Celostátní síť pro venkov ve spolupráci se Střední zemědělskou školou a Střední
odbornou školou Poděbrady si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář

Začínáme podnikat v zemědělství
Reprodukce jako předpoklad produkce
Seminář proběhne dne 6. listopadu 2018 od 8 hodin
v aule Střední zemědělské školy v Poděbradech
adresa: Boučkova 355/49, Poděbrady
Cílem semináře je přiblížit mladým lidem problematiku podnikání v zemědělství
s akcentem na chov zvířat a reprodukci. Budou představeny dotační možnosti
v rámci agrárního resortu, s akcentem na Program rozvoje venkova. Dále budou
prezentovány požadavky na reprodukci zvířat z pohledu budoucího chovatele. To
vše doplněno o zkušenosti přímo z praxe.
Program semináře:
Zahájení semináře: 8:00 hod., prezence od 7:30 hod.
8:00 – 8:15 hod.
Celostátní síť pro venkov
Mgr. Jan Veselský – Státní zemědělský intervenční fond
Program rozvoje venkova 2014–2020
Mgr. Jan Veselský – Státní zemědělský intervenční fond
8:15 – 9:45 hod.
Reprodukce hospodářských zvířat - bez reprodukce není produkce
Ing. Jiří Šichtař, Ph.D. – ČZU, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních
zdrojů
přestávka (9:45 – 10:00 hod.)
10:00 – 11:30 hod.
Management reprodukce - jak welfare v chovu zvířat ovlivňuje reprodukční
ukazatele
Ing. Jiří Šichtař, Ph.D. – ČZU, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních
zdrojů
11:30 – 12:30 hod.
Zkušenosti z praxe – představení projektů PRV (vliv investic do ustájení dojnic
na kvalitu reprodukce, koncept vlivu welfare v chovu zvířat na kvalitu
reprodukce)
Ing. Martin Zdrůbek - FARMCZSYSTEM, s.r.o.
Jakub Kraus - HYPRED CZECH, s.r.o.

V rámci všech bodů programu bude umožněna diskuse mezi účastníky za účelem
sdílení zkušeností a příkladů dobré a špatné praxe.
Předpokládaný konec semináře: 13:15 hod.
Účast na semináři je BEZPLATNÁ.
Občerstvení je hrazeno Celostátní sítí pro venkov.
Rezervace místa na semináři prostřednictvím emailu: jan.veselsky@szif.cz
Za organizátory srdečně zvou
Ing. Zdeněk Procházka – ředitel RO SZIF Praha
Mgr. Jan Veselský – Celostátní síť pro venkov, RO SZIF Praha
Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zveřejněny na
www.szif.cz

