BIO SUMMIT

Tradiční setkání hlavních aktérů ekologického zemědělství v ČR s politiky a médii

2. - 3. září 2015

Ministerstvo zemědělství, Národní zemědělské muzeum
Biosummit je prestižní konferencí, na které se setkávají k diskusi všichni aktéři ekologického zemědělství
a prodeje biopotravin z ČR i ze zahraničí. Cílem konference je propojit klíčové osobnosti z řad politiků,
obchodníků, zemědělských zájmových organizací s vědeckými pracovníky a zástupci médií.

HLAVNÍ TÉMATA:
Jak přispívá ekozemědělství k ochraně půdy?
Bio není luxus, Bio je šance, Bio je normální
Hlavním tématem Biosummitu 2015 bude půda, která je základem lidské výživy s důrazem na to, že ekologické zemědělství přináší praktické a udržitelné řešení pro mnoho problémů spojených s degradací půdy,
ve druhé části konference proběhne diskuse s mottem „BIO není luxus“ s představením několika úspěšných
projektů z běžného života. Na Biosummitu budou představeny české i zahraniční projekty ekozemědělství
se zaměřením „pro lidi a pro půdu“, které jsou úspěšné v praxi. Biosummit je úvodní akcí Měsíce biopotravin.

PROGRAM:

Jaká bude role EZ ve Společné zemědělské politice EU?
Jak pomůže EZ nový akční plán?
 Jak úspěšný je český BIO-byznys?
 Mění se přístup spotřebitelů k BIO produktům?



Na konferenci vystoupí zajímavé osobnosti a odborníci z oblasti
ekologického zemědělství, například Martin Ott (prezident dozorčí
rady FIBL), Friedhelm Taube (Universita Kiel), Klaus Wiesinger
(Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft), Bernhard Kromp
(Bioforschung Austria),
David Kuna (MZe ČR), Jan Gallas (MZe ČR), Tereza Musilová (MZe
ČR), Miroslav Florián (UKZUZ), Jiří Urban (UKZUZ), Tomáš Mitáček
(Sonnentor Čejkovice ), Josef Sklenář (Biofama Sasov), Karel Matěj
(PRO-BIO obchodní společnost s.r.o), Andrea Hrabalová (konzultant
ČTPEZ), Ludmila Mužikovská (Agrofyto Horní Lideč), Tomáš Zídek
(Nadace RSJ), Radomil Hradil (spisovatel, překladatel a ekologický
zahradník), Miloslav Knížek (Bemagro Malonty, a.s.), Kateřina
Nesrstová (Pro-Bio Svaz EZ), Jan Valeška (PRO BIO liga), Petr
Hanzel (Bezobalu), Pavlína Samsonová (Bioinstitut), Ctirad Hemelík
(Biostyl), Jan Zeman (Biopekárna Zemanka) a další.

Akce se koná pod záštitou ministra
zemědělství Mariana Jurečky

WWW.BIOSUMMIT.CZ

