
JARNÍ CYKLUS SEMINÁŘŮ 2019
SCHAUMANN váš profesionální partner v poradenství pro chov a výživu hospodářských zvířat

Stav krmiv z roku 2018 a jejich vliv na produkci dojnic
• Krmiva z roku 2018 jsou výrazně odlišná proti jiným rokům

• Co se vše změnilo a jak na to reagovat?

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

Systém CNCPS pro výpočet dávek a rozbor krmiv
• Zkušenosti z více než osmi let práce se systémem CNCPS

• Co přináší systém CNCPS pro chovatele

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

Herd Optimizer – využití genomických hodnot v praxi
• Co nám přináší genomika?
• Původové a genomické hodnocení plemenic 

Ing. Miroslav Duchoň, manažer informačních produktů, CRV Czech 

Republic

Změny klimatu a jejich vliv na zajištění krmivové 

základny
Ing. Radko Loučka, CSc., VÚŽV, v.v.i.

SARA (subklinická bachorová acidóza) – tichý nepřítel 
vašeho stáda

• Metabolické onemocnění s velkými důsledky

MVDr. Jiří Davídek, praktický veterinární lékař (8.2.)
MVDr. Josef Trajlínek, praktický veterinární lékař (5.2.)

Je nutné použít konzervanty při výrobě siláží?
• Jak to vlastně funguje?

• Co je důležité a co jsou výmysly

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

Dovolujeme si vás pozvat na odborný seminář pořádaný firmou SCHAUMANN ČR s.r.o.
ve spolupráci se Zemědělským svazem ČR, CRV Czech Republic, FarmVet s.r.o., VÚŽV, v.v.i.

FarmVet



JARNÍ CYKLUS SEMINÁŘŮ 2019
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

Přesná místa pořádaných seminářů jsou k dispozici na mapě na tomto odkazu

Místa konání seminářů v týdnu 4-8.2.2019:

Út 5.2. 2019 - Měšťanský pivovar, Ústí nad Orlicí – Hylváty

Pá 8.2.2019 - Restaurace u Cimbury, Putim (okres Písek)

Stručný program pro dny 5.2. a 8.2.:

Prezence 8:30 – 9:00

Odborné přednášky 9:00 – 13:00

Oběd 13:00

http://www.schaumann.cz/kontakt.html
https://drive.google.com/open?id=1k6I8o2nExa6K2tGAza9XWN1jl3A&usp=sharing

