THƯ MỜI ĐẠI BIỂU
Cảm hứng hôm nay là động lực cho tương lai
Chương trình trao đổi Master Class

KHẨU PHẦN ĂN, SỨC KHỎE, LỢI NHUẬN VÀ CHẾ BIẾN TỐI ƯU
VIV Master Class lần thứ 2 tổ chức dành cho các chuyên gia về heo, bác sỹ thú ý, quản lý trang trại, nhà giết mổ. Bài
luận hướng đến việc trao đổi tương tác giữa quý vị đại biểu và các chuyên gia trong ngành.
Ngày 14/01 vừa qua, 230 đại biểu đồng ý cho một cuộc thảo luận trực tiếp dựa trên các bài luận mang tính chất
vấn: Chia sẻ kiến thức chuyên sâu dựa vào những trường hợp cụ thể.
VIV Master Class chia sẻ bí quyết thực tế để doanh nghiệp bạn hoạt động tốt hơn.
ĐƯỢC TỔ CHỨC BỞI

Cảm hứng hôm nay là động lực cho tương lai
Bài thuyết trình
KHẨU PHẦN ĂN VÀ SỨC KHỎE TỐI ƯU TRONG CHĂN NUÔI HEO
Dr. Jan Cortenbach, CTO at Royal De Heus

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

(BSc) Andre Van Lankveld, chuyên gia từ Biomin Châu Âu
Wyno Zwanenburg, Nguyên Chủ tịch Hội chăn nuôi heo Hà Lan
LỢI NHUẬN CHĂN NUÔI VÀ CHẾ BIẾN
Carsten Bo Berdersen, chuyên gia môi trường từ SKOV

ỦY QUYỀN

Dr Patrick Ty, Giám đốc điều hành của Proline Asia và Big Dutchman Vietnam / chuyên gia về heo
Berry Klerks, chuyên gia về thiết bị giết mổ từ MPS
Chủ tọa: Ông Roger Gilbert, CEO của nhà xuất bản Perendale Publishers Limited
Thời gian & Địa điểm: Phòng họp 2, lầu 3, SECC, ILDEX Vietnam 2016, từ 12:30 đến 17:00.
Cách đăng ký: đăng ký online tại: …..(giới hạn 100 chỗ ngồi) Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:
www.ildex-vietnam.com hoặc gọi: +662 6700900 ext. 122
Chúng tôi rất mong được gặp bạn tại VIV Master Class

ĐỐI TÁC

Trân trọng,
Saengtip Techapatiphandee
VIV worldwide
Liên kết từ đơn vị sản xuất máy móc đến thức ăn chăn nuôi

Manuel Madani
VIV worldwide

Cảm hứng hôm nay là động lực cho tương lai
Chương trình trao đổi Master Class
Giá trị cốt lõi trong sản xuất heo được trình bày bởi VIV Asia

Ngày 23/03/2016
Tại phòng họp 2, lầu 3, SECC, ILDEX Vietnam 2016
12.30 Hrs.
13.00 Hrs:

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

ỦY QUYỀN

Đăng ký tham gia
Vài lời giới thiệu của Ông Wyno Zwanenburg, chủ tịch Hội chăn
nuôi heo Hà Lan: thành tựu của 30 năm trong ngành chăn nuôi,
sản xuất heo an toàn và chất lượng, sức khỏe và năng suất tối đa
của vật nuôi

13.00 – 15.00 Hrs:
KHẨU PHẦN ĂN VÀ SỨC KHỎE TỐI ƯU
Bài thuyết trình của Dr Jan Cortenbach, CTO at Royal De Heus
1. Hiệu quả việc hàng ngày bổ sung 1 chén đường trong 5 ngày lên năng suất chăn nuôi?
2. Chúng ta có thể kiếm được bao nhiêu tiền nhờ việc thay đổi từ thức ăn nái bầu sang thức
ăn nái nuôi con trong giai đoạn cuối của thai kỳ?
3. Lượng ăn vào trước cai sữa có ảnh hưởng đến giai đoạn vỗ béo không?
Bài trình bày của Ing. (BSc) Andre Van Lankveld, Chuyên gia về heo từ Biomin Châu Âu
1. Làm sao để kiểm soát sản xuất heo khi không có quy định về lượng chất tăng trọng
(AGPs)?
2. Giải pháp dinh dưỡng nào giải quyết tình trạng sốc nhiệt ở heo?
3. Ảnh hưởng của nội độc tố lên lợn nái và lợn con?
15.00 – 17.00 Hrs:
Chăn nuôi và chế biến heo mang lại lợi nhuận
Bài trình bày của Carsten Bo Berdersen & Joergen Moeller Andersen, chuyên gia môi
trường từ SKOV:
1. Tại sao việc nghiên cứu chọn địa điểm và môi trường tốt lại quan trọng?
2. Vì sao hệ thống thông gió tốt sẽ tạo môi trường tốt?
3. Kiểm soát khí hậu ở các chuồng trại khác nhau và các vật nuôi khác nhau như thế nào?

ĐỐI TÁC

Bài luận của Dr Patrick Ty, Giám đốc điều hành từ Proline Asia, chuyên gia nghiên cứu
về heo
1. Có thể tối đa hóa lợi nhuận heo cai sữa, khoảng 95% heo được bán đúng giá trị?
2. Tiếp cận các phương pháp tiết kiệm chi phí tốt hay phương pháp tiếp cận chi phí thấp tốt
hơn? Hay như thế nào?
3. Chăn nuôi heo có khả năng lập kỷ lục gì mới không?

LIÊN HỆ:

Bài trình bày từ Berry Klerks, chuyên gia thiết bị giết mổ từ MPS ( Hà Lan)
1. Cải thiện năng suất hay giảm chi phí dễ hơn?
2. Làm thế nào để tru suất nguồn thịt heo?
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Lưu ý: Chương trình có thể thay đổi

