Program Konference „Biologicky rozložitelné odpady“ 20. - 22.9.2017 v NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU

OD ODPADU K PRODUKTU S VYSOKOU PŘIDANOU HODNOTOU
1. den 20.9.
7:00 - 18.30

EXKURZE - Zemědělci v systému zpracování bioodpadu
Komposty v zemědělské praxi, systémy + kvalita + tradice + historie, proč kompostovat? Co motivuje občana,
obce, zemědělce? Systémy ověření kvality technologie. Závěrem exkurze je pro Vás opět připravené

"Malé překvapení"
19.30

2. den 21.9.
08:00- 9.00

Kompostárny v Jihomoravském kraji. Oblast
extrémně erozně ohrožených ploch a sucha kompostárna Únanov a kompostárna Velké
Pavlovice.

Otevřené neformální setkání zástupců státní správy a praktiků. Navštívíte náměšťskou pivnici, kde
budete mít možnost ochutnat pivo z minipivovarů Kraje Vysočina.

Náměšťská Pivnice

Mezioborová spolupráce zpracování a strategie pro udržitelné nakládání s odpady
Registrace všech účastníků konference

ZAHÁJENÍ KONFERENCE HEJTMANEM KRAJE VYSOČINA MUDr. JIŘÍM BĚHOUNKEM
09.00 - 09.20

Jiné řešení než uzavřený cyklus nakládání s bioodpady není možný. Jak využít původní "selský rozum" v
zemědělském podnikání - bilance živin a organické hmoty.
Legislativa OH a dotace z OPŽP

9.20 - 11.30

11.30 - 12.00

Podrobnosti nakládání s BRO včetně kalů z čistíren odpadních vod
Strategie využití externích zdrojů organické hmoty v zemědělství (odpady, vedlejší suroviny)

12.00 - 13.00
Zemědělská praxe - kompostování a využití kompostu v zemědělské praxi (přínos, technologie, ekonomika)

14.00 - 15.00

Ing. Jaromí Manhart, ředitel odboru odpadů MŽP
Ing. Kristýna Husáková, ministerský rada MŽP
Ing. Jiří Šír, náměstek MZe

Diskuze
Přestávka na kávu
Co potřebuje půda pro zdravý vývoj
Ochrana půdy - legislativa, praxe, mezirezortní spolupráce MZE, MŽP

13.00 - 14.00

zástupce ZERA, z.s.

Diskuze
Oběd v centru CETT
O kvalitě kompostu - certifikace kompostáren
Koncepce financování projektů - OPŽP pro naplnění POH obcí , klíč k podpoře výstavby kompostáren v
lokalitách, kde chybí kapacita.
Strategie podpory využití kompostu v zemědělské praxi - dotace, podpora inovace, strategie a územní rozvoj
mezirezortní a mezioborové spolupráce.

Doc. Ladislav Miko - elektronický vzkaz
zástpupce MZE
Ing. Lukáš Jurečka, ředitel ZP Pooslaví Nová Ves

zástupce ZERA, z.s.
Ing. Tomáš Prokop, ředitel odboru OH SFŽP
Ing. Bohdan Osoha, zástupce MZE

Diskuze
15.00 - 15.30

Přestávka na kávu

15.30 - 16.30

Udržitelný systém zpracování BRKO -město Jihlava
Bioodpady jako nástroj úspor v odpadovém hospodářství obci

zástupce praxe / Jihlava
Ing.et.Ing. Tomáš Hlavenka, MBA

Diskuze

Sponzorské forum - technologie komplexního zpracování bioodpadu / hygienizace, stabilizace / od odpadu k výrobku
16.30 - 18.00

Prezentace technologií a systémů využití bioodpadu, inovace v praxi.

prezentace firem

Diskuze

v centru CETT a ve STARÉ TKALCOVNĚ od 18.30 do 24.00 hod společný večer s činohrou - MALÉhRY Divadlo Bolka Polívky v Brně. BIOSTORY
hrají: Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová, Nikola Zbytovská

3. den 22.9.

Praxe a příklady + Spolupráce + Osobnosti a byznys + Ekonomika + Recyklace + Prevence

08:30- 9.00

Registrace všech účastníků konference

9.00 - 9.30

Praktická ukázka - výroba vlastního kompostéru

Soňa Valčíková, organizace KOKOZA

Přenos poznatků výzkumu vermikompostování do praxe, praktické vermikompostování

Výsledky z řešení projektu „Vermikompostování“
9.30 - 11.00

Vermikompostování ve velkém – hromady na kompostovací ploše
Kompostování v malém – vermikompostéry
Vermikompostování v praxi
Mapujeme Komunity - vermikompostéry

11.00 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.-00

Ing. Petr Plíva, CSc., Ing. Miloslav Mezulianik,
VÚZT, v.v.i., Doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D., ČZU
Ing. Věra Horáková, RUMPOLD UH
Tomáš Hodek, EKODOMOV
Karel Pecl, EKOVERMES
Jakub Reichl, KOKOZA

Diskuse
Přestávka na kávu a drobné občerstvení
Technologie hygienizace čistírenských kalů ( případně využití dalších technologií pro úpravu kalů - kompostárny,
PBS, spalovny, karnozace), kvalita pro zemědělskou praxi - přístupnost fosforu pro rostliny.
Možnosti využití upravených kalů v zemědělství

Diskuze a závěr a ukončení konference

Prof. Ing. Jana Zábranská, CSc, VSCHT PRAHA
Ing. Josef Svoboda, Ph.D. ÚKZUZ BRNO

