
في الشهر الخامس من هذا العام، حيث شهر مايو المرح الذي يرمز إلى الربيع الخصب والنمو، 
فيه تدب الحياة وتستيقظ وتنهض. بعد المعاناة من كل تلك القيود التي أعقبت تفشي وباء كورونا، 

كما وبعد انتهاء فترة الشتاء الطويلة، استعدنا شحن قوتنا  اآلن في “لوهمان بريدرز” وتزودنا 
بكامل الطاقة والنشاط  استعدادا لإلقالع، خاصة في استعادة عرض األحداث وجها لوجه وااللتقاء 

بالشركاء داخل قاعتنا التي أجرينا تصميمها حديثا – فصارت موضعا  لفخرنا واعتزازنا

مدرسة لوهمان 
التقنية في 
كوكسهافن 

 لذلك، فلقد سنحت لنا الفرصة بالفعل أن نستثمر األيام األوائل من شهر 
مايو كانطالقة لألحداث المخطط النجازها لهذا العام.

 كان الحدث األول بانعقاد ندوة “مدرسة لوهمان دويتشالند التقنية” التي نظمنا فاعلياتها التدريبية مع 
شركتنا الشقيقة “لوهمان دويتشالند جي إم بي إتش” للمرة األولى، لكنها وبكل تأكيد ليست بالمرة األخيرة.

بالفترة  المنعقدة 
6 مايو 4 إلى  من 

فن
سها

وك
 ك

في
ة 

قني
الت

ن 
هما

لو
ة 

رس
مد

  
 |

 C
O

M
PA

N
Y

POULTRYNEWS 20222 | 



 Dr. Andreas Bublat
 Global Technical Service as.

Veterinary Specialist

 Daniel Holling
 Director Global Support,

 Big Dutchman International
GmbH

Robert Pottgüter
 Global Technical. Service

Nutrition

Ron Eek
 Global Technical Service

Flock Management

Dr. Matthias Voss
 Veterinary Scientific

Director

Laura Zumbrink
Product Manager at AAT

Christopher Heck
 Training officer, Big Dutchman

International GmbH

سعدنا بالترحيب بعدد 37 مشاركا من الحضور، ممثلين 
لكافة زبائن “لوهمان دويتشالند - جي إم بي إ

في نهاية برنامج فعالياتنا - وكما جرت العادة 
– تم تتويج الحضور بشهادات اإللتحاق  
ب “مدرسة لوهمان ويتشالند التقنية”  

تش”، وغطت الندوة جميع الموضوعات التي يهتم بها المربيون في شؤون الدجاج 
البياض، فشملت مناقشة الجوانب الخاصة بعلوم التأصيل الوراثي، التغذية، صحة 

الحيوان، وموضوعات أخرى تتضمن شؤون اإلدارة الرعائية العامة للدجاج.

 قدم خبراؤنا: دكتور “أندرياس بوبالت” و “روبرت بوتيجوتر” و “رون إيك” إضافة إلى 
دكتور “ماتياس فوس” وغطوا كافة الجوانب مدا بالمعلومات الغنية حول هذه الموضوعات 

المهمة، كما برز تواصلهم واستعدادهم الدائم في دعم المربيين والمنتجين بتقديم المشورة والرد 
على االستفسارات بعد انتهاء العروض التقديمية، وكذلك خالل فترات االستراحات المستحقة

عالوة على ذلك، تمكننا أيضا من دعوة ثالثة من المحاضرين الخارجيين فقدموا 
وغطوا موضوعين هامين إضافيين،  تحدث أوال السيد “ لورا زومبرينك – من 
شركة إيه إيه تي” عن موضوع “تحديد نوع جنس الجنين داخل البيضة”  وهو 

الشأن الُمسلط عليه الضوء ببالغ األهمية في صناعة الدواجن األلمانية.

 إضافة إلى ذلك، تناول كال من السيد “كريستوفر هيك” و “دانيال هولينج” ممثلين لشركة “بيج داتشمان” 
وأطلعا جمهور الحضور عن شأن “مدى مسؤولية التغذية في إحداث اإلنحرافات السلوكية بالدجاج البياض” 

www.lohmann-deutschland.de www.lohmann-breeders.com

AGENDA CUXHAV
4. MAI - 6. MAI 20

EN 
  22

Anreise der Teilnehmer Hotel Seelust 
Cuxhavener Str. 65-67 
27476 Cuxhaven
Telefon 047 21 – 40 20 
info@hotel-seelustduhnen.de 

MITTWOCH
4. MAI 2022

Gemeinsames Abendessen im Hotel Seelust LOHMANN TEAM 

19:00

DONNERSTAG
5. MAI 2022 FREITAG

6. MAI 2022
9:00 - 9:20 HERZLICH WILLKOMMEN

Jörg Heier / Dr. Andreas Bublat
9:00 - 10:00 AUSGEWÄHLTE MANAGEMENTTHEMEN 

Ron Eek

10:30 - 11:15 SALMONELLEN: BEDEUTUNG, RISIKEN UND VORBEUGUNG
Dr. Andreas Bublat

11:15 - 12:00 AVIÄRE INFLUENZA: EINE NEVER-END-ING STORY? 

Dr. Matthias Voss 

9:20 - 10:20 GENETIK UPDATE

Dr. Matthias Schmutz

14:15 - 15:15 GESCHLECHTSBESTIMMUNG IM EI
Laura Zumbrink (AAT)

15:45 - 16:45 LÜFTUNG UND STALLKLIMA IN ALTERNATIVEN HALTUNGSSYSTEMEN

Christopher Heck & Daniel Holling (Big Dutchman)

11:50 - 12:50 VERHALTENSABWEICHUNGEN BEI LEGEHEN-NEN UND DIE VERANTWORTUNG DES FUTTERS
Robert Pottgüter

12:50 - 14:15 MITTAGESSEN IM RESTAURANT STURMFLUT

10:50 - 11:50 VERWERFUNGEN AM AGRAR-MARKT: WOHIN GEHT DIE REISE?
Robert Pottgüter

10:20 - 10:50 KAFFEEPAUSE

10:00 - 10:30 KAFFEEPAUSE

12:00 MITTAGSSNACK

15:15 - 15:45 KAFFEEPAUSE

ABENDESSEN IM RESTAURANT “BJÖRN’S BEACH”

19:00

Veranstaltungsort
Unternehmenssitz der LOHMANN BREEDERS GmbH Am Seedeich 9-11 in Cuxhaven

Veranstaltungsort
Unternehmenssitz der LOHMANN BREEDERS GmbH Am Seedeich 9-11 in Cuxhaven

AGENDA
4. MAI - 6. MAI 2022 

CUXHAVEN

LOHMANN 

DEUTSCHLAND 

TECH SCHOOL
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لقد كان حدثا ثريا وناجحا من كافة جوانبه، غنيا بالمعلومات التي تلقاها الضيوف من 
الحضور المشارك، كما هو حالنا أيضا كفريق لوهمان بريدرز، حيث دائما ما تزداد معارف 

خبراءنا في ممارسة التبادل الحيوي لآلراء والمعلومات والخبرات مع السادة العمالء.  

ال يفوتنا أن نقدم جزيل الشكر إلى “لوهمان دويتشالند - جي إم بي 
إتش”  وكافة جمهور الحضور على هذا التعاون المثمر والبّناء. 

وهكذا، فلقد أتيحت لنا الفرصة مرة أخرى لتوسيع نطاق معارفنا من 
خالل مشاركة الخبراء الميدانيون في قطاع إنتاج البيض العضوي 
ورعاية الدجاج باألنظمة البديلة وتغذيتنا بتقاريرهم الثرية الُمثمنة
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