KVIETIMAS
Maloniai kviečiame š. m. rugsėjo 16 - 17 d. LSMU Gyvulininkystės institute, Baisogaloje,
dalyvauti konferencijoje - parodoje „Ūkinių gyvūnų genetinių išteklių populiarinimas“.
Renginys - dviejų dalių: pirmoji (rugsėjo 16d.) - konferencija, kurioje Lietuvos bei užsienio
šalių mokslininkai, dirbantys ūkinių gyvūnų genetinių išteklių srityje, pristatys pranešimus, kartu su kitais
renginio dalyviais keisis žiniomis, gerąja patirtimi; antroji (rugsėjo 17d.) - paroda, kurios metu lankytojai
turės galimybę susipažinti su saugomais Lietuvos ūkiniais gyvūnais: vietinėmis kiaulėmis, vištinėmis
žąsimis, šiurkščiavilnėmis avimis, juodgalvėmis avimis, žemaitukų veislės arkliais, Lietuvos sunkiųjų veislių
arkliais ir skalikais, įgyti žinių apie saugomų ūkinių gyvūnų auginimą bei panaudojimą Lietuvoje.

PROGRAMA
Rugsėjo 16 d. (ketvirtadienis)
13:00 - Registracija. Kava
14:00 – Konferencijos atidarymas (10 min)
14:10 - PRANEŠIMAI:
1. Haldja Viinalass / Estonia – “Estijos vietinių galvijų veislės saugojimo programa“
(State of AnGR in Estonia)
National Coordinator, Veterinary and Food Board
2. Antje Feldmann / Germany – “Saugojimo centrų (The Ark – Farm) projektas Vokietijoje“
(The Ark – Farm Project of GEH)
Society for the Conservation of old and endangered Livestock breeds, GEH
3. Benedicte Lund / Norway – “Produktų, gaunamų iš Šiaurės šalių gyvūnų veislių, rinkodara“
(Marketing products based on breed in the Nordic region)
NordGen - Farm Animals Nordic Genetic Resource Center
4. Violeta Dubnikienė / Lithuania – “Tautinio paveldo – tradicinių veislių gyvūnų ir jų produktų –
išsaugojimas Lietuvoje“
ŽŪM Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyriausioji specialistė
5. Rūta Šveistienė / Lithuania – “Genetiniai ištekliai ir jų saugojimas Lietuvoje“
(Genetic resources and their conservation in Lithuania)
Lithuanian Center for Farm Animal Genetic Resources Conservation

16:00 - Kavos pertraukėlė
16:15 – PRANEŠIMAI:
6. Maija Pontaga / Latvia – “ Ūkinių gyvūnų genetiniai ištekliai Latvijoje“
(Farm Animal Genetic Resources in Latvia)
Latvian blue cattle breeding association
7. prof. Zygmunt Litwińczuk/ Poland – “Baltnugariai – senoji Lenkijos galvijų veislė "
(Whitebacks - old Polish cattle breed)
Departament of Breeding and Genetic Resources Conservation of Cattle University of Life Sciences in
Lublin
8. Kade Kalamees / Estonia – “Estijos vietinių galvijų veislės saugojimo programa "
(Conservation of Estonian native cattle breed)
Estonian Native Cattle Breeders Society
9. Grazyna Polak /Poland – “ Arklių išsaugojimo programos kaip ūkinių gyvūnų genetinių išteklių tvarkymo
dalis “
(Horses conservation programs in aspect on Farm Animal Genetic Resources management)
National Research Institute of Animal Production
10. Violeta Razmaitė /Lithuania – “Ties išnykimo riba esančių Lietuvos veislių gyvūnų veisimo ir atrankos
ypatybės“
(The featurities of breeding and selection of criticals Lithuanian farm animal breeds)
Lithuanian University of Health Sciences. Institute of Animal Science of Veterinary Academy
17:30 - Diskusijos ir konferencijos uždarymas
18:00 – Vakarienė
Konferencijos vieta: Gyvulininkystės institutas

Rugsėjo 17d. (penktadienis)
11:00 - Parodos atidarymas (Gyvulių pristatymas)
11:15 – Parodomoji programa (15min)
13:00 - Parodomoji programa (15min)
15:00 - Parodomoji programa (15min)

Paroda

17:00 - Parodos uždarymas
Parodos vieta: Gyvulininkystės instituto pievos (ties Raseinių plentu)

