
Fältdag Eura

10.7.2012

Fältdag Bjärnå 

12.7.2012

Kom och träffa 
oss på våra  
fältdagar!

Jaakko Perttu
Harolantie 444 B 
27400 Kiukainen 
Tfn.: 050 599 2714 
E-post: jaakko.perttu@kws.com

Erik Lindroos
Råskogsvägen 35 C 51 
00630 Helsingfors  
Tfn: 040 833 8493  
E-post: erik.lindroos@kws.com

KWS fältdagar i korthet:
 
Eura 10.7.2012, klo. 15.00
 Harolantie 444B, 27400 Kiukainen
 Anmäl dig senast den 6 juli till Jaakko.

Bjärnå 12.7.2012, klo. 15.00
 Korvenkyläntie 201, 25170 Kotalato
 Anmäl dig senast den 9 juli till Erik.

Kontaktuppgifter:

www.kws.com
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Vi visar demorutor med årets betsorter och tre ev. kommande 
nya sorter. Under fältvandringen presenteras också bl.a. 
hybridrågsorter och matpotatissorter. Kom och ha en trevlig 
sommarkväll tillsammans med oss och odlar-kollegorna!

KWS marknadsföringschefer för sockerbeta, spannmål 
och potatis berättar om sorterna och odlingsteknik. Sucros 
Oy deltar i fältdagen och berättar om aktuella saker inom 
industrin. På plats är även Centralen för Sockerbets- 
forskning. Av Yara Finlands representant kan man få 
information om gödslingen av sockerbeta, spannmål och 
potatis. Vidare får man information om ett samarbete 
mellan Bayer CropScience och KWS som tros underlätta 
sockerbetsodlingen i framtiden. Efter fältvandringen bjuder 
KWS på en välsmakande kvällsbit.

Tisdagen 10.7.2012, klo. 15.00 
Harolantie 444B, 27400 Kiukainen
Anmäl dig senast fredagen den 6 juli till Jaakko.

Headline HN 45 20 pt  
Headline HN 45 20 pt 

Vi visar demorutor med årets betsorter och tre ev. kommande 
nya sorter. Under fältvandringen presenteras också oljerät-
tika och vitsenap, vilka fungerar som saneringsväxter mot 
sockerbetsnematoder. Kom och ha en trevlig sommarkväll 
tillsammans med oss och odlarkollegorna!

KWS marknadsföringschef för sockerbeta berättar om 
sorterna och odlingsteknik. Sucros Oy deltar i fältdagen 
och berättar om aktuella saker inom industrin. På plats är 
även Centralen för Sockerbetsforskning. Av Yara Finlands 
representant kan man få information om gödslingen av 
sockerbeta, spannmål och potatis. Vidare får man informa-
tion om ett samarbete mellan Bayer CropScience och KWS 
som tros underlätta sockerbetsodlingen i framtiden. Efter 
fältvandringen bjuder KWS på en välsmakande kvällsbit.

Torsdag 12.7.2012, klo. 15.00 
Korvenkyläntie 201, 25170 Kotalato
Anmäl dig senast måndagen 9 juli till Erik.

Bästa odlare,
Välkommen på KWS fältdagar. Detta år arrangeras två fältdagar. Den första äger rum i Eura 10.7  
och den andra i Bjärnå 12.7. Mera information om fältdagarna finner ni nedan. 
Du får en KWS-termos när Du lämnar in nedanstående kupong till oss på Fältdagen!

Sockerbetsareal:

 ha        Nematoder
Sockerbetssorter

 LUCILLA KWS       DIANA KWS  

  

Mobiltelefon........................................................................................................

E-postadress.....................................................................................................

KupongFältdagar 2012

Firma
Max Mustermann 
Musterstraße 123  
37555 Einbeck 

Fältdag Eura
Fältdag Bjärnå

Kom och träffa oss på  
våra fältdagar, du får en 
KWS-termos som gåva!


