Найкращий силос та раціони ВРХ
Запрошення на практичний семінар
Посольство Великої Британії в Україні запрошує відвідати практичний
семінар Найкращий силос та раціони ВРХ за участі британської
«зірки» силосування доктора Дейва Девіса. 30 років досвіду у доступній
та зрозумілій формі! Співорганізатори семінару – офіційний
представник JCB - компанія CML, дистриб’ютор преміксів ТОВ «Райт
Френк», партнер Latievents. Захід розраховано на директорів
господарств ВРХ, головних зоотехніків, спеціалістів із заготівлі кормів
та агрономів.
Дата:
Час:
Місце:

17 жовтня 2017 року
9:00 – 17:00
ТДВ «Терезине», вул. Першотравнева
Білоцерківський р-н, Київська обл.

2,

смт.

Терезине,

Просимо підтвердити Вашу участь на електронну адресу
pavliuk@latifundistmedia.com або за телефоном 050 381 56 87
Участь БЕЗКОШТОВНА
Кожен учасник семінару отримає пам'ятний подарунок
Попередня реєстрація обов’язкова, кількість місць обмежена

Попередня програма заходу
17 жовтня 2017
ТДВ «Терезине», вул. Першотравнева 2, смт. Терезине, Білоцерківський р-н,
Київська обл.
8:00

Безкоштовний трансфер від станції метро Теремки, м. Київ

9:00 – 9:30

Реєстрація, ранкова кава

9:30 – 9:40

Відкриття та вітальне слово, Кеті Коттрелл, Перший секретар, Керівник
комерційного відділу, Посольство Великої Британії в Україні

9:40 – 11:40

Лекція Організація процесу заготівлі для покращення якості силосу та
показників продуктивності ВРХ, д-р. Дейв Девіс, незалежний експерт із
силосування, Великобританія

11:40 – 11:50

Питання-відповіді

11:50 – 12:10

Британське чаювання, неформальне спілкування

12:10 – 12:30

Вищий пілотаж на трамбуванні зеленої маси, Семен Костін, менеджер с.-г.
техніки JCB

12:30 – 13:00

Важливість якісного силосу для виробництва рентабельного молока,
Руслан Сусол, д-р с.-г. наук, професор, науковий консультант ТОВ «Райт Френк»

13:00 – 14:00

Перерва на смачний обід, неформальне спілкування

14:00 – 15:00

Майстер-клас із візуальної оцінки силосу біля силосного бурту, практичний
аудит ферми
Техніка JCB в процесах виїмки силосної маси, приготуванні та
згодовуванні раціону

15:10 – 15:30

Майстер-клас із визначення ефективності перетравності силосу в кормі

15:40 – 16:00

Розіграш призів від компаній та спонсорів

16:00 – 16:15

Переїзд на модернізовану частину ферми

16:15 – 17:00

Огляд ферми

17:00 – 17:10

Повернення на першу ферму, завершення програми

17:20

Безкоштовний трансфер до станції метро Теремки, м. Київ

Просимо підтвердити Вашу участь до 12-го жовтня 2017 р.

