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Szanowni Państwo, 

KOMUNIKAT 2 

 

dziękujemy za rejestrację na Konferencję „Alpaki  

w pytaniach: Nauka – Praktyce”. Informujemy, że rejestracja będzie 

możliwa tylko do piątku 03.03. Dziękujemy uprzejmie za dokonanie wpłat 

za uczestnictwo, a osobom, które jeszcze nie dokonały wpłaty 

przypominamy, że termin upływa 03.03. Brak płatności w tym terminie 

będzie niestety skutkował wykreśleniem z listy uczestników. 

Ponieważ termin konferencji (11.03) zbliża się wielkimi krokami,   załączamy 

poniżej kilka praktycznych wskazówek. 

Konferencja odbędzie   się   w   Centrum Kongresowym Uniwersytetu 

Rolniczego w Krakowie, al. 29 listopada 46, Kraków: 

 

 

https://goo.gl/maps/owUuUzsXuACwmm8q6  

 

https://goo.gl/maps/owUuUzsXuACwmm8q6


Ze względu na fakt, iż konferencja odbywa się w pobliżu centrum Krakowa, 

niestety nie gwarantujemy miejsc parkingowych dla wszystkich 

uczestników. Zachęcamy do zostawienia  samochodów w hotelu  

i poruszania się komunikacją miejską. Linie, którymi można dojechać, jadąc 

od strony centrum miasta i Dworca Głównego, to: 105, 129, 139, 159, 169, 

257, 277, 280, 405, 503 (przystanki UR Aleja 29 listopada 01 i 03). 

Podróżując autobusami jadącymi w stronę centrum miasta i Dworca 

Głównego, można wybrać linie: 105, 129, 139, 159, 169, 257, 277, 280, 469, 

503 (przystanek UR Aleja 29 listopada 02). Dokładny rozkład jazdy można 

sprawdzić na stronie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w 

Krakowie: http://rozklady.mpk.krakow.pl/ oraz w aplikacjach (np. 

Jakdojade, mobileMPK). 

Jeżeli ktoś zdecydowałby się na przyjazd samochodem, to na terenie 

Kampusu UR, gdzie znajduje się również Centrum Kongresowe, jest 

możliwość zaparkowania pojazdu. Jest to jednak parking dostępny dla 

studentów, pracowników UR oraz osób spoza Uczelni, nie jesteśmy więc w 

stanie zagwarantować liczby dostępnych w tym dniu miejsc parkingowych. 

W dniu konferencji należy zjechać z ronda drugim zjazdem, pobrać bilet 

parkingowy i zaparkować na terenie Kampusu (patrz mapka poniżej). Przy 

wyjeździe należy zadzwonić dzwonkiem na portiernię i podać hasło „Centrum 

Kongresowe”. Po podaniu hasła portier otworzy szlaban i nie będą Państwo 

zobligowani do płacenia za parking.  

 

 

https://goo.gl/maps/QGhv1zorxYbgZK7K8  

 

 

http://rozklady.mpk.krakow.pl/
https://goo.gl/maps/QGhv1zorxYbgZK7K8


Istnieje również możliwość skorzystania z parkowania przy okolicznych 

ulicach. Strefa Płatnego Parkowania najbliżej Centrum Kongresowego to 

C15, a jej granice można sprawdzić tutaj: 

https://zdmk.krakow.pl/parkowanie/strefa-platnego-

parkowania/mapy/mapa-strefy/ 
 
 

Kawa, herbata, woda, słodkie przekąski oraz lunch (także w wersji 

wegetariańskiej) serwowane będą podczas przerw w miejscu konferencji. 

 

Poniżej załączamy raz jeszcze program konferencji. W celu sprawnego 

przebiegu rejestracji (w tym odbioru materiałów konferencyjnych, 

ewentualnych faktur i identyfikatorów) zachęcamy do pojawienia się na 

miejscu już od godziny 8:00.                

 

 

 

W imieniu Komitetu organizacyjnego 

dr inż. Marcin Przybyło 

 

 

 

 
Kontakt: 

Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków 

tel. (12)662 40 84, 662 40 75                                                                   

https://zdmk.krakow.pl/parkowanie/strefa-platnego-parkowania/mapy/mapa-strefy/
https://zdmk.krakow.pl/parkowanie/strefa-platnego-parkowania/mapy/mapa-strefy/


Konferencja naukowa "Alpaki w pytaniach: Nauka - praktyce" 

11.03.2023 r. 
 

 

Program: 

9.00 Przywitanie i wprowadzenie – prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska, prof. dr hab. inż. 

Zygmunt M. Kowalski i dr inż. Marcin Przybyło, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

9.15 – 10.15 Żywienie alpak – siano i granulat, czyli nic prostszego? –  

prof. Robert  Van Saun, DVM, MS, PhD, The Pennsylvania State University 
(tłumaczenie symultaniczne) 

10.15 – 11.15 Rozród alpak – jak zmniejszyć zamieralność zarodków i zwiększyć 

przeżywalność cria? – prof. Robert  Van Saun, DVM, MS, PhD, The Pennsylvania State 
University (tłumaczenie symultaniczne) 

11.15 – 11.30 Przerwa kawowa 

11.30 – 12.30 Zachowanie alpak – jak rozumieć ich behawior i rozpocząć szkolenie? –  

mgr inż. Joanna Kapustka, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

12.30 – 13.30 Włókno alpak – co nam mówią histogramy? – dr hab. Aurelia Radzik-Rant, 

prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

13.30 – 14.15 Przerwa obiadowa 

14.15 – 15.15 Profilaktyka w stadzie alpak – nie tylko Clostridium i świerzb? –  

dr n. wet. Jacek Krasucki, Przychodnia weterynaryjna Animal-Wet, Powiatowy Inspektorat 

Weterynaryjny w Puławach 

15.15 – 16.00 Genetyka umaszczenia i ras alpak – jak sprawdzić rodowód swoich zwierząt? – 

mgr inż. Angelika Mąsior i dr hab. Katarzyna Piórkowska, prof. IZ, Instytut Zootechniki PIB 

16.00 – 16.30 Alpaki w ARiMR od 2023 roku – jak zarejestrować swoje zwierzęta? –  

mgr Joanna Dejworek, Krakowskie Biuro Powiatowe ARiMR  

i mgr inż. Aneta Gronuś, Małopolski Oddział Regionalny ARiMR 

16.30 – 17.00 Wystąpienia sponsorów 

17.00 Podsumowanie i zakończenie – dr inż. Marcin Przybyło, Uniwersytet Rolniczy  
w Krakowie 

 


