ЗАПРОШУЄМО
НА SILAGE
WORKSHOP

19

С Е РП Н Я 2020 Р О КУ

Іллінці, Вінницька область,
на базі Іллінецького державного
аграрного коледжу

Доброго дня!
Запрошуємо Вас на Silage workshop, який відбудеться 19 серпня
2020 року. Місце проведення: Іллінці, Вінницька область, на базі
Іллінецького державного аграрного коледжу.
На Silage workshop Ви дізнаєтесь, як заготовити силос, щоб
збільшити надої. Продемонструємо різницю між зерновими і
силосними гібридами. Порівняємо силосні гібриди і покажемо,
чому треба обирати саме їх. Ми розкажемо на якій висоті треба
збирати кукурудзу і як це може впливати на зростання молочної
продуктивності ВРХ.
На Silage workshop відомий в Україні спеціаліст в галузі молочного і
м’ясного
скотарства
Михайло
Травецький,
представник
стейкхолдерів, кандидат ветеринарних наук, директор ТОВ «Проект
Травецький», експерт з ефективного управління тваринництва –
поділиться практичним досвідом та розкаже про особливості
силосних гібридів кукурудзи, а також принципи годівлі ВРХ.
Для учасників заходу буде продемонстровано правильність
закладання силосу в силосну яму для отримання якісного корму,
щоб збільшити надої у ВРХ та зменшити собівартость молока.
Будемо раді бачити Вас серед учасників заходу!

Реєстрація учасників, вітальна кава

09:00

09:30

09:30

09:40

Ящук В.М., ОТГ

09:40

09:50

Пиндус В.В. ДАК

09:50

10:15

Полтавець А.В. LNZ Group

10:15

10:45

Травецький М.
незалежний експерт

Важливість тваринництва сьогодні.
Можливий заробіток із тваринництва.
Технологічність закладання силосної ями.
Важливість збалансованого раціону.

10:45

11:15

Чорний Л. LNZ Group

Переваги силосних гібридів
Leafy-Floury типу бренду UNIVERSEED

11:15

11:35

Відеопрезентація

11:30

12:00

Кава-брейк

12:00

12:30

Переїзд на поле

(м. Іллінці, вул. Соборна 136, ресторан Варвара)

Група 1

Група 2
Основні особливості закладки
силосної ями

12:30

13:10

Презентація силосної лінійки
UNIVERSEED, демонстрація збирання
силосу та представлення силосної
техніки від компанії «Конкорд»

13:10

13:30

Переїзд на поле

13:30

14:10

Основні особливості
закладки силосної ями

14:10

14:30

Повернення до ресторану

14:30

Вступне слово

Святковий обід

Презентація силосної лінійки UNIVERSEED,
демонстрація збирання силосу та силосу
та представлення силосної техніки
від компанії «Конкорд»

