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V I. čtvrtletí 2017 se uskuteční v rámci odborného vzdělávání zemědělců semináře se 
zaměřením na provoz. 

Předpokládaný kalendář seminářů:

Datum Téma Přednášející

2. 2. 2017
Ekonomika provozu traktorů a inovace v mechanizaci –
přednášející

Prof. Ing. František Bauer

9. 2. 2017
Inovace a novinky provozu zemědělských strojů na základní 
zpracování půdy

Prof. Ing. František Bauer

14. 2. 2017
Integrovaná ochrana proti chorobám a škůdcům révy vinné 
+ Vliv chemizace na životní prostředí

Ing. Petr Ackermann, CSc.

24. 2. 2017
Zásady hospodaření na poškozených půdách a možnosti 
jejich hodnocení

Ing. Vítězslav Vlček, PhD.

9. 3. 2017
Půdní úrodnost - nezbytný předpoklad pro setrvalou 
rostlinnou produkci + Racionální výživou polních plodin ke 
stabilitě výnosu - výživa a hnojení obilnin a luskovin

Doc. Ing. Petr Škarpa, PhD.

10. 3. 2017

Racionální výživou biogenními prvky ke stabilitě  výnosu a 
kvality polních plodin (úloha mikrobiogenních prvků) + 
Racionální výživou polních plodin ke stabilitě výnosu -
výživa a hnojení olejnin a okopanin

Doc. Ing. Petr Škarpa, PhD.

17. 3. 2017
Racionální výživou biogenními prvky ke stabilitě výnosu a 
kvality polních plodin- nezapomínejme na úlohu 
mikrobiogenních prvků ve výživě polních plodin

Doc. Ing. Petr Škarpa, PhD.

Semináře se budou konat v SŠT Most – Velebudice, a to vždy od 9:00 hodin. 

Pozvánky budou vždy včas zaslány před konáním semináře a bude nutno potvrdit závaznou 
účast. Vzhledem k tomu, že se jedná o odborné semináře, je možná účast i pracovníků 
z provozu – traktoristé atd.
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Přednášet budou přední odborníci z Mendelovy univerzity v Brně:

o Prof. Ing. František Bauer
o Ing. Petr Ackermann, CSc.
o Ing. Vítězslav Vlček, PhD.
o Doc. Ing. Petr Škarpa, PhD.
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