Spolek BioSad

si vás dovoluje pozvat na předjarní seminář
pro ovocnáře
Termín:
Místo:

čtvrtek 12. března 2020 od 9:00 hod
Hotel U Crlíků, Tetčice u Rosic

Program:
8:45 Prezence účastníků
9:00 Odborný program
Stano Pekár
Masarykova univerzita

Tlak přirozených nepřátel na populaci
mer v hrušňovém sadu v průběhu jara

Tomáš Litschmann
AMET

Teplotní sumy a jejich možnosti při
signalizaci škůdců

Jan Pokorný, Petra Hesslerová
ENKI

Vysychání kulturní krajiny a pokusy o
nápravu

Václav Psota, Ivana Tlolková
NWT
Aleš Horna
RADANAL

Bez-reziduální produkce ovoce a zeleniny
v evropském kontextu a pilotní projekt
certifikovaného pěstování rajčat bez
zbytků pesticidů na Farmě Bezdínek
Hodnocení kvality ovoce na základě
obsahu antioxidantů

Vladan Falta
BIOCONT LABORATORY

Ekologická a bezreziduální produkce
ovoce - problémy a možnosti řešení

Radek Vávra
VŠÚO Holovousy

Nové poznatky a trendy v ekologické
produkci ovoce

Diskuse, společný oběd
Předpokládaný konec semináře v cca 12:30, po ukončení semináře proběhne Valná hromada
spolku BioSad
Vložné na seminář je 500 Kč, pro členy spolku BioSad bez vložného.
Vložné zahrnuje občerstvení a oběd. Účet pro bezhotovostní platbu je 1027699071/6100 u
Equa bank.
Z organizačních důvodů (zajištění obědů) prosím o potvrzení účasti nejpozději do 6.3.2020
e-mailem na: rvavra@seznam.cz, nebo SMS či telefonicky na číslo 737603151 Radek Vávra
Kde to najdete: Hotel u Crlíků, Palackého 4, 664 17 Tetčice, www.crlik.cz
Na Vaši účast se těší pořadatelé

BioSad, z.s.
se sídlem Mayerova 784, 664 42 Modřice

svolává VALNOU

HROMADU

která se bude konat ve čtvrtek 12. 3. 2020 v 13:00 hod
Místo konání: Hotel U Crlíků, Tetčice u Rosic
(Valná hromada proběhne po skončení semináře pro ovocnáře, který se koná
tamtéž dopoledne)

Program:
- Členská základna
- Zpráva o činnosti sdružení v roce 2019
- Zpráva o hospodaření spolku v roce 2019
- Zpráva kontrolní komise
- Plán činnosti na rok 2020
- Diskuse
- Schválení usnesení

S pozdravem
Radek Vávra
předseda spolku

Kde to najdete: Hotel u Crlíků, Palackého 4, Tetčice u Rosic (www.crlik.cz)
Tetčice leží asi 20 km od Brna po dálnici směr Praha. Vyjedete z dálnice na Rosice a před nimi
odbočíte doleva na Tetčice. Hotel je 500 m za železničním přejezdem na hlavní ulici vlevo.
Parkování ve dvoře.

