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                 Top Gen Sp. z o. o.  zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu dla podmiotów wykonujących usługi w 
zakresie sztucznego unasienniania bydła, organizowanym w Głubczycach. 
Od dnia 11.06.2012 w drodze decyzji nr 52/2012, wydanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, firma TOP 
GEN Sp. z o. o. upoważniona jest do organizacji szkoleń dla podmiotów wykonujących usługi w zakresie 
sztucznego unasienniania bydła. Program kursu obejmuje zagadnienia z zakresu:  

➢ Anatomii bydła, 
➢ Fizjologii bydła, 
➢ Zasad pracy inseminatora bydła (również BHP), 
➢ Dokumentacji hodowlanej w rozrodzie bydła, 
➢ Regulacji prawnych dot. hodowli i rozrodu bydła, 
➢ Zasad i metod szacowania wartości hodowlanej bydła, 
➢ Postępowania z nasieniem (zajęcia praktyczne), 
➢ wykonywania zabiegów sztucznego unasienniania (zajęcia praktyczne). 

 
Kurs trwa 4 dni, z podziałem na bloki tematyczne, co daje razem 53 godziny lekcyjne, podczas których 
uczestnicy mają możliwość nabycia wiedzy i umiejętności koniecznych do samodzielnego wykonywania 
zabiegów sztucznego unasienniania bydła. 
W ramach szkolenia praktycznego, ogromny nacisk kładziemy na zagadnienia dotyczące prawidłowego 
postępowania z nasieniem, gdyż jest to podstawa wysokiej skuteczności zacieleń i efektywnej pracy 
inseminatora. 
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu, uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu, 
na podstawie których upoważnieni są do usługowego wykonywania zabiegów inseminacji bydła. 
Na czas szkolenia zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie (3 posiłki dziennie).   
Istnieje możliwość realizacji szkolenia w oparciu o fundusze unijne. 
Noclegi i wyżywienie rezerwowane są w Hotelu Domino, ul. Słowackiego 3, 48-100 Głubczyce. 
W drodze kolejnych decyzji wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Top Gen Sp. z o. o.  posiada 
zgodę na organizację szkoleń dla podmiotów wykonujących usługi w zakresie sztucznego unasienniania kóz, 
owiec i świń. 
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