
Sklizeň kukuřice ꝸ kvalita mléka Q CZ    2.8.2018
SCHAUMANN váš profesionální partner v poradenství pro chov a výživu hospodářských zvířat

Podle složek mléka odhalím chybu v mém chovu dojnic
• Významná úspora času při práci zootechnika

• Změna parametrů mléka napoví o chybě v chovu

• Jak vyhodnocovat parametry mléka v systému KÚ

Ing. Dušan Kořínek, Ph.D., SCHAUMANN ČR s.r.o.

Výběr hybridu kukuřice podle stanoviště + pěstební 

podmínky kukuřic
• Základní zásady pěstování kukuřic v našich podmínkách

• Výběr vhodného hybridu kukuřic pro naše stanoviště a využití

Ing. Marek Sojka a Ing. Vladimír Marek, CAUSSADE osiva

Finanční rezervy v kvasném procesu silážních kukuřic
• Princip silážování kukuřic

• Vyvarování se chyb při silážování

• Kukuřičná siláž vhodná pro výrobu mléka v kvalitě Q

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

Silážní zralost kukuřic a seřízení sklizňové linky
• Seřízení řezačky před sklizní silážních kukuřic

• Parametry sklizňové silážovací linky

Ing. Miroslav Pícha., SCHAUMANN ČR s.r.o.

Zlepšení zdravotního stavu mléčné žlázy – snížení SB 
• Praktické doporučení pro zlepšení zdravotního stavu mléčné žlázy

• Využití faremní kultivace – PM testy – první krok  

• Přidělám si práci, když začnu důsledně využívat kultivace?

MVDr. Martina Soukupová, SCHAUMANN ČR s.r.o.

Srpen a září – optimální doba na obnovu trvalých travních 

porostů

• Technologie a termíny obnovy TTP

• Poznatky z praxe při pěstování TTP v systému GREEN STAR

Ing. Miroslav Pícha, SCHAUMANN ČR s.r.o.

Dovolujeme si vás pozvat na odborný seminář pořádaný firmou SCHAUMANN ČR s.r.o.
ve spolupráci se Zemědělským svazem ČR, Agrární komorou TA + PE a společností Caussade osiva

Místo konání semináře: Čt 2.8.2018 – od 8.00 hodin- lovecký sál společnosti Jasanka s.r.o. – Chabrovice



SEMINÁŘE 2018
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/kontakt.html pomocí webového formuláře nebo 

mailem na mira_picha@schaumann.cz, novak@schaumann.cz

Místo konání seminářů:

Čt 2.8.2018 – lovecký sál společnosti Jasanka, Chabrovice (okr. Tábor)

Stručný program:

Prezence 08:00 – 08:30

Odborné přednášky a diskuse 08:30 – 12:30

Oběd 12:30

http://www.schaumann.cz/kontakt.html
mailto:mira_picha@schaumann.cz
mailto:novak@Schaumann.cz

