Vás letos bohužel nezvou na

TRADIČNÍ POLNÍ DEN EUROPLANTU ,
který se měl uskutečnit
ve čtvrtek dne 30. července 2020 od 9 hodin na pozemcích

ZD Velká Losenice
VZHLEDEM K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI V MÍSTĚ KONÁNÍ NAŠEHO
POLNÍHO DNE RUŠÍME NAŠI TRADIČNÍ AKCI V ROCE 2020.

PROGRAM POLNÍHO DNE 30. 7. 2020 BYL ZRUŠEN!
Vzhledem k tomu, že ČBS Havlíčkův Brod bude v nedaleké Havlíčkově Borové pořádat dne 28. 7. 2020
svůj bramborářský den, kterého se naše firma také účastní, budeme mít možnost předat Vám materiály o
naší současné činnosti. Na Polním dnu v Havlíčkově Borové bude mít naše firma EUROPLANT tradičně
svůj stánek s expozicí hlíz a přítomností kolegů, pěstitelských poradců z naší firmy. Budeme mít s sebou
dostatek materiálů pro všechny zájemce.
Na místě v Havlíčkově Borové budeme předávat desky s materiály k připravovanému Polnímu dni
ve Velké Losenici – výsledek z pokusu ve Velké Losenici a výsledek z pokusu u pana Trhlíka. V deskách
ponecháme i materiály z Polního dne v Semicích dne 14. 7. 2020. O polním dnu v Semicích vyjde článek
v Agrárním obzoru, který se nyní připravuje.
Součástí bramborářského dne ČBS je tradiční pokus s přehlídkou odrůd členů ČBS. Své odrůdy má
na pokusném poli také naše firma. Pro naše partnery připravíme materiály k situaci na trhu s bramborami a
tím budeme aktualizovat naši informaci z Polního dne v Semicích, která bude také v materiálech. Loga
našich obvyklých partnerů na Polních dnech ve Velké Losenici v posledních letech – firem Bayer a U
+ M SERVIS ponecháme na naší informaci. Předpokládáme, že obě dvě firmy na akci v Havlíčkově
Borové budou přítomny a materiály předají svým partnerům sami, popř. na našem stánku.
Předpokládáme, že na akci budou přítomni i zástupci ÚKZÚZ. Materiál od ÚKZÚZ, paní ředitelky
Dobiášové ze Semic bude také součástí našich materiálů. V materiálech ponecháme i informaci od firmy
Syngenta pro Polní den v Semicích a průběh vegetace demonstračního pokusu v Semicích. V deskách
budou samozřejmě naše obvyklé materiály.
Pokus celého sortimentu odrůd brambor byl založen na pozemku ZD Velká Losenice, hon Lenopuš
I, k. ú. Malá Losenice, 590 m n. m. Byl bohužel poškozen divokou zvěří a nadbytkem vody v této oblasti,
a tak jeho návštěva mnoho nepřinese a ani jsme ji neplánovali. Vykopat hlízy podle pravidel se podaří a
výsledek budete mít v materiálech.
Děkujeme za pochopení.
Za firmu EUROPLANT
Jiří Procházka, jednatel

