Pozvánka
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko
Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko
Agrolab , spol. s r.o. Troubsko
pořádají
cyklus odborných přednášek určených pro zemědělskou praxi, které
• představí inovace v oblasti technologií pěstování rostlin
• inovace v oblasti opylování rostlin
• nabídnou nové prvkyv integrované ochraně rostlin
• upozorní na rizika mykotoxinů a mnohé další.
Účast na semináři je zdarma, občerstvení je zajištěno.
Semináře budou probíhat v zasedací místnosti Zemědělského výzkumu, spol. s r.o. Zahradní 1,
664 41 Troubsko podle níže uvedeného harmonogramu. Vaši účast potvrďte, prosím,
elektronicky na e-mail: bartlova@vupt.cz nebo telefonicky: Ing. Jaroslava Bartlová, Ph.D.,
tel.: + 420 547 138 816.
Seminář I. Ochrana a zvyšování kvality půdy
úterý 17. února 2015 od 8:30 hodin (prezence)

Termín:
•
•

Témata

•
•
•
•

Expertní služby pro zvýšení úrodnosti polí a zvýšení efektivnosti zemědělského
podnikání (přednášející Mgr. Volanková)
Ochrana půdy proti vodní erozi – využití meziplodin, vhodné zpracování půdy
v různých klimatických podmínkách, zamezení degradace půdy (přednášející Ing.
Badalíková)
Vliv digestátu na půdní prostředí (přednášející Ing. Badalíková)
Dekontaminace půd znečištěných těžkými kovy a ropnými látkami pomocí
rostlin - tzv. fytoremediace (přednášející Ing. Bartlová)
Úhorové hospodaření na půdě (přednášející Ing. Bartlová, Mgr. Vymyslický)
Pěstování pícnin na orné půdě – význam, založení, hnojení, sklizeň (přednášející
Ing. Lang)

Seminář II. Rostlinolékařské otázky
Úterý 24. února 2015 od 8:30 hodin (prezence)

Termín:
•
•

Témata

•
•
•

Expertní služby pro zvýšení úrodnosti polí a zvýšení efektivnosti zemědělského
podnikání (přednášející Mgr. Volanková)
Ochrana semenných porostů jetele lučního před hmyzími škůdci
(přednášející Ing. Kolařík, doc.Ing. Rotrekl)
Integrovaná ochrana řepky se zaměřením na hmyzí škůdce (přednášející doc.Ing.
Rotrekl, Ing. Kolařík)
Možnosti regulace plevelů u jetelovin s využitím nově registrovaných herbicidů
(přednášející Ing. Šmahel)
Regulace plevelů v kukuřici (přednášející Ing. Šmahel)

Seminář III. Pícniny, program opylovači a problematika mykotoxinů
středa 4. března 2015 od 8:30 hodin (prezence)

Termín:
•
•

Témata

•
•
•
•
•

Expertní služby pro zvýšení úrodnosti polí a zvýšení efektivnosti zemědělského
podnikání (přednášející Mgr. Volanková)
Práce s genetickými zdroji v Troubsku a jejich význam (přednášející Ing.
Knotová, Mgr. Vymyslický)
Stávající odrůdová skladba pícnin v ČR (přednášející Ing. Pelikán)
Opylovači v krajině (přednášející Ing. Komzáková)
Geneticky modifikované organizmy – aktuální situace a pohled českých
zemědělců (přednášející Mgr. Sabolová)
Výživářské parametry pro hodnocení kukuřičných hybridů (přednášející Ing.
Třináctý)
Aktuální pohled na problematiku mykotoxinů (přednášející RNDr. Nedělník)

Všechny semináře budou zahájeny ve stejném čase, a to v 8:30 prezencí účastníků. Přednášky se
budou konat ve dvou blocích, a to od 9 – 11h a od 11:30 – 13:00 s přestávkou na občerstvení. Závěr
semináře v čase od 13:00 - 13:30 bude věnován Vašim dotazům.
Srdečně Vás zveme do Troubska a Těšíme se na Vaši návštěvu!

