program konference
OCHRANA PŮDY
2017

22.-23.3.

Téma: „Půda je základem lidské existence“
PROGRAM První den 22.3.2017
11.00 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 16.00

prezence
otevření konference
odborné přednášky

II.BLOK METODY,
MONITORING,
DOBRÁ PRAXE

I. BLOK STABILITA PRODUKCE
- BIOLOGICKÉ ZPRACOVÁNÍ PŮDY
• Jakou má současné české zemědělství motivaci pro uplatnění dobrých praktik a inovací
ochrany půdy, Dr. Ing. Petr Marada

• Dlouhodobý pokus ekologického zemědělství v ÚKZÚZ
(hypotéza pro různé systémy EZ s ohledem na půdu
a výživu rostlin, výsledky a zkušenosti prvních let
pokusu),
Ing. Jiří Urban, Ing. Milan Gruber, Ing. Martin Prudil,
ÚKZUZ

• Budoucnost středoevropského zemědělství (zpracování půdy, uplatnění leguminóz a další
opatření biologických systémů obdělávání půdy)
Dr. Wielfrid Hartl, BFA Vídeň
• Síť ochrany půdy v povodí Dunaje – Erwin Szlezak

• Hnojiva biologického původu – výsledky dlouhodobých
pokusů,
Ing. Michaela Smatanová, ÚKZUZ Brno

• Biologická podstata úrodnosti půdy - Ing. Jaroslav Záhora, Mendelova univerzita Brno
• Poškození půdních vlastností na erozí poškozených lokalitách a možnosti řešení,
prof. Bořivoj Šarapatka, univerzita Palackého Olomouc

• Bilance humusu jako nástroj zemědělské praxe.
Dr.Eva Erhart, BFA Vídeň

• Činnost Státního pozemkového úřadu v oblasti ochrany půdy,
Ing. František Pavlík, Ph.D. vedoucí oddělení rozvojových činností odbor metodiky pozemkových úprav
• Základní teze připravované „protierozní“ vyhlášky - Ing. Michal Kotus vedoucí oddělení ochrany
půdy, odbor obecné ochrany přírody a krajiny, MŽP

• Metody ochrany půdy, které nic nestojí a hodně
přináší,
Alfred Grand, rakouská farma rodinného typu

• DISKUZE

• DISKUZE

16.30 – 19.00 odborné přednášky

19.00 večeře a večerní program

PROGRAM Druhý den 23.3.2017
II. BLOK INOVACE A VÝZKUM
V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI

8.30 – 9.00
9.00 – 13.00

prezence
odborné přednášky

• PRV a opatření k podpoře rozvoje inovací v praxi, Ing. Matěnová Lucie, oddělení projektových opatření MZE
• Příprava a využití kompostů na bázi digestátu, popele ze spalování biomasy a BRO ( QJ1510345) – první výsledky – ekonomika,
Ing. Plíva Petr, VÚZT v.v.i., Rostislav Pilný, REGENT PLUS Žlutice, s.r.o.
• Leguminózy – dostupný sortiment, praktiky množení a uplatnění v zemědělské praxi,
Ing. Jan Pelikán, VÚPT Troubsko
• Udržení vláhy ve vinicích, kvalita produkce, Biocont laboratory spol.s.r.o.
• Smíšená kultura a její využití v zemědělství, Ing. Kintl Antonín, VÚPT Troubsko
• Jak řeší erozi půdy podnik ekologického zemědělství, jsou pro systémy biologického obdělávání půdy (ekologické zemědělství)
dostupné technologické informace, DZES,
Ing. Martin Hutař, ekofarma Hostěrádky
• DISKUZE

