IV. ročník konference

!!OCHRANA PŮDY!!

PRAKTIKY OCHRANY PŮDY

P RO G R A M

27. - 28. 5. 2015
Náměšt nad Oslavou / Jaroměřice nad Rokytnou
1. Den: 27. 5. 2015

2. Den: 28. 5. 2015

Exkurze Jaroměřice nad Rokytnou / Zkušební stanice ÚKZUZ
8.00 – 11.00

Přednášky
Náměšť nad Oslavou 9.00 - 13.00
III. BLOK Dobrá praxe – půdoochranné technologie
Pěstitelské technologie - širokořádkové plodiny
Pěstitelské technologie – zelené hnojení
Přestávka na kávu 10.30 - 11.00

Prezentace dlouhodobých výživářských pokusů
Vliv dlouhodobé stupňované intenzity hnojení na půdu a výnosy
Náhrada minerálního hnojení organickými hnojivy a jejich vzájemná
účinnost
Použití digestátů a kompostu ve zranitelné oblasti
Různé systémy hnojení v podmínkách ekologického zemědělství
Sledování vlivu sytému hospodaření s chovem a bez chovu hospodářských zvířat a aplikace vnějších vstupů na výkonnost a zdravotní stav
plodin
Oběd

12.00 – 13.00

Přednášky

Náměšť nad Oslavou / ZERA

13.00 - 16.30

I. BLOK Metody hodnocení kvality půdy a jejich využití v praxi
Hodnocení kvality půdy a její vývoj v ČR 		
ÚKZUZ
ÚKZUZ
Síť lysimetrů v ČR přenos informací do praxe		
Inovace systému BPEJ 				
VÚMOP
GAEC a praxe				
VÚMOP

Workshop 		
11.00 – 13.00
IV. BLOK Workshop – metodiky hodnocení kvality
půdy v praxi
Testování zbytkového dusíku v půdním profilu BFA Vídeň
Metoda hodnocení bilance živin v půdním profilu 		
			
Mendelova univerzita Brno
Pomůcky pro osvětu ochrany půdy 		
BFA Vídeň
Aplikace zákona o ochraně ZPF v praxi
			
Univerzita Palackého Olomouc

Přestávka na kávu 14.30 – 15.00
II. BLOK Opatření ochrany půdy
VÚPT Troubsko
Infiltrace v závislosti na zapravení org. hmoty
Podpora rozvoje života v půdě
Mendelova univerzita Brno
Systémy ozelenění a struktura půdy 		
BFA Vídeň

SLEVY
2 ÚČASTNÍCI

10%

3 a více ÚČASTNÍKŮ

15%

slevy se vztahují pouze pro účastníky obou
dnů konference a jsou uvedeny vč. DPH
CENA:
• ÚČAST OBOU DNŮ WORKSHOP A EXKURZE cena 1400,- Kč (zahrnuje poplatek dvou dnů,
materiály, stravu)
• samostatná účast STŘEDA 27. 5. cena 1000 Kč (zahrnuje poplatek jednoho dne, dopravu,
materiály, stravu)
• samostatná účast ČTVRTEK 28 .5. cena 600,- Kč (zahrnuje poplatek za seminář, občerstvení)

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

ORGANIZAČNÍ POKYNY:
Na workshop a exkurzi je nutné se přihlásit
prostřednictvím přihlášky. Přihlášky zasílejte
na naši adresu nebo mailem na adresu
info@ zeraagency.eu do 15. 5. 2015

