
Volac Agro-Best spol. s r.o. 
Běstovice 115, 565 01 Choceň, tel./fax: +420 465 471 763, email: agrobest@agrobest.cz, www.agrobest.cz

Volac Agro-Best spol. s r.o. vás zve na  

XX. výroční konferenci
která se koná 

22. 3. 2018 v Zámeckém pivovaru v Litomyšli 
(www.esclitomysl.cz, parkování na nádvoří)

Program:
9.00 prezence, občerstvení

9.30 zahájení

9.30 – 10.45 Jamie Robertson  
 Vliv prostředí, hygieny a ustájení na odchov telat 

10.45 – 11.30 Niall Jaggan  
 Novinky v mléčné výživě telat, program Feed for growth

11.30 – 11.45 přestávka

11.45 – 13.00 Dr. Dave Davies PhD.  
 Rozhodující momenty při sklizni a silážování pícnin

13.00 – 13.45 Dr. Gianni Bazzano Italský mléčný trh ve vazbě na výrobu sýra

13.45 raut, ukončení



Jamie Robertson MSc., BSc. (Agr), MIAgrE
Studoval zemědělské vědy na Aberdeen University v Anglii, poté odešel do zahraničí, kde se věnoval rozvíjení 
chovatelských programů skotu. Do Aberdeenu se vrátil v roce 1984 aby získal titul MSc (produkce zvířat) a pra-
coval zde na projektech zkoumání vztahů prostředí a zdraví zvířat. Při práci v SAC centre pro Rural Buildings 
a na University of Aberdeen byl Jamie také zástupcem International Commision for Agricultural Engineering 
v pracovní skupině pro ustájení zvířat a prostředí a také specialistou na skot pro organické zemědělství a Aber-
deen University a členem pro BSAS a SOPA. V současné době je ředitelem Livestock Management Systems Ltd 
a čestným vědcem na University of Aberdeen.

Niall Jaggan
Vystudoval marketing na univerzitě v Londýně, poté pracoval pro společnost Pfizer jako marketingový ředitel 
veterinární divize. V současnosti je na pozici Global Product Manager ve společnosti Volac

Dr. Dave Davis
ukončil studium na Aberystwyth University v  roce 1988 titulem BSc a pokračoval ve vzdělávání na University 
of Manchester, kde se věnoval výzkumu na Grassland Research institute a v roce 1991 získal titul PhD s prací 
na téma mikrobiologie bachoru. Na Aberystwyth Institute of Grassland and Enviromental Research pracoval 
až do roku 2010. Ve svých výzkumech se zaměřoval na veškeré aspekty silážování a interakcemi mezi bacho-
rem a přežvýkavcem. V roce 2010 opustil akademickou půdu a založil vlastní společnost. Stále však pokračoval 
ve výzkumných experimentech, ale také trávil hodně času s farmáři po celé Evropě, diskutoval s nimi o otázkách 
silážování a krmení. Dr. Davis je napojen na mnoho akademických organizací ve spojeném království a v Evropě, 
je také čestným profesorem na Szent Istvan University, Gödöllö, Hungary a v Rothamsted Research v Anglii. Dave 
nikdy nezapomíná na své farmářské kořeny a nesnaží se pouze o to poskytnout ty nejlepší informace, ale také 
využít výsledky výzkumů ve farmářské praxi. Nedávno také vedl průzkum napříč anglickými farmami financo-
vaný AHDB Beef and Lamb, který sledoval kvalitu siláží, ztráty sušiny a variabilitu mezi jednotlivými silážními 
jámami a mezi farmami.

Dr. Gianni Bazzano
ředitel Volac Socoor Italy, Milan University (Produkce zvířat na fakultě veterinárního lékařství), specialista na 
výživu přežvýkavců ve společnosti Volac – 25 let.

prosíme o zaslání návratky zpět nejpozději do 15. 2. 2018 na adresu Volac Agro-Best spol. s r.o.,  
Běstovice 115, 565 01 Choceň, tel./fax: +420 465 471 763, mail: agrobest@agrobest.cz

Název firmy: ...............................................................................................................................................

Jméno a počet účastníků: .............................................................................................................................

Návratka


