REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje
Třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
www.rakkhk.cz, rakkhk@seznam.cz

Dotační projekt 9.F.e. Regionální přenos informací ve spolupráci s Regionálním
informačním střediskem Královehradeckého kraje Vás zve na

SEMINÁŘ PRO CHOVATELE
HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
který se koná 22.října 2019
Hotel Pod Zvičinou
Dolní Brusnice 96, 544 72 Bílá Třemešná
Chov masného skotu je považován za nenáročnou formu hospodaření zaměřenou více na čerpání dotací než na
hospodaření. Praktikující chovatelé ale vědí, že i tato výroba je náročná na znalosti. Představíme Vám možnosti, jak
zlepšit svou každodenní praxi.
Od příštího programového období (nová SZP) se bude výrazně omezovat používání antimikrobiálních látek v chovech
hospodářských zvířat. Zvýší se důležitost preventivních opatření v chovech a přibydou administrativní povinnosti. Na
co se připravit a jestli je možné toto další omezení nějak využít ke svému prospěchu se dozvíte na našem semináři.
Program
8:30 – 9:00
Prezence
9:00-11:30
Chov a šlechtění masného skotu pro neplemenařící
chovatele, aneb jak a proč využívat šlechtitelské
poznatky v užitkovém chovu. Ekonomické souvislosti a
dotační podpora pro chovatele masného skotu.
Možnosti přístupu k nejnovějším poznatkům pro
běžného chovatele masného skotu.
Kamil Malát, Alena Svitáková,
Český svaz chovatelů masného skotu
Ing.Jan Syrůček, Ph.D., VÚŽV
11:30 – 12:00
Přestávka

12:00 – 13:00
Připravované změny v používání antimikrobik
(antibiotik) v chovech hospodářských zvířat v nové SZP,
aneb proč nám omezí antibiotika a co nás ještě čeká
(administrativní povinnosti)
odborný pracovní ÚSKVBL
Ústav pro státní kontrolu veterinárních
biopreparátů a léčiv
13:00 – 13:30
Oběd
13:30 – 15:30
Příprava na omezení používání antimikrobik (antibiotik)
v chovech hospodářských zvířat – preventivní opatření a
co nám to může přinést dobrého
MVDr. Ondřej Bečvář

Seminář je určen pro mikro, malé a střední podniky. Vstup na seminář je zdarma.
Z organizačních důvodů prosíme o předběžné přihlášení do 15.10.2019 prostřednictvím formuláře
na webu: https://forms.gle/ADxhD4T1yFRcMfGK9
Ubytování v místě možné, zařizuje si každý individuálně, kontakt: www.hotelpodzvicinou.cz
V případě dotazů pište na: rakkhk@seznam.cz, tel. 702 082 483

