Ovocnářská unie Moravy a Slezska, z.s.
pořádá pro členy OUMS a další zájemce

Ovocnářský seminář
zaměřený na ovocnářskou problematiku a pěstitelské technologie
20. a 21. února 2019

školící zařízení Skalský Dvůr

Ovocnářský seminář sponzorují:

Program ovocnářského semináře
Středa 20. 2. 2019
7,30 - 9,00
9,10
9,15 - 9,35
9,40 - 10,00
10,05 - 10,40
10,45 - 11,10
11,15 - 12,00

Registrace účastníků
Zahájení semináře - Bc. Ivo Pokorný, předseda OUMS
Strategie výkupu švestek firmy Rudolf Jelínek a.s.
Mgr. Jiří Koňařík, Rudolf Jelínek a.s.
Přípravky firmy AgroProtec – p. Jan Štrobl
Faktory ovlivňující škodlivost fytoplazem
Ing. Jana Suchá
Ochrana proti škůdcům a přípravky firmy Corteva AgriScience s r.o.
RNDr. Oldřich Pultar,
Rajonizace ovocných druhů jako podklad pro návrh ochrany sadů v krajině
Prof. Dumbrovský, CSc. Ústav vodního hospodářství krajiny

12,00 - 13,00

Oběd

13,05 - 13,25

Škody na ovoci - Ing. Josef Kříž, ředitel likvidace zemědělského pojištění
OK Group a.s., Brno
Půdní svět v kontextu se zemědělským hospodařením
Ing. Jaroslav Záhora, CSc.,MZLU Brno
Přípravky firmy Adama - Ing. Zdeněk Peza, Adama CZ, s r.o.
Foliární výživa a principy fertigace v ovocných sadech
Ing. Regina Čornejová,. Agro Aliance, s r.o

13,30 - 14,30
14,35 - 14,55
15,00 - 15,20
15,25 - 15,45
15,50 - 16,35

Přestávka
Extrémy počasí v posledních letech
RNDr.. Jaroslav Rožnovský , ČHMU Brno

16,40 – 17,30

Perspektivní podnože řady Geneva

17,35 - 17,55

p. Frederic Michaud, f. Dalival, Francie
Výživa ovocných sadů v kontextu hospodaření s vodou
Ing. George Kostov , Yara Agri, spol s.r.o.

18,00 - 19,00

Kanadské ovocnářské postřehy
Doc. Ing. Josef Sus, CSc. ČZU v Praze

19,00 - 24,00

Večeře a společenský večer: degustace vín a pálenek

Čtvrtek 21 .2.2019
9,00 - 9,45
9,50 - 10,10
10,15 - 11,45
11,50 – 12,10
12,15 - 12,35
12,40 - 13,25
13,30 - 14,00

14,00

Aktuální situace v ovocnářství a očekávání pro rok 2019
Ing. Martin Ludvík, předseda OU ČR
Přípravky firmy BASF– Ing. Drahomíra Musilová, BASF spol., s r.o.
Intenzivní pěstování jabloní a ochrana proti chorobám a škůdcům
Mgr. Ing. Robert Sas, Polsko
Přípravky firmy Bayer pro rok 2019 – Ing. František Řezanina, Bayer, s r.o.
Přestávka
Probírky plodů jabloní
Ing. Luděk Laňár, VŠÚO Holovousy
Protimrazová ochrana sadů
Ing.Pavel Guláš, E krabice s.r.o., Slovensko

Ukončení semináře a oběd

Organizační pokyny
Věnujte prosím zvýšenou pozornost následujícím pokynům:
1. Ovocnářský seminář se uskuteční v rekreačním a školícím zařízení Skalský Dvůr Agrostavu
Lísek u Bystříce nad Perštejnem,
2. Vložné za osobu činí: členové OUČR : 1100 Kč
Ostatní: 1400 Kč
(z

toho stravné 1000 Kč: 2x oběd, 1x večeře, , občerstvení během akce (minerálka, 3x káva nebo
čaj, 2x dezert) a při degustaci, vložné činí 100 Kč pro členy a 400 Kč pro ostatní. Vložné neplatí
studenti, pedagogové a čestní členi)

Toto vložné platí při platbě na účet do 17. února 2019, při hotovostní platbě na místě pak
navýšení o 200,- (neplatí pro zahraniční účastníky – tam je možná pouze hotovostní platba)
3. Ubytování si každý účastník hradí sám, nocleh bude přednostně zajišťován pro členy
OUČR, až následně pro prezentující se firmy
v rekreačním a školícím zařízení na Skalském
Dvoře: cena 750,- Kč za lůžko včetně snídaně.
Požadavek na nocleh je však nutno objednat včas na přihlášce /kapacita hotelu nám stále
nestačí/ a noclehy budou rezervovány 20.2. do 15, 00 hod., po této hodině budou dány k dispozici
dalším čekajícím zájemcům.
Vzhledem k předcházejícímu školení IP očekáváme větší účast členské základny, proto bude
nutné kombinovat ubytování na pokojích i mezi jednotlivými firmami. Ve vlastním zájmu se
hlaste včas, po vyčerpání kapacity lůžek bude proveden stop stav a zájemci o ubytování si budou
zajišťovat ubytování sami
4. Účastnický poplatek uhraďte na účet č. 107-9328040277/0100 u Komerční banky, a.s., variab.
symbol 20 02 19, konstantní symbol 0308 nebo hotově u prezentace. OUMS není plátce DPH,
IČO 266 64 003
5. Rekreační a školící zařízení leží asi 4 km od silnice č.18
z Bystřice nad Perštejnem - Nové Město na Moravě
6. Bazén je v provozu. Možno zajistit služby maséra požadavek závazně vyznačte na přihlášce
7. Ovocnářsko-vinohradnické podniky žádáme o poskytnutí
vzorku vína na degustaci:
(1 vzorek = minimálně 3 láhve a 0,7 l) nebo 0,5 l pálenky.
8. Vzhledem k tomu, že platba v hotovosti značně prodlužuje prezentaci účastníků, žádáme
účastníky o využití platby předem. V případě platby v hotovosti dostavte se k prezentaci
minimálně hodinu před zahájením semináře.
9. Organizační garant semináře:
Ing. Jiřina Homolová
OUMS Brno
 mobil: 724 047 937,
e –mail: homolovaa@ volny.cz

Závazná přihláška
k účasti na Ovocnářském semináři OUMS a členské schůzi OUMS pořádaných ve dnech 20. a
21. února 2019 ve Skalském Dvoře.

Pro účast na členské schůzi OUMS, z.s. je nutná přítomnost
statutárního zástupce nebo plná moc k zastupování od statut. zástupce
(nemusí být ověřeno notářsky a bude odevzdána při prezentaci )

Jméno a přímení, titul,
Telefonní kontakt:
Adresa trvalého bydliště

Vysílající organizace (adresa, PSČ)
Objednávka noclehů : z 19. na 20. února
z 20. na 21. února

počet ...........
počet ...........

Objednávám si ½ hod masáž zad + šíje (cena cca 250 Kč ): ano

ne

Účastnický poplatek ve výši ........... Kč zaplatíme hotově u prezentace.
Účastnický poplatek ve výši........... Kč jsme dne ........... poukázali na účet OUMS u Komerční
banky, a.s, číslo účtu 107- 9328040277/0100, variabilní symbol 200219, konstantní symbol 0308.
Uveďte prosím číslo účtu, z kterého bylo vložné placeno a banku, která zprostředkovala úhradu
(usnadní to kontrolu placení) :

razítko a podpis vysílající organizace
Přihlášku doručte na OUMS Ing. Homolové nejpozději do 17. 2. 2019 (poštou , emailem):
Ovocnářská unie Moravy a Slezska, z.s.
Ing. Homolová Jiřina
Zvonařka 16
617 00 Brno

