
AGRADA S .R.O.  VE SPOLUPRÁCI S  OSIVÁŘSKÝMI 

SPOLEČNOSTMI A  ZEMĚDĚLSKÝMI PODNIKY   
 

srdečně zvou na  
 

Řepka 2020  
odrůdy a jejich směsi 

 

 

PROGRAM 

Občerstvení (po registraci, začíná půl hod. před zahájením, podle místa) 
Zahájení a přivítání  
(čas a místo dle přiloženého přehledu Polních dnů) 
Informace o řepce (EU, ČR, SR, svět) – prof. J. Vašák 
Informace o výsledcích pokusů s řepkou v roce 2019 (přesné pokusy, 

poloprovozní pokusy) za celek a v konkrétním místě - prof. J. Vašák 
Osivo, odrůdy (platí pro Čechy: Doc. Jaroslav Salava VÚRV Praha) agro-

chemie řepky a digestát (platí pro Moravu: prof. Tomáš Lošák 
Mendelu Brno) 

Informace o poloprovozních pokusech (agronom podniku)  
Výjezd na pokusy (cca hodinu po zahájení)  
Diskuse k pokusům a stavu porostů (agronom podniku, všichni – další 

bude v polovině přehlídky)  
Přehlídky polních pokusů („okometrické“ hodnocení každé odrůdy a 

směsi podle předchozích přehlídek a výsledků, hodnocení každé 
odrůdy a směsi zástupcem osivářské společnosti)  

Návrat a strava (cca za 2 hodiny po výjezdu na pokusy) 
 

KONTAKTNÍ SPOJENÍ 
 Garant Polních dnů Řepka 2020: prof.Jan Vašák (vasakjan@post.cz, 
mobil 607758458). Volejte (mailujte) jen v případě nejasností.  

TERMÍNY POLNÍCH DNŮ 2020 
Akce začínají vždy v 9 hod. (8:30 prezence), pokud není uvedeno jinak. 
 

Termín Místo konání 

2.6. 

(úterý) 
Správní budova ZD Kelečsko Kelč,o. Vsetín 

4.6. 

(čtvrtek) 
Vývařovna na návsi, Slatiny, o. Jičín 

5.6. 

(pátek) 
Agrofarma Litice, Zemědělská 713/11, Litice, o. Plzeň město 

8.6. 

(pondělí) 

Myslivecký areál Měník u Humburk,  

o. Hradec Králové, zač. ve 12:30 hod. 

9.6. 

(úterý) 
Jídelna ZD Hrotovice, o. Třebíč 

10.6. 

(středa) 

Admin. budova ZD Nové Město na Moravě,  

o. Žďár nad Sázavou 

11.6. 
(čtvrtek) 

Zámek Velké Hoštice, o. Opava, zač. v 10 hod. 

24.6. 

(středa) 
Restaurace Šumava Koloveč, o. Domažlice 

25.6. 

(čtvrtek) 
Rest. Sokolovna Lišany u Chrášťan, o. Rakovník 

26.6. 

(pátek) 
Kult. dům Petrovice u Miličína, o. Benešov 

 

Všechny lokality – odrůdové pokusy řepky ozimé. Kromě stanoviště 
Lišany, zde odrůdy a agrotechnika řepky ozimé a pšenice ozimé. 

Vstup volný. Vše hradí osivářské společnosti a podnik. 
 

UPOZORNĚNÍ 

Prosím přizpůsobte se pokynům vlády (např. roušky, apod.). Sraz je 
v místě a čase podle rozpisu, i kdyby to bylo před budovou. Firemní 
vystoupení v diskusi předem domluvit (Vašák) a uhradit Agradě s.r.o. 
poplatek. Je vhodné, aby si osivové společnosti vzali kvůli hygieně 
vlastní reprodukční techniku. 

Sledujte prosím aktuální informace o akcích na http://polniden.cz/. 

mailto:vasakjan@post.cz
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