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Krajské informační středisko pro rozvoj
zemědělství a venkova Ústeckého kraje
tel, fax: 476 700 658   mobil: 724 261 978   e-mail: oakmo@oakmo.cz   www.kisuk.cz

Začátkem měsíce června 2015 se konal „Polní den“ v Radovesicích na pozemcích 
firmy ZEOS.

Polní dny jsou tradičním vrcholem nejen pro pořádající firmy, kterými byly: AgroZZN, 
ZEPOS, OSEVA, AGROFERT, LOVOCHEMIE, PREOL, DVSLO, FARMTEC, 
GREENCHEM, AGROZES, SKV PIESTERITZ, ale především pro účastníky –  
zemědělce. Návštěvnost byla vysoká, přes 500 spokojených účastníků Polního dne.

Podle průzkumů patří dobrý polní den mezi hlavní zdroje informací napomáhající při 
volbě vhodné odrůdy, ale i způsobu hnojení, ochrany rostlin a mnohdy také volbě 
zemědělské techniky či technologie. 

Je to místo, kde můžete informace nejen slyšet, ale také konkrétně vidět, jak která 
odrůda obstála v daných podmínkách, jak reagují na jednotlivé agrotechnické
zásahy, či jak v praxi funguje příslušný stroj a technologie.

Uplynulý ročník 2013/2014 byl plný velmi zajímavých výsledků, především však 
dokladuje zásadní vliv povětrnostních podmínek. V průměru byl uplynulý rok 
výnosově velmi bohatý a většinou rekordní.

Na polním dnu byly představeny perspektivní odrůdy řepky a pšenice ozimé, 
komplexní problematika výživy rostlin, hnojiva, postupy, aplikační technika.

Program byl opravdu pestrý a velmi zajímavý, každý si mohl vybrat, co ho zajímá.

Polní den byl umocněn krásným počasím po celý den a zemědělci diskutovali v 
hloučcích o aktuální problematice v zemědělství.
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Okresní agrární komora Most připravila pro návštěvníky Polního dne prezentaci a 
ochutnávky regionálních potravin Ústeckého kraje, která sklidila velký úspěch a všem 
účastníkům prezentované výrobky velmi chutnaly.

Ve stánku OAK mohli návštěvníci ochutnat:
 smažené vepřové a kuřecí řízečky z českého masa obalované nejen 

v trojobalu, ale také v sezamu
 obložené mísy plné kvalitních českých uzenářských výrobků – šunky, salámy, 

klobásy atd.
 sýrové mísy
 minirohlíčky
 babiččiny škvarkové placky
 mošty
 velmi chutné koláče s různými náplněmi a ovocem
 svatební koláčky
 chléb Šumava
 chipsy z celeru, červené řepy a sušených jablek

Výrobky k ochutnávkám připravily firmy:
 BILBO šmak Most
 Severofrukt Trávčice
 Aplica Ústí nad Labem
 Cukrárna MIPO Most
 LoPe Fruit Šepetely
 Slavomír Hadrava Hradiště

Vedle tradičních českých uzenářských a pekařských výrobků si zde našly své místo 
také nové výrobky z firmy Severofrukt Trávčice a to chipsy z celeru a červené řepy, 
které překvapily a byly oceněny v soutěži „O nejlepší potravinářský výrobek 
Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče“ v kategorii „Ostatní“ na 1. místě.
Účastníci se ke stánku OAK Most vraceli a stále ochutnávali. Z pekařských výrobků 
nejvíce chutnaly kynuté koláče s různými náplněmi a ovocem, škvarkové placky a 
minirohlíčky firmy BILBO šmak z Mostu.

Na tomto „Polním dnu“ v Radovesicích tak měla možnost ochutnat severočeské 
regionální potraviny také zemědělská veřejnost.

V Mostě, dne 2.6.2015
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