
PRO ZDRAVĚJŠÍ PŮDU A LEPŠÍ ÚRODU 
ONLINE WORKSHOP PRO ZEMĚDĚLCE

Půda je nejdůležitějším zdrojem, který máme jako 
zemědělci k dispozici. Čím zdravější bude naše půda, tím 
lepší bude naše sklizeň. To znamená vyšší výnosy, menší 
ztráty, a nižší provozní výdaje. Skutečný zdroj úspěchu. 

Naším cílem musí být udržovat půdu úrodnou a zdravou 
pro další generace - a zároveň být ekonomicky úspěšní. 

Mnoho malých i velkých farem již ukazuje, jak na to. A teď, 
když se příroda uklidňuje, je přesně ten pravý čas na 
uvolněnou výměnu zkušeností. 

Propojujeme úspěšné odborníky a diskutujeme o 
některých metodách pro zlepšení zdraví půd. Z důvodu 
COVID-19, pohodlně z domova. Internet to umožňuje. 
Můžete se k nám připojit zcela jednoduchým způsobem a 
přizpůsobit svou farmu budoucnosti! 

Protože „Best4Soil“ je financovaný projekt, účast na online 
workshopu je zcela zdarma, ale zároveň solidní investicí do 
budoucnosti vaší farmy!

Odborníci budou mluvit o svých osobních zkušenostech a 
každý účastník má příležitost klást otázky a následně o nich 
diskutovat. Cílem je výměna zkušeností z očí do očí a 
seznámení se s úspěšnými metodami, které lze následně 
uplatnit na vaší farmě. 

Pro zdravější půdu a lepší úrodu.  
Pro nás a další generace! 

Zaregistrujte se nyní! 
https://www.best4soil.eu/meetings/22 

ČEKAJÍ NA VÁS NÁSLEDUJÍCÍ TÉMATA:

optimalizace osevních sledů

meziplodiny & zelené hnojení

kompostování

Projekt Best4Soil obdržel finanční prostředky z programu Evropské unie  
Horizont 2020 jako koordinační a podpůrná akce v rámci GA č. 817696.



 

Projekt Best4Soil obdržel finanční prostředky z programu Evropské unie 
Horizont 2020 jako koordinační a podpůrná akce v rámci GA č. 817696.

PROGRAM
PRO ZDRAVĚJŠÍ PŮDU A LEPŠÍ ÚRODU 
ONLINE WORKSHOP PRO ZEMĚDĚLCE

18./19.11.2020

08:30 — 09:00  Představení a prezentace „Best4Soil”
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09:40 — 10:15  Naše zkušenosti a postupy při řešení eroze půdy na ekologické farmě na  
     jižní Moravě — Adam Brezáni (CZ)

10:20 — 10:55  O hlísticích na vaší farmě, od analýzy rizik až po praktická řešení  
     — Jan Salomons (NL) 

11:00 — 11:25  Best4Soil videa, praktické přehledy a databáze - prezentace a     
     vyhodnocení stávající škály informací

ČÁST 1 18.11.2020, 08:30 — 12:30HLÍSTICE, EROZE PŮDY A STŘÍDÁNÍ PLODIN

11:30 — 11:40  Přestávka

ST
A

G
E11:45 — 12:00  Jak hodnotí zemědělci a odborníci z různých zemí informace     

     poskytované projektem Best4Soil? — Diskuse v plénu

12:00 — 12:30  Nejdůležitější otázky z oblasti vědy i praxe týkající se ranních přednášek  
     — Diskuse v plénu

09:00 — 09:35  Rostlinné parazitické hlístice - malí nepřátelé s velkým dopadem     
     — Ines Gabl (AT)
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ČÁST 2 18.11.2020, 14:00 — 17:30ZELENÉ HNOJENÍ A KRYCÍ PLODINY

ST
A

G
E16:45 — 17:00  Jak jiné země sdílejí informace pro praxi? — Diskuse v plénu

17:00 — 17:30  Nejdůležitější otázky z oblasti vědy i praxe týkající se dopoledních    
     přednášek — Diskuse v plénu

14:40 — 15:15  Kořeny dneška jsou humusem zítřka   
     — Franz Brunner (AT)

15:20 — 15:55  Budování půdy- naše zkušenosti s regenerativním zemědělstvím    
     — Hubert Stark (AT) 

16:00 — 16:25  Co můžeme dělat v našem okolí, abychom zpřístupnili nabízené     
     informace (např. videa, praktické přehledy a databáze Best4Soil) co    
     největšímu počtu lidí?

16:30 — 16:40  Přestávka

14:00 — 14:35  Zlepšení zdraví půdy pomocí krycích plodin 
     — Zsombor Dirici (HU)

Projděte workshopem: 
Jan Trávníček, CZ (Bioinstitut) & Magdaléna Lacko-Bartošová, SVK (University of Nitra) 
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ČÁST 3 19.11.2020, 08:30 — 12:45KOMPOST

ST
A

G
E11:45 — 12:00  Zpětná vazba účastníků ohledně online workshopu Best4Soil?  

     — Diskuse v plénu

12:00 — 12:30   Nejdůležitější otázky z oblasti vědy i praxe týkající se ranních přednášek  
     — Diskuse v plénu

18./19.11.2020

08:30 — 09:00  Představení a prezentace „Best4Soil”

09:40 — 10:15  Hádejte, kolik výhod má kompost a vermikompost pro vaši půdu,    
     peněženku a zemědělce po vás! — Alfred Grand (AT)

10:20 — 10:55  Rotační pastva - Chov zvířat a zlepšení úrodnosti půdy — Philip     
     Harmandjiew (BGR)

11:00 — 11:25  Závěry účastníků online workshopu Best4Soil

11:30 — 11:40  Přestávka

09:00 — 09:35  Využití kompostu a jeho vliv na půdu  
     — Hejátková Květuše (CZ)

12:30 — 12:45  Formální ukončení

…

STRUKTURA WORKSHOPU 
Best4Soil Online Workshop se skládá ze tří částí, z nichž každá je věnována jinému hlavnímu tématu. Každá z těchto 
tří částí je rozdělena na sekci pro konkrétní zemi („SESSION“) a společnou sekci („STAGE“). 

V SESSIONS budou účastníci rozděleni podle zemí, aby mohli sledovat prezentace ve svém vlastním jazyce 
(němčina, bulharština, srbština, čeština nebo maďarština). Na konci každého SESSION se všichni účastníci ze všech 
zemí sejdou na STAGE. Zde budou shrnuty nejdůležitější výsledky, reporty, a otázky z různých SESSIONS v 
jednotlivých zemích a diskutovány v angličtině.

DOHLED NAD JEDNOTLIVÝMI SEKCEMI 
Rakousko:      Alfred Grand (GRAND FARM) & Markus Renner (FiBL Rakousko) 
Bulharsko:      Petya Pencheva (Bioselena) 
Srbsko:       Brankica Tanović (Ústav pesticidů a ochrany životního prostředí) 
Česká republika / Slovensko:  Jan Trávníček, CZ (Bioinstitut) & Magdaléna Lacko-Bartošová, SVK (University of Nitra) 
Maďarsko:      Judit Berényi Üveges (ÖMKi)

ODPOVĚDNÉ OSOBY 
Organizace:      Benjamin Waltner (FiBL Rakousko) 
Moderování:      Martin Schlatzer (FiBL Rakousko) 
Technika:     Guenther Weinlinger (7reasons) 
Marketing:      Johannes Pelleter

Projděte workshopem: 
Jan Trávníček, CZ (Bioinstitut) & Magdaléna Lacko-Bartošová, SVK (University of Nitra) 


