Sklizeň kukuřice ꝸ kvalita mléka Q CZ 1.8.2018
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 společností Limagrain

Podle složek mléka odhalím chybu v mém chovu dojnic

Zlepšení zdravotního stavu mléčné žlázy – snížení SB

•
•
•

•
•
•

Významná úspora času při práci zootechnika
Změna parametrů mléka napoví o chybě v chovu
Jak vyhodnocovat parametry mléka v systému KÚ

Praktické doporučení pro zlepšení zdravotního stavu mléčné žlázy
Využití faremní kultivace – PM testy – první krok
Přidělám si práci, když začnu důsledně využívat kultivace?

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

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

Kukuřice LGAN – silážní hybridy se ziskovým efektem ve
výživě skotu

Správná technologie dojení rozhoduje o zdraví dojnic
•

Dojírny Dairymaster - unikátní technické řešení

• Hodnocení silážních hybridů dle dat ÚKZÚZ - index LGAN Milk+
• Praktické dopady využití funkčních kukuřic LGAN, zkušenosti chovatelů
Ing. Jiří Matuš, produktový manažer Limagrain CZ, SK

•

Imitace přirozeného sání telete = zdravé vemeno

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.

Ing. Karel Bednář, Bohatec s.r.o, Ing. Milan Vágner, MERKANTA INTERNATIONAL
spol. s r.o.

Evidence onemocnění v elektronické formě – úspora času a
práce zootechnika – využití systému MOOML
•
•
•

Významná úspora času při práci zootechnika
Jak evidovat onemocnění v elektronické formě
Oboustranné propojení systému MOOML a Deník nemocí a léčení ČMSCH

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

Místo konání semináře:

St 1.8.2018 – od 8.00 hodin - KD Věrovany u Dubu nad Moravou

SEMINÁŘE

2018

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

Místo konání seminářů:
St 1.8.2018 – KD Věrovany u Dubu na Moravě (okr. Olomouc)

Stručný program:
Prezence
Odborné přednášky a diskuse
Oběd

08:00 – 08:30
08:30 – 12:00
12:00

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 hana.rodova@schaumann.cz

