
pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky 
a s podporou Pardubického kraje

Celostátní přehlídka polních 
pokusů odrůd zemědělských plodin, 
ochrany a výživy rostlin 
a výstava zemědělské techniky

generální partner výstavy

9.–10. června 20169.–10. června 2016  
čtvrtek a pátek, čtvrtek a pátek, Nabočany Nabočany (Chrudim)(Chrudim)
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Technika v technologii precizního zemědělství
předvádění strojů: rozmetadla minerálních hnojiv – postřikovače – aplikátory kejdy

Program Stravenky u vystavovatelů

ČTVRTEK 9. června 2016
900  otevření akce

930 slavnostní zahájení

900–1000  bezplatná snídaně u tribuny (káva, čaj, koláčky)  

900–1500  fi remní představování odrůd

1000–1100 seminář SPZO s následnou prohlídkou pokusů

1100–1200  seminář ÚKZÚZ: Alternativní zdroje živin a organické hmoty 

ve výživě rostlin s následnou prohlídkou pokusů

1230–1315  současné možnosti precizního zemědělství 

1315–1430 technika v technologii precizního zemědělství 

1500 polní grilování před tribunou

1700 ukončení akce

PÁTEK 10. ČERVNA 2016
900  otevření akce

900–1000  bezplatná snídaně u tribuny (káva, čaj, koláčky)  

900–1500  fi remní představování odrůd

1000–1100 seminář SPZO s následnou prohlídkou pokusů

1100–1200  seminář ÚKZÚZ: Alternativní zdroje živin a organické hmoty 

ve výživě rostlin s následnou prohlídkou pokusů

1230–1315  současné možnosti precizního zemědělství 

1315–1430 technika v technologii precizního zemědělství 

1530 ukončení akce

www.nasepole.cz

ÚKZÚZ
• doporučené odrůdy SDO obilnin a brambor 

•  komentované prohlídky pokusů a odborný seminář 

na téma:  Alternativní zdroje živin a organické Alternativní zdroje živin a organické 

hmoty ve výživě rostlinhmoty ve výživě rostlin 

(digestáty, komposty, živočišné moučky, popele)

• ukázka vybraných polních druhů zeleniny

• plodiny pro greening

SZIF
• aktuální informace o dotačních titulech
• poradenství pro podávání žádostí o dotace

Celostátní síť pro venkov
• podpory rozvoje venkova

VÚRV, v. v. i .  – poradenské dny
• historické odrůdy obilnin z genové banky
• přehlídka minoritních obilnin
• ukázky rezistentních plevelů

VÚP Troubsko
• Český čmelák –  chov a využití 

Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin – polní den
• přehlídka hybridních a liniových odrůd řepky ozimé

ČTPEZ – ekologické zemědělství

VÚZT, v. v. i .  – poradenské dny

Výstava   zemědělské techniky

Polní snídani před tribunou podáváme 
od 9 00 do 10 00

Současné možnosti precizního zemědělství
polní seminář a ukázky technologie

• sběr dat
• variabilní setí
• variabilní hnojení doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.

 Ve čtvrtek 9. 6. od 15 00 zveme návštěvníky 
na polní grilování 

před tribunou
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Ukázka prací s koňmi

Celostátní přehlídka polních pokusů odrůd 
zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin 
a výstava zemědělské techniky

seminář SPZO a seminář ÚKZÚZ se konají v seminárním stanu na středu výstavní plochy


