TISKOVÁ ZPRÁVA
SZIF na výstavě Naše pole
Praha 18. června 2018 – Jedinečná zemědělská výstava, která se odehrává pod širým
nebem v Nabočanech u Chrudimi. Takové je stručné představení celostátní přehlídky
polních pokusů, odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin, která startuje už
zítra 19. června. Svůj stánek zde bude mít také Státní zemědělský intervenční fond
(SZIF), jehož aktivity s poli souvisí. Poskytuje totiž dotace zemědělcům, kteří na nich
hospodaří.
Výstava Naše pole, kterou pořádá vydavatelství odborných časopisů o zemědělství Profi Press
s.r.o., se koná ve dnech 19. až 20. června v Nabočanech u Chrudimi. Letos se odehraje osmnáctý
ročník. Za dobu svého trvání si výstava získala prestiž i daleko za hranicemi pardubického
regionu. Dvoudenní akce nabídne přímo v terénu – na poli – množství polních seminářů, ukázek
rostlin, demonstračních pokusů i přehlídek zemědělských strojů a technologií.
Výstavu zahájí za Ministerstvo zemědělství ředitel Odboru environmentálního a ekologického
zemědělství Jan Gallas, za SZIF pozdraví účastníky zástupce generálního ředitele Fondu Miloš
Jirovský. Hlavním tématem výstavy bude hospodaření s vodou v půdě, tedy jak bojovat
s nepříznivým počasím a jak předcházet negativním dopadům. Návštěvníci uvidí ukázky
závlahové technologie, mohou se seznámit se špičkovými odrůdami plodin, sortimentem hnojiv
a ostatních chemických přípravků, s vyspělou zemědělskou technikou, úrovní služeb pro
zemědělství i odbornými informacemi. Prozradíme, že také letos je připravena štědrá tombola.
SZIF vás zve k návštěvě svého stánku, kde se můžete dovědět informace k dotacím, které Fond
poskytuje. Zároveň naši terénní inspektoři na pokusných políčkách ukážou, jak probíhá kontrola
v praxi. S pomocí globálního navigačního satelitního systému předvedou ověřování hranic dílu
půdního bloku v terénu tak, jak je zakreslen v půdním registru LPIS.
Akce začíná ráno v devět hodin a končí v úterý v 16 hodin a ve středu v 15 hodin. Výstava je
pro návštěvníky zdarma a jako milý bonus pro ně bude připravena po oba dva dny zdarma také
snídaně u tribuny v podobě kávy, čaje a koláčků.
Přejeme návštěvníkům i organizátorům hezké počasí a příjemnou atmosféru.
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