Ovocná ská unie Moravy a Slezska, z.s.
po ádá pro leny OUMS a další zájemce

Ovocná ský seminá
zam ený na ovocná skou problematiku a p stitelské technologie
21. a 22. února 2018

školící za ízení Skalský Dv r

Ovocná ský seminá sponzorují:

Program ovocná ského seminá e
St eda 21. 2. 2018
8,00 - 9,00
9,10
9,15 - 9,35
9,40 - 10,00
10,05 - 10,35
10,40 - 11,00
11,05 – 11,35
11,40 - 12,00

Registrace ú astník
Zahájení seminá e
Bc. Ivo Pokorný, p edseda OUMS
Aktuality z registru sad – Ing. Petr Boleloucký, ÚKZÚZ Brno
ípravky firmy AgroProtec – p. Jan Štrobl
Protimrazová ochrana na Lhenicku, historie a sou asnost
Ing. Pavel Fríd, p edseda UOJZ
Nový fungicid Scala – Ing. Drahomíra Musilová, BASF spol., s r.o.
Vybrané obsahové látky v plodech jabloní a slivoní
Doc. Ing. Josef Sus ,CSc. ZU v Praze
Nový systém chemické probírky plod – p ípravek Brevis
Ing. Zden k Peza, Adama CZ, s r.o.

12,05 - 13,00

Ob d

13,05 - 13,25

OK GROUP, a.s. – Váš partner nejen v oblasti pojišt ní
Ing. Gabriela Vránová, OK Group a.s., Brno
Šlecht ní merun k a odolnost na šarky – program „ARAMIS“
Pierre Rochepeau, Francie
Využití p ípravk firmy Biocont Laboratory v sadech
Ing. Loskot Roman, Biocont Laboratory, spol. s r.o., Brno
Boj s jarními mrazíky pomocí chemických p ípravk firmy Arysta
Ing. Simona Li ková, Arysta Life Science, s r.o.
P estávka
P stování o ešák
Ing. Jaroslav Matejsek
Foliární výživa a principy fertigace v ovocných sadech
Ing. Regina ornejová,. Agro Aliance, s r.o.
Regulace plodnosti v roce 2017
Ing. Klára Kyselová, VŠÚO Holovousy

13,30 - 14,00
14,05 - 14,25
14,30 – 14,50
14,55 - 15,20
15,25 - 16,25
16,30 – 16,50
16,55 - 17,30
17,35 - 18,10

Nové rostlinné antistresory Fyto fitness
Doc. Ing. Pavel Pazdera, CSc., firma Bio fitos

19,00

Ve

e a spole enský ve er: degustace vín a pálenek

tvrtek 22 .2.2018
8,30 - 9,30
9,35 - 9,55
10,00 - 10,40
10,45 – 11,05
11,10 - 11,30
11,35 - 12,25
12,30 - 12,50
12,55 - 13,45
13,50 - 14,30

14,30

Aktuální situace v ovocná ství a o ekávání pro rok 2018
Ing. Martin Ludvík, p edseda OU R
P ípravky firmy Bayer pro rok 2018 – Ing. František ezanina, Bayer, s r.o.
Opylovací pom ry u ovocných druh
Prof. Ing. Boris Krška
Výživa v ovocných sadech s firmou Timac Agro- Ing. Lucie Ku ová, Timac agro
P estávka
Protimrazová závlaha ovocných sad
Kurt Werth, Consulting Italy
ípravky firmy Trimplus s.r.o. –Ing. Vladimír Majer, PhD.
Tendence v moderním ovocná ství jižních Tyrol
Kurt Werth, Consulting Italy
Ochrana proti šk dc m a p ípravky firmy Dow AgroSciences s r.o.
RNDr. Old ich Pultar,

Ukon ení seminá e a ob d

Organiza ní pokyny
V nujte prosím zvýšenou pozornost následujícím pokyn m:
1. Ovocná ský seminá se uskute ní v rekrea ním a školícím za ízení Skalský Dv r Agrostavu
Lísek u Byst íce nad Perštejnem,
2. Vložné za osobu iní: lenové OU R : 1.100 K
Ostatní: 1.400 K
(z toho stravné 900 K : 2x ob d, 1x ve

e, , ob erstvení b hem akce (minerálka, 3x káva nebo aj,
2x dezert) a p i degustaci, vložné iní 200 K pro leny a 500 K pro ostatní. Vložné neplatí
studenti, pedagogové a estní leni)

Toto vložné platí p i platb na ú et do 17. února 2018, p i hotovostní platb na míst pak
navýšení o 200,- (neplatí pro zahrani ní ú astníky – tam je možná pouze hotovostní platba)
3. Ubytování si každý astník hradí sám, nocleh bude p ednostn zajiš ován pro leny
OU R, až následn pro prezentující se firmy v rekrea ním a školícím za ízení na Skalském Dvo e:
cena 750,- K za l žko v etn snídan .
Požadavek na nocleh je však nutno objednat v as na p ihlášce /kapacita hotelu nám stále
nesta í/ a noclehy budou rezervovány 21.2. do 15, 00 hod., po této hodin budou dány k dispozici
dalším ekajícím zájemc m.
Vzhledem
edcházejícímu školení IP
ekáváme tší ast lenské základny, proto bude
nutné kombinovat ubytování na pokojích i mezi jednotlivými firmami. Ve vlastním zájmu se hlaste
as, po vy erpání kapacity l žek bude proveden stop stav a zájemci o ubytování si budou
zajiš ovat ubytování sami
4.
astnický poplatek uhra te na ú et . 107-9328040277/0100 u Komer ní banky, a.s.,
variab. symbol 21 02 18, konstantní symbol 0308 nebo hotov u prezentace. OUMS není plátce
DPH, I O 266 64 003
5. Rekrea ní a školící za ízení leží asi 4 km od silnice .18 z
Byst ice nad Perštejnem - Nové M sto na Morav
6. Bazén je v provozu. Možno zajistit služby maséra požadavek závazn vyzna te na p ihlášce
7. Ovocná sko-vinohradnické podniky žádáme o poskytnutí
vzorku vína na degustaci:
(1 vzorek = minimáln 3 láhve a 0,7 l) nebo 0,5 l pálenky.
8. Vzhledem k tomu, že platba v hotovosti zna
prodlužuje prezentaci ú astník , žádáme
astníky o využití platby p edem. V p ípad platby v hotovosti dostavte se k prezentaci minimáln
hodinu p ed zahájením seminá e.
9. Organiza ní garant seminá e:

Ing. Ji ina Homolová
OUMS Brno
mobil: 724 047 937,
e –mail: homolovaa@volny.cz

