
BYDŁO MIĘSNE

Dane techniczne:
Termin ukazania: listopad 2020 r.
Oddania materiałów do druku 12.10.2020 r.
Format  A4
Objętość  ok. 40 str.
Nakład: 5 000 egz.

Cennik ogłoszeń:
1/1 strony: 5 500 zł 1/2 strony: 2 900 zł
1/3 strony: 2 000 zł 1/4 strony: 1500 zł
4 strona okładki: 6 500 zł

Podane ceny są cenami netto należy doliczyć do nich 23% vat

PROPOZYCJE TEMATÓW
1. Aktualności branżowe1. Aktualności branżowe

2. Rynek wołowiny2. Rynek wołowiny
     - aktualne ceny bydła i prognozy
     - opinie przedstawicieli branży

3. Wołowina wprost z gospodarstwa3. Wołowina wprost z gospodarstwa
     - Rolniczy Handel Detaliczny mięsa wołowego
     - gdzie ubijać zwierzęta?

4. Jak bilansować nawozy naturalne i mineralne4. Jak bilansować nawozy naturalne i mineralne
    na trwałych użytkach zielonych?    na trwałych użytkach zielonych?
     - na jakie pierwiastki warto zwrócić uwagę, żeby cieszyć
       się dobrym plonem? 
     - zalecenia dotyczące stosowania nawozów naturalnych

5. Portret bydła ras mięsnych5. Portret bydła ras mięsnych
     - limousine – sylwetka i najważniejsze parametry

6. Wieści ze świata6. Wieści ze świata

7. Intensywne żywienie opasów7. Intensywne żywienie opasów
     - aspekty żywienia bydła opasowego
     - przykładowe komponenty i dawki paszowe

8. Opas jałówek ras mięsnych8. Opas jałówek ras mięsnych
      - opłacalność produkcji
      - organizacja opasu i rozwiązania w budynkach inwentarskich

9. Praktyczne wiaty i schronienia dla bydła9. Praktyczne wiaty i schronienia dla bydła
      -  praktyczne rozwiązania naturalnych i sztucznych osłon
         dla bydła mięsnego 
      -  patenty z gospodarstw

10. Profesjonalny odchów buhaja rozpłodowego10. Profesjonalny odchów buhaja rozpłodowego
     -  żywienie i utrzymanie buhajów
     -  kiedy buhaj jest nieprzydatny na rozpłodnika

11.  Jak w ekologii dobrze zarabiać na wołowinie?11.  Jak w ekologii dobrze zarabiać na wołowinie?
     -  dobór buhaja i kierunki hodowli
     -  dobry materiał sam się obroni

12. Opas bydła ras mięsnych12. Opas bydła ras mięsnych
     -  przykład gospodarstwa z półotwartym budynkiem
     -   utrzymanie, żywienie i obsługa stada 
         – doświadczenia hodowców
  

Więcej informacji
Emilia Granos-Burkert,  tel. 607 067 047
e-mail: e.granos@topagrar.com.pl


