Janovice 66, 588 13 Polná

Družstvo Vysočina

zve zájemce na polní instruktáž v rámci programu DEMO farmy 2019 na téma:

Hospodaření s organickou hmotou v zemědělském podniku
s cílem zvyšování úrodnosti půdy, zadržování vody v krajině
a snižování vodní eroze
spolupodílejí se VÚRV Praha - Ruzyně a VÚMOP Praha - Zbraslav
Budou se konat celkem dva dny otevřených dveří, pět skupinových akcí a akce individuální.

1. den otevřených dveří - 16. 5. 2019
• DZES 5 - připomenutí povolených půdoochranných technologií na MEO a vysvětlení pravidel SEO,
kde se bude sít léto, podzim 2019
• DZES 7d - max. 30 ha plodiny DPB SEO nebo MEO
• organická hmota v půdě jako základní faktor půdní úrodnosti
• technologie zpracování půdy, výživa rostlin a hnojení
• bilance živin (nový DZES po roce 2020)

2. den otevřených dveří - 12. 9. 2019
proběhne vyhodnocení ročníku, případné změny legislativy, atd.

Skupinové akce
30. 5. 2019

13. 6. 2019

27. 6. 2019

25. 7. 2019

29. 8. 2019

Během skupinových akcí budou probírány novinky s diskuzí na jednotlivá výše uvedená témata.
Dny otevřených dveří a skupinové akce se konají za každého počasí.
Začátek vždy od 9 hod. v KD Janovice, občerstvení zajištěno!

Akcí se zúčastní
• Ing. Jan Klír, CSc., vědecký pracovník, akreditovaný poradce,
výzkum v oblasti výživy rostlin a hnojení, půdní úrodnosti a organické hmoty v půdě
• Ing. Tomáš Šimon, CSc., vědecký pracovník, výzkum v oblasti pedologie a organické hmoty
• Ing. Jan Haberle, CSc., vědecký pracovník, výzkum v oblasti produkční fyziologie, výživy rostlin
a modelování
• Ing. Pavel Svoboda, vědecký pracovník, výzkum statkových hnojiv
• Ing. Lada Kozlovská, akreditovaný poradce (spec. rostlinná výroba, eroze),
výzkum a zpracování podkladů pro nitrátovou směrnici, AEKO a Cross compliance
• Ing. Pavel Růžek, CSc., výživa rostlin
• Ing. Martin Mistr, Ph.D., VÚMOP Praha - Zbraslav

Během akcí budou v terénu prezentovány jednotlivé varianty a postupy
A - obilniny, řepka - setí do mělké podmítky
B - kukuřice - setí do mělké podmítky, strip-till, kde byl zapraven hnůj
C - kukuřice s přihnojením pod patu
D - brambory - sázení do odkameněné půdy, úprava hrůbků s cílem zadržet
více srážkové vody a omezení eroze
Kontakt: Družstvo Vysočina
Janovice 66, 588 13 Polná, IČ: 47903082
Vladimír Krejčí, 602 757 720, zod.krejci@polna.cz

Individuální akce
Prohlídky demonstračních ploch
po telefonické dohodě

