
JARNÍ CYKLUS SEMINÁŘŮ 2020
SCHAUMANN váš profesionální partner v poradenství pro chov a výživu hospodářských zvířat

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.

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.

Nastává doba post-antibiotická? 
• Nová evropská veterinární legislativa od 28.2.2022
• Co se změní ve veterinární praxi?

• Budou nové povinnosti a sankce?

MVDr. Libor Borkovec, Zoetis Česká republika

Zakládání porostů pícnin a jejich sklizeň v praxi
• Časté chyby v odchovu telat a jak je řešit

• Onemocnění malých telat - jak jim předcházet

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

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

Dovolujeme si vás pozvat na odborný seminář pořádaný firmou SCHAUMANN ČR s.r.o. v rámci zlepšení 
kvality mléka Q CZ ve spolupráci s Zemědělský svaz ČR, ČTPZ, AK ČR, Zoetis

Místo konání semináře: Čt 13.2.2020 - lovecký sál společnosti Jasanka s.r.o. – Chabrovice



JARNÍ CYKLUS SEMINÁŘŮ 2020
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, nebo 

mira_picha@schaumann.cz, novak@schaumann.cz . Přesná místa pořádaných seminářů jsou k dispozici na mapě na tomto odkazu

Místo konání semináře:

Čt 13.2. 2020 - lovecký sál společnosti Jasanka, Chabrovice (okr. Tábor) 

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
https://drive.google.com/open?id=1k6I8o2nExa6K2tGAza9XWN1jl3A&usp=sharing

