
 
  
  

Kalendář akcí únor 2012 – Jihomoravský kraj 
  
Kalendář nabízí vybrané domácí akce pořádané v oboru zemědělství, lesnictví, potravinářství 
a ekologie.    

Výstavy – různé  
  
4. 2.–5. 2. DUO CACIB MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ  Brno – Výstaviště (hostující akce)  
   

Farmářské, venkovské trhy a jarmarky  
  
Nalok.cz – největší a nejaktuálnější seznam všech farmářských trhů 
http://www.nalok.cz/farmarske-trhy  
  
Farmářské trhy – termíny a adresy http://www.vitalia.cz/katalog/farmarske-trhy/  
  

Zemědělství a zahradnictví  
 
Semináře, konference a školení  
  
1. 2. Mák v roce 2012 více informací  
  
2. 2. Nové metody posklizňového ošetřování obilovin více informací  
 
7. 2. Kytice, pracovní seminář více informací  
  
7. 2. Nové poznatky ve výŽivě rostlin a jejich uplatnění v rámci pěstitelských technologií  
     více informací  
  
7. 2. Kytice Pracovní seminář s Jaromírem Kokešem více informací  
  
 
21.–22. 2. Základy imunologie a principy vakcinace v chovech prasat Lednice na Moravě  
           tomy.jirasek@seznam.cz více informací  
  
23. 2. Vinařsko-ovocnářské semináře více informací  
 

Předváděcí, firemní a polní dny  
 
3. 2. Osivářský den OSEVY, AGRO Brno, spol. s r. o. více informací  
  
3. 2. Tradiční osivářský den více informací  
 
17. 2. Osivářský den OSEVY, AGRO Brno, spol. s r. o. více informací  
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Potravinářství  
 
21. 2. Vinařsko-ovocnářské semináře více informací  
  
22. 2. Vinařsko-ovocnářské semináře více informací  
  
28. 2.–2. 3. VINEX  Brno – Výstaviště 17. mezinárodní vinařský veletrh   
  
28. 2.–2. 3. SALIMA  Brno – Výstaviště 28. mezinárodní potravinářský veletrh   
  
  
  

Odkazy na zajímavosti z oboru zemědělství, potravinářství, ekologie a  rozvoje 
                venkova:  
  
    http://www.mze.cz/  
    http://www.agronavigator.cz/  
    http://www.agroporadenstvi.cz/  
    http://www.infovenkov.cz/  
    http://www.bezpecnostpotravin.cz/  
  
Akce jsou vloženy z webových stránek: KIS Jihočeský kraj, Agrární portál, Agronavigátor, Agroweb, 
Biopotraviny, Národní zemědělské muzeum, Aktuální výstavy a veletrhy, Bio-info, Biom, Biospotřebitel, 
Botanická zahrada Praha, Česká lesnická společnost, Český zahrádkářský svaz, Dům techniky 
Pardubice. EkoList, Ekologické zemědělství, Expo Cz, Farmářské trhy, Informační centrum bezpečnosti 
potravin, Infovenkov, Zdravé lesy SVOL, Laboratorní průvodce, KIS Středočeský kraj, Lesy Praha, 
Národní síť MAS, Potravinářská komora, Symma, Turisté a přátelé přírody, ÚHÚL Brandýs nad Labem., 
Výstaviště České Budějovice, Výstaviště Lysá n/L., Zahradaweb, Zemědělský svaz ČR, Životní prostředí.  
Chyby a omyly v textu a vyobrazení vyhrazeny.  
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