
 

   

Celostátní síť pro venkov, Státní zemědělský intervenční fond regionální 

odbor Brno, Zemědělská a ekologická regionální agentura, z. s. (ZERA) si Vás 

dovolují srdečně pozvat na první ze seminářů s exkurzí v rámci cyklu  

Udržitelné hospodaření a precizní zemědělství – sdílení 

zkušeností v rámci čerpání Programu rozvoje 

venkova 2014–2020 a správné zemědělské praxe  

21. března 2023 

Seminář: Řepníky 97, 538 65 Řepníky 

Exkurze: Zemědělské družstvo Dolní Újezd; ALA, a. s., Řepníky; Statek Bureš, s. r. o.   
Program cyklu bude zaměřen na výměnu zkušeností v rámci precizního zemědělství, půdoochranných 

technologií, realizovaných projektů Programu rozvoje venkova 2014–2020 (PRV) a jejich přínosů pro 

zemědělské subjekty. Standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES), 

navazujících metod pro zpracování půdy, inovativní a udržitelné postupy v zemědělství aj. 

 

8:30 hod.  Prezence účastníků, úvodní slovo 
 

9:00 hod.  Vystoupení členů Spolku pro inovace a udržitelné zemědělství, obrazová prezentace 

inovativních postupů a získaných zkušeností 

 AG Maiwald a.s. 

 peletkování slepičího trusu a hledání řešení pro efektivní využití živin 

 prezentace úspěšných projektů realizovaných s dotační podporou PRV 

 Ing. Ladislav Chmelík  

 setí jarního ječmene na podzim, prezentace tříletých pokusů napříč odrůdami 

 Labris s.r.o. 

 zkušenosti s přímým setím v různých plodinách 

 prezentace úspěšných projektů realizovaných s dotační podporou PRV 
 

12:00 hod.  Oběd 
 

12:30 hod.  Polní ukázky na farmách Zemědělské družstvo Dolní Újezd (Ing. Josef Čejka), Statek 

Bureš, s. r. o. (Jindřich Šmöger), ALA, a. s., Řepníky (Ing. Karel Hašek) 

 strip-till zpracování půdy na podzim do meziplodiny, prezentace ověřených 

protierozních postupů v místních podmínkách 

 jarní výživa pšenice a regenerace s využitím kejdy a rotační plečky 

 nové intenzifikační postupy v řepce ozimé cílící na omezení rizik při snížení spotřeby 

minerálních hnojiv a nedostatku přípravků na ochranu rostlin (POR); ukázka porostů se 

zbytky vymrzlých doprovodných plodin, plečkování a lokalizovaná aplikace POR 

 prezentace projektu realizovaného v rámci PRV, projekt „Vysokomýtská synklinála“  - 

neprodukční plochy v produkčních oblastech, ozeleněné kolejové řádky v různých 

plodinách 

 

16:30 hod. Předpokládané ukončení akce 

 



 

   

 

Kapacita akce je omezena. Registrace účastníků prostřednictvím odkazu 

ZDE. 
 

Kontaktní osoby pro případné dotazy:  

odborné dotazy: Ing. Martina Poláková, polakova@siuz.cz, tel.: 737 114 748 

organizace: Ing. Květuše Hejátková, hejatkova@zeraagency.eu, tel.: 602 710 437 

 

Přehled dalších z připravovaných akcí v rámci cyklu Udržitelné hospodaření  

a precizní zemědělství – sdílení zkušeností v rámci čerpání PRV a správné 

zemědělské praxe: 

Termín Místo 

16. května 2023 GA Agri Moravia, s. r. o., okres Olomouc 

1. června 2023 Pokusná stanice Lukavec, okres Pelhřimov 

10. října 2023 VIN AGRO, s. r. o., Praha 9 

 

Termíny a místa jsou dosud předběžné, organizátoři si vyhrazují případné změny. Bližší 

informace budou zveřejněny v samostatných dílčích pozvánkách, které budou postupně 

zveřejňovány na webu www.szif.cz/cs/celostatni-sit-pro-venkov a www.eagri.cz/venkov. 

 

Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES zveřejněny na www.szif.cz. 

 

 

 

Za organizátory srdečně zvou: 

Ing. Květuše Hejátková, ředitelka Zemědělské a ekologické regionální agentury, z. s. 
Ing. Martina Poláková, managerka Spolku pro inovativní a udržitelné zemědělství, z. s. 

Ing. Lucie Sýsová, koordinátorka Celostátní sítě pro venkov, RO SZIF Brno 
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