Програма та регламент конференції
Реєстрація учасників конференції (фойє 2 поверх)
8:00-9:00 — вранішня кава
Термін проведення

Тема доповіді

Доповідач

9.00-9.15

Привітання учасників
конференції

Кучерявенко Роман,
кандидат ветеринарних наук,
директор «Ветлайн Агросайнс»
Кучерявенко Вікторія,
кандидат ветеринарних наук,
директор «СмартБіоЛаб»

9.15-9.40

Нові аспекти діагностики
та профілактики ацидозу
у корів

Віталій Семенко, лікар ветеринарної
медицини, консультант із тваринництва,
компанія Cargill

9.40-10.10

Різні способи оцінки
корів для організації
першого осіменіння

Андрій Батуревич, лікар ветеринарної
медицини, консультант з відтворення
корів, Cева Санте Анімаль Україна

10.10-10.30

Корекція проблем обміну Дмитро Новаковський,
речовин та показників
лікар ветеринарної медицини,
продуктивності
технічний консультант компанії Livisto
препаратами Livisto

10.30-11.00

Системні фактори впливу
на якість молока

Марина Долгая, кандидат біологічних
наук, керівник з якості ТОВ «СмартБіоЛаб»

11.00-11.30

Гігієна доїння,
профілактика та
лікування маститів

Руслан Тимбай, лікар ветеринарної
медицини, технічний консультант
напрямку ВРХ, компанія «Ветсинтез»

12.00-12.30

Мастити у корів:
Наталія Пінчук, зав відділом
причини, діагностика та
бактеріоліогічних досліджень та
специфічна профілактика контролю якості ВІЗ ДНКІБШМ, кандидат
ветеринарних наук, старший науковий
співробітник

12:30-13:20 — Бранч
Секція ВРХ
Термін проведення

Тема доповіді

Доповідач

13.20-13.50

Особливості
мікроелементного
живлення ВРХ

Юрій Куриленко, компанія Biochem

13.50-14.20

Кормові дріжджі в
годівлі корів

Микола Притикін, керівник
консультаційного центру «Вітаком»

14.20-14.40

Хвороби копит.
Економічні збитки
та доцільність
функціональної
розчистки

Руслан Федорович Зубко,
технічний спеціаліст ЦЗРС

14.40-15.00

Покращення рівня
заплідненості
препаратами Livisto та
Invesa

Дмитро Новаковський

15.00-15.20

Оцінка фізіологічного
стану тварин за
біохімічними
показниками крові

Марина Долгая,
кандидат біологічних наук,
керівник з якості ТОВ «СмартБіоЛаб»

15:20-15:50 — Кава брейк
Термін проведення

Тема доповіді

Доповідач

15.50-16.20

Системна діагностика
Роман Кучерявенко,
та профілактика
кандидат ветеринарних наук,
інфекційних захворювань директор «Ветлайн Агросайнс»
ВРХ

16.20-16.40

Лінійна оцінка як
інструмент генетичного
вдосконалення стада

Зуриліна Наталя,
директор ЦЗРС

16.40-17.00

Підвищення надоїв,
якості та економіки
виробництва молока

Максим Мандрига,
начальник відділу реалізації та
консультативної підтримки ТОВ «Шенкон»

17.00-17.20

Практичний досвід
Кармазін Олександр, головний лікар
використання
ветеринарної медицини СТОВ «Скіф»
ветеринарних препаратів
«Ветлайн Агросайнс»

12:30-13:30 — Бранч
Секція ДРХ
Термін проведення

Тема доповіді

Доповідач

13.20-14.10

Вибудова менеджменту
в козівництві.
(Ветеринарні заходи.
Організація годівлі;
порода та її значення
у комерційному
козівництві)

Катерина Приходько,
лікар ветеринарної медицини,
експерт з козівництва

14.10-14.30

Артрит-енцефаліт кіз –
загрози та реальність
козівництву України

Вікторія Кучерявенко,
кандидат ветеринарних наук,
директор ТОВ «СмартБіоЛаб»

14.30-15.00

Менеджмент у
козівництві

Марина Алексеєва,
президент асоціації племінних кіз

15.00-15.20

Проблеми та
перспективи розвитку
вівчарства в Україні

Мар'ян Троцький, голова громадської
спілки Вівчарство та козівництво України

15:20-15:50 — Кава брейк
Термін проведення

Тема доповіді

Доповідач

15.50-16.20

Поширення, діагностика
та специфічна
профілактика
лептоспірозу жуйних в
Україні

Уховський Віталій,
доктор ветеринарних наук,
зав. лабораторії лептоспірозу
з музеєм мікроорганізмів ІВМ

16.20-16.40

Казеозний лімфаденіт кіз
та овець

Анастасія Тимкович,
лікар ветеринарної медицини,
завідуюча лабораторії «СмартБіоЛаб»

10:00-17:00 — Виставка-продаж органічних сирів від провідних
козоводів України.
Регламент доповідей:
на пленарному засіданні – до 25 хв;
на секційних засіданнях – до 25 хв;
обговорення – до 5 хв.

