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 Znalosti  a 
 zkušenosti 

= 
úspěch 

 
 

 
 
 
 

ve spolupráci s ČZU v Praze, ZVÚ Kroměříž, 
Ditana Velká Bystřice, MZLU v Brně,  

za spoluúčasti  společností  chemického, 
osivářského a zpracovatelského průmyslu 

 

Zveme na konferenci: 
 

Sladovnický ječmen  
přiměřená ekonomika, vysoký 

výnos a kvalita zrna 
 

Konference proběhnou ve dnech: 
 
Pondělí 8.2.2010, Libčany, okr. Hradec Králové  

Hostinec u Bohouše 
Úterý 9.2.2010, Praha - Suchdol,  

Česká zemědělská univerzita, aula 
Středa 10.2.2010, Brno, Mendelova zemědělská  

a lesnická univerzita, aula 
Čtvrtek 11.2.2010, Vsisko u Olomouce  

Hostinec u Facků 
 

Konfer ence  je  u rčena  pro  všechny ,   
k te ř í  v id í  budoucnost  českého  ob i lná řs tv í  

ve  s ladovn ickém ječmeni .  
 

V odborném programu vystoupí specialisté 
z výzkumu, pokusnictví, obchodu a agronomie: 
Alena Bezdíčková,, Radomír Běhal, Ladislav Černý, Mar-
tin Hájek, Luděk Hřivna, Lubomír Jurášek, Karel Klem, 
Jan Křováček, Rostislav Richter, Marie Váňová, Jan 
Vašák, Josef Zimolka a další….  
 

Srdečně jsou zváni všichni zájemci o jarní 
ječmen. Účast na konferenci je pro členy Sdružení pro 
ječmen a slad zdarma, včetně občerstvení a kompendia. 
Na konferenci je možnost se závazně přihlásit za člena 
SJS (neplatit účastnický poplatek).  
 
Účastnický poplatek (lze platit jen vybrané položky) 

Vložné (zem.podnik) ..................600 Kč 
Vložné (výrobci osiv a pest)...1600 Kč 
Sborník – kompendium. …………..200 Kč 
Občerstvení ..............................200 Kč 

Další informace jsou na www.sjs.ic.cz 

 
Schéma programu 
 
 
8,30 – 9,00    

 
Prezence a občerstvení 

 
9,00- 10,45    
 

 Trh obilovin a situace na trhu 
s ječmenem.  

 Faktory ovlivňující kvalitu 
  Souhrn poznatků s pěstitelskými tech-

nologiemi. 
 Diskuze 

 
Přestávka 
 
11.15 – 13,00  
 

 Agrotechnické zásahy pro zajištění 
stability a kvality výnosu. 

 Výživa dusíkem a kvalita ječmene. 
 Reálné možnosti úspor při pěstování 

sladovnického ječmene. 
 Proč pěstovat sladovnický ječmen.   
 Informace k metodice. 
 Diskuze 

 
13.15.  

 
Závěr + oběd 

 
 
 
Kontakt: 
Ladislav Černý; tel. 602850679;  

mail: cernyl@af.czu.cz 
Alena Bezdíčková; tel. 585 110 332;  

mail: bezdickova@ditana.cz 



Návratka 
Zúčastním se konference  
Sladovnický ječmen přiměřená ekonomika, 

vysoký výnos a kvalita zrna 
Označte, prosím, vybrané místo 
 

 Pondělí 8.2.2010, Libčany, okr. Hradec  
      Králové, Hostinec u Bohouše 

 Úterý 9.2.2010, Praha - Suchdol,  

     Česká zemědělská univerzita, aula 

 Středa 10.2.2010, Brno, Mendelova  

     zemědělská a lesnická univerzita, aula 

 Čtvrtek 11.2.2010, Vsisko u  Olomouce, 

     Hostinec u Facků 
 
Jméno a příjmení:  

.................................................................................... 
Podnik:  

.................................................................................... 
Počet osob:..................................... 

Člen SJS:  ANO;  NE 

Kontaktní mobil .............................. 

Kontaktní mail ................................. 
 
Zaslat na adresu:  
Sdružení pro ječmen a slad  
ČSA 780 
783 53 Velká Bystřice 
tel: 585 110332, mail: bezdickova@ditana.cz 
 
Pro dotazy použijte druhou stranu návratky. 
 


