SEED SERVICE s. r. o.
Český výrobce vysoce
kvalitních osiv pro pícní účely

Farma Žiro s.r.o.
Český výrobce vysoce
kvalitních půdních bakterií

P & L, spol. s r. o.
Český výrobce secího stroje
RIPPER STP 300, prodejce
zemědělské techniky

vás zvou na seminář

Travní přísevy a obnovy od A do Z
27. března 2019, areál a pozemky společnosti Agro Liboměřice, středisko Pohled 26
( cca 7 km od Liboměřic, okres Chrudim) GPS: 49.8923786N, 15.7223506E
Program
8.00 hod. Prezence.
8.30 hod. Uvodní slovo a krátké představení ﬁrem (P & L, SEED SERVICE, Farma Žiro)
8.45 hod. Oldřich Zavřel (SEED SERVICE): Zjištění stavu porostu, stanovení příčin a jejich odstranění,
volba správné skladby osiv, zasetí porostu, výživa a následná péče o něj.
9.30 hod. Ing. Petra Zavřelová (Žiro): Význam a vliv půdních bakterií na život, zdravotní stav a výnos travních porostů.
10.00 hod. Pavel Polášek (P & L): Představení secího stroje RIPPER STP 300, pro přísevy do drnu travních porostů,
prezentace strojů pro TTP.
10.45 hod. Diskuze a přesun na praktické ukázky.
11.30 hod. Praktické ukázky strojů: RIPPER STP 300, Köckerling Grasmaster, univerzální rozmetadlo Bergman
Prosíme o potvrzení vaší účasti do 25. 3. 2019 e-mailem na adresu jsotola@pal.cz
nebo telefonicky na telefonní číslo 601 087 315.
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Navigace a monitory

Traktory

Postřikovače

Návěsy a rozmetadla

Stroje na sklizeň pícnin

Cisterny a kejdovače

Manipulátory

Přesné secí stroje

Adaptéry na kukuřici

Štípací stroje

Stroje na setí
a meziřádkovou kultivaci

Automobily a traktory

Sklízecí mlátičky a harvestory

Traktory, sklízecí mlátičky, řezačky

Kloubové nakladače

Stroje na zpracování půdy a setí

Stroje na aplikaci
kejdy

Stroje pro pěstování
a sklizeň brambor

Postřikovače

Kypřiče, podmítače a secí stroje
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Nákladní a užitkové
automobily

Kloubové
nakladače

Přívěsy a návěsy

Radlice na sníh,
rozmetadla

