Celostátní přehlídka polních
pokusů odrůd zemědělských plodin,
ochrany a výživy rostlin
a výstava zemědělské techniky

Celostátní přehlídka polních pokusů odrůd
zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin
a výstava zemědělské techniky
9.–10. června 2015
úterý a středa (9–16 hodin) Nabočany

Polní roboti v zemědělství – pracovní síla budoucnosti?
odborný garant a přednášející doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.

Eduro Maxi

Isabelle

Fireant

Falcon

Husky

Přesné setí/Technologie pásového zpracování půdy
praktické ukázky založení porostů

pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky
a s podporou Pardubického kraje

generální partner výstavy

odborný garant a přednášející Ing. Václav Brant, Ph.D.

Český česnek – prezentace odrůd
Český čmelák – chov a využití,
VÚP Troubsko

Doporučené odrůdy SDO pšenice
Pokusy zaměřené na výživu rostlin
digestáty, ES kapalná hnojiva s mikroprvky,
pomocné látky (humáty, algináty, aminokyseliny)

ÚKZÚZ Brno
Půdní profil s odborným komentářem

1315–1430

1500
1700

otevření akce
slavnostní zahájení
bezplatná snídaně u tribuny (káva, čaj, koláčky)
ﬁremní představování odrůd
polní roboti v zemědělství
doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.
přesné setí
technologie pásového zpracování půdy
Ing. Václav Brant, Ph.D.
Od 15 00 zveme návštěvníky
losování tomboly
na polní grilování před tribunou
ukončení akce

KA

Tombola

Návštěvníky zveme na polní snídani, kterou
podáváme od 9 00 do 10 00 před tribunou

Losování bude probíhat
každý den v 15 00 před tribunou

ÚTERÝ 9. června 2015
900
930
900–1000
900–1500
1230–1315

VIN

Poradenské dny VÚRV, v. v. i.
Poradenské dny VÚZT, v. v. i.
Poradenské dny ČTPEZ, ekologické zemědělství

Výstava zemědělské techniky

Program

NO

Hlavní cena
Motorová pila Husqvarna

Tablet
Samsung

2x

Mobilní telefon
Sony

2x

2x

STŘEDA 10. června 2015
900
900–1000
900–1500
1230–1315

Výstavu pojistila:

1315–1430
Pořadatel:

Partneři akce:
farma
Karel Kopista

Agrární
komora
Chrudim
VÚRV

VÚP

1500
1530

otevření akce
bezplatná snídaně u tribuny (káva, čaj, koláčky)
ﬁremní představování odrůd
polní roboti v zemědělství
Stravenky pro každého
doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.
u vystavovatelů
přesné setí
technologie pásového zpracování půdy
Ing. Václav Brant, Ph.D.
losování tomboly
ukončení akce
www.nasepole.cz

1. cena: motorová pila Husqvarna
2. cena: tablet Samsung
3. cena: mobilní telefon Sony
4. cena: celoroční předplatné časopisu Úroda
5. cena: celoroční předplatné časopisu Farmář
6. cena: publikace Choroby, škůdci, plevele polních plodin
7. cena: Encyklopedie ochrany rostlin
8. cena: pětilitrový soudek piva
9. cena: tričko a čepice Naše pole
10. cena: tričko a čepice Naše pole

