CZ DELTA, GENOSERVIS, CHOVSERVIS, ISB GENETIC, REPROGEN
SVAZ CHOVATELŮ HOLŠTÝNSKÉHO SKOTU ČR, MTS - WWS
si Vás dovolují pozvat na workshop

REPRODUKCE 2008
Workshop je určen pro inseminační techniky, další osoby inseminující plemenice skotu, zootechniky,
reprodukční techniky, plemenářské pracovníky, včetně pracovníků firem, které nejsou spolupořadateli.
Účast je zdarma.
Motto workshopu:
Chovatelé v ČR udělali za poslední roky značný pokrok v oblasti managementu stád. To vede ke stále lepšímu
využití genetického materiálu, kterým disponují. Bez ohledu na pokrok v managementu stád, reprodukce stáda byla,
je a bude i nadále jednou z hlavních výzev jejich každodenní práce. V důsledku změn v přístupu k chovu skotu,
povaze, velikosti stád, rostoucí užitkovosti apod., hrají stále větší roli různé synchronizační programy. Jako jeden
z relativně nových produktů řešení obratu stáda se rozšiřuje např. sexované sperma.
Různí autoři se shodují, že vliv samotného spermatu na zabřezávání stáda, je jen cca 1 %. To platí za
předpokladu, že sperma je v okamžiku inseminace plnohodnotné. V případech, kdy došlo v průběhu výroby,
skladování, překládání či přípravy na inseminaci k jeho poškození, může vliv samotné inseminační dávky na březost
výrazně stoupnout.
Při pravidelném opakování každé činnosti vznikají podvědomé automatismy. A to i včetně chybných postupů.
Jakékoliv, třeba i malé zlepšení v oblasti zacházení s inseminačními dávkami, při jejich přípravě k inseminaci
či při vlastním úkonu, je ku prospěchu všech stran a především chovatelů.
Na workshopu vystupuje pan Dr. Joel Mergler z USA a další přizvaní hosté. Zájemci se mohou účastnit
kteréhokoliv z pěti níže uvedených workshopů.
DATUM, ČAS, MÍSTO SEMINÁŘE:
- pondělí 5.5.2008, 13:00 - 16:30, budova Reprogenu, Planá nad Lužnicí - v Plané nad Lužnicí odbočit na
silnici 409, směr Chýnov, při výjezdu z Plané po levé straně
- úterý 6.5.2008, 8:00 - 11:30, středisko účelové činnosti Kunín, budova ŠZP Nový Jičín VFU Brno - budova je
u silnice z Nového Jičína na Opavu u zámku
- úterý 6.5.2008, 13:00 - 16:30, Hospůdka ve stodole, farma J. Němce, Záběštní Lhota u Přerova, ze silnice
436 Přerov - Tršice, v Penčicích odbočte na Záběštní Lhotu, hospůdka je vlevo, před zatáčkou, po cca 200
metrech
- středa 7.5.2008, 8:00 - 11:30, ředitelství firmy CHOVSERVIS, Slezské předměstí, Zemědělská 897, Hradec
Králové - výpadovka z městského okruhu směr Rychnov nad Kněžnou, Šumperk, pojedete kolem
Baumaxu, Lidlu a pak ještě cca 800 m a na pravé straně je budova s upoutávkou na odbočku vlevo
k firmě CHOVSERVIS.
- středa 7.5.2008, 13:00 - 16:30, zasedací místnost ISB Genetic, Ledečská 2917, Havlíčkův Brod - napravo od
silnice číslo 150 při výjezdu z Havlíčkova Brodu na Světlou nad Sázavou.
Kontaktní osoby pro přihlašující se zájemce:
Baloun - ISB GENETIC (604-130-140), Burdych - CHOVSERVIS (603-494-484), Novotný - MTS (602-406-062),
Duchoň - REPROGEN (602-244-280), Zahradník - GENOSERVIS (602-515-089)

