IV. ročník

konference

Ochrana

pudy

Akce se koná v rámci
udržitelnosti projektu
MOP – Metody ochrany
půdy pro zlepšení její
retenční schopnosti
a prevence záplav.
Mediální partnerem
je společnost PROFI
PRESS s.r.o. týdeník
Zemědělec.

2016

23.-.24.3.
v Náměšti nad Oslavou
Konference je setkáním odborníků, zemědělců,
podnikatelů, zástupců univerzit a výzkumných
ústavů, státní a veřejné správy, vlastníků
a uživatelů půdy.

MÍSTO KONÁNÍ
ZERA / CETT Centrum environmentálních
technik a technologií, Podhradí 1022,
Náměšť nad Oslavou

Tématem tohoto ročníku jsou nové informace z výzkumu, praxe a legislativy –
inovativní způsoby hospodaření v konkrétních podmínkách, za využití nových
technologií i původních způsobů nakládání s půdou. Jak hospodařit s koloběhem
uhlíku – potřeba jeho navrácení do půdy a zajištění kvalitní a stabilní sklizně se
zachováním úrodnosti půdy. Jaké jsou zdroje obnovitelných živin k zachování
udržitelného hospodaření.

Konference je určena
Odborné, výzkumné a vzdělávací
instituce
Státní a veřejná správa
Neziskové organizace a sdružení
Podnikatelé
Zemědělci
Agrární komory , instituce, svazy

Pod záštitou

Partneři konference

Mediální partneři

oraganizacni
pokyny
2016

23.-.24.3.
UBYTOVÁNÍ

Ubytování si zajišťují účastníci sami. Letos opět bude možnost
ubytovat se v nově zrekonstruovaném zařízení agentury ZERA
v CETT – Centru environmentálních technik a technologií, které
se nachází v areálu pracoviště ZERA kde bude probíhat i vlastní
konference. Ceny a kontakty ubytování jsou zveřejněny na
www.zeraagency.eu (záložka konference) nebo na www.cett.eu

VLOŽNÉ
• ÚČAST OBOU DNŮ cena 1.500 Kč (zahrnuje poplatek dvou dnů, materiály, stravu, společný večer)
• SAMOSTATNÁ ÚČAST STŘEDA 23.3.2016 cena 1.200 Kč
(zahrnuje poplatek jednoho dne, materiály, stravu)

• SAMOSTATNÁ ÚČAST ČTVRTEK 24.3.2016 cena 600 Kč (zahrnuje poplatek, občerstvení)

SLEVY

-10%
• 2 ÚČASTNÍCI 		

• 3 A VÍCE ÚČASTNÍKŮ –-15%
15%
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Přihlášky na konferenci zasílejte nejpozději do 16.3.2016

KONTAKT
Partneři konference

Mediální partneři

ZERA-Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.
Podhradí 1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Tel.: 568 620 070, mob.: 724 082 737
e-mail: info@zeraagency.eu, www.zeraagency.eu

