Warsztaty
EIMERIANA AVIA 2018 – 01.03.2018

MODUŁ B
Data:

1. marca 2018 (czwartek)

Miejsce:

Sala Konferencyjna w Pokojach Gościnnych Ikar
ul. Nowoursynowska 161, 02-787 Warszawa.
Telefon: +48 22 593 37 00,
www.ikar.sggw.pl

RAMOWY HARMONOGRAM

BLOK
I

II

Zakres
Blok poświęcony ptaszyńcowi
Pół roku z Exzoltem – doświadczenia krajowe i zagraniczne.
Blok poświęcony kokcydiozie
Czy można sprawdzić efektywność szczepienia przeciwko
kokcydiozie?

Godziny
1100 – 1300

1400 – 1600

Program warsztatów
1000 – 1100

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

1100 – 1300

BLOK I:
Pół roku z Exzoltem – doświadczenia krajowe i zagraniczne.
Warsztaty będą poświęcone biologii ptaszyńca kurzego, metodom monitoringu
infestacji tym pasożytem oraz nowoczesnej terapii opartej na nowym produkcie
firmy MSD AH – Exzolt. Pierwszy na rynku preparat przeciwko ptaszyńcowi
kurzemu działający systemowo, podawany wraz z wodą do picia zdobył szybko
popularność na wielu rynkach drobiowych w Europie i na świecie. Podczas
krótkich prezentacji uczestnicy będą mogli zapoznać się z doświadczeniami
lekarzy z kilku krajów Europy, w tym także z Polski oraz włączyć się w otwartą
dyskusję na temat wielu wskazówek praktycznych związanych z zastosowaniem
Exzoltu.

1300 – 1400

OBIAD

1400 – 1600

BLOK II:
Czy można sprawdzić efektywność szczepienia przeciwko kokcydiozie?
Druga część warsztatów dotyczy zagadnień związanych z badaniem
efektywności szczepień przeciwko kokcydiozie. Na podstawie własnych
doświadczeń oraz przypadków terenowych, prowadzący zwrócą uwagę na
czynniki, które wpływają na efekt szczepienia przeciwko kokcydiozie, czym
charakteryzuje się szczepienie przeciwko chorobie pasożytniczej i dlaczego
wymaga to innego podejścia ze strony zarówno lekarza jak i producenta, niż w
przypadku szczepionek przeciwwirusowych czy też przeciwbakteryjnych.

1600 – 1630

PODSUMOWANIE I DYSKUSJA

1630

Przejazd uczestników Konferencji Eimeriana Avia 2018 do Hotelu Holiday Inn
w Józefowie
Kolacja integracyjna uczestników Warsztatów i Konferencji Eimeriana Avia w
Hotelu Holiday Inn

2000

Ze względu na obecność wielu gości z innych krajów, dla komfortu wszystkich uczestników
warsztatów zapewniamy tłumaczenie symultaniczne. Językiem wykładowym podczas warsztatów
będzie zarówno język polski, jak i język angielski.
Osoby zainteresowane mogą dokonać ewentualnie indywidualnej rezerwacji miejsc noclegowych w
Hotelu IKAR.

ORGANIZATORZY:
ZESPÓŁ EIMERIANA AVIA

