V rámci ovocinárskeho seminára ponúkame zároveň možnosť
reklamnej prezentácie firmy, ktorá zahŕňa:
• prezentačný stôl
• priestor na reklamné banery
• stravu pre jednu osobu počas celého trvania seminára
• v prípade záujmu aj krátke vystúpenie (cca 15 min)
v rámci „Bloku vystúpení sponzorských spoločností“
Cena 200 €.

PREDVIANOČNÉ

OVOCINÁRSKE
DNI 2018
KEDY
11.-12. december 2018
Začiatok: 11.12. 2018 o 9:00

KDE

PRIHLÁŠKY

Prihlásiť sa môžete
pomocou registračného
formulára na www.ousr.sk
alebo TU: https://goo.gl/forms/DlhxVDJyvkYZULCE3

Piešťany – hotel Magnólia
Nálepkova 1, Piešťany

CENA

Účastnícky poplatok na seminár
(vložné a strava) je 90 €,
alebo 70 € - 1 deň. Čestní členovia 10 €

UBYTOVANIE

Ubytovanie nie je v cene
registrácie a je potrebné
si ho rezervovať priamo
v hoteli Magnólia, Piešťany
tel. +421 33 3243 122,

e-mail: recepcia@hotelmagnolia.sk

Zvýhodnená cena
pre účastníkov seminára
- ubytovanie s raňajkami:
2 lôžková izba = 55 €/izba/noc
1 lôžková izba = 40 €/izba/noc

PROGRAM
UTOROK 11. december 2018
8.00
9.00
10.00
11.00

12.00
13.00
15.00

16.00
17.00
17:30

Prezentácia účastníkov
Otvorenie a príhovor predsedu OÚSR
Marián Varga – Ovocinárska únia SR
Jablko, jablko, čo s ním?
Súčasná situácia na trhu s jablkami
Martin Ludvík – Ovocnářská unie ČR
Čo je to klimatická zmena a aké môžu byť jej dôsledky na
Slovensku?
Milan Lapin – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Bratislava
Obed
Použitie automatizovaných systémov v ovocinárstve
Yannick Smedts – Fleuren Boomkwekerij, NL
Hodnotenie dopadov sucha – reportovacia sieť
Gabriela Ivaňáková - Slovenský hydrometeorologický ústav
Interpretácia meteorologických numerických predpovedných
modelov – bonusové mapy pre spolupracovníkov
Paulína Valová – Slovenský hydrometeorologický ústav
Aktuálne v pestovaní orecha kráľovského
Oleg Paulen – SPU v Nitre
Blok vystúpení sponzorských spoločností
Valné zhromaždenie OÚSR

18.30 Večera
Degustácia ovocných štiav a vín
a posedenie s príjemnou hudbou

STREDA 12. december 2018
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00

15.00
16.00

Inovácie protikrúpových systémov od firmy ZORN
Robert Hummer – ZORN GmbH, Pischelsdorf, AT
Peletboxy – ochrana proti jarným a arktickým mrazom
M. Vícha a P. Guláš – TS MOTORY, s.r.o. Martin
Realizácia rekultivácie / likvidácie ovocných sadov
Juraj Lahučký – FOREST ENERGY, s.r.o., Trenčín
História, súčasnosť a problémy ovocinárstva v Bulharsku
Vasiliy Dzhuvinov – Inštitút pestovania ovocia, Plovdiv, BG
Obed
Využitie biologickej kontroly v systémoch integrovanej
produkcie ovocia vybraných druhov Grapholitha a Cydia v
Bulharsku
Hristina Kutinkova – Inštitút pestovania ovocia, Plovdiv, BG
Cestopisy – čo ovocinári videli v roku 2018
Blok vystúpení sponzorských spoločností
Ukončenie ovocinárskych dní s malým prekvapením ;)

