
Hlavní partneři: 

NTG Agri s.r.o 
FREMIS Čechtice a.s. 

CEVA ANIMAL HEALTH spol. s.r.o. 
 

Vedlejší partner: 

CRV Czech Republic, spol. s r.o. 
 
 

POZVÁNKA NA 

ODBORNÝ SEMINÁŘ, 
který se bude konat dne 15. 11. 2016 v Košeticích 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program: 
 

8:00-8:30      prezence 

8:30-8:45      zahájení 

8:45-11:30      Prof. Randy Shaver 

 11:30-12:30         oběd 

 12:30-15:00         Dr. Paul Fricke 

 
 

Odborní garanti: Dr. Ing. Jiří Třináctý, Ing. Petr Brabenec, MVDr. Jiří Davídek 

Vstupní poplatek: 500,- Kč 

Přihlášky a dotazy na tel: pí. Klimešová  774 000 228, pí. Hejlková 601 324 516 
Akce proběhne ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a  Mendelovou univerzitou v Brně. 



 
Témata přednášek: 

 
Prof. Randy Shaver 

 

1. Aktualizace systému Milk 2006 

o plánované změny (metody stanovení stravitelnosti škrobu, dynamika ve stravitelnosti NDF - 

rychlost degradace /Kd/, užití parametru nestravitelná NDF) 

2. Škrob v krmných dávkách pro dojnice 

o optimální koncentrace a zdroj škrobu v dietě a související ekonomika 

3. Systém Feed GrainV2.0 na hodnocení zrnin 

o metody hodnocení; využití výsledků pro optimalizaci krmných dávek  

4. Proteinová krmiva v krmných dávkách pro dojnice 

o náhrada krmiv na bázi sóji v krmných dávkách pro dojnice a související ekonomika 

5. Vojtěška (jeteloviny) v krmných dávkách pro dojnice 

o optimální koncentrace a kvalita vojtěšky v dietě a související ekonomika; hodnocení 

kvality  
Jetel diploidní 

o optimální koncentrace a kvalita  jetele v dietě a související ekonomika; hodnocení kvality  

6. Software na optimalizaci krmných dávek pro dojnice 

o jaký software Shaver používá (porovnání s jinými programy používanými v USA) 

7. Využití vlákniny a škrobu u Shredlage a klasické siláže 

8. Vliv techniky Shredlage na trávení vlákniny u hybridů s vysokou stravitelností NDF 

9. Řezačka na výrobu Shredlage – dopady špatného seřízení řezacího ústrojí 
10. Využití siláží Shredlage v bioplynových stanicích 

11. Shredlage – dopad na výživu dojnic u  kukuřičných siláží po optimální zralosti pro sklizeň 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Paul Fricke 
 

1. pro ředitele podniků: 

o Nákladovost reprodukčních programů a hodnota březosti - co je a není drahé 
 

2. pro zootechniky a plemenářské techniky: 

o Mýty a realita ohledně „škodlivosti“ synchronizačních protokolů 
o Zásady nezbytné pro maximální úspěšnost synchronizačních protokolů 
o Nové postupy pro zlepšení výkonosti reprodukce, využití moderních technologií (progesteron test, 

aktivometry) 

 

 

 

 

 

 

 

 


