TISKOVÁ ZPRÁVA
SZIF na výstavě Naše pole
Praha 10. června 2019 – Zítra začíná v Nabočanech u Chrudimi jedinečná zemědělská
výstava pod širým nebem. Jedná se o celostátní přehlídku polních pokusů odrůd
zemědělských plodin, zemědělské techniky, ochrany a výživy rostlin. Svůj stánek zde
bude mít také Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který poskytuje zemědělské
dotace.

Naše pole je mezi zemědělskými výstavami stálicí. Letos proběhne už jeho devatenáctý ročník.
Dvoudenní akci, která se koná od 11. do 12. června opět v Nabočanech u Chrudimi, pořádá
vydavatelství odborných časopisů o zemědělství Profi Press s.r.o. Za dobu svého trvání si výstava
získala prestiž i daleko za hranicemi pardubického regionu. Akce je originální zejména tím, že se
koná v reálném zemědělském prostředí - přímo na poli.
Návštěvníci se mohou těšit na představení jednotlivých odrůd i netradičních plodin, prohlídky
meziplodin, individuální předvádění strojů, komentované prohlídky demonstračních pokusů,
diagnostický koutek na aktuální škůdce a příznaky chorob a mnohé další. Žáci zemědělských
škol, ale i ostatní si mohou také zasoutěžit. Nebude chybět ani tradiční snídaně zdarma a 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, která je pro návštěvníky zdarma, začíná ráno v 9 hodin a končí první den v 16 hodin,
následující den pak v 15 hodin.
Přejeme návštěvníkům i organizátorům hezké počasí a příjemné zážitky.
Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF
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