
JARNÍ CYKLUS SEMINÁŘŮ 2016
SCHAUMANN váš profesionální partner v poradenství pro chov a výživu hospodářských zvířat

CUKRY A BIELKOVINY v silážnej ale aj bachorovej fermentácii
• Stačí poznať základné živinové zloženie krmív? 

• Ako čo najlepšie zosynchronizovať tieto fermentácie? 

MVDr. Tomáš Mitrík, Ph.D. , FeedLab s.r.o.

Systémy detekce říje – pomocník v řešení reprodukce
• Porovnání

• Výhody

• Nevýhody

• Ekonomická návratnost

Ing. Miroslav Duchoň, manažer informačních produktů, CRV Czech Republic

Prevence respiratorních onemocnění
• Možnosti diagnostiky

• Ekonomické ztráty v důsledku BRDC,

• Možnosti prevence (výběr z různých vakcín)

Zástupce MSD Animal Health

Kde sa nachádza produkčný mliekový potenciál objemových 
krmív?
• Objektívne vyjadrenie a vyhodnotenie 

• Realita z minuloročnej sezóny 

• Kde máme rezervy a možnosti

MVDr. Tomáš Mitrík, Ph.D., FeedLab s.r.o.

Objemná krmiva GREENSTAR – klíč k ekonomice užitkovosti 
skotu
• Zásady pěstování, důležitá opatření pro maximalizaci produkce 

• Ekonomické přínosy kvalitních krmiv

Ing. Dušan Kořínek, Ph.D., Peter Nörtershauser, ISF Wahlstedt

Odchov telat – základ užitkovosti vašeho stáda!
• Zásady správného odchovu telat

• Nejčastější problémy a jejich řešení

MVDr. Jiří Davídek, praktický veterinární lékař (3.2., 4.2., 16.2.)
MVDr. Josef Trajlínek, praktický veterinární lékař (2.2., 9.2.,10.2., 11.2.)

Dovolujeme si vás pozvat na odborný seminář pořádaný firmou SCHAUMANN ČR s.r.o.
ve spolupráci se Zemědělským svazem ČR, CRV Czech Republic a MSD Health



JARNÍ CYKLUS SEMINÁŘŮ 2016
SCHAUMANN váš profesionální partner v poradenství pro chov a výživu hospodářských zvířat

Pro snazší organizaci semináře potvrďte Vaši účast na registrační lístek a odešlete na adresu SCHAUMANN ČR s.r.o., náměstí Svobody 35, 387 01 Volyně

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………        Firma:………………………………………………………    Počet osob:……………

Registraci je také možné provést telefonicky na telefonu 383 339 114 nebo na www.schaumann.cz/seminare pomocí webového formuláře

Přesná místa pořádaných seminářů jsou k dispozici na mapě na tomto odkazu

Místa konání seminářů:

Út 2.2. 2016 - Chata Habřinka, České Libchavy (okres Ústí nad Orlicí)

St 3.2. 2016 - velký sál restaurace Radnice v Mlázovicích (okres Jičín)

Čt 4.2. 2016 - sál Třemošenská a.s. (okres Plzeň-sever)

Út 9.2.2016 - Pivovarský hotel, Kojetín (okres Přerov)

St 10.2.2016 - hostinec u Horáků Palačov (okres Nový Jičín)

Čt 11.2.2016 - hotel Skalský Dvůr (okres Ždár nad Sázavou) 

Út 16.2.2016 - lovecký sál společnosti Jasanka s.r.o. – Chabrovice

Stručný program:

Prezence 08:30 – 09:00

Odborné přednášky a diskuse 09:00 – 13:00

Oběd 13:00

http://www.schaumann.cz/seminare
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z1cu08D7Aw-c.kHgHbLXahrhY&usp=sharing

