
Študijná cesta do špičkových 
chovov východného Nemecka



Najbližšia študijná cesta už 
25. septembra 2017 

Načasovanie je veľmi dobré. Cena mlieka stúpa - poďte sa inšpirovať na chovy, ktoré
dlhé roky stabilne doja 40 litrov na dojenú kravu a deň.

Navštívime tri špičkové veľké farmy východonemeckej oblasti Sasko

Sú medzi nimi aj podniky, ktoré už roky nekŕmia sóju a uzatvárajú laktácie v
priemere nad 12000 kg!

SK FARM Partners pravidelne organizuje 
študijné cesty do USA a krajín EÚ.



Čo robia inak, keď vedia dlhodobo dosahovať úžitkovosť 40 litrov na dojenú kravu a deň?

Aké inovatívne manažérske metódy praktizujú vedúci pracovníci na farmách?

Ako je farma organizovaná, ako sú riadené a kontrolované procesy?

Ako dosahujú výborný zdravotný stav stáda?

Ako vyzerá ich kŕmna dávka a napr. osevný plán?

Aká je detailná ekonomika ich úspešnej výroby mlieka?

Tlmočenie je zabezpečené

Perfektný manažment - Zdravé kravy - Veľa mlieka - Ekonomická výroba mlieka



Prvý z navštívených chovov je veľké družstvo s diverzifikovaným výrobným
programom.

Druhá spoločnosť dojí svoje veľké stádo prostredníctvom viac ako 20 dojacích
robotov.

Tretí podnik spustil minulý rok do prevádzky novú maštaľ pre 1600 kráv a roky
nekŕmi sóju.



Študijná cesta bude spojená aj s návštevou organizácie LKV Lichtenwalde, ktorá
vykonáva kontrolu úžitkovosti v tejto spolkovej republike a zároveň
prevádzkuje špičkové akreditované laboratórium na analýzu objemových
krmív - LKS Lichtenwalde, kde ročne vykonajú 60 000 analýz krmív.

Tu sa budeme môcť dozvedieť o nových trendoch v produkcii a hodnotení
vysokokvalitných objemových krmív, ktoré sú ďalším dôležitým motorom
vysokej dojivosti a vynikajúcej ekonomiky výroby mlieka.



Počas celej študijnej cesty nás bude sprevádzať Prof. Dr. agr. habil. Manfred
Hoffmann, špičkový odborník vo výžive prežúvavcov s 50 ročnými
skúsenosťami, ktorý je hlavným konzultantom SK FARM odborníkov na
výživu, a zároveň je aj poradcom na všetkých navštívených chovoch.

Prof. Dr. Hoffmann bude pripravený spolu s vrcholovými manažérmi
navštívených chovov, pracovníkmi kontroly úžitkovosti a laboratória
zodpovedať všetky Vaše odborné otázky.



Študijné cesty SK FARM Partners s.r.o. organizuje v počte do 20 osôb, aby sme dopriali každému 
účastníkovi dostatok priestoru na zodpovedanie jeho odborných otázok.

Študijný pobyt, vrátane cestovného z Bratislavy a do Bratislavy, 3 x ubytovania v dvoj- a troj-
lôžkových izbách v Nemecku a stravy v rozsahu plnej penzie v Nemecku, ponúkame za 

bezkonkurenčnú cenu 690 EUR bez DPH na osobu. Počet miest je obmedzený, riadime sa 
pravidlom - poradie je určené poradím pripísania platby na účet spoločnosti SK FARM Partners s.r.o.

Cena za prípadné ubytovanie v jedno-posteľových izbách - k dispozícii na požiadanie.

Cena nezahŕňa dopravu do Bratislavy a ubytovanie a stravu na Slovensku, a taktiež nezahŕňa 
žiadne poistenie a vreckové, resp. stravovanie mimo balíka, ktorý zabezpečuje SK FARM Partners.

Faktúru si môžete daňovo uplatniť, keďže sa jedná o študijnú cestu.  

Prihlásiť sa môžete mailom, prípadne telefonicky do 15.9.2017 na nižšie uvedených 
kontaktoch - telefón: 02 / 212 92 095 ; email: info@skfarm.sk

Termín konania študijnej cesty: 25. september - 28. september 2017

(odchod z Bratislavy 25.9.2017 o 8,00; príchod do Bratislavy 28.9.2017 o 18,00)

mailto:info@skfarm.sk

