Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny
Ondřejova 489/13, 779 00, Olomouc

POZVÁNKA

SETKÁNÍ S PŮDOU NA EKOLOGICKÉM HOSPODÁŘSTVÍ
Máme za to, že nejlepším způsobem vzdělávání jsou praktické ukázky a vzájemné sdílení
zkušeností. Proto bychom Vám rádi při příležitosti Mezinárodního roku půdy názorně
představili tři ekofarmy, na kterých dobře pečují o ornou půdu a současně při tom
dosahují dobrých výnosů. V rámci série tří seminářů, které se konají v ekologických
podnicích, se budete moci seznámit s praktikami a postupy zemědělců, současným
stavem půd v ČR, zásadami správné výživy půdy a způsoby hodnocení její kvality.
NA SETKÁNÍ VÁS ZVEME V TĚCHTO TERMÍNECH:
20. října 2015

farma Alt Prerau CZ, Dyjákovice
seminář se uskuteční v Hotelu Zetocha, Hevlín; exkurze na farmě

27. října 2015

Tvrdkovská zemědělská farma spol. s r.o., Tvrdkov
seminář se uskuteční v Penzionu „Na farmě“, Tvrdkov; exkurze na
farmě

3. listopadu 2015

BIOKOM CZ, Dačice
seminář se uskuteční v zasedací místnosti Městského úřadu Dačice;
exkurze na farmě
PROGRAM:

9:30 – 10:00

Prezence

10:00 – 10:30

Bioinstitut: Mezinárodní rok půdy – co se děje v České republice.

10:30 – 11:00

Prezentace ekologických hospodářství.

11:00 – 12:00

Roman Rozsypal, Bioinstitut: Správná praxe hnojení půdy
v ekologickém zemědělství.

12:00 – 13: 00

přestávka na oběd

13:00 – 13:45

Jan Vopravil, VÚMOP: Monitoring eroze v ČR; hodnocení půdy.

13:45 – 14:00

diskuse

14:00 – 15:00

Jan Vopravil: VÚMOP: Terén – rýčová metoda hodnocení kvality půdy.
Ukončení semináře

IČO:

268 569 48, DIČ: CZ268 569 48, tel.: +420 581 115 181, e-mail: info@bioinstitut.cz

Registrace:
Hevlín
Tvrdkov
Dačice

do 16. 10. 2015
do 25. 10. 2015
do 30. 10. 2015

Přihlášky na jednotlivé termíny zasílejte emailem: alena.malikova@bioinstitut.cz,
nebo telefonicky: +420 604 905 611
Vstup na seminář včetně malého občerstvení o přestávkách jsou zdarma.
Tvrdkovská farma nabízí možnost zajištění oběda v penzionu.
Účastníci si jej mohou objednat při přihlášení na seminář a hradí si jej sami.

www.rokpudy.cz

Semináře pořádáme za finanční podpory Ministerstva životního prostředí

