Celostátní síť pro venkov ve spolupráci
Regionální agrární komorou Jihomoravského kraje
Vás srdečně zvou na

15. ročník Krajské soutěže v orbě žáků zemědělských
škol s mezinárodní účastí a 1. ročník soutěže žáků
zemědělských škol zemí Visegrádské čtyřky
18. – 19. září 2019
Soutěže jsou jednou z činností Centra odborného vzdělávání pro zemědělství SOŠ Znojmo a Krajského
informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje RAK Jmk. Akce bude
rozložena do dvoudenního programu. Jedním z hlavních cílů pořadatelů akce je posílit zájem mladých
o studium zemědělských oborů a prezentovat zemědělství jako perspektivní obor.
Středa 18. září bude patřit především tréninkům a přednáškám odborníků z praxe na aktuální téma.








Ve spolupráci s organizátory zveme zemědělskou veřejnost na odborný blok přednášek
konaný ve firmě AGRALL Zemědělská Technika a. s., Bantice 79, 671 61 Bantice,
dne 18. září od 17:30 hod.:
prof. Ing. František Bauer, CSc. - Informace o zemědělské prvovýrobě a ekologickém zemědělství
(aktuální stav a vyvolané změny jako reakce zemědělské činnosti na ně) - Orba a její význam
v současnosti - technika
Ing. Jaromír Musil, Ph.D. - Informace o zemědělské prvovýrobě a ekologickém zemědělství (aktuální
stav a vyvolané změny jako reakce zemědělské činnosti na ně) - Orba a její význam v současnosti vztah půda vs. procesy v ní (škůdci, choroby, parazité, voda, aj.)
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - Sucho a interportál INTERSUCHO
Ing. Martin Šebestyán, MBA - Prezentace Státního zemědělského a intervenčního fondu, Národní
dotace, Dotace v rámci Programu rozvoje venkova
Bc. Jan Pátek, Dis.; David Černý, DiS. - Dotační tituly PGRLF
Alena Stiborová - Systém zemědělského pojištění plodin a zvířat

Po skončení přednášek bude navazovat diskuze se společenským večerem a pro účastníky bude
připravena večeře formou rautu.
Vlastní závody v orbě dvojradličnými jednostrannými pluhy se uskuteční ve čtvrtek 19. září na pozemcích
Agropodniku Mašovice (viz přiložená mapka), a to od 8:00 hod.. Současně s Krajskou soutěží v orbě bude
probíhat doprovodný program, a to např. výstava a předvedení moderní zemědělské techniky,
prezentace regionálních potravin JMK, předvedení a nácvik seřizování pluhů, prezentace odborných
dovedností žáků zemědělské školy či prohlídka První česko-rakouské zemědělské výstavy v SOŠ
Znojmo.

V rámci probíhající soutěže dne 19. září Vás zveme k návštěvě stánku Celostátní sítě pro
venkov umístěného na pozemcích Agropodniku Mašovice od 09:00 do 14:00 hod.
Na stánku budou pro návštěvníky k dispozici informační materiály k Programu rozvoje venkova
a Celostátní síti pro venkov a další propagační předměty od spolupracujících subjektů
a partnerů. Budou zde také připraveny informační materiály k aktuálnímu 8. kolu příjmu žádostí
z Programu rozvoje venkova, např. brožura se základními změnami v Pravidlech pro 8. kolo, nejčastější
chyby žadatelů, přehled operací pro 8. kolo.

Na návštěvníky stánku se bude těšit obsluha, která ráda zodpoví na případné dotazy, poskytne bližší
informace a bude diskutovat o žádaných tématech, včetně možností spolupráce s Celostátní sítí
pro venkov.
Mapka konání závodů v orbě:

Za organizátory srdečně zvou:
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Regionální agrární komora JMK
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