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Termín:  Čtvrtek 7. července 2022 od 10:00 do 16:00 hod.
Místo konání:  Hof Mahlitzsch, Mahlitzsch 1, 01683 Nossen (20 min západně od Drážďan), www.hof-mahlitzsch.de

Program:

Low Stress Stockmanship 
je metoda práce se skotem, jejímž cílem je zvířata co 
nejméně stresovat, ať už se jedná o přesun na 
novou pastvinu, do stáje, do boxu na ošetření, nebo 
o vyčlenění zvířete ze stáda. Jde především o to 
zvířata neděsit a neplašit. Na oplátku získáme klidné 
a vstřícné partnerství. 

Metoda nepotřebuje žádné speciální vybavení, 
zařízení ani plemeno, ale je založena na tom, jak se 
člověk pohybuje a jak se ke zvířatům chová. Důraz 
je kladen na osobní schopnost člověka rozumět 
zvířatům. 

Low Stress Stockmanship se vyvinul v Severní 
Americe. V Německu a Evropě jej proslavil zejména 
Philipp Wenz. Komplexní informace naleznete také 
na adrese: www.stockmanship.de.

Přednášející: 
Philipp Wenz, zemědělec, poradce, školitel

Kontakt a registrace
Registrace je nutná na emailu: jiri.prachar@farmarskaskola.cz

Seminář proběhne za podpory Česko-německého fondu budoucnosti, bude plně překládán do českého 
jazyka a bude pro účastníky bezplatný. Nabízíme rovněž možnost společné cesty z Prahy.

09:30  Káva na uvítanou, představení farmy, hostů a řečníka
10:00  Úvod do metody. Pět zásad při manipulaci s dobytkem
12:00  Oběd
13:00  Praktická cvičení ve stáji a na pastvině
15:00  Káva a shrnutí semináře / diskuze
16:00  Závěr - feedback

Chov a manipulace skotu bez stresu, 
metodou: „Low Stress Stockmanship“



.

Termin:  Donnerstag, 7. Juli 2022 10:00 bis 16:00 Uhr

Ort:   Hof Mahlitzsch, Mahlitzsch 1, 01683 Nossen (20 Min. westlich von Dresden am Nossener Dreieck). 
 www.hof-mahlitzsch.de

Programm:

Low Stress Stockmanship 
ist eine Methode mit Rindern zu arbeiten. Das Ziel ist, 
die Rinder mit so wenig Stress wie möglich zu 
belasten, egal ob sie auf eine neue Weide, in den Stall 
oder zur Behandlung in einen Stand gehen sollen 
oder ob ein Tier vereinzelt werden muss. Es ist das 
Versprechen, die Tiere nicht zu erschrecken oder zu 
ängstigen. Im Gegenzug bekommen wir eine ruhige, 
partnerschaftliche Zusammenarbeit. 

Die Methode braucht keine besondere Ausrüstung, 
Einrichtung oder Rasse, sondern beruht darauf, wie 
der Mensch sich gegenüber den Tieren bewegt und 
positioniert. Im Vordergrund stehen persönliche 
Fähigkeiten des Menschen, die Tiere zu lesen. 

Low Stress Stockmanship wurde in Nordamerika 
entwickelt und von Philipp Wenz in Deutschland und 
Europa bekannt gemacht. Umfassende Informatio-
nen �nden sich auch unter: www.stockmanship.de

Referentin:
Philipp Wenz, Landwirt, Berater, Trainer

Kontakt und Anmeldung
Um Anmeldung im Demeter Büro wird gebeten unter folgendem Link:  https://forms.o�ce.com/r/C2Qe32H5UW

Übersetzung Deutsch Tschechisch wird angeboten. 

09:30 Uhr Begrüßungska�ee, Vorstellung Hof, Gäste und Referentin
10:00 Uhr Einführung in die Methode. Die fünf Gebote des Rindertreibens. 
12:00 Uhr Mittag
13:00 Uhr Praktischen Stockmanship-Übungen im Stall und auf der Weide
15:00 Uhr Ka�ee und Zusammenfassung
16:00 Uhr Abschluss

Umgang mit Rindern mit dem 
           „Low Stress Stockmanship“


