
 

   

 
Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond si Vás 

v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov dovolují ve spolupráci 

se společností AGROEKO Žamberk pozvat na akci 
 

Sdílení a výměna praktických zkušeností 
agrárního sektoru při realizaci 

Programu rozvoje venkova  
 

Odborný jednodenní seminář s exkurzí se uskuteční ve čtvrtek 1. června 2017 

od 08:00 do 15:30 hodin v rámci Tradičního 45. polního kázání. Akce bude zahájena 

prezencí účastníků v předsálí Pohostinství U Dubu, Němčí 31, 562 01 Podlesí. 
 

Cílem semináře je poskytnout účastníkům odborné informace pro rostlinnou výrobu 
v současných podmínkách agrární politiky a trhu ve vazbě na realizaci Programu rozvoje 
venkova 2014-2020. Po prezenci, úvodním zahájení a poskytnutí aktuálních vstupních 
informací k tématu semináře proběhne na předpokládané trase Podlesí (Němčí) – Nasavrky – 
Sudličkova Lhota – Skořenice – Běstovice – Daremnice – Džbánov u Voděrad – Voděrady – 
Dolní Sloupnice – Podlesí (Němčí) exkurze zaměřená na ukázky polních porostů 
a realizovaných projektů Programu rozvoje venkova s výkladem a diskuzí o zemědělské praxi. 
Po obědě (předpoklad ve 12:45 hodin) bude seminář pokračovat v sále.  
 

Během semináře budou šířeny a sdíleny aktuální poznatky týkající se dobrých podmínek 
a zásad správné zemědělské praxe v kontrole podmíněnosti, agroenvironmentálně-klimatických 
opatření, integrovaných pěstebních technologií, včetně integrované ochrany rostlin, efektivnosti 
chemizace, mimoprodukčního uplatnění zemědělství v krajině, přínosu komplexních 
pozemkových úprav, vývoji nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě. 
 

Odbornou tématiku budou prezentovat pracovníci z řad výzkumných a odborných pracovišť 
zemědělského výzkumu. Na akci byli přizváni např.: prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D., 
doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D., Ing. Ivan  Houdek, Ing. Jan Klír, CSc., Ing. Lada Kozlovská, 
Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing Pavel Kasal, Ph.D., Ing. Stanislav Edler, Ing. Antonín Pospíšil, 
Ing. Antonín Vaculík, Ph.D., Ing Radmila Dostálová. 

 
Účast na semináři je bezplatná. Z prostředků Celostátní sítě pro venkov je hrazena 

organizace, odborný program, občerstvení a doprava.  
 

Z organizačních důvodů a z důvodu omezené kapacity Vás žádáme o registraci                    
prostřednictvím e-mailu: jaroslav.novotny@szif.cz. 

 
Na akci srdečně zve 

 
Ing. Aleš Sobel 

ředitel RO Hradec Králové 
Státní zemědělský intervenční fond

 


