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Warunki prezentacji odmian roślin uprawnych na polu doświadczalnym XV MDR 2014 
 

 

Zgłoszenie udziału odmian ozimych i jarych*, znajdujących 

się na liście odmian roślin rolniczych lub będących w trakcie 

badań COBORU, powinno zostać przesłane do 

11 sierpnia 2013 r.  

fax 23 662 99 50. 

* dla form jarych w zgłoszeniu można podać tylko ilość 

odmian 

Partie nasion (mogą być zaprawione) należy dostarczyć  

w podanych poniżej terminach. 

Lp. Gatunek rośliny Ilość nasion 
Termin nadesłania 

nasion do: 

formy ozime 

1. Rzepak ozimy 
3 kg 15.08.2013 r. 

2. Trawy 

3. Zboża ozime 12 kg 1.09.2013 r. 

formy jare 

1. Zboża jare 
12 kg 

1.02.2014 r. 
2. Gryka 

3. Oleiste jare 3 kg 

4. Strączkowe 15 kg 

5. Buraki cukrowe 1 jedn. siewna 1.03.2014 r. 

6. Kukurydza 1 jedn. siewna 
1.04.2014 r. 

7. Ziemniaki 100 kg 

Odstępstwa od wyżej wymienionych ilości i terminów 

należy uzgodnić z Organizatorem. 

Do partii nasion przeznaczonych do wysiewu na poletku 

należy dołączyć informacje o wartości siewnej przesłanych 

nasion (masa 1000 nasion, zalecana ilość wysiewu, zdolność 

kiełkowania, nazwa zastosowanej zaprawy itp.)  

oraz ewentualne specyficzne wymogi ich uprawy i ochrony,  

w przypadku gdy są wyraźne odstępstwa od ogólnie 

przyjętych zaleceń agrotechnicznych. 

 

Koszt prezentacji jednej odmiany (do 10 odmian) wynosi  

150 zł + 23% VAT 

Za każdą odmianę powyżej 10 koszt prezentacji wynosi 

110 zł + 23% VAT 

W kosztach prezentacji zapewniamy:  wysiew, pielęgnację  

i znakowanie poletek jednolitymi tablicami z nazwą 

odmiany,  umieszczenie informacji o firmie w katalogu 

wystawców MDR i przewodniku po polu doświadczalnym,  

 udostępnienie min. 10 m2 powierzchni przy poletku  

na organizację stoiska. 

 

Uwaga: odmiany, zgłoszone lub dostarczone po terminie, 

mogą nie zostać wysiane. 

 

Pozostałe warunki uczestnictwa, dotyczące dodatkowej 

reklamy, wyżywienia, zakwaterowania itp. są zawarte w 

druku „Zgłoszenie”, który wyślemy Państwu w I kwartale 

2014 r.. 

 
 
 

Szanowni Państwo 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku zaprasza do udziału 

w XV Mazowieckich Dniach Rolnictwa, które odbędą się 14 - 15 czerwca 2014 r. w Poświętnem. 

Pod potrzeby prezentacji Państwa odmian roślin uprawnych przeznaczamy pole doświadczalne, o powierzchni ponad 

15 ha, z zaprojektowaną wielkością poletek od 120 do 200 m2. 

Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 
Monika Górzyńska, Janusz Sychowicz,         23/ 663 07 14, 
monika.gorzynska@modr.mazowsze.pl 
janusz.sychowicz@modr.mazowsze.pl 
 

Adres wysyłki materiału siewnego: 
MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku 
ul. H. Sienkiewicza 11 
09-100 Płońsk 
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Zgłoszenie  c z . 1  
  

Nr zgłoszenia 
 

MODR Warszawa O/ Poświętne w Płońsku 
ul. H. Sienkiewicza 11 
09-100 Płońsk 

Ostateczny termin zgłoszenia 

  11 sierpnia 2013 
fax:  23 662 99 50 

 

Pełna nazwa firmy:                                                                                                                                   tel.: _____________________________ 

                                                                                                                                                                     fax: _____________________________ 

ul./ miejscowość _________________________________________ kod                                  poczta __________________________________ 

e-mail: ___________________________________________________________ www: ____________________________________________ 

                                                                                                                                             
NIP:                                                                                                                                                               
 

Osoba odpowiedzialna za uczestnictwo w MDR: 

   
imię i nazwisko telefon tel. kom. 

 

 
 

ZGŁOSZENIE 
następujących odmian roślin uprawnych do demonstracji: 

Gatunek rośliny Odmiany 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
 

 
Potwierdzając uczestnictwo w XV Mazowieckich Dniach Rolnictwa Poświętne w Płońsku, akceptujemy przedstawione warunki 
wraz z opłatą w wysokości 150 zł + 23% VAT (za odmianę) i wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych. 
 

 
 
 
 
___________________           _______________           _________________________________________ 
miejscowość  data  pieczątka firmowa wraz z podpisem osoby upoważnionej 

 

(pieczątka) 


