
 

Nekoř 180, 561 63 Nekoř 

ve spolupráci s Regionální agrární komorou Pardubického kraje 

dovolujeme si Vás pozvat na tradiční seminář 

k pěstování pícnin trávosemenných porostů a kukuřice, 
který se koná dne 

11.února 2021 od 9.00 hodin 

seminář proběhne online formou, přihlášeným zašleme odkaz e-mailem 

s následujícím programem: 

9.00 – 9.20       Úvod, zhodnocení prodeje a množení osiv za rok 2020 a podmínky pro  

                         rok 2021 

                         Ing. Leoš Říha, ředitel KLAS Nekoř a.s., viceprezident AK ČR 

 

9.20 – 9.50       Novinky v dotacích a legislativě pro rostlinnou výrobu 

                         Ing. Jindřich Fialka, MZe, náměstek pro řízení sekce zemědělství a potravinářství 

 

9.50 – 10.20     Budoucnost v ochraně rostlin 

                         Ing. Miroslav Florián, Ph.D., ÚKZÚZ, ředitel sekce zemědělských vstupů 

 

10.20 – 11.10   Aktuální možnosti ochrany trávosemenných porostů vůči škodlivým činitelům 

                         Ing. Radek Macháč Ph.D., Oseva vývoj a výzkum s.r.o. Zubří 

 

11.10 – 11.40   Přípravky společnosti CORTEVA pro použití v kukuřici, řepce a travách 

                         Ing. Radomil Vlk Ph.D., CORTEVA agriscience 

                           

11.40 – 12.10   Perspektivní hybridy kukuřice a řepky značky Pioneer a poznatky 

                         z pěstitelského roku 2020 

                         Ing. Oldřich Dostál, poradenská služba značky Pioneer 

 

12.10 – 12.25   Přestávka 

 

12.25 – 12.55   Semenářství trav a jetelovin z pohledu roku 2020 

  Doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc., výkonný ředitel Spolku pěstitelů travních a jetelových         

  semen 

 

12.55 – 13.45   Aktuální poznatky pěstování travních porostů za rok 2020, nové odrůdy DLF Seeds   

                         s.r.o. a využití našich odrůd v pícninářství včetně obnovy poškozených porostů           

                         Ing. Ivan Houdek, produktový manažer DLF Seeds s.r.o. Hladké Životice 

                    Ing. Martin Müller Ph.D., produktový manažer DLS Seeds s.r.o. Hladké Životice 

                         Ing. Jaroslav Bartoň, množení osiv DLF Seeds s.r.o. Hladké Životice 

 

13.45 – 14.00    Diskuze 

Srdečně Vás zveme a těšíme se 

 Ing. Leoš Říha 

 Ředitel KLAS Nekoř a.s. 

www.klas-nekor.cz 

 

http://www.klas-nekor.cz/uvod.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prosíme Vás o potvrzení Vaší účasti nejpozději do 9.2.2021 sdělením na e-mail: 

klas@klas-nekor.cz. 

popř. na telefon pí Černohousová Marie  tel. 605 504 774 

 

Potvrzuji svoji účast na seminář k pěstování kukuřice a trávosemenných porostů 

dne 11.2.2021 online formou. 

 

…………………………………….. ……………………………. ……………………… 
podnik    jméno (čitelně)        +  telefon 

 

e-mail: ………………………………….@................................ 

 


