JARNÍ CYKLUS SEMINÁŘŮ

2020

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 s:
Zemědělský svaz ČR, ČTPZ, Farmvet s.r.o., Vedilab spol. s r.o., Komora veterinárních lékařů

FarmVet
Trávy versus leguminózy
ve výživě vysokoprodukčních dojnic
•
Leguminózy a trávy – porovnání živinové kvality
•
Co je zdravější pro vysokoprodukční dojnice?
•
V čem spočívají rozdíly a jak je efektivně využít v praxi
MVDr. Tomáš Mitrík, Ph.D. , nezávislý odborný poradce, FeedLab s.r.o.

Zkušenosti s využitím travních porostů GREENSTAR v praxi
•
•

5 let praktických zkušeností se speciálními osivy
Co je největším přínosem osiv GREENSTAR?

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

Výsledky a přínosy cíleného usměrňování fermentace
v silážní praxi
•
Jak a na co se přemění energie vodorozpustných cukrů v siláži a jak to využít?
•
Cílené usměrnění silážní fermentace v praxi
•
Chyby, kterým bychom se měli určitě vyhnout!
MVDr. Tomáš Mitrík, Ph.D. , nezávislý odborný poradce, FeedLab s.r.o.

Mastitidy a antibiotická politika EU
•
Nová evropská veterinární legislativa od 28.2.2022
•
Co se změní ve veterinární praxi?
•
Jaká omezení a komplikace můžeme očekávat?
•
Budou nové povinnosti a sankce?
MVDr. Oto Huml, diagnostik a terénní veterinární lékař, Vedilab s.r.o. (12, 13, 14, 19, 20.2.)
MVDr. Karel Daniel, viceprezident KVL, praktický veterinární lékař (11, 18, 25 ,26.2)

Klíč zdravého stáda - zdravá telata
•
Časté chyby v odchovu telat a jak je řešit
•
Onemocnění malých telat - jak jim předcházet
MVDr. Jiří Davídek, praktický veterinární lékař (12, 13, 14, 19, 20.2)
MVDr. Josef Trajlínek, praktický veterinární lékař (11, 18, 25 ,26.2)

MOOML 20
•
Nová generace systému MOOML
•
Jaké novinky přináší verze 20?
•
Na co se můžeme těšit?
Ing. Dušan Kořínek, Ph.D., SCHAUMANN ČR s.r.o
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Místa konání seminářů:

Stručný program :
Prezence
Odborné přednášky
Oběd

8:30 – 9:00
9:00 – 13:00
13:00

Út 11.2. 2020 - Měšťanský pivovar, Ústí nad Orlicí – Hylváty)
St 12.2. 2020 - Hotel na Farmě, Choťovice (okres Nymburk)
Čt 13.2. 2020 - lovecký sál společnosti Jasanka, Chabrovice (okr. Tábor)
Pá 14.2.2020 - Malesický Dvůr, Malesická náves 1, Plzeň
Út 18.2.2020 - hotel Skalský Dvůr (okres Ždár nad Sázavou)
St 19.2.2020 - Hospoda u Cimbury, Putim (okres Písek)
Čt 20.2.2020 - Hotel LIONS – školicí středisko, Nesuchyně
Út 25.2.2020 – Pivovarský hotel, Kojetín (okres Přerov)
Čt 26.2.2020 – Buly Aréna - Kravaře

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

