
Srdečně vás zveme na

Alltech Evropská analýza 
rizik sklizně krmiv
„Zdraví zvířat a užitkovost 
X rizika Kontaminace krmiv 
mykotoxiny 2023“

seminář on-line

9:00 -10:30 hod

středa  
15. února 2023



Program semináře: 
8:45   Online přihlášení/připojení přes Microsoft Teams 

9:00 - 9:15    Představení programu Alltech analýza sklizně krmiv.
  Ing. Michal Hulík PhD. jednatel Alltech ČR. 

9:15 - 10:00    Analýza sklizně v Evropě: laboratoř 37+ Irsko +SGS labs.
  Kompletní analýza a hodnocení rizik pro chovy hospodářských zvířat.
  MVDr. Radka Bořutová, PhD. Mycotoxin management: Analytické oddělení, Alltech Evropa.

10:00 - 10:20  Praktická řešení v chovech hospodářských zvířat při riziku krmení krmiv  
  s mykotoxiny na rok 2023.
  Ing. Tomáš Berka PhD. Výživářský poradce v chovech,  Alltech ČR.

10:20 - 10:30 Dotazy 

10:30   Ukončení

Těšíme se na setkání s Vámi na semináři 15.2. 2023 v 9 hod.
Registrace: prosím pošlete email na: dvadkertiova@alltech.com

SEMINÁŘ ON-LINE přes aplikaci Microsoft Teams si stáhněte zdarma zde: https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-teams/log-in 

MYCOTOXIN MANAGEMENT

mailto:dvadkertiova@alltech.com
https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-teams/log-in


Přednášející: 

MYCOTOXIN MANAGEMENT

MVDr. Radka Bořutová PhD.  
Pracuje pro společnost Alltech od roku 2020 jako analytický a odborný specialista technického oddělení rizik 
mykotoxinů., Alltech Mycotoxin Management. V oblasti mykotoxinů v krmivářském průmyslu pracuje již přes 12 let 
se zkušenostmi z několika předních globálních firem zabývajících se výživou hospodářských zvířat. Nyní pracuje v 
celé Evropě s přeními výrobci krmných směsí na přípravě preventivních strategií kontroly, odhalování a minimalizaci 
dopadů mykotoxinů na zdraví a užitkovost hospodářských zvířat.  MVDr. Radka Bořutová PhD. získala titul doktor 
veterinární medicíny a PhD. na Veterinární Univerzitě v Košicích. Dnes je autorkou více než 14 ti oponovaných -  
peer-reviewed studií v oblasti problematiky mykotoxinů.

Ing. Michal Hulík PhD. 
Jako student Střední zemědělské školy pracoval na farmách dojnic i prasat v České republice a v zahraničí.  
Po absolvování Mendelovy univerzity v Brně 1999 obor výživa hospodářských zvířat začal pracovat pro společnost 
Alltech v České republice ale také v zemích východní Evropy. Titul PhD získal na Mendelově univerzitě při studiu rizik 
mykotoxinů ve výživě dojnic a jejich vliv na reprodukci. V současnosti pracuje pro společnost Alltech jako obchodní 
ředitel a poradce ve výživě v ČR a na Slovensku. 

Ing. Tomáš Berka PhD. 
Vystudoval Zemědělskou Universitu v Praze obor živočišná výroba a výživa hosp. zvířat.
Dokrorát získal na téma vliv hladiny močoviny v mléce na reprodukční ukazatele dojnic.
Od roku 2005 působí jako výživářský poradce společnosti Alltech v České Republice v chovech skotu.


