JARNÍ CYKLUS SEMINÁŘŮ

2017

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, CRV Czech Republic a AQUEL

Můžeme si dovolit plýtvat bílkovinami v krmné dávce?

Seznámení s novým systémem kontroly mléčné užitkovosti

• Jsou zdroje bílkovin pro krmnou dávku správně použité?
• Známe opravdu kvalitu našich krmiv?
MVDr. Tomáš Mitrík, Ph.D. , FeedLab s.r.o.

Reprogen a.s.

Prevence a příčiny onemocnění mléčné žlázy

Intenzivní pícniny GREENSTAR – bez kvalitních krmiv není
levné mléko
•

Zásady pěstování, důležitá opatření pro maximalizaci produkce, ekonomické
přínosy kvalitních krmiv
Ing. Miroslav Pícha, SCHAUMANN ČR s.r.o.

•
•

Možnosti diagnostiky, ekonomické ztráty v důsledku chronických mastitid
Návratnost v dotačních titulech 19 a 20

MVDr. Libor Borkovec, Zoetis Česká republika, s. r. o

Kvalitní voda není samozřejmost
•
Není voda jako voda, kompletní péče o pitnou i technologickou vodu
•
Využití dotačních titulů v roce 2017 – vypracování žádostí o dotace
Petr Beneš, jednatel společnosti AQUEL

Nové trendy v silážování

Ketóza - jak nezničit laktaci již na začátku

• Kde máme rezervy a možnosti
• Realita loňské sezóny
• Unikátní novinky v silážním sortimentu
MVDr. Tomáš Mitrík, Ph.D., FeedLab s.r.o.

•
•

Místo konání semináře:

Metabolické onemocnění s velkými důsledky
Jak nastavit správnou prevenci

MVDr. Jiří Davídek, praktický veterinární lékař

Út 7.3.2017 - lovecký sál společnosti Jasanka s.r.o. – Chabrovice

JARNÍ CYKLUS SEMINÁŘŮ

2017

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

Místo konání semináře:
Út 7.3.2017 - lovecký sál společnosti Jasanka s.r.o. – Chabrovice

Stručný program:
Prezence
Odborné přednášky a diskuse
Oběd

08:30 – 09:00
09:00 – 13:30
13:30

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/kontakt.html pomocí webového formuláře
nebo mailem na mira_picha@schaumann.cz, novak@schaumann.cz

