
Kemin tổ chức lần hai HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHĂN NUÔI VIỆT NAM xoay quanh chủ đề “sức khỏe đường ruột ở các 
loài động vật”, “thách thức và giải pháp cho sự chăn nuôi bền vững” và “tối ưu hóa hiệu quả sử dụng thức ăn”. Mối quan 
hệ hợp tác giữa Đại Học Nông Lâm TPHCM và Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam với mục đích cung cấp thông tin 
chuyên ngành từ quan điểm thực tế về việc đưa khoa học vào thực tiễn sản xuất. Sự kiện khoa học tổ chức online lần 
đầu cung cấp thông tin chuyên môn cho ngành chăn nuôi công nghiệp và tiếp tục kết nối các thành phần trong ngành 
chăn nuôi trong thời kỳ đại dịch này.

Chìa khóa cho năng suất và lợi nhuận tốt hơn - 
Giải pháp để vật nuôi khỏe mạnh
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Đăng ký tại đây!

https://bit.ly/3nADnmu

 
Phát biểu khai mạc
Cục Chăn nuôi

Hệ sinh vật đường ruột và sức khỏe đường ruột trên gia cầm
PSG. TS. Nguyễn Tất Toàn - Phó hiệu trưởng trường ĐHNL TPHCM

Bệnh Viêm ruột hoại tử trên gia cầm và thủy cầm
NCS. Nguyễn Thị Thu Năm - Trường ĐHNL TPHCM

Bệnh cầu trùng trên gia cầm và thủy cầm
NCS. Nguyễn Thị Thu Năm - Trường ĐHNL TPHCM 

Suy giảm miễn dịch và phòng ngừa suy giảm miễn dịch trên heo 
PGS. TS. Nguyễn Tất Toàn - Phó hiệu trưởng trường ĐHNL TPHCM

Sử dụng kháng sinh, hóa chất trong chăn nuôi – Thách thức và 
giải pháp cho định hướng phát triển chăn nuôi bền vững
PGS. TS. Phạm Kim Đăng - Trưởng Khoa Chăn Nuôi – Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

 

Tối ưu hóa hiệu quả sử dụng thức ăn để giảm chi phí trong chăn 
nuôi lợn và gia cầm
GS. TS. Vũ Duy Giảng – Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam – Chuyên ngành Dinh Dưỡng 
và Thức ăn Chăn nuôi
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