
 

 

 
      

      

                                    

POZVÁNKA  
na polní den Šlechtitelské stanice  

 

po třech letech na prohlídku pokusů a šlechtitelských materiálů na poli 
 

v úterý 15. května 2012 v Hladkých Životicích 
 

 Účastníci mohou přijíždět od 9,30 hod k pokusným parcelám u silnice 

z Hladkých Životic do Suchdolu nad Odrou – vpravo od silnice cca 900 m za 

železničním přejezdem,  na okraji pole bude stát nepřehlédnutelný stan. 

Po prohlídce pokusů, popř. školek ze zásevu 2011 a ukázkách přísevu 

budeme přejíždět na další pokusy do vzdálenosti několika stovek metrů, všechny 

pokusy jsou přístupné ze silnice osobními auty.  

 

Na polích budou připraveny následující pokusy s plánky a popisy: 

 

 prodávané pícní směsi pro ornou půdu i TTP (zásev 2011) 

 sortiment našich odrůd Festulolií (zásev 2011 a kostřavovité z. 2001) 

 pokus s postupnými odběry na kvalitu travních druhů, jetelovin a 

jetelovinotravních směsí - společný projekt s VS VÚRV v Jevíčku, 

zařazený do projektu NAZV QI 101C199  (zásev 2010) 

 pokus s využitím PRP sol v pícních směsích – pro zajištění produkce 

píce v režimu s minimálním hnojením dusíkem a pro ekologické 

zemědělce  (zásev 2010) 

 praktická ukázka bezorebného secího stroje pro přísev travních porostů 

STP 300, dodávaného spol. P&L Biskupice,s.r.o. 

                                            

 dlouhodobé pokusy s lučními a pastevními směsmi (zásev 2001 a 

2002) 

 a množitelské plochy a školky našich odrůd 

 

Na poli bude připraveno malé občerstvení. 

 

 Výklad k pokusům se směsmi  podá Ivan Houdek- šlechtitel a produktový 

manažer. K pokusům s čistými druhy a jednotlivým odrůdám budou připraveni 

odpovídat všichni  šlechtitelé naší stanice. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Pro zájemce budou rovněž připraveny ke shlédnutí trávníkové pokusy u 

sídla šlechtění. 
 Trávníkové směsi běžně prodávané, složené z odrůd z DLF-Trifolium a z HŽ 

 Ukázkové trávníkové směsi namíchané především z našich domácích odrůd 

 Pokusy s čistými trávníkovými druhy v mikroparcelkách 

 

Abychom získali představu o počtu účastníků, prosíme o potvrzení Vaši účasti popř. 

Vašich kolegů do  10. května: 

 Mailem na adr. office@pbhz.cz 
 Telefonem na číslo 556 768 911,  556 756 130, 556 756 134 

 Faxem        na číslo 556 756 132 

 

V Hladkých Životicích  12. dubna 2012 

       Za šlechtitelskou stanici 

                                                                             Vladimír Černoch , jednatel 

DLF- Trifolium Hladké Životice, s.r.o. 
                    

 

 

 

Souřadnice místa zahájení polního dne 49°40'23.402"N, 17°56'40.015"E 
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