Молочний форум - 2018
м. Львів, 23- 24 травня 2018 р
Термін проведення та режим роботи форуму
23 травня 2018 р. (11.00 - 17.00) м. Львів, вул. Пекарська, 50
24 травня 2018 р. (10.00 - 18.00)

Офіційні партнери
Посольство Канади в Україні
Львівська обласна державна адміністрація
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького
Організатори
Львівська аграрна дорадча служба
м.Львів, вул. Богдана Хмельницького, 102, перший поверх, офіс № 1
тел./факс: (032) 252-04-49
e-mail: lads.lviv@gmail.com
web: lads.com.ua
Виставкова компанія ExpoLviv
поштова адреса: 79069, м. Львів, а/с 8304
тел./факс: (032) 244-18-88 (багатоканальний)
e-mail: expolviv@gmail.com
web: www.expolviv.ua

У програмі форуму

Експозиції компаній: виробників техніки, обладнання та засобів для молочних ферм, вирощування і заготівлі кормів, переробки молока, генетичних ресурсів;
Майстер класи: Шлях до успіху молочної ферми - ТзОВ "Молочні ріки", профілактична і лікувальна розчистка ратиць у корів, оцінка типу корів, виготовлення сиру;
Панельні дискусії: Система "Менеджмент Молочного Стада" від БО ЛАДС, як і чому створювати сімейну молочну ферму, ефективна молочарська кооперація;
Семінари: вирощування кормових культур, організація доїння корів на пасовищі, організація ефективної годівлі;
Конкурси, дегустація молочних продуктів,
Демонстраційні візити до сімейних ферм, в кооперативи, місця доїння на пасовищі, сучасне виробництво високопоживного сіна і сінажу, екскурсії.
Підписання меморандума про будівництво кооперативного молокопереробного заводу;
Організаційне засідання "Асоціації джерсеїв України"

На форумі буде підписано меморандум про будівництво кооперативного молокопереробного заводу та проведено організаційне
засідання "Асоціація джерсеїв України"

23 травня

Програма Форуму
11:00

Офіційне відкриття виставки

11:00 - 17:00

Відвідування експозицій

11:00 - 17:00

Панельні дискусії, семінари, мастер класи, дегустація молочних продуктів, цікаві зустрічі (детальний план буде надано при реєстрації та на
сайті організаторів з 15 травня 2018 року)

11:00 - 17:00

Конкурси, дегустація молочних продуктів, демонстраційні візити до сімейних ферм, в кооперативи, місця доїння на пасовищі, сучасне
виробництво високопоживного сіна і сінажу, екскурсії.

11:00 - 17:00

Промоційні заходи щодо спожиання натурального молока і молочних продуктів
Організаційне засідання "Асоціація джерсеїв України"

24 травня

10:00

Підписання меморандуму про будівництво кооперативного молокопереробного заводу (церемонія "Перша цеглина") за участі
Надзвичайного і Поважного посла Канади в Україні Романа Ващука та Голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютки

11:00 - 17:00

Візит в кооператив "Покрова" Бродівського району Львівської області (сімейна молочна ферма, зустріч з лідерами кооперативу,
послуга з доїння корів на пасовищі, частування молочними продуктами) та екскурсія в Олеський замок

11:00 - 17:00

Візит в кооператив "Молочар" Стрийського району Львівської області (сімейна молочна ферма, зустріч з лідерами кооперативу,
послуга з доїння корів на пасовищі, частування молочними продуктами) та екскурсія в Музей-садибу Степана Бандери

11:00 - 17:00

Візит в Апогей Агро (сучасне комерційне виробництво високопоживного сіна і сінажу, демонстрація кормозаготіввельної техніки, відбір
зразків комму для аналізу, частування молочними продуктами) та екскурсія в Олеський замок
Візити в сучасну лабораторію молока БО ЛАДС (пригощання кавою, молоком, молочними продуктами)

Під час роботи ФОРУМУ ВИ зможити отримани сучасні знання і успішний досвід щодо реальної молочної коопепрації, сімейного успішного фермерства,
шляхів досягнення ефективності на середніх та великих молочних фермах, успішної співпраці з державними та облас

