
pod záštitou ministra zemědělství Jiřího Milka 
a s podporou Pardubického kraje

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

generální partner výstavy

19.–20. června 201819.–20. června 2018  
úterý a středa, úterý a středa, Nabočany Nabočany (Chrudim)(Chrudim)

Výstavu pojistila:Pořadatel:

Partneři akce:

Agrární 

komora 

Chrudim

farma

Karel Kopista

VÚRV

Oficiální pivo:

ÚTERÝ 19. června 2018
900  otevření akce
930  slavnostní zahájení
900–1000  bezplatná snídaně u tribuny (káva, čaj, koláčky)  
900–1600  fi remní představování odrůd
1100–1130  seminář ÚKZÚZ: Ing. Michaela Smatanová, Ph.D. – Výsledky dlouhodobého 

polního pokusu se závlahou
1100–1500 Individuální předvádění strojů
1200–1245 komentované prohlídky demonstračních pokusů ÚKZÚZ
1200–1300 polní seminář:  Vláhové nároky polních plodin a hospodaření s půdní vodou 
1300–1430 ukázky závlahových technologií 
orientačně 1430–1500   tombola – v prostoru polního semináře po jeho ukončení  
1600 ukončení akce

STŘEDA 20. června 2018
900  otevření akce
900–1000  bezplatná snídaně u tribuny (káva, čaj, koláčky)  
900–1500  fi remní představování odrůd
1100–1130   seminář ÚKZÚZ: Ing. Michaela Smatanová, Ph.D. – Výsledky dlouhodobého 

polního pokusu se závlahou 
1100–1500 Individuální předvádění strojů
1200–1245 komentované prohlídky demonstračních pokusů ÚKZÚZ
1200–1245 polní seminář: Vláhové nároky polních plodin a hospodaření s půdní vodou  
1245–1430 ukázky závlahových technologií  
orientačně 1430–1500   tombola – v prostoru polního semináře po jeho ukončení
1500 ukončení akce

18

. ročník

Manažer výstavy – odrůdy rostlin, ochrana a výživa rostlin
Ing. Michal Štěnička, tel.: 775 850 632, 
e-mail: michal.stenicka@profipress.cz

Kontakt na pořadatele
Zemědělská technika a technologie
Ing. Václav Slunéčko, tel.: 725 555 485, 
e-mail: vaclav.slunecko@profipress.cz

VÚP
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Technické a technologické možnosti 
hospodaření s vodou v půdě
• systémy závlah polních plodin

• moderní metody monitoringu vodního stresu

Stravenky u vystavovatelů

www.nasepole.cz

Polní snídani před tribunou 
podáváme od 9 00 do 10 00

Vláhové nároky polních plodin a hospodaření s půdní vodou
polní seminář a ukázky technologií
• bilance vody v systému půda – rostlina – atmosféra, simulace porostní srážky

• projevy a metody detekce vodního stresu

• problematika sucha v ČR  a dopady na zemědělství:  www.intersucho.cz

• distribuce srážek v porostu a v půdě – půdní profily, zpracování půdy

Ukázka práce historické zemědělské techniky

doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.

SZIF
• aktuální informace o dotačních titulech
• poradenství pro podávání žádostí o dotace
• informace ke kontrolám opatření na plochu
•  představení měřicí techniky vč. praktického 

předvedení

VÚRV, v. v. i .  – poradenské dny
•  nově se vyskytující plevele a jejich prezentace 

na pokusných políčkách
• expozice plevelů v květináčích
• prezentace nejnovějších poznatků VÚRV

VÚP Troubsko
• Český čmelák –  chov a využití 
• prohlídky meziplodin

Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin
• přehlídka hybridních a liniových odrůd ozimé řepky
• nové a nejúspěšnější odrůdy v pokusech SPZO

ČTPEZ – ekologické zemědělství

VÚZT, v. v. i .  – ukázky vyhledávání srnčat v porostech

19.–20. června 2018,19.–20. června 2018,  úterý a středa, úterý a středa, NabočanyNabočany
Celostátní přehlídka polních pokusů odrůd 
zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin 
a výstava zemědělské techniky

Tombola – 1430–1500 v prostoru předvádění strojů
1. cena 

japonská motorová pila ECHO
+ 

předplatné časopisu Úroda 

+ 

+ 

+ 

+ 

2. cena 
křovinořez 

+ 
předplatné časopisu Farmář 

Obrázky cen jsou pouze ilustrační

3. cena 
soudek piva + kniha 

4. cena 
předplatné týdeníku Zemědělec

 + kniha 

2/2018
50 Kč/2 €

www.profipress.cz

MAGAZÍN PRO MODERNÍ FARMU

Reportáž 

z Kopeče

POLITIKA: CHOVATELÉ BY UVÍTALI STABILIZACI CENY

NA POLI: VÝŽIVA ROSTLIN A STIMULACE

VE STÁJI: CHOV DRŮBEŽE
TECHNIKA: SKLIZEŇ PÍCNIN
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Aktivně proti plevelůmve

Komplexní herbicid pro jarní ošetření pšenice, žita a tritikalePoužívejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. 

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. 

Respektujte varovné věty a symboly.

NOVÉ 5100R

StromPraha.cz

LG 31.276  FAO 260 

www.lgseeds.cz

WWW.AGROWEB.CZ

AKTUÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍVIDEOREPORTÁŽEODBORNÉ PŘÍSPĚVKYKALENDÁŘ AKCÍPRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTIAGRO-OBCHODE-SHOP

BRÁNA DO SVĚTA 
BBBBRRRRÁÁÁÁNNNNAAAA DDDDOOOO SSSSVVVVĚĚĚĚTTTTAAAA ZE MĚ DĚ LSKÉ HO I NTE RNETU

ZZZZZEEEEE MMMMMĚĚĚĚĚ DDDDDĚĚĚĚĚ LLLLLSSSSSKKKKKÉÉÉÉÉ HHHHHOOOOO IIIII NNNNNTTTTTEEEEE RRRRRNNNNNEEEEETTTTTUUUUU
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Zástupci SVS sdělili, že ptačí 
chřipka kromě České republiky za-
sáhla řadu dalších evropských ze-

mí. Kvůli nákaze bylo nutné utratit 
v  Evropě miliony kusů drůbeže. 
Ptáci měli téměř výlučně virus 
H5N8, u kterého se dosud nepro-
kázal přenos na člověka. V českých 

chovech jich bylo kvůli nemoci loni 
na jaře vybito 98 tisíc, většinou 
v komerčních chovech. V republi-
ce bylo skoro 39 ohnisek nemoci. 
Veterináři však upozornili, že s pří-

chodem zimního období se může 
v ČR ptačí chřipka znovu vyskyt-
nout, ohniska v Evropě stále jsou. 
Jak uvedl ředitel odboru ochrany 
zdraví a  pohody zvířat SVS Petr 
Šatrán, loni v červnu se na území 
České republiky na okraji Zlína 
poprvé objevila nákaza africkým 
morem prasat. Dosud ve vysoce 
rizikové oblasti vytyčené v  okolí 
krajského města veterináři potvr-
dili africký mor prasat u  více než 
200 uhynulých, ulovených nebo 
odchycených divokých prasat. Do 
chovů se zatím nákaza nerozšířila. 
Kdyby k tomu došlo, musely by být 
vybity, což by způsobilo velké eko-
nomické ztráty. Šatrán upozornil, 
že se veterinářům podařilo nemoc 
udržet v  relativně malé oblasti na 
Zlínsku, což se v jiných evropských 
státech nestalo. V Evropě se podařilo podle Šat-

rána zabránit dalšímu šíření ne-
bezpečné virové nákazy – nodu-
lární dermatitidě skotu, která se 
šířila z Balkánu.

(Pokračování na str. 2)
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0 RŮST cen půdy zpomalil 

STRANA 2
EVROPSKÁ banka zvýšila financování

 

STRANA 8
NA VELETRHU Grüne Woche se řešila i otázka 

afrického moru prasat  
STRANA 9

číslo 5/2018 • 29. ledna 2018 • ročník XXVI 

cena 19 Kč/0,70 €• předplatitelé 17 Kč/0,65 €

Téma týdne

Společnost VP AGRO, spol. s r. o., 
vznikla v roce 1991. Od té doby se 
stala nepřehlédnutelnou firmou 
zejména v oblasti distribuce osiv 
polních plodin, se kterou souvisí 
poradenský servis zemědělcům 
logicky navazující na vlastní po-
kusnickou činnost. Kolekci naděj-
ných i ověřených odrůd obilnin 
a olejnin představili zástupci firmy 
VP Agro v rámci Západočeské ze-
mědělské konference v Plzni.

 

STRANA 22

Mezi nejvýznamnější jarní obilni-
ny patří bezesporu jarní ječmen. 
Podle posledního dostupného od-
hadu sklizně zemědělských plodin 
Českého statistického úřadu se 
v minulém roce pěstoval na ploše 
230 529 ha a celková sklizeň dosáh-
la výše 1 121 524 tun. Průměrný 
výnos byl tedy 4,87 t/ha. Jarní pše-
nice zabrala výrazně menší plochu, 
46 563 ha, a při výnosu 4,19 t/ha 
dosáhla její celková sklizeň výše 
195 250 t. 

STRANA 13

Rozšiřují nabídku i poradenský servis

Odrůdy
jarních obilnin

Rostlinná výroba

Každoroční tradicí společnosti 
Polabské mlékárny, a. s., je oceňo-
vání nejlepších dodavatelů mléka. 
Slavnostní vyhlášení 23. ročníku 
soutěže o nejkvalitnější mléko, nej-
lepší stádo a dojnici se tentokrát 
konalo v Choťovicích v hotelu Na 
Farmě. Dříve, než došlo k předsta-
vení vítězů, proběhl odborný semi-
nář. Přednášku na aktuální téma si 
připravila odbornice na kvalitu mlé-
ka z Výzkumného ústavu mléká-
renského v Praze. STRANA 28

Kvalita mléka rozhoduje

Živočišná výroba

Výrobce traktorů Case IH při-
stoupil v roce 2017 k inovacím 
u několika řad svých traktorů. 
K nejvýznamnějším patří inovova-
ná modelová řada Maxxum. Vel-
kou změnou prošel design ve stylu 
série Optum CVX, takže traktory 
získaly modernější a dravější 
vzhled. Ale také v provozu budou 
temperamentnější – a to díky zcela 
nové převodovce s názvem Active-
Drive 8, která nabízí i nastavitelné 
automatické řazení. STRANA 31

Známé traktory prošly přepracováním

Zemědělská technika

Náročný rok pro veterináře
Zuzana Fialová

Loňský rok byl pro Státní veterinární správu (SVS) jedním z nejnáročnějších v historii. Její 

připravenost prověřily dvě závažné nákazy – po deseti letech se do ČR vrátila vysoce patogenní ptačí 

chřipka a poprvé se objevil africký mor prasat. Uvedl to minulý týden na tiskové konferenci v Praze 

ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. Podle něj celková výše pokut meziročně vzrostla o jeden 

milion korun na rekordních 29,5 milionu korun.

Ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR Zbyněk Semerád (uprostřed), ředitel odboru ochrany 

zdraví a pohody zvířat Petr Šatrán (vlevo) a ředitel odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného 

zdraví Jan Váňa 

Foto Zuzana Fialová
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POLITIKA: 
POPOLOLILITTIIKAKAA: CHOVATELÉ BBY UVÍTALI STABILIZACI CEENY

CHOVVAVATATETELLÉ BYY UVVÍVÍTÍTATAALLI STTATAABIBILLLIZIZAZAACI CCENNYY

NA POLI:
NAA PPOLOLLI:I: VÝŽIVA ROSTTLIN A STIMULACE
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ÚKZÚZ
• ukázky polní zeleniny
•  Seznamy doporučených odrůd zemědělských 

plodin a Přehledy odrůd zeleniny a ovoce

NOVINKA

Diagnostické okénko
– ukázka aktuálních škůdců a příznaků chorob
– velká lupa, binokulár
Návštěvníci mohou přinést na diagnostiku své 
vzorky k určení chorob a škůdců
•  demonstrační pokusy doporučených odrůd ozimých obilnin, luskovin 

a velmi raných odrůd bramboru
• ukázka výživářského pokusu ozimé pšenice

p p p

+ 

př
Obrázky cen jsou pouze ilustrační
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