SPOLEK ČESKÝ MODRÝ MÁK,

SPOLEK ČESKÝ MODRÝ MÁK,

R O L S L E Š A N Y , spol. s r.o.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

si Vás dovolují pozvat na 1. květnový polní den

si Vás dovolují pozvat na 2. květnový polní den

Aktuální problémy
makových polí na jaře 2017

Aktuální problémy
makových polí na jaře 2017

10. 5. 2017

11. 5. 2017

Kostelec na Hané

Červený Újezd

okr. Prostějov
Farma Kostelec na Hané
(Smržická 537, z Kostelce směr Smržice,
vjezd do farmy po pravé straně)

Program
9.30-10.00 h.: Prezence a občerstvení
10.00 – 10.30 h.: Aktuální informace o činnosti spolku Český modrý mák,
osevní plochy, možný vývoj ceny, nové přípravky
10.45 – 13.00 h.: Prohlídka pokusů spolku - odrůdy máku, fungicidy, herbicidy,
stimulace, moření, úpravy osiva, hnojení

13.00 – 14.00 h.: Pokusy - projekt NAZV: Snížení rizikovosti pěstování máku
14.00 – 14.30 h.: Občerstvení na poli

okr. Praha - západ
Budova Výzkumné stanice
České zemědělské univerzity v Praze
(Hájecká 215, Č. Ujezd)

Program
8.30 - 9.30 h.: Prezence a občerstvení
9.30 – 10.30 h.: Představení České asociace ochrany rostlin (www.ccpa.cz,
Ing. M.Vokřál, CSc.); Aktuální informace o činnosti spolku Český modrý mák, osevní plochy, možný vývoj ceny, nové přípravky
10.45 - 13.00 h.: Prohlídka makových polí a jednotlivých variant pokusů:

- odrůdy máku, fungicidy, herbicidy, stimulace, moření, úpravy osiva, hnojení.

od 13.00 h.: Společný oběd

Prohlídky se uskuteční za přítomnosti odborníků z ČZU v Praze
a dalších členů konzultační skupiny spolku Český modrý mák.
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Vložné

Vložné

Pro členy spolku ZDARMA, pro nečleny (pěstitele) 3 000 Kč/osobu
Pro zájemce o propagaci dodavatele vstupů:
- výstavní stolek a označená parcela logem firmy / banner nebo logo; krátké vystoupení v diskusi do 5ti minut: člen 2 000 Kč, nečlen 10 000 Kč
- partner polního dne, vystoupení v sálu (5 min. venku, 5 minut uvnitř, celkem 10 min.), označení parcely, reklamní stolek: člen 5 000 Kč, nečlen 15 000 Kč
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Na setkání s Vámi se těší:
Ing. Vladimír Sehnal - předseda spolku ČMM
Ing. Pavel Cihlář, Ph.D. - garant polních pokusů Č.Újezd, spolek ČMM (tel. 606287232)
Ing. Radomil Vlk, Ph.D. - garant polních pokusů Lešany (tel. 721005173)
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Další akce ČMM: DEN PRO MÁK (20.6.2017 Č.Újezd, 22.6.2017 Lešany)
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Kontakt: info@ceskymodrymak.cz, www.ceskymodrymak.cz
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