
pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky 
a s podporou Pardubického kraje

Celostátní přehlídka polních 
pokusů odrůd zemědělských plodin, 
ochrany a výživy rostlin 
a výstava zemědělské techniky

generální partner výstavy

13.–14. června 201713.–14. června 2017  
úterý a středa, úterý a středa, Nabočany Nabočany (Chrudim)(Chrudim)

Pozvánka pro hostyPozvánka pro hosty
společnostispolečnosti

Výstavu pojistila:Pořadatel:

Partneři akce:

Agrární 
komora 
Chrudim

farma
Karel Kopista

VÚRV

Oficiální pivo:

Možnosti snížení tlaku tažných prostředků na půdu
   předvádění strojů: ukázky rozdílného obutí traktorů s cílem eliminace 

měrného tlaku na půdu ve vztahu k utužení půdy

Stravenky u vystavovatelů www.nasepole.cz

Polní snídani před tribunou 
podáváme od 9 00 do 10 00

  Technologické postupy eliminující  zhutnění půdy
polní seminář a ukázky technologie

• půdní profily a různé technologie 
zpracování půdy

• ukázka půdních profilů
• infiltrace vody do půdy

doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.

SZIF
• aktuální informace o dotačních titulech
• poradenství pro podávání žádostí o dotace
• informace ke kontrolám opatření na plochu
• představení měřící techniky vč. praktiského předvedení

VÚRV, v. v. i .  – poradenské dny
•  nově se vyskytující plevele a jejich prezentace 

na pokusných políčkách
• expozice plevelů v květináčích
• prezentace nejnovějších poznatků VÚRV

VÚZT, v. v. i .  – poradenské dny

ČTPEZ – ekologické zemědělství

Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin
• přehlídka hybridních a liniových odrůd ozimé řepky
• nové a nejúspěšnější odrůdy v pokusech SPZO

VÚP Troubsko
• Český čmelák –  chov a využití 

ÚKZÚZ
•  doporučené odrůdy ozimých obilnin, velmi rané odrůdy 

bramboru 
• prohlídky demonstračních pokusů 
•  odborný seminář: Ochrana rostlin – nové a šířící se škodlivé 

organismy zeleniny, bramboru a ovocných dřevin 
•  ukázka vybraných polních druhů luskovin, typů salátů 

a různých produktů kompostování

13.–14. června 201713.–14. června 2017  úterý a středa, úterý a středa, NabočanyNabočany
Celostátní přehlídka polních pokusů odrůd 
zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin 
a výstava zemědělské techniky

Tombola – 1430–1500 v prostoru předvádění strojů

1. cena 
vrtačka a sada nářadí 

+ 
předplatné časopisu Úroda 

+ 

+ 

+ 

+ 

2. cena 
křovinořez 

+ 
předplatné časopisu Úroda 

Obrázky cen jsou pouze ilustrační

3. cena 
soudek piva + kniha 

4. cena 
předplatné 

časopisu Úroda + kniha 

Program

+

ÚTERÝ 13. června 2017
900  otevření akce
930  slavnostní zahájení za účasti ministra zemědělství 

Mariana Jurečky
900–1000  bezplatná snídaně u tribuny (káva, čaj, koláčky)  
900–1600  fi remní představování odrůd
1100–1150  seminář ÚKZÚZ: Ochrana rostlin – nové a šířící se škodlivé 

organismy zeleniny, bramboru a ovocných dřevin
1200–1245 komentované prohlídky demonstračních pokusů ÚKZÚZ
1200–1300 polní seminář:  Technologické postupy eliminující 

zhutnění půdy 
1300–1430 předvádění strojů:  Možnosti snížení tlaku tažných 

prostředků na půdu 
1430–1500   tombola – v prostoru předvádění strojů  
1600 ukončení akce

STŘEDA 14. června 2017
900  otevření akce
900–1000  bezplatná snídaně u tribuny (káva, čaj, koláčky)  
900–1500  fi remní představování odrůd
1100–1150  seminář ÚKZÚZ: Ochrana rostlin – nové a šířící se škodlivé 

organismy zeleniny, bramboru a ovocných dřevin
1200–1245 komentované prohlídky demonstračních pokusů ÚKZÚZ
1200–1245  polní seminář:  Technologické postupy eliminující 

zhutnění půdy 
1245–1430 předvádění strojů:  Možnosti snížení tlaku tažných 

prostředků na půdu 
1430–1500   tombola – v prostoru předvádění strojů
1500 ukončení akce


