Setkání zemědělců
dodávajících do cukrovaru MSC Hrušovany nad
Jevišovkou
konané ve středu 29.11.2017 v Restauraci „U kostela“
bývalá restaurace „U želvy“ v Čejkovicích u Znojma

Program
 Prezence účastníků od 8:30 hod a občerstvení
 Odborný program začíná v 9:15 hod následovně:


MSC Hrušovany nad Jevišovkou – stav kampaně, výnosy, cukernatost zástupce cukrovaru MSC - J. Sedliský



STRUBE CZ - sortiment odrůd firmy STRUBE pro pěstitelskou sezónu 2018,
seznámení s výsledky pokusů odrůd cukrovky a postřehy z praxe vegetačního roku
2017 , AGROSERVIS STRUBE činnost u nás i v zahraničí- Ing. C. Ostrý;



BAYER – "Ochrana nejen cukrovky pohledem firmy Bayer“, zhodnocení uplynulé
sezony a návrhy ošetření pro jarní období roku 2018 – p.B. Alfoldiová



TimacAgro - Strategie výživy cukrové řepy přípravky Timac Agro- ing. L.Baleja



PL –Komplexní zpracování půdy, význam hloubkové kypření a další možnosti
kultivačních opatření na půdě s ohledem na její fyzikální stav- Ing.A.Šedek
 Diskuse a oběd
Rádi přivítáme každého i nového pěstitele cukrovky.

Jak se k nám dostanete:
Restaurace se nachází v Čejkovicích u Znojma bývalá restaurace „U želvy“
Odbočka před Lechovicemi směr Čejkovice do dědiny ke kostelu

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Ukončení setkání předpokládáme
mezi 13:00 – 14:00 hodin.
Za Vaši účast na setkání Vám předem děkují za pořádající firmy
STRUBE CZ, s.r.o.
PL ,Bayer, TimacAgro
a jejich zástupci

Setkání pěstitelů
MSC Hrušovany nad Jevišovkou - závod Opava
které se koná v čtvrtek 30.11.2017 v restauraci
„ASTRON“
Opava - Kateřinky

Program
 Prezence účastníků od 8:30 hod a občerstvení
 Odborný program začíná v 9:15 hod. následovně:


MSC Opava – stav kampaně, výnosy, cukernatost -zástupce cukrovaru MSC Ing. J. Narovec



STRUBE CZ - sortiment odrůd firmy STRUBE pro pěstitelskou sezónu 2018,
seznámení s výsledky pokusů odrůd cukrovky a postřehy z praxe vegetačního roku
2017 , AGROSERVIS STRUBE činnost u nás i v zahraničí- Ing. C. Ostrý;



BAYER – "Ochrana nejen cukrovky pohledem firmy Bayer“, zhodnocení uplynulé
sezony a návrhy ošetření pro jarní období roku 2018 – ing.V.Hladík



PL –Komplexní zpracování půdy, význam hloubkové kypření a další možnosti
kultivačních opatření na půdě s ohledem na její fyzikální stav –ing. A.Šedek.



ALMIRO energy for vegetation s.r.o – přípravky společnosti ALMIRO pro
pěstitelskou sezonu 2018.- ing. I.Došlík
 Diskuse a oběd
Rádi přivítáme každého, i nového pěstitele cukrovky.

Jak se k nám dostanete:
Restaurace se nachází v Opavě na ulici Ratibořská 1537/101 ve směru z centra na Hlučín,
vlevo,

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Ukončení setkání předpokládáme
mezi 13:00 – 14:00 hodin.
Za Vaši účast na setkání Vám předem děkují za pořádající firmy
STRUBE CZ, s.r.o.
PL ,Bayer, Almiro
a jejich zástupci

Setkání zemědělců – řepařů
dodávajících do cukrovarů Vrbátky, Litovel a Prosenice
konané v pátek 1.12.2017
v restauraci „U Facků“ ve Vsisku u Velkého Týnce

Program
 Prezence účastníků od 8:30 hod a občerstvení
 Odborný program začíná v 9:15 hod následovně:


Úvodní vystoupení agronomů jednotlivých cukrovarů ke kampani 2017,
ing.Mgr.P.Vysloužil, ing.J.Čech, ing.D.Kroupová,



STRUBE CZ - sortiment odrůd firmy STRUBE pro pěstitelskou sezónu 2018,
seznámení s výsledky pokusů odrůd cukrovky a postřehy z praxe vegetačního roku
2017 , AGROSERVIS STRUBE činnost u nás i v zahraničí- Ing. C. Ostrý;



BAYER – "Ochrana nejen cukrovky pohledem firmy Bayer“, zhodnocení uplynulé
sezony a návrhy ošetření pro jarní období roku 2018 – ing.V.Hladík



PL –Komplexní zpracování půdy, význam hloubkové kypření a další možnosti
kultivačních opatření na půdě s ohledem na její fyzikální stav- ing. A.Šedek.



ALMIRO energy for vegetation s.r.o – přípravky společnosti ALMIRO pro
pěstitelskou sezonu 2018.- ing. I.Došlík



Diskuse a oběd
Bude vítaný každý současný i nový pěstitel cukrovky.

Jak se k nám dostanete
Restaurace „u Facků „ se nachází při dálnici Brno –
Ostrava v blízkosti obchodního centra Hypernova.
Využijte sjezdu 276 v obou směrech od Brna nebo od
Ostravy. Přijíždějicí od Přerova odbočí dle značení směr
Vsisko:
- sjezd 276 směr Přerov

Těšíme se na Vaši návštěvu!

restauračním
zařízení
„U Facků“ve
Vsisku
U Velkého Týnce

Ukončení setkání předpokládáme
mezi 13:00 – 14:00 hodin.
Za Vaši účast na setkání Vám předem děkují za
pořádající firmy
STRUBE CZ, s.r.o.
PL ,Bayer, Almiro
a jejich zástupci

