V rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov při Regionálním odboru SZIF Hradec Králové
ve spolupráci s poradenskou a výzkumnou organizací AGROEKO Žamberk Vás srdečně
zveme na seminář určený především zástupcům zemědělské praxe

Otázky ke společné zemědělské politice
z perspektivy rostlinné výroby
Seminář se uskuteční dne 5. března 2020 od 08:30 do 15:00 hodin ve společenském sále
restaurace Chata Habřinka, České Libchavy 171, 561 14 České Libchavy.
V programu jsme pro Vás ve spolupráci s přednášejícími lektory připravili příspěvky zaměřené na:
•

AKTUALITY V PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014–2020 (PRV)

•

APLIKACE TECHNOLOGIÍ PRECIZNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ

•

ZEMĚDĚLSKÉ INOVACE ŘEŠENÉ V RÁMCI PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ PRV

PROGRAM SEMINÁŘE
08:30 – 08:40

08:40 – 08:55

08:55 – 09:55

09:55 – 10:05
10:05 – 11:05

11:05 – 11:30

11:30 – 11:50

11:50 – 12:00

Zahájení bloku odborných přednášek a představení možností spolupráce
s Celostátní sítí pro venkov (CSV)
(Ing. Jiří Dostál, CSc., AGROEKO Žamberk)
Novinky v diagnostice pro precizní zemědělství – ekoschémata
v uvažované zelené architektuře nové společné zemědělské politiky
(Ing. Jiří Suchodol, AGROEKO Žamberk)
Změny v dotačních titulech pro zemědělský sektor včetně PRV pro rok 2020
(Ing. František Smítal, akreditovaný poradce MZe, Agrární komora
Ústí nad Orlicí)
Přestávka na coffee break
Integrované postupy při hubení plevelů ve speciálních plodinách jako
forma ochrany dotovaného majetku
(Ing. Antonín Vaculík, Ph.D., AGRITEC Šumperk)
Využití precizního zemědělství při hnojení tekutými organickými hnojivy
v rámci operace inovací 16.2.1 PRV
(Ing. Tomáš Javor, DiS., AGROEKO Žamberk)
Uplatnění diagnostiky ve výživě a hnojení rostlin při ochraně životního
prostředí v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření
ve východočeském regionu v roce 2019 a v předjaří 2020
(Ing. Jiří Dostál, CSc., AGROEKO Žamberk)
Přestávka na coffee break

12:00 – 12:30

12:30 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 14:00

14:00 – 15:00

15:00

Inovace technologie hnojení cukrové řepy ve zranitelných oblastech
dusíkem v rámci operace 16.2.1 PRV
(Ing. Tomáš Javor, DiS., AGROEKO Žamberk)
Ochrana rostlin v kontextu péče o dotovaný majetek
(Ing. Bronislav Koubek, Adama CZ)
Přestávka na oběd
Možnosti a příklady zavádění technologií precizního zemědělství
v rámci PRV
(Ing. Jiří Dostál, CSc., AGROEKO Žamberk)
Blok pro diskuzi a dotazy k prezentovaným tématům
s přednášejícími lektory
(moderuje Ing. Jiří Dostál, CSc., AGROEKO Žamberk)
Ukončení akce

ORGANIZAČNÍ INFORMACE
Registrace

Diskuze

Případné informace Vám poskytnou včetně možnosti se na akci registrovat:
Ing. Jiří Dostál, CSc., +420 605 529 739, jiri.dostal@agroeko-zamberk.cz
Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný, +420 731 193 811, jaroslav.novotny@szif.cz
Vaše dotazy ze zemědělské praxe k tématům semináře, které byste rádi
v rámci odpolední diskuze s přítomnými lektory řešily, neváhejte předem
zaslat na e-mail moderátorovi diskuze Ing. Jiřímu Dostálovi, CSc. V rámci
diskuze mohou účastníci sdílet své zkušenosti s realizací politiky rozvoje
venkova a projektových záměrů v PRV.

Na seminář Vás srdečně zve
Ing. Aleš Sobel
ředitel RO Hradec Králové
Státní zemědělský intervenční fond
„Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
zveřejněny na www.szif.cz“.

