
KVALITA MLÉKA Q CZ

OPATŘENÍ PRO ZLEPŠENÍ KVALITY OBJEMNÝCH KRMIV & ŘEŠENÍ TEPELNÉHO STRESU DOJNIC

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

2. Ekonomické aspekty letního tepelného stresu a chlazení 

dojnic – případy českých mléčných farem 
Dr. Israel Flamenbaum, Cow Cooling Solutions) Ltd. 

Překlad a tlumočení MVDr. Jiří Davídek, praktický veterinární lékař, FarmVet s.r.o.

Dovolujeme si vás pozvat na seminář pořádaný firmou 
SCHAUMANN ČR s.r.o.  ve spolupráci se ZS ČR, Agrární komorou, 

ČTPZ a FarmVet s.r.o. FarmVet

Dr. Israel Flamenbaum je světově proslulým odborníkem, 
který přináší více než čtyři desetiletí zkušeností v oblasti 
chovu mléčného skotu - specializuje se na strategické 
plánování farem dojnic v teplém podnebí s důrazem na 
zmírnění tepelného stresu. Po dlouhé kariéře v zemědělských 
podnicích a univerzitě pracoval od roku 2008  pro ministerstvo 
zemědělství státu Izrael, kde zastával pozici ředitele divize živočišné 
výroby. V současné době je soukromým konzultantem na plný úvazek a 
cestuje po celém světě na pomoc vládním institucím, mlékárenským 
družstvům a soukromým mléčným farmám.

Více na http://www.cool-cows.com/index.htm

1. Zkušenosti z roku 2018 pro kukuřičné siláže a jejich uplatnění 

pro stávající situaci v rámci zlepšení kvality mléka

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

3. Jaké výhody přináší použití speciálních konzervantů pro kukuřičné siláže v rámci zlepšení produkce a kvality mléka, Jak to 

vlastně funguje? Co je důležité a co jsou výmysly. Ing. Dušan Kořínek, Ph.D., SCHAUMANN ČR s.r.o.

4. Správné nastavení samochodné řezačky výrazně ovlivňuje výsledek silážování, zásady pro správnou funkci řezačky, časté chyby, jejich 

odstranění a řešení provozních problémů, Marek Fikejs STROM CZ produktový manažer samochodné řezačky JOHN DEERE

Přednášky a přednášející:

5. Úspěchy a chyby silážování v návaznosti na ekonomiku a kvalitu výroby mléka, praktické poznatky výroby objemných krmiv z 

regionu – náměty na zamyšlení, Ing. Miroslav Pícha, odborný poradce pro chov a výživu SCHAUMANN ČR s.r.o.

http://www.cool-cows.com/index.htm


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

Místo konání semináře:

Čt 25.7.2019 - lovecký sál společnosti Jasanka s.r.o. – Chabrovice

Program seminářů:

Prezence 8:30 – 9:00

Odborné přednášky 9:00 – 13:00

Oběd 13:00
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