TISKOVÁ ZPRÁVA
SZIF vás zve na jedinečnou výstavu Naše pole
Praha, 12. června 2017 – 13. a 14. června se koná v Nabočanech u Chrudimi již 17. ročník
unikátní výstavy Naše pole. Výstavu zahájí ministr zemědělství Marian Jurečka.
Dvoudenní přehlídka nabídne přímo v terénu – na poli – množství polních seminářů,
ukázek rostlin, demonstračních pokusů i přehlídek zemědělských strojů a technologií.
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) Vás zve k návštěvě svého stánku i na
praktické ukázky terénních inspektorů.
Otevření výstavy se odehraje v úterý 13. června v 9 hodin. V 9.30 bude následovat slavnostní
zahájení za účasti ministra zemědělství Mariana Jurečky, za SZIF pozdraví účastníky ředitel
Fondu Martin Šebestyán. K úternímu programu patří také pozvání na výbornou snídani zdarma.
Příjemně posílení účastníci pak mohou sledovat firemní představování odrůd, zajímavé semináře
na téma Ochrana rostlin - nové a šířící se škodlivé organismy nebo Technologické postupy na
zhutnění půdy, předvádění strojů v souvislosti se snížením tlaku na půdu, komentované
demonstrační pokusy a mnoho dalších zajímavostí. Vše uzavře štědrá tombola.
Ve středu se areál opět otevírá v 9 hodin dobrou snídaní, poté pokračují semináře na obdobná
témata. Pro účastníky z oboru i laiky má největší informační hodnotu ukázka všech poznatků
v praxi.
Po celou dobu konání výstavy bude k dispozici informační pult SZIF, kde mohou návštěvníci
načerpat informace o činnosti Fondu a dotačních titulech. Zároveň jsme letos přichystali novinku.
Zasvětíme zájemce do tajů kontrol na místě. Naši terénní inspektoři budou přímo na pokusných
políčkách ukazovat, jak taková kontrola probíhá. Zároveň budou kolegové zemědělské veřejnosti
k dispozici pro vysvětlení dokumentů potřebných při kontrolách a usnadnění orientace v nich.
K vidění budou samozřejmě různé měřicí přístroje využívané při těchto kontrolách. Naši kolegové
například předvedou, jak určí polohu s pomocí globálního navigačního satelitního systému.
V praxi to znamená ověření hranic dílů půdního bloku v terénu tak, jak je zakreslen v půdním
registru LPIS.
Srdečně vás zveme. Věříme, že si zde každý najde to své a že počasí bude přát.

Vladimíra Nováková
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