POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

Zajištění
konkurenceschopnosti
zlepšováním kvality mléka a
zdraví dojnic
Cílem semináře je předat účastníkům nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich
znalostí využitelných při snaze zvyšovat kvalitu mléka a snížit výskyt onemocnění v
jejich stádech. Důležitou součástí semináře bude také proces vytváření a zavádění
programu prevence mastitid a upozornění na časté chyby při dojení s cílem zajistit
nízký počet somatických buněk a mikrobiální kvalitu mléka. Součástí semináře také
bude důležitost výběru správné genetiky pro zvyšování konkurenceschopnosti se
zaměřením na produkci mléka vysoké kvality a snižování výskytu onemocnění ve
stádě. Seznámení chovatelů s nejmodernějšími dojícími technologiemi, které mohou
mít po aplikaci pozitivní vliv na kvalitu mléka. Díky šetrnějšímu dojení a selekcí zvířat
na funkční znaky vemene můžeme snižovat negativní vliv dojení na morfologii
vemene, a tím ochraňovat biologickou funkci strukových struktur, které hrají důležitou
roli v zabránění průniku patogenů do mléčné žlázy.
Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.

Termín a místo konání:
26. 2. 2019, LEDEKO, a.s., Pražská 76, 679 61 Letovice

Zemědělský svaz České republiky
PROGRAM SEMINÁŘE

Zajištění konkurenceschopnosti zlepšováním kvality mléka a zdraví dojnic
8.30 – 9.00

Prezence účastníků

9.00 – 15.00

Seminář

Program semináře:
1. Zvyšování konkurenceschopnosti výběrem správné genetiky.
2. Jak krmivem zvýšit kvalitu mléka a zlepšit zdraví dojnic?
3. Včasná identifikace mastitidních zvířat a jejich léčení.
4. Správné zvládnutí rizikových období pro vznik mastitid.
5. Zdokonalování procesu dojení díky vyvarování se častým chybám.
6. Jak a proč zajistit mikrobiální kvalitu mléka?
7. Dojicí technika.

Lektor:

doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D.
doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D.
Ing. Jaromír Ducháček, Ph.D.

Česká zemědělská univerzita v Praze

Organizační pokyny a přihláška
Vložné na semináři včetně podkladových materiálů činí 300 Kč, bude hrazeno při
prezenci.
Stravování bude zajištěno.
Přihlášky zasílejte nejpozději do 21. 2. 2019 na tyto kontaktní údaje:
Ing. Pokorná Marcela
ZS ČR, Územní organizace Blansko
Poříčí 18
678 01 Blansko
Mobil: 605 586 572
Mail: oakbk@seznam.cz
Při přihlašování, prosím, uveďte VŠECHNY následující údaje:
- Jméno a příjmení
- Věk do 40 let nebo nad 40 let
- Název PO + sídlo nebo adresa FO
- IČO
- Uveďte, zda se jedná o soukromého zemědělce nebo zaměstnance nebo
rodinného příslušníka soukr. zemědělce, který u něj pracuje, ale není jeho
zaměstnanec, příp. jinou alternativu
- Kontaktní mail
Uvedené informace musíme uvádět na prezenční listině, jelikož semináře jsou
spolufinancovány v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační
akce.
Pozvánka s programem a přihláškou bude uvedena také na: http://www.ivzops.cz

