EKOMASO s.r.o. Čermná
DLF Seeds s.r.o., Hladké Životice
pícninářská komise ORV ČAZV
ve spolupráci s OAK Trutnov
Vás srdečně zvou na

Pícninářský den v Podkrkonoší
v Chotěvicích u Hostinného
na téma:

„Travní porosty a konzervace píce“

prohlídka pícních směsí z DLF Seeds Hladké Životice a ukázky strojů pro setí,
přísevy a sklizeň jetelotravních a travních porostů

Datum konání:

23. května 2018 od 9 hod.

Místo zahájení:

sál obecní hospody v Chotěvicích č.p.264

Praktické ukázky:

nad Chotěvicemi u osady Karlovka
(50.5298014N, 15.7546953E)

Organizační a odborní garanti dne:

Bc. Ondřej Mikeš
Ing. Ivan Houdek

Program semináře:
od 9,00 hod
9,30 hod
10,00 hod

prezence, občerstvení
zahájení – představení zemědělské výroby fy Ekomaso
a bioplynové stanice AgriKomp
Produkční a mimoprodukční funkce travních porostů
Doc. Ing. Josef HAKL, PhD., Katedra pícnářství a trávníkářství
FAPPZ, ČZU Praha

10,40 hod

Konzervace píce víceletých pícnin a z travních porostů
Ing. Petr Pleyer, Christian Hansen

11,15 – 11,45 hod

krátké představení (po 5 minutách) programu strojů pro setí,
přísevy a sklizeň víceletých pícnin a travních porostů
vystavujících firem. Vystavené stroje okomentují, popř. předvedou
na poli vedle směsí u osady Karlovka.

11,45 – 13 hod

přestávka na oběd a přejezd k ukázkám směsí a strojů ke Karlovce
Občerstvení a oběd je zajištěn v místě semináře

Průvodce programem
Ivan Houdek, šlechtitelská stanice DLF Seeds s.r.o., Hladké Životice,

Přihlášky na seminář zašlete do 18. května na adresu EKOMASO Čermná 126
nebo na mail info@ekomaso.cz
V případě potřeby se obraťte na některého z organizačních garantů:
Bc. Ondřej Mikeš

mail info@ekomaso.cz

tel. 724 095 081

Ing. Ivan Houdek

mail ih@dlf.cz

tel. 725 560 894

Přihláška
k účasti na Pícninářský den v Podkrkonoší
23. května 2018 od 9 hod.v Chotěvicích
Jména účastníků

podnik, organizace

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Přihlášku odešlete na adr.

EKOMASO, Čermná 126, PSČ 543 71
nebo na e-mail info@ekomaso.cz

popř. se přihlaste telefonicky na tel: 724 095 081 – Bc. Ondřej Mikeš .

