POLNÍ DEN
SECÍ TECHNIKY HORSCH

Kdy: 5.9.2019 od 9:30
Kde: LUKROM plus s.r.o.
pole střediska Tlumačov, PSČ: 763 62
Srdečně Vás zveme na polní den Horsch. Poznejte všechny typy secích strojů firmy Horsch v teorii a praxi
a porovnejte rozdíly. Poprvé představíme na našem trhu v České republice nový secí stroj pro přímé setí
Avatar 12.25 SD a nahlédneme také na novinky v produktové řadě secích strojů Horsch 2020 – Pronto,
Serto, Focus a Maestro s novým dávkovacím systémem, které budou představeny v listopadu 2019 na
zemědělské výstavě Agritechnica v německém Hannoveru.

LUKROM, spol. s r.o.
Petr Kachník
petr.kachnik@lukrom.cz
+420 606 713 482

PROGRAM
09:15

Příjezd účastníků

09:30

Zahájení polního dne, úvodní slovo

09:45

Přednáška Philippa Horsche na téma - Aktuální vývoj v zemědělství

11:30

Ukázky na poli a představení jednotlivých secích strojů HORSCH

12:30

Oběd

13:30

Prostor pro osobní konzultace

Avatar

Maestro

Minimalizace zásahů do
půdy, ochrana před erozí,
nasazení v těžkých půdních
podmínkách, to jsou jen
některé z výhod, které Vám
secí stroj HORSCH Avatar
může nabídnout.

Přesný secí stroj Maestro všestranně použitelný
na setí kukuřice, sóji,
slunečnice a cukrové řepy
ad.

Pronto

Focus

Exaktní umístění osiva –
protože jen přesně
umístěné zrno je základním
předpokladem
skvělých výnosů.

Správný partner pro technologii setí Strip Till. Kombinuje výhody technologie
přímého setí a konvenčního
zpracování půdy.

Serto

Express

Nejvyšší nároky na přesnost,
plošný výkon a provozní
bezpečnost.

Nesený secí stroj v
tříbodovém závěsu, který
je nejen velmi obratný, ale
také výkonný. Tento stroj je
obzvláště zajímavý pro malé
podniky.

Sprinter
Přípravu secího lůžka, výsev
a hnojení lze provést v
jednom pracovním úkonu.
Robustní secí stroj má své
přednosti zejména při setí
do mulče.

Zájem o stroj: Zde prosím označte typ secího stroje, který
je zajímavý pro váš podnik a který by měl být předmětem
prezentace během polního dne.
Registrace: Žádáme Vás, abyste zaregistrovali sebe a
případně i svého agronoma či mechanizátora u Vašeho
obchodního partnera HORSCH. Pro registrované účastníky
bude zajištěn oběd. Uzávěrka registrace je 30.8.2019.

Přihláška na polní den secí techniky HORSCH 05.09.2019 pořádaného na polích LUKROM v Tlumačově.
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