
SEMINÁŘ Signály robotického dojení 2015

SCHAUMANN váš profesionální partner v poradenství pro chov a výživu hospodářských zvířat

Dovolujeme si vás pozvat na odborný seminář pořádaný firmou SCHAUMANN ČR s.r.o.
ve spolupráci se Zemědělským svazem ČR a DeLaval s.r.o.

Jedinečný přednášející opět v České republice !

Bert van Niejenhuis – světový trenér CowSignals

10.12.2015 – Hotel na Farmě (Choťovice 134, Žehuň) od 9:00 hodin (www.hotelnafarme.cz)

Program semináře:
8:30 – 9:00 prezence
9:00 – 9:30 Zásady plánování stáje s robotickým 

dojením – ing. Pavel Kupka, DeLaval

9:30 – 12:30 Signály robotického dojení – Bert van Niejenhuis
12:30 – 13:00 Důležité body výživy dojnic v systému robotického dojení 

– ing. Dušan Kořínek, Ph.D., SCHAUMANN ČR s.r.o. 

13:00 oběd

http://www.hotelnafarme.cz/


SEMINÁŘ Signály robotického dojení 2015

SCHAUMANN váš profesionální partner v poradenství pro chov a výživu hospodářských zvířat

Dovolte mi, abych se vám představil.

Narodil jsem 28. září 1978 v Dejfilz na severu Nizozemska. Mí 
rodiče vyrostli na mléčné farmě, stejně tak i já jsem strávil většinu 
svých prázdnin na farmách u mých prarodičů.
Vystudoval jsem v Utrechtu veterinární medicínu. Během studia 
jsem pracoval na velké ruské farmě v programu zdraví paznehtů. 
Absolvoval jsem také praxi na Californské veterinární univerzitě.
Od roku 2007 se specializuji na produkční zvířata.

Hned po ukončení studia jsem začal pracovat v soukromé 
veterinární praxi, kde je 90 % mého času věnováno dojnicím. V 
roce 2011 jsem se stal spolumajitel veterinární praxe.

Od roku 2008 jsem zahájil svou práci jako trenér CowSignals a 
přednáším a cvičím chovatele v Evropě, Asii a Severní Americe. V 
roce 2014 jsem získal certifikaci Mistr CowSignals.

V letech 2010-2013 jsem byl předsedou vládní veterinární odborné 
skupiny, také jsem od roku 2010 členem organizačního výboru, 
který pořádá každoroční konferenci praktických veterinární lékařů 
pro velká zvířata.

Velmi rád hraji fotbal, dělám horskou cyklistiku, rád lyžuji a chodím 
po horách.
Jsem ženatý s mou ženou
Nienke a jsem hrdým otcem

syna Bram a dcerky Noor.

Těším se na to, až Vás 
poznám!

Rezervace místa na tomto výjimečném semináři můžete provést u odborných poradců firmy 
SCHAUMANN ČR nebo u zástupců firmy DeLaval, nebo na tel. čísle 383 339 110, nebo na webových 
stránkách http://www.schaumann.cz/seminare, rezervujte si místo včas, je k dispozici jen 80 míst! 

http://www.schaumann.cz/seminare

