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Kurz 1.stupně odborné způsobilosti pro

nakládání s přípravky na ochranu rostlin -

ZÁKLADNÍ KURZ

 

Kurz 1.stupně odborné způsobilosti pro

nakládání s přípravky na ochranu rostlin -

DOPLŇOVACÍ KURZ

 

VIII. Reprezentační ples zemědělců a

potravinářů Královéhradeckého kraje

Jarní setkání agronomů a rolníků

REGIONÁLNÍ  
INFORMAČNÍ
SYSTÉM
17. ÚNORA  2020
Zasíláme Vám zajímavé informace
ze  zemědělství, a  také pozvánky
na následující akce. Příjemné čtení.

PŘIHLÁŠKA

PŘIHLÁŠKA

http://www.rakkhk.cz/Regionalni-agrarni-komora-kralovehradeckeho-kraje.html
https://www.facebook.com/Rakkhk/
http://www.rakkhk.cz/Kurz-1.stupne-odborne-zpusobilosti-pro-nakladani-s-pripravky-na-ochranu-rostlin.html
http://www.rakkhk.cz/VIII.-Reprezentacni-ples-zemedelcu-a-potravinaru-Kralovehradeckeho-kraje.html
https://forms.gle/xtNDPUZL4cGYZR8J9
https://forms.gle/PRerUUcZPDh9AJEk8
http://www.rakkhk.cz/Kurz-1.stupne-odborne-zpusobilosti-pro-nakladani-s-pripravky-na-ochranu-rostlin.html
http://www.rakkhk.cz/Jarni-setkani-agronomu-a-rolniku.html


Regionální agrární komora
Královéhradeckého kraje

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje organizuje již

15. ročník soutěže. 

 

„Potravina a potravinář Královéhradeckého kraje 2020" 

 

Potravináři mají možnost formou přímého prodeje kontaktovat

své stávající i  budoucí zákazníky. Prodávat své produkty

a  zviditelnit svou firmu. Propagace soutěžících probíhá

i na sociálních sítích a našich webových stránkách.

Hodnotiteli kvality výrobků jsou v  našem případě sami

spotřebitelé, kteří mají možnost ocenit lokálního výrobce a  jeho

výrobek.  

 

Soutěž je otevřená pro  výrobce se  sídlem nebo provozovnou

v  Královéhradeckém kraji.  Soutěž je realizována s  finanční

podporou Královéhradeckého kraje.

 

Podrobnosti najdete na www.potravinarroku.cz

Přihlásit své produkty můžete na odkazu níže.

OTEVÍRÁME PŘIHLÁŠKY DO
SOUTĚŽE

PŘIHLÁŠKA

http://www.rakkhk.cz/Regionalni-agrarni-komora-kralovehradeckeho-kraje.html
https://www.facebook.com/Rakkhk/
https://forms.gle/ix4wPEd1gPexNPGe7
http://www.potravinarroku.cz/


Regionální agrární komora
Královéhradeckého kraje

ZPRÁVY

Soutěž o nejlepší projekt na zvládání změn klimatu

ADAPTERRA AWARDS

SZIF vydává rozhodnutí na další tři dotace (bílkovinné plodiny,

konzumní brambory a chmel)

Královéhradecký kraj vyplatil v roce 2019 odškodné za útoky

vlků ve výši 2,2 milionu korun

Shrnutí ze semináře "K omezování dopadů zemědělského

sucha" 3.2.2020 ve Větrném Jeníkově

Informace ze semináře "K omezování dopadů zemědělského

sucha v ČR 3.2.2020"

Veletrh dobrých praxí a udržitelného zemědělství 5.3.2020   

 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje

Otázky a odpovědi k prevenci a ochraně před kalamitními

výskyty hraboše polního

Pravidla pro vepřové hody a zabijačky

Výzva k zapojení do projektu „PODÍVEJ SE DO POLE“

SZIF otevře 9. kolo příjmu žádostí o podporu z PRV

 

http://www.rakkhk.cz/
http://www.rakkhk.cz/SZIF-vydava-rozhodnuti-na-dalsi-tri-dotace-bilkovinne-plodiny-konzumni-brambory-a-chmel.html
http://www.rakkhk.cz/Kralovehradecky-kraj-vyplatil-v-roce-2019-odskodne-za-utoky-vlku-ve-vysi-22-milionu-korun.html
http://www.rakkhk.cz/Regionalni-agrarni-komora-kralovehradeckeho-kraje.html
https://www.facebook.com/Rakkhk/
http://www.rakkhk.cz/Soutez-o-nejlepsi-projekt-na-zvladani-zmen-klimatu-ADAPTERRA-AWARDS.html
http://www.rakkhk.cz/Veletrh-dobrych-praxi-a-udrzitelneho-zemedelstvi5.3.2020-na-Krajskem-urade-Kralovehradeckeho-kraje.html
http://www.rakkhk.cz/Shrnuti-ze-seminare-K-omezovani-dopadu-zemedelskeho-sucha-3.2.2020-ve-Vetrnem-Jenikove-1.-cast.html
http://www.rakkhk.cz/Informace-ze-seminare-K-omezovani-dopadu-zemedelskeho-sucha-v-CR-3.2.2020.html
http://www.rakkhk.cz/Otazky-a-odpovedi-k-prevenci-a-ochrane-pred-kalamitnimi-vyskyty-hrabose-polniho.html
http://www.rakkhk.cz/Pravidla-pro-veprove-hody-a-zabijacky.html
http://www.rakkhk.cz/Vyzva-k-zapojeni-do-projektu-%E2%80%9EPODIVEJ-SE-DO-POLE%E2%80%9C.html
http://www.rakkhk.cz/SZIF-otevre-9.-kolo-prijmu-zadosti-o-podporu-z-PRV.html


Regionální agrární komora
Královéhradeckého kraje

ZPRÁVY

Tisková zpráva - ČSÚ: Osevní plochy ozimých plodin pro sklizeň

v roce 2020

Pozvánka na workshop: Půda, naše bohatství

Pozvánka na seminář: Aktuální novinky z oblasti potravinářské

legislativy – označování potravin

PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1. 12. 2019 – 31. 12. 2019

Ceny půdy v roce 2019 – Zpráva o trhu s půdou

Agrární komora Příbram ve spolupráci s CK Víkend zve na

tematický zájezd PROVENCE

Novela zákona o rostlinolékařské péči

ZDE

Přihlášení k odběru
tohoto Newsletteru 

http://www.rakkhk.cz/
http://www.rakkhk.cz/Pozvanka-na-workshopPuda-nase-bohatstvi.html
http://www.rakkhk.cz/Pozvanka-na-seminarAktualni-novinky-z-oblasti-potravinarske-legislativy-%E2%80%93-oznacovani-potravin.html
http://www.rakkhk.cz/Regionalni-agrarni-komora-kralovehradeckeho-kraje.html
https://www.facebook.com/Rakkhk/
http://www.rakkhk.cz/Tiskova-zprava-CSUOsevni-plochy-ozimych-plodin-pro-sklizen-v-roce-2020.html
http://www.rakkhk.cz/Nove-povolene-pripravky.html
http://www.rakkhk.cz/Ceny-pudy-v-roce-2019-%E2%80%93-Zprava-o-trhu-s-pudou.html
http://www.rakkhk.cz/Agrarni-komora-Pribram-ve-spolupraci-s-CK-Vikend-zve-na-tematicky-zajezd-PROVENCE.html
http://www.rakkhk.cz/Novela-zakona-o-rostlinolekarske-peci.html
https://forms.gle/orqbn8uH5zSjiPc66

