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organizováno ve spolupráci s Agrární komorou čR a Českým svazem chovatelů masného skotu

:15 lng' M. Vráblík
:30 lng. B. Belada

lng' P. Káčer

MVDr. J. Bažant

Zahájení

Současné trendy v obchodováním se skotem a hovězím masem
Vrývoj dotační politiky v chovu skotu

BovesPro _ komplexní platforma pro chovatele masného skotu
lBR a další nákazy masného skotu {Q-horečka, paratuberkulóza)

Přestóvka

Kontrola onemocnění masných krav v období kolem porodu
Pícninářství pomáhá ekonomice chovu
Jak zabránit chybám při vedení ekologického chovu

Zaplísněné krmivo škodí masnému skotu _ jak bojovat proti mykotoxinům
Prevence onemocněnítelat ve stádu masného skotu
Firemní nabídka společností Biomin, Jihočeský chovatel, Farmtec, Ketris
oběd

1:00

:30 Doc. MVDr.J. lllek, DrSc.

lng. R. Louwes

:30 lng, M. Berka

MVDr. R. Bořutová, PhD.

MVDr. L, Borkovec

t-tví pÓnn lc zAMYstET sE NAD PERsPEKTlvou ru*ší ŽtvočtštttÉ vÝnogv v pŘíšríu oestrtlrrÍ.
znr Nn.lr:í pRoeLÉMv n stABlNY. poRoVNAT VLAsrruí pnÁct s METoDAMl cHARAKTERlsTlcxÝut pRo pRospeRutící cgow.

poruesrtlÝtvtt PoZNATKY poopoŘlr EKoNoMlcKoU vÝxoruruosr ze uĚoĚsrÝcx PoDNlKÚ A FAREM.

oxÁzlr vÝzrunnn oopt-Ňt<ovÝcH stuŽEB posxyrovnNÝcx cHovnre lŮna společruĚ s PRoDUKTY poŘÁoruícícx rtneu.

T TAK PoSTUPY DoKLADAJíCí, Žr zruĚoĚsrví euog íMír v uospooÁŘsrví črsxÉ nrpuellrv svole rRvnlÉ ptísTo,

ro t v oogĚ, xoY soueĚx nŮzruÝcH rnxroRŮ v pŘíšrícH rrrrcn uŮŽe zÁsnoruĚ zruĚxtr srÁvruící srunct.

na seminář činí200.- Kč na osobu. Zahrnuje náklady na pronájem sálu, přípravu sborníku a ostatní. Úhrada na místě'
pnosívt (s uvroElvíH/l HesLA ''vast'tÝ sxor'; eownĎrE Do 20.1.2012. xnpactra sÁtu lE oMEZENA PoČTEM zoo ÚČnsrruíxŮ'

TAKT A lNFoRMACE: Martina Kopáčková, kopackova@jchovatel.cz, mobil: 602 395 828,

' Michaela Plodíková, michaela.plodikova@biomin.net, tel': 569 4312a7 , mobil: 733 715 588.

údaje o třídenním projektu odborných akcí JíT VPŘEDl - ToP AGRAR! Če sxÉ zemĚoĚswí zotz _ 2020 jsou k dispozici u

firem a partnerských organizací. všlcgttt zrue ucl lsou snorČrvĚ zvÁrutl
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