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Již po šesté se konal „Společný polní den“ na letišti v Radovesicích na 
pozemcích firmy ZEOS.

Polní den je tradičním vyvrcholením nejen pro pořádající firmy, kterými byly: 
AgroZZN, a.s., ZEPOS, a.s.,  OSEVA, AGROFERT, LOVOCHEMIE, PREOL, DUSLO, 
skw. PIESTERITZ, FARMTEC, GreenChem, Great Plains, AgroZES, ale  především 
pro  účastníky polního dne – zemědělce. Návštěvnost byla přes 400
spokojených účastníků Polního dne.

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

Po zahájení, kdy vystoupili pořadatelé a VIP hosté a diskuzi s odborníky se 
zemědělci vydali na komentované prohlídky odrůd řepky ozimé, pšenice ozimé, 
kukuřice a hrachu, avšak vzhledem k silným dešťovým srážkám před konáním 
Polního dne a rozbahněné půdě se prohlídky konaly na okraji porostů.
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Předmětem bylo:

 Výživa: 
o intenzivní výživa
o podzimní hnojení
o doplňková výživa
o přihnojení pod patu

 Technologie: 
o zakládání porostů
o GP Simba (reakce vybraných odrůd)
o vliv výsevku
o zhutnění půdy
o půdní sonda

Doprovodný program:

 výstava zemědělské techniky

 stánky výrobců hnojiv

 stánky osivářských firem

 stánky dodavatelů pesticidů

Součástí Polního dne byla i bohatá tombola.
Program byl již tradičně opravdu velmi pěkný a velmi zajímavý, každý si mohl 
vybrat, co ho zajímá.

Toto krásné setkání zemědělců s odborníky potvrdilo nutnost organizování 
takovýchto akcí, kdy mohou zemědělci mezi sebou diskutovat, nejen 
o odborných záležitostech, ale také o aktuální problematice v zemědělství.

Okresní agrární komora Most připravila pro  návštěvníky Polního dne  
prezentaci a ochutnávky regionálních potravin Ústeckého kraje, která 
vzbudila velký zájem účastníků o tyto regionální potraviny:

 smažené vepřové řízečky 

 smažené karbanátky

 obložené mísy plné kvalitních českých uzenářských výrobků – šunky, 
salámy, klobásy, různé sýry

 sýr kozí gouda, bonbony pařený uzený sýr, copánek bílý, copánek uzený

 minirohlíčky

 čerstvé teplé koláče s různými náplněmi

 špaldové řezy

 křehouše

 jablečné mošty

 cukrářské zákusky trvanlivé

 jednohubky



Výrobky k ochutnávkám připravily firmy:

 Uzenářství Ježek, s.r.o. Most

 BILBO šmak, s.r.o. Most

 Pekařství Oertelt, s.r.o. Most

 LoPe Fruit s.r.o., Šepetely

 MIPO Market s.r.o. Most

 Polabské mlékárny, s.r.o. Varnsdorf

Všechny výrobky návštěvníkům Polního dne velmi chutnaly, což dokladuje 
skutečnost, že účastníci se již těšili na to, co přivezeme za nové výrobky a 
nešetřili chválou. Rozdávali jsme také účastníkům letáčky o vítězných 
regionálních potravinách Ústeckého kraje roku 2016.

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VŠEM ORGANIZÁTORŮM 
POLNÍHO DNE V RADOVESICÍCH!
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