Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond
si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov dovolují ve spolupráci
se společností AGROEKO Žamberk pozvat na seminář s exkurzí

Zkušenosti aktérů agrárního sektoru z realizace
politiky rozvoje venkova
Seminář se zemědělskou tematikou doplněný exkurzí po polních pokusech a projektech
Programu rozvoje venkova (PRV) se uskuteční dne 31. května 2018 od 08:00 do 16:30 hodin
v prostorách Hostince U Novotnů, Mistrovice 1, 561 64 Mistrovice.
V rámci semináře budou šířeny a sdíleny praktické a odborné zkušenosti z aplikace vybraných
neprojektových a projektových opatření PRV. Sdílení a přenos zkušeností bude zajištěn účastí
a prezentacemi odborníků z rezortních výzkumných a odborných pracovišť zemědělského výzkumu
v ČR, kteří své poznatky budou s přítomnými účastníky sdílet a diskutovat jak v sále, tak po trase
a zastaveních exkurze.

DOPOLEDNÍ PROGRAM
08:00 hod.
09:00 hod.

09:15 hod.

Prezence účastníků v Hostinci u Novotnů a občerstvení
Zahájení v malém sále, organizační pokyny, informace o Celostátní síti
pro venkov
Ing. Jiří Dostál, CSc., AGROEKO Žamberk
Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný, Celostátní síť pro venkov
Odjezd na exkurzi od Hostince u Novotnů

EXKURZE
09:30 hod.

09:50 hod.

10:15 hod.

11:15 hod.

11:45 hod.

12:10 hod.

Porosty spol. PODORLICKO a.s. Mistrovice: Brambor, Jetelotráva, Tráva na
semeno, GPS s podsevem (technologie uplatňovaná v inovačních projektech)
Katastrální území Mistrovice a Orlice
Mléčná farma Verměřovice (projekt PRV č. 15/001/0411h/453/001364) a přilehlý
travní porost spol. PODORLICKO a.s. Mistrovice
Katastrální území Verměřovice
Technologie rotačního strip-till (technologie uplatňovaná v inovačních
projektech) v porostech kukuřice na pozemcích po orbě, po žitu, po TTP
na porostech spol. Silyba a.s. Dolní Dobrouč
Katastrální území Dolní Dobrouč
Porost kukuřice na siláž založený standardně, hrachu na zrno ve spol. ZESPO
CZ s.r.o. Písečná,
Na pomezí katastrálních území Písečná a Žampach
Poldr, cesta, liniová výsadba a mokřad, komplexní pozemkové úpravy (projekt č.
17/000/0431b/453/000333)
Katastrální území Písečná a Dlouhoňovice
Porosty řepky ozimé a pšenice ozimé spol. Podchlumí a.s. Česká Rybná
ve vazbě na kontrolu podmíněnosti jako podmínky pro vybrané dotační tituly
Katastrální území Hejnice

ODPOLEDNÍ PROGRAM
12:50 hod.
13:30 hod.

Oběd v malém sále
Seminář s příspěvky lektorů a řízená diskuze k prezentovaným tématům
a projektům, v průběhu k dispozici coffee break
Moderuje: Ing. Jiří Dostál, CSc., AGROEKO Žamberk

PŘÍSPĚVKY LEKTORŮ
Ing. Hana Jeníčková, Ph.D.: Stavby pozemkových úprav financované z evropských zdrojů na
okrese Ústí nad Orlicí
Ing. Antonín Pospíšil: Omezení eroze půdy při řešení opatření a projektů PRV
Ing.Tomáš Javor, DiS., Ing. Jiří Dostál, CSc.: Výsledky v inovacích zemědělské prvovýroby řešené
spol. AGROEKO Žamberk s.r.o. za podpory PRV v operaci 16.2.1
Ing. Milan Čížek, Ph.D.: Integrovaná produkce brambor - plánované Agroenvironmentálněklimatické opatření (AEKO)
Ing. Radmila Dostálová: Aktuální otázky v pěstování a šlechtění luskovin při PRV
Doc. ing. Jiří Skládanka, Ph.D.: Ošetřování travních porostů v rámci opatření PRV – potenciální
problémy (AEKO, Ekologické zemědělství)
Ing. Ivan Houdek: Uplatnění semenných porostů pro obnovu a zlepšení travních porostů
pěstovaných v opatření AEKO
Doc. ing. Stanislav Hejduk, Ph.D.: Ocenění píce pro prodej do dotovaných farem s polygastry.
Ing. Jaroslav Přikryl, CSc.: Konzervace píce – základ produkční účinnosti dotovaných mléčných
farem
Ing. Jan Klír, CSc., Ing. Lada Kozlovská: Nakládání s hnojivy a bilancování živin v zemědělském
podniku ve zranitelných oblastech dusíkem s akčním programem
Prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.: Vliv Azoteru při aplikaci digestátu a jeho separátu na dynamiku
minerálního dusíku a obsah přijatelných živin v půdě v kontextu na nitrátovou směrnici
Ing. Antonín Vaculík, Ph.D.: Integrovaná ochrana rostlin jako součást kontroly podmíněnosti pro
PRV
Ing. Stanislav Edler: Aplikace regulátorů růstu v pšenici ozimé v souladu s integrovanou ochranou
rostlin v opatřeních PRV
Akce je podpořena z prostředků Celostátní sítě pro venkov. Pro účastníky je zajištěn odborný
program, občerstvení a doprava po trase exkurze.
Z organizačních důvodů a z důvodu omezené kapacity Vás žádáme o registraci prostřednictvím
e-mailu: jaroslav.novotny@szif.cz.
Za organizátory srdečně zve
Ing. Aleš Sobel
ředitel RO Hradec Králové
Státní zemědělský intervenční fond

