
SPOLEK PRO JEČMEN A SLAD 
po ř ádá  k o nf er enc i  

Sladovnický ječmen - 

stálice v turbulencích dnešní doby 
 

 

 

 

 

 

Pivo je nejlepší energetický nápoj! 

 

Konference proběhne vzhledem k aktuální epidemiologické situaci 

on –line formou webináře dne 20.1.2022 
Konference  je  u rčena p ro  pěst i te le  s ladovnického ječmene  a  dalš í  subjek ty .  

 

Webinář se uskuteční ve spolupráci s ČZU v Praze, Ditana spol. s r. o. Velká Bystřice, MENDELU v Brně, ZVÚ 

Kroměříž, VÚPS, za spoluúčasti společností chemického, osivářského a zpracovatelského průmyslu 

V odborném programu vystoupí specialisté z výzkumu, pokusnictví, obchodu a agronomie: Alena Bezdíčková, 

Ladislav Černý, Luděk Hřivna, Lubomír Jurášek, Jan Křováček, Vratislav Psota, Karel Sikora, Marie Váňová, 

Jan Vašák, Ivo Hartman a další….  

V průběhu konference i později se můžete přihlásit ke členství ve Spolku pro ječmen a slad (viz kontakty). 

Konference bude poprvé volně přístupná 
všem zájemcům o aktuální novinky v pěstování sladovnického ječmene!!!! 

Link pro sledování přímého přenosu bude 24 hodin předem na www.sjs.ic.cz, 
případně se zájemci o účast mohou přihlásit o zaslání linku na e-mailu babiankova@ditana.cz 

- Bude možné objednat Kompendium (pro nečleny za 250,- Kč včetně poštovného) 
- Členové SJS obdrží Kompendium zdarma  

Další informace jsou na www.sjs.ic.cz 

Program 
8.50- 9.00   Připojení na link 

9.00 - 11.00 (11.30)  Zahájení (Ing. A. Bezdíčková) 

 Trh se sladovnickým ječmenem v souvislosti s pivem (Ing. L. Jurášek) 

 Kvalita sklizně sladovnického ječmene v r. 2021. (Ing. V. Psota, Ing. I. Hartman a kol.) 
 Možnosti zajištění stability výnosů v měnících se podmínkách (Ing. A. Bezdíčková) 

 Cílená výživa – vysoký výnos a kvalita zrna. (Prof. L. Hřivna) 

 Vliv počasí a předplodiny na výnos a kvalitu zrna jarního ječmene (Ing. M. Váňová)  

 Rozvržení nové SZP (Ing. J. Křováček,) 

 Diskuse k aktuálním tématům (Prof. J.Vašák, Ing. L. Černý) 

11.00 (11.30) Ukončení webináře 

 
Kontakt: Veronika Babiánková: tel. : 723 284 864  

               E-mail: babiankova@ditana.cz 

              Alena Bezdíčková; tel. 585110332;  

        E-mail: bezdickova@ditana.cz 

http://www.sjs.ic.cz/
mailto:babiankova@

