V rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov si Vás dovolujeme pozvat
spolu s Místní akční skupinou Lašsko, z.s. a Bioinstitutem, o.p.s. na konferenci

„Pro půdu- Pro život
For soil – For life“
12. – 13. října 2017 od 9:00 do 15:00 hod.
Piaristický klášter v Příboře
Lidická 101, 742 58 Příbor

„Společnost, která ničí půdu, ničí sama sebe“ (Winston Churchil)
Význam půdy pro společnost a život na Zemi je hlavním tématem konference.
Program konference nabízí široké spektrum informací na dané téma. Srozumitelnou
formou budou prezentovány teoretické důkazy a praktické příklady, jak v rámci
zemědělského hospodaření podporovat zadržení vody, bránit erozi půdy, a tak se podílet
na zmírnění klimatických změn. Dále bude diskutována podpora šetrného hospodaření
s půdou z pohledu potravinové soběstačnosti, ale také z hlediska ekosystémových služeb
půdy zadržovat vodu v krajině.
Během konference se představí řada českých a zahraničních odborníků s teoretickými
i praktickými pohledy na zemědělskou půdu.

Program dvoudenní konference:
12. října 2017
 Od 9:00 Prezence
 9:45 – Zahájení a přivítání – CSV, MAS Lašsko, Bioinstitut, zástupce města Příbor
 Úvodní slovo – Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství
 Půda je živý ekosystém – holistický pohled na půdu
Ing. Jaroslav Záhora, CSc., Mendelova univerzita, Brno
 Úrodnost půdy v ekologickém zemědělství – porovnání vlastností a kvality půdy
v ekologickém a konvenčním zemědělství
Ing. Miroslav Florián, Ph.D., Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno
 11:45 – 12:15 – Přestávka – občerstvení (coffee break)

 Půda v České republice z pohledu statistiky, konvenčně a ekologicky obhospodařovaná
půda
Ing. Andrea Hrabalová, Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství, Olomouc
 Stav orné půdy v ČR v posledních letech
Ing. Jan Vopravil, Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Praha
 Diskuze
 13:45 – 14:45 – Přestávka – občerstvení (coffee break)
 Půda a Program rozvoje venkova
Ing. Josef Makovský, Ph.D., Ministerstvo zemědělství, Praha
 Význam krycích plodin pro úrodnost půdy
Dr., Dipl.-Ing. Agr. ETHZ Charles Raphaël, Výzkumný ústav pro ekologické zemědělství
FiBL, Frick, Švýcarsko
 Diskuze
 17:00 – Večeře
Doprovodný program



18:30 – komentovaná prohlídka Příbora
19:30 – společenský program
13. října 2017

 Od 7:30 – Občerstvení (coffee break)
 9:00 – Role zemědělce v místě, kde hospodaří, film
Martin Ott, zemědělec, pedagog, předseda správní rady FiBL, výzkumného ústavu pro
ekologické zemědělství, Švýcarsko
 Umění dívat se na půdu – půda pohledem odborníka a zemědělce
Dr. Wilfried Hartl pedolog, poradce pro půdu, Bioforschung, Rakousko + rakouský ekologický
zemědělec
 Diskuze
 11:15 – 11:45 – Přestávka – občerstvení (coffee break)
 Umění dívat se na půdu – půda pohledem odborníka a zemědělce
Ing. Jiří Urban, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno, Ing. Martin Hutař,
Agroton, Velké Hostěrádky
 Diskuze

 Bioinstitut „pro půdu“
Ing. Alena Malíková, Bioinstitut, o.p.s., Olomouc
 Další příklady dobré zemědělské práce s půdou v České republice
 Diskuze, občerstvení (coffee break)
 15:00 – Závěr konference
Odborným garantem programu konference je Bioinstitut, o.p.s., Olomouc.
Velká pozornost bude věnována prezentované problematice v rámci implementace PRV.
Jedná se především o opatření M10 - Agroenvironmentálně-klimatické opatření
(zejména operace zabývající se problematikou eroze a zvýšení retenčních schopností půdy
10.1.5 a 10.1.8) a M11 - Ekologické zemědělství.
Bližší informace a registrace účasti: registrační formulář
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Hůla, 731 067 207, maslassko@centrum.cz
Každý účastník obdrží elektronický sborník s přednáškami zúčastněných lektorů.
Účastnický poplatek činí 200 Kč (bude sloužit k úhradě části nákladů na občerstvení a
přípravy elektronického sborníku), počet účastníků konference je omezen!
Akce je financována z prostředků Celostátní sítě pro venkov.

Těšíme se na Vás, na společná setkání se zajímavými lidmi,
na nové poznatky a prožitky. Nebuďme k půdě lhostejní!

Za organizátory Vás srdečně zvou

Ing. Dalibor Kvita
MAS Lašsko, z.s.

Ing. Alena Malíková
Bioinstitut, o.p.s.

Ing. Vanda Myšáková
krajský koordinátor CSV
pro Moravskoslezský kraj

