EGT system spol. s r.o.

POZVÁNKA NA POLNÍ DEN
INOVACE ZPŮSOBU ZALOŽENÍ A VEDENÍ POROSTŮ
DEN ŘEPKY KWS 2019
Pořádající: FARMA CHMEL s.r.o.
Prezentující:
Centrum precizního zemědělství, EGT system spol. s r.o.,
KWS OSIVA s.r.o., STROM PRAHA a.s.,
AGRALL zemědělská technika a.s., CleverFarm a.s.
KTERÝ SE KONÁ DNE 12. 6. 2019
ve společnosti FARMA CHMEL s.r.o.
v provozovně společnosti
na adrese Třebusice 17, 273 41 Brandýsek
GPS koordináty: 50°12'0.671"N, 14°10'50.22"E

EGT system spol. s r.o.
Vážení přátelé, máme pro Vás připraven polní den s předvedením sortimentu odrůd
ozimých řepek společnosti KWS OSIVA s.r.o., prezentaci a několik slov o inovativních
metodách zakládání a vedení porostů, o precizním zemědělství, stimulaci rostlin a
protistresových ošetřeních porostů. Také bude vystavena moderní zemědělská technika
pro inovativní postupy a precizní zemědělství
Program polního dne
1. Od 8,30 do 9,00 hodin

- Registrace a občerstvení. (průběžná možnost občerstvení bude až do odjezdu na pole)

2. Od 9,00 do 9,15 hodin

- Úvodní slovo majitele pořadatelské společnosti FARMA CHMEL s.r.o. Vojtěcha Švarce

3. Od 9,15 do 11,30 hodin - Soubor krátkých prezentací zástupců zúčastněných firem
- Robert Švec - řepka ozimá KWS – zdravý porost odemyká královský výnos
- Václav Brant – Centrum precizního zemědělství
- Jaroslav Mach - EGT system spol. s r.o.
- Jiří Ptáčník, Jaroslav Pinkas - STROM PRAHA a.s.
- AGRALL zemědělská technika a.s. - Prezentace strojů Väderstad
- Michal Beneš - CleverFarm, a.s.
4. Od 11,45 -Procházení porostů
-

představení sortimentu odrůd řepky ozimé KWS
ukázku různých způsobů zakládání a vedení porostů pšenic a řepek

-

5. Po návratu z polních prezentací - Oběd a volná diskuze

Prosíme všechny pozvané, aby nám potvrdili co nejdříve svoji účast na polním dni
přednostně na email: info@farmachmel.cz nebo vyvoj@energen.info
další info naleznete na www.energen.info foto porostů naleznete na
www.facebook.com/pg/farmachmelsro album „Porosty2019“
POZVANÁ OSOBA

SPOLEČNOST

POTVRZENÍ ÚČASTI

