MINISTERUL AGRICULTURII ŞI
DEZVOLTĂRII RURALE
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU
ZOOTEHNIE
,, Prof. Dr. G. K. CONSTANTINESCU ,,

COMUNICAT
În perioada 31.10 – 04 noiembrie 2018, va asteptam cu drag la cea de-a
de XXIIIa ediţie a Târgului Internaţional de Produse şi Echipamente în Domeniul
Agriculturii, Horticulturii, Viticulturii şi Zootehniei – INDAGRA 2018.
2018
În cadrul acestui important eveniment agricol din România, Agen
Agenția Națională
pentru Zootehnie organizează Simpozionul cu tema: Centenarul Marii Uniri,
Afirmarea Identității
ții Naționale și a Tradițiilor Poporului Român în Creșterea și
Exploatarea Animalelor.
Evenimentul își
și propune abordarea unor teme de mare interes pentru fermieri,
asociații/organizații
ții/organizații de cresc
crescători implicați în lucrările
ările de ameliorare a animalelor,
privind creșterea calității
ții și diversit
diversității
ții producțiilor și produselor obținute, folosind atât
programe de selecție
ție în ras
rasă curată cât și prin hibridare, dar șii rolul și aplicabilitatea
selecției
ției genomice în ameliorarea animalelor.
Simpozionul va avea loc în data de 02 noiembrie 2018,, cu începere de la ora
10:30 în cadrul Complexului Expozi
Expozițional Romexpo, Sala Mihai Eminescu.
Eminescu
Cu acest prilej Agen
Agenția Națională pentru Zootehnie este preocupata de
promovarea și inovarea zootehniei româneasti, ppăstrând
ăstrând elementele de specificitate și
tradiție.
In cadrul acestui simpozion domnul Lelior IACOB, director general al
Agenției
ției Naționale pentru Zootehnie
Zootehnie, va prezenta lucrarea ,,ANZ - rol și competențe
în ameliorarea animalelor,,
De asemenea, vor prezenta lucrari specialisti implica
implicați în activitatea
de cercetare, dezvoltare-inovare
inovare din țară și din străinătate
ăinătate (Franta), conform
programului de mai jos.
Vă aștept
ștept cu interes și deosebită considerație.

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing. Lelior IACOB

PROGRAM SIMPOZION
Orele
10,30–10,45

 Domnul deputat Alexandru Stănescu - președintele Primirea invitaților, cuvânt de deschidere
Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaților
 Domnul Petre Daea, ministrul agriculturii și
dezvoltării rurale
 Domnul Daniel Botănoiu, sercretar de stat pentru
politici agricole

10,45 - 11,00

Dna. Caroline GUELON BEVILLARD , SOMMET DE
L’ELEVAGE

Genetica bovina la rasele frantuzesti

11,00 - 11,15

Dl. Olivier RAMBERT, INTERLIM

Genetica bovina la rasa Limousine

11,15 - 11,30

Dl. Laurent ANTIGNAC, ELITE EXPORT

Genetica bovina la rasa Salers

11,30 - 11,45

Dl. Philippe BAUDOT, CHAROLAIS GENETIQUE
INTERNATIONAL

Genetica bovina la rasa Charolaise

11,45 - 12,00

Dl. Valentin BĂLTIAN, USAMV CLUJ

12,00 - 12,15

Dl. Iulian VLAD, USAMV BUCUREȘTI

De la gene la fenotip: Implementarea unor metode
avansate de analiză ADN în programele de ameliorare
ale speciilor de animale de fermă autohtone în scopul
certificării filiației / originii reproducătorilor și a sănătății
lor genetice, ameliorării caracterelor morfo-productive
și omologării unor rase noi.
100 de ani de evoluție a raselor prin selecție și
ameliorare a performanțelor și caracterelor de rasă

12,15 - 12,45

Pauză de cafea

12,45 - 13,00

Dl. Ioan PĂDEAN,

13,00 - 13,15

Dl. Lelior IACOB, ANZ

13,15 - 13,30

Dna. Livia VIDU, USAMV BUCUREȘTI
Concluzii și discuții libere

Performanțele hibrizilor Lacaune X Țurcană pentru
producția de lapte
ANZ rol și competențe în ameliorarea animalelor
Punctele critice și avantajele folosirii tehnologiilor bazate
pe senzori

