
Rozdíl fermantace suchých a vlhkých siláží ku kvalitě mléka
• Rozdíly v požadavcích na silážování suchých a vlhkých siláží

• Parametry dobré siláže – předpoklad kvality mléka Q CZ

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

Optimalizace krmných dávek pro skot podle systému CNCPS 
• 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.

Zlepšení reprodukčních parametrů dojnic
• Praktická opatření pro zlepšení reprodukce dojnic

• Nabídka plemenných býků

Ing. Jaroslav Smažík, Reprogen a.s.

SARA – tichý nepřítel vašeho stáda ( předpoklad dosažení 

kvality mléka Q CZ )
• Metabolické onemocnění s velkými důsledky

• Jak předcházet vzniku a jaká opatření zvolit

MVDr. Jiří Davídek, praktický veterinární lékař

Výroba objemných krmiv – předpoklad dosažení kvality mléka 

Q CZ

• Porovnání výroby objemných krmiv v roce 2018 s hystorií

• Hlavní parametry pěstovaných druhů pícnin

• Praktické výsledky pěstování pícnin v roce 2018

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

Místo konání semináře: Čt 21.2.2019 - lovecký sál společnosti Jasanka s.r.o. – Chabrovice

JARNÍ CYKLUS SEMINÁŘŮ 2019
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, Reprogen a.s., FarmVet s.r.o.

FarmVet



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 21.2.2019 – lovecký sál společnosti Jasanka, Chabrovice (okr. Tábor)

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

Stručný program:

Prezence 8:30 – 9:00

Odborné přednášky 9:00 – 13:00

Oběd 13:00

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

