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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Účast  

Zemědělského výzkumu, spol. s r.o. Troubsko a Výzkumného ústavu 

pícninářského, spol. s r.o. Troubsko  

na celostátní akci Naše pole, konané 21.-22.6.2012 

V rámci projektu OP VK Vzdělání pro konkurenceschopnost s názvem „PODPORA 

TRANSFERU INOVACÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ A OBLASTI 

BIOENERGIÍ DO PRAXE“, reg. č. CZ 1.07/2.4.00/31.0026 se koordinátorské pracoviště 

zúčastnilo celostátního polního dne s názvem Naše pole, který byl pořádán vydavatelstvím 

Profi Press s.r.o. 

V souladu s cílem projektu, kterým  je mj.  propojení organizací špičkového výzkumu 

s pracovišti aplikačního sektoru a veřejné správy, vytvoření odborného zázemí pro rozvoj 

lidských zdrojů a v neposlední řadě motivace mladých vědců a studentů praktickými 

ukázkami využití výsledků VaV v praxi jsme se v Nabočanech setkali se studenty středních 

škol, zemědělských universit, pracovníky šlechtitelských firem, výzkumných ústavů, ale 

hlavně s pracovníky z řad farmářské veřejnosti. I přes vydatný déšť před zahájením výstavy 

byla účast návštěvníků průměrná. Výhodou však byl vysoký podíl zemědělců, farmářů a 

agronomů.  

Výsledky výzkumu troubského pracoviště, především nové odrůdy méně tradičních 

zemědělských plodin, nové šlechtitelské materiály, možnosti rostlinolékařských opatření i 

využití meziplodin v protierozní ochraně, byla jen některá témata konzultací, které probíhaly 

po oba dva dny výstavy. Z konzultací byl zřejmě patrný trend hledání alternativ pro osevní 

postupy, které jsou prodejné a zároveň mají zpracovanou pěstební technologii. V průběhu 

konzultací jsme představili detailně i činnost obou organizací a upozornili na webové stránky 

firemní www.vupt.cz i projektové www.inovacezvt.cz, kde je celá řada dalších informací. 

Návštěvníkům byly prezentovány parcely s odrůdami obou pracovišť, které byly 

v perfektním stavu a i přes nepříznivý rok zapojené, v optimálních fenofázích a vyrovnané. 

Představena byla také jednoletá směs pro opylovače Mája chráněná užitným vzorem a 

oceněná Zlatým klasem s kytičkou na Zemi živitelce 2011.  

Jako vystavovatelé na této akci se těšíme na další setkání v roce 2013 na dalším 

ročníku a rádi bychom všem poděkovali za návštěvu na našem stánku.  

http://www.vupt.cz/
http://www.inovacezvt.cz/

