
 
 

 

Vážený partner.  

V dnešnej dobe sú poľnohospodári, a najmä chovatelia všetkých druhov hospodárskych zvierat ťažko 

skúšaní. Medzi najväčšie výzvy patria vysoké ceny vstupov, nízke výkupné ceny produkcie, nedostatok kvalitnej 

pracovnej sily a mnohé ďalšie faktory prostredia. Väčšinu z nich chovateľ nemôže ovplyvňovať. Sú však aj také 

faktory, ktoré sa ovplyvniť dajú. Jedným z nich je kontaminácia skrmovaných obilovín mykotoxínmi, ktoré dokážu 

spôsobiť, a aj spôsobujú chovateľom významné finančné straty. Z toho dôvodu začína byť téma mykotoxínov vo 

svete aj na Slovensku jednou z najhorúcejších v oblasti výživy hospodárskych zvierat. Spoločnosť BIOMIN, ako 

svetový líder v oblasti výskumu mykotoxínov a ich účinkov, cíti potrebu zdvihnúť povedomie o tejto problematike 

v odbornej obci na Slovensku. Slovenský tím spoločnosti BIOMIN, sa preto rozhodol, pod záštitou Slovenskej 

Holsteinskej Asociácie, Únie Hydinárov Slovenska, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Univerzity 

veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a s mediálnou podporou časopisu Slovenský Chov zorganizovať 

vedeckú konferenciu na tému:  

 
Mykotoxíny vo výžive HZ ako pôvodcovia produkčných 

a reprodukčných problémov a možné riešenia. 
 
 
09:30- 10:00  -Prezentácia účastníkov s odovzdaním účastníckeho balíčka 
 
10:00- 10:05  -Otvorenie konferencie a privítanie účastníkov  

   Dr. Jaroslav Langer, riaditeľ spoločnosti BIOMIN Slovensko 
 

10:05- 10:35  -Mykotoxíny všeobecne a ich rozdelenie 
Doc. Ing. Miroslav Juráček PhD., zástupca vedúceho Katedry výživy     
zvierat, SPÚ Nitra, špecialista na mykotoxíny 
 

10:35- 10:50  -Aktuálne informácie z hydinárstva v SR 
   Ing. Mgr. Daniel Molnár, riaditeľ Únie hydinárov Slovenska 
 

10:50- 11:20  -Produkčné a reprodukčné problémy hydiny spôsobené    
  mykotoxínmi 

    Doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD., Katedra hydinárstva a malých  
  hospodárskych zvierat, SPU Nitra  
 

11:20- 11:50 -Prestávka 
 
11:50- 12:35 -Produkčné a reprodukčné problémy HD spôsobené mykotoxínmi 

Prof. MVDr. Mudroň Pavol, PhD., Dipl. ECBHM, Prednosta kliniky     
prežúvavcov, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach 
 

12:35- 13:35 -Praktické skúsenosti s mykotoxínmi v praxi ošípaných 
    Miloš Kubíček, Poalomo Loštice a.s., Česká republika 
 
13:35- 14:00 -Diskusia a záver 
 
14:00   Obed s posedením 
 

Konferencia sa uskutoční 10. novembra v Hoteli Kaskády v Sliači-Sielnici.    

Týmto si Vás dovoľujeme čo najsrdečnejšie pozvať načerpať nové vedomosti a stretnúť kolegov 

chovateľov.  

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č.: 0903 201 052 alebo e-mailovej 

adrese:  

office. slovakia@biomin.net 


