
 

 

LINAGRI s.r.o. 

ve spolupráci s 

Mendelovou univerzitou v Brně a Zemědělským svazem ČR 

 

Vás zvou  na konferenci 

 

 Inovace ve výživě dojnic 
a další aktuální témata 

 

 

Termín : 9.11.2017 

Doba konání : 10:00 – 17:00 

Místo konání : Hotel Akademie Hrubá Voda (okres Olomouc), www.hotelhrubavoda.cz 

 

Hlavní témata a přednášející (10:00 – 13:00) : 

1. Inovativní krmení telat a dojnic během tranzitního období. 
Prof. dr hab. Adam Traczykowski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy 

 

Vedoucí katedry Hygieny zvířat a mikrobiologie. Zároveň je vlastníkem firmy VITTRA, 

čímž je jeho vědecká činnost velmi úzce spjata i s praxí. Taktéž je garantem výživy  a 

krmných dávek TOP chovatelů dojnic v Polsku (např. Kietrz, 3000 ks dojnic, 12000 litrů 

užitkovost, 20000 litrů dojnice rekordmanka).  

2. Prevence zdravotního stavu mléčné žlázy a vliv výživy dojnic na 

mléčné složky. 
Doc. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D., Mendelova universita v Brně 

3. Nové metody hodnocení proteinů a carbohydrátů v krmivech pro 

dojnice. 
Dr. Ing. Jiří Třináctý, AgroDigest s.r.o. 

  

http://www.hotelhrubavoda.cz/


 

 

Přednášející k dalším aktuálním tématům : 
 

• Prof. Ing. L. Zeman, CSc., dr.hc., Mendelova universita v Brně 

• prof. Ing. Zdeněk Mudřík, CSc., Česká zemědělská univerzita v Praze 

• Ing. L. Zábranský, Ph.D., Jihočeská universita v Českých Budějovicích   

• doc. Ing. Branislav Gálik, PhD., Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre 

• doc. Ing. Miroslav Juráček, PhD., Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre 

• doc. Ing. Milan Šimko, PhD., Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre 

• MVDr. Lukáš Hlubek, Veterinar.eu 

 
 
Další aktuální témata: 
 

• Nejnovější praktické výsledky využití betaglukanů, mannanoligosacharidů a 

selenmethioninu ve výživě dojnic, drůbeže a prasat. 

• Vliv probiotických krmných aditiv na funkční stav bachoru.  

• Příčiny syndromu nízkého tuku v mléce 

• Využití olejů ve výživě polygastrů a monogastrů 

• Řepka či sójové boby jako zdroje proteinů – alternativa k sóji 

• Přechod na kukuřičné siláže z nové sklizně 

• Praktické zkušenosti s GMO free výživou ve velkochovu malých přežvýkavců 

(1000 ks) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na konferenci se můžete přihlásit do 31.10.2017 na adresu prihlaska@linagri.cz 

Přihláška je rovněž ke stažení na adrese www.linagri.cz/prihlaska  
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