
Inwestycja netto od osoby : 590 pln 

Wypełniony formlarz zgłoszeniowy wyślij do            
22. lutego 2019 na adres : biuro@altagenetics.pl

Dr Steve Eicker
Dr Eicker jest światowej sławy 
konsultantem i założycielem Valley 
Ag. Software (VAS). Powadzi 
szkolenia z cyklu : co i jak zmienić by 
podnieść opłacalność produkcji 
mleka. Jest współtwórcą programu 
DC 305, którego Alta Polska jest 
wyłącznym dystrybutorem na kraj.

14-15 MARZEC 2019
HOTEL PAPAVER - ŚLESIN K/KONINA

Najlepszą inwestycją jest inwestowanie              
w swoje umiejętności.

PROCES DECYZYJNY
W HODOWLI.
OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI 
MLEKA.

DairyComp 305 (DC305) – to najbardziej 
zaawansowany w branży hodowlanej program 
komputerowy przeznaczony do zarządzania i analizy 
danych stada bydła mlecznego. Aż 65% – 70% stad 
rasy HO w Ameryce pracuje w tym systemie. 

Szkoła Alty skierowana dla głównych hodowców, 
hodowców, menedżerów, osób odpowiedzialnych za 
organizację i prowadzenie hodowli. Tym razem także 
dla głównych księgowaych. To praktyka i teoria w 
jednym, prowadzona przez światowych specjalistów  
z wybranego tematu.

WIĘCEJ INFORMACJI :
kom 502 653 560
lub biuro@altagenetics.pl



14 - 15 MARZEC 2019
REJESTRACJA OD GODZINY 8.00. ZAJĘCIA ZACZYNAJĄ SIĘ O GODZ 8.30

HOTEL PAPAVER - ŚLESIN k/ KONINA

DR STEVE EICKER

Wykładowca Alta University, szkoleń dla doradców hodowlanych w Alcie.                
Autor wielu badań, artykułów i publikacji. Dr Eicker wie jak zarabiać pieniądze na 
produkcji mleka. Praca z programem DC305: monitoring danych i ich analiza 
pozwalają podjąć decyzje i zarządzać lepiej stadem krów mlecznych. W arto wdrożyć 
w swoim stadzie choć jedną z  idei dr Steva, by poprawić swoje wyniki w hodowli.

Autor słów: “Szkoleniowiec nie powinien być oceniany 
na podstawie skończonej szkoły, pozycji czy 
wydanych publikacji. Powinien być oceniany na 
podstawie tego, co jego słuchacze postanowią 
zrobić, wdrożyć po szkoleniu… “

14. marzec 2019 ( czwartek )
Monitorowanie i zarządzanie stadem

• Proces decyzyjny w hodowli:
Czy używasz SOP ( standardowe procedury 
operacyjne )?
Czy masz SOP dla procesu decyzyjnego ?
Jakie one są?
Jak oceniasz podjęte decyzje?

• Praktyczne przykłady do 
podejmowanych decyzji dotyczących: 
Jałówek - Potencjalny problem?
Jak możemy najlepiej monitorować ten 
problem, a jak sukcesy?
Monitoring świeżo wycielonych krów /
Protokoły - Potencjalny problem?
Jak możemy najlepiej monitorować ten 
problem, a jak sukcesy?

• Prawdziwe historie, przykłady. Prawdziwe 
przykłady ferm gdzie niewłaściwy 
monitoring prowadzi do miernych 
wyników.

15. marzec 2019 ( piątek )
Ekonomia produkcji mleka 

• Opłacalność produkcji mleka - czynniki, które 
ją warunkują.
Zrozumienie w jaki sposób ferma generuje zysk. 
Kategorie ekonomiczne.
Przychody po uwzględnieniu kosztów żywienia. 
Optymalizacja kosztów żywienia; marży; nie 
dawek.

• Brakowanie, zarządzanie brakowaniem w 
stadzie. Nowe podejście i narzędzia do 
podejmowania opłacalnych decyzji związanych 
z brakowaniem.

• CPR - resuscytacja krążeniowo - oddechowa 
cieląt.
Nowe techniki wpływające na obniżenie 
śmiertelności cieląt.

• Wskaźniki rozrodu - pytania i odpowiedzi.

• Rozród, jako istotny element w liczeniu 
opłacalności. Monitoring problemów w celu 
szybkich decyzji rozwiązujących problemy w 
stadzie.




