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Inovace ve faremním zpracování zemědělských produktů 
 

V rámci projektu PRV 16/002/01110/164/000112 jsme pro Vás připravili seminář pod vedením prof. Ing. 
Květoslavy Šustové, Ph.D. zaměřený na zlepšení znalosti v oblasti výroby a zpracování mléka a 
mléčných výrobků. 
Během semináře budou představeny především zásady HACCP, zpracování mléka, výroba sýrů a jejich 
jakost. Po ukončení teoretické části bude následovat ještě praktická ukázka ve formě degustace 
vybraných sýrů a hodnocení jejich kvality. Účastníci semináře mohou dovézt vlastní produkty, které 
budou následně také hodnoceny. 

 

Kdy a kde? 
 

11. ledna 2018 - Mléko a mléčné produkty - zásady dodržování HACCP 

 
 
- teorie: 9:00 až 15:00 

Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno 
Budova C, 1. patro 

- praktická část: 15:00 až 17:00 
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno 
Budova C, 1. patro 

 
 
 
Cílem seminářů je posílit vědomosti a znalosti chovatelů v oblasti nových poznatků ve faremním zpracování 
zemědělské prvovýroby. Lektoři nastíní základní problematiku kvalitního a efektivního zpracování mléčné 
produkce s důrazem na bezpečnost a efektivnost výroby potravin pro konečného spotřebitele. 
 
Vzrůstají požadavky na kvalitu zemědělských produktů, jak rostlinné, tak i živočišné výroby. Způsob, jak 
posílit postavení zemědělského podniku a jeho konkurenceschopnosti, je diverzifikace jeho produkce při 
využití nových postupů a zefektivnění managementu zemědělských podniků. 
 

Cílovou skupinou beneficientů jsou především: 
   zemědělští podnikatelé a jejich zaměstnanci a spolupracující osoby 
   výrobci krmiv nebo potravin nebo jejich zaměstnanci 
   vlastníci zemědělské a lesní půdy nebo jejich zaměstnanci 

 

Účastnický poplatek je 400,- Kč/osoba (300 Kč/osoba pro členy SMA ČR). Poplatek se bude hradit 
v hotovosti na místě. Kapacita kurzu je 20 osob. Pro všechny přítomné je zajištěno občerstvení.  

 

Přihlášení na seminář online: 
http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/  
- po zadání názvu pořadatele „Společnost mladých agrárníků“ se Vám zveřejní všechny semináře, které pro 
Vás pořádáme i s aktivním odkazem na přihlášení 
- bez přihlášení se nebudete moci daného semináře bohužel zúčastnit  
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