
   A G R O E K O  Žamberk  spol. s r.o. 
ve spolupráci se společností PODORLICKO a.s. MISTROVICE 

a dalšími zemědělskými subjekty oblasti Žamberk 
 

Vás zvou na  
 

TRADIČNÍ 46. POLNÍ  KÁZÁNÍ, 
které se uskuteční 

na Žambersku 
 dne  31.  května  2018 

 

Cílem kázání je poskytnout zemědělské praxi odborné informace pro rostlinnou výrobu 
v současných podmínkách agrární politiky, domácího a zahraničního trhu. Hlavním tématem 
letošního setkání bude Program rozvoje venkova, uplatnění jeho projektových a 
neprojektových opatřeních. Akce je určena družstevním organizacím, společnostem, 
soukromým rolníkům a zemědělským službám. Během prezentace porostů a programových 
projektů, v navazujícím semináři budou zodpovězeny odborné dotazy týkajících se dobrých 
podmínek a zásad správné zemědělské praxe v kontrole podmíněnosti, agroenvironmentálně-
klimatických opatření, integrovaných pěstebních technologií, včetně integrované ochrany 
rostlin, efektivnosti chemizace, mimoprodukčního uplatnění zemědělství v krajině, přínosu 
komplexních pozemkových úprav, vývoje nových produktů, postupů a technologií 
v zemědělské prvovýrobě. Rovněž se pozornost zaměří na zemědělství v marginálních a 
submarginálních oblastech, uplatnění zemědělství na trhu a na další rozvoj farem. 

Program:  Prezence (8.00) občerstvení - zahájení (9.00) 
   Přehlídka polních porostů a realizací programových projektů 
  Oběd (12.45) - seminář - závěr (16.00) 
  Besedy v kuloárech, konzumace z grilu (do večera) 

Odbornou tématiku budou prezentovat pracovníci z těchto odborných institucí: Mendelova 
univerzita Brno, Česká zemědělská univerzita v Praze, Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Pardubický kraj - Pobočka Ústí nad Orlicí, Ústřední kontrolní a zkušební 
ústav zemědělský Brno, Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha, v.v.i., Zemědělský 
výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., 
AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., KWS OSIVA s.r.o., dodavatelé a odběratelé 
zemědělců apod. Rovněž budou přítomni pracovníci Ministerstva zemědělství ČR, privátní 
poradci vedení v registru MZe ČR a pracovníci Státního zemědělského intervenčního fondu. 

Organizační garant:  Ing. Jiří  D o s t á l , CSc.                      mobil: 605 529 739  

Adresa firmy:    AGROEKO  Žamberk spol. s r.o.                E-mail: 
               služby pro zemědělství a ekologii                info@agroeko-zamberk.cz 
               Zemědělská 1004             tel.: 465 613 359 

              564 01  Ž A M B E R K          fax: 465 613 358 



I N F O R M A C E   P R O   Ú Č A S T N Í K Y 

Datum a místo konání: 

31. května 2018 (čtvrtek) - Sraz a prezence účastníků  v 8.00 až 9.00  hod.   
Hostinec U Novotnů- Obec Mistrovice č.p. 1 

Obec Mistrovice se nachází 1 km po jižní odbočce ze silnice č. 11 
(úsek Žamberk - Jablonné nad Orlicí). Příjezd je též možný přímo od 
města Letohrad, to ze směrů od Ústí nad Orlicí, Vysokého Mýta a od 
Lanškrouna. Hostinec je na severním okraji obce.  

Parkovat lze na okrajích silnice u hostince. 

Důležitá připomínka: 

Pro polní pochůzku se vybavte vhodnou náhradní obuví, např. holínkami !!!  
 


