gości 

 Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk J.M. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

 Prof. dr hab. Joanna Barłowska Dziekan Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

 Prof. dr hab. T.M. Gruszecki Dyrektor Instytutu Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

 
godz. 10.30 – 12.00 

 Praktyczne aspekty Fazy Badawczej Projektu BIOSTRATEG w zakresie ochrony bioróżnorodności in situ 
i ex situ – prof. dr hab. Jędrzej Krupiński 

 Różnorodność zbiorowisk roślinnych – cennym zasobem siedlisk przyrodniczych i warunkiem 
zapewnienia paszy dla wypasanych zwierząt – prof. dr hab. Marianna Warda 

 Rodzime rasy zwierząt podstawą regionalnych produktów żywnościowych – prof. dr hab. Joanna 
Barłowska 

 Badania i wdrożenie wyników projektu BIOSTRATEG w części realizowanej przez UP w Lublinie – prof. 
dr hab. Tomasz M. Gruszecki 

 
godz. 12.00 – 13.00 – Lunch (Centrum Kongresowe UP w Lublinie (degustacja produktów OSM Krasnystaw) 
godz. 13.00 – 15.00 – przejazd do Iłowca (wskazówki dojazdu w załączniku) 
godz. 15.00 – 15.40 – Prezentacja efektów wypasu bydła białogrzbietego 
(Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, dr hab. W. Chabuz prof. nadzw. UP, dr hab. M. Kulik prof. nadzw. UP) 
godz. 15.40 – 16.00 – przejazd do Skierbieszowa 
 
godz. 16.20 – 18.30 Sesja terenowa - Rasy rodzime w ochronie przyrody i produkcji żywności tradycyjnej (dr 
hab. W. Chabuz prof. nadzw. UP, dr hab. A. Junkuszew  prof. nadzw. UP) 

 16.20 – 16.30 – wystąpienie J.M. Rektora prof. dr hab. dr h.c. multi Zygmunta Litwińczuka 

 16.30 – 16.50 – Dobrostan zwierząt wypasanych na obszarach przyrodniczo cennych  
– dr Monika Greguła-Kania 

 16.50 – 17.10  – Ocena konsumencka produktów regionalnych z ras rodzimych  
 – prof. dr hab. Bronisław Borys, mgr Piotr Lenart (Ekspert kulinarny) 

 17.10 – 17.30 – Technologiczne aspekty produkcji wyrobów regionalnych z mięsa zwierząt ras lokalnych 
– Bartłomiej Ruda (Technolog Z.M. "Jasiołka") 

 17.30 – 18.10 – Dyskusja 

 18.10– 18.30 – Podsumowanie i zakończenie obrad – prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, prof. dr hab. 
Tomasz M. Gruszecki 

 18.30 – Jubileusz pracy twórczej dr hab. Anny Szymanowskiej 

 Kolacja  

 

 


