POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

Ochrana vody, půdy a
ovzduší při zemědělské
činnosti
Cílem semináře, v rámci schváleného projektu je podat ucelené informace o
aktuálních požadavcích na ochranu vody, půdy a ovzduší při zemědělském
hospodaření a o nakládání s odpady v zemědělském podniku. Současně i popsat
vhodné způsoby plnění legislativních požadavků, a rovněž upozornit na případné
chyby a nedostatky. Výsledkem projektu bude rozšíření znalostí účastníků o
obecných principech a vhodných postupech při nakládání se závadnými látkami s
ohledem na ochranu vody, půdy a ovzduší. Přehledně a ve vzájemných
souvislostech budou shrnuty aktuální požadavky jednotlivých platných předpisů
(legislativa hnojiv, vody, ovzduší, odpadů, dotací), týkající se nakládání s hnojivy,
pesticidy, pohonnými hmotami a odpady. Aktuálně budou doplněny informace o
podmínkách pro dotace v roce 2017 (kontrola podmíněnosti – PPH, DZES; přímé
platby – greening; AEKO PRV), bilancování rostlinných živin N, P, K a organické
hmoty v podniku a o produkci, skladování a používání technologických vod v režimu
pomocných látek podle zákona o hnojivech.
Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.

Termín a místo konání:
30. 3. 2017, JASANKA s.r.o., Chabrovice 9,
392 01 Skopytce – Chabrovice

Zemědělský svaz České republiky
PROGRAM SEMINÁŘE

Ochrana vody, půdy a ovzduší při zemědělské činnosti
8.30 – 9.00

Prezence účastníků

9.00 – 15.00

Seminář

Program semináře:
1.

Aktuální informace k podmínkám pro dotace v roce 2017 (kontrola podmíněnosti
– PPH, DZES, přímé platby - greening, AEKO PRV)

2.

Ochrana ovzduší

3.

Nakládání s odpady

4.

Ochrana vod (nakládání se závadnými látkami)

5.

Nitrátová směrnice, minimální požadavky pro používání hnojiv AEKO

6.

Produkce statkových hnojiv, skladování a používání hnojiv, produkce,
skladování a používání technologických vod, skladování prostředků na ochranu
rostlin

7.

Ochrana půdy, bilance živin N, P, K a organické hmoty v podniku

Lektoři:

Ing. Jan Klír, CSc.
Ing. Lada Kozlovská
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha – Ruzyně

Organizační pokyny a přihláška
Vložné na semináři včetně podkladových materiálů činí 200 Kč, bude hrazeno při
prezenci.
Stravování bude zajištěno.
Přihlášky zasílejte nejpozději do 27. 3. 2017 na tyto kontaktní údaje:
Iva Míková
ZS ČR, Územní organizace Tábor
Purkyňova 2533
390 02 Tábor
Email: zs.tabor@volny.cz
Mobil: 728 066 974
Při přihlašování, prosím, uveďte VŠECHNY následující údaje:
- Jméno a příjmení
- Věk do 40 let nebo nad 40 let
- Název PO + sídlo nebo adresa FO
- IČ
- Uveďte, zda se jedná o soukromého zemědělce nebo zaměstnance nebo
rodinného příslušníka soukr. zemědělce, který u něj pracuje, ale není jeho
zaměstnanec, příp. jinou alternativu
- Kontaktní mail
Uvedené informace musíme uvádět na prezenční listině, jelikož semináře jsou
spolufinancovány v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.
Pozvánka s programem a přihláškou bude uvedena také na: http://www.ivzops.cz

