POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

Využití odpadních materiálů
v zemědělství
Cílem semináře je seznámení účastníků s pozitivy a riziky využití uvedených
materiálů, při jejich přímé aplikaci na zemědělskou půdu. Pozornost bude zaměřena
na přínosy aplikace materiálu z pohledu obsahu a bilance základních živin; přínosy
aplikace materiálů z pohledu bilance a kvality organické hmoty; rizika aplikace z
pohledu obsahu potenciálně rizikových prvků (RP) a perzistentních organických
polutantů (POP) a vstupu nežádoucích mikroorganizmů; vlastní aplikaci uvedených
materiálů na zemědělskou půdu ve smyslu dodržení požadavků stanovených
legislativou; uvedení vhodných příkladů využití uvedených materiálů v zemědělské
praxi. Účastníci budou seznámeni s platnou legislativou a získají komplexní přehled o
možnostech využití odpadních materiálů uvedeného typu v zemědělství.
Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.

Termín a místo konání:
1. 2. 2018, KD Větrný Jeníkov 187, 588 42 Větrný Jeníkov

Zemědělský svaz České republiky
PROGRAM SEMINÁŘE
Využití odpadních materiálů v zemědělství
8.30 – 9.00

Prezence účastníků

9.00 – 15.00

Seminář

Program semináře:
1. Problematika rizikových látek v zemědělských půdách
2. Bezpečné využití kalů z čistíren odpadních vod jako hnojiva
3. Bezpečné využití vytěžených sedimentů k aplikaci na půdu
4. Bezpečné využití digestátu jako hnojiva
5. Principy vyplavování reziduí pesticidů odvodňovacími
systémy

Lektoři:

Doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D.
Mgr. Antonín Zajíček, Ph.D.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Organizační pokyny a přihláška
Vložné na semináři včetně podkladových materiálů činí 300 Kč, bude hrazeno při
prezenci.
Stravování bude zajištěno.
Přihlášení na seminář lze nejpozději do 29. 1. 2018 na tento kontakt:
Ing. Michal Bratršovský
ZS ČR, Územní organizace Jihlava
Fritzova 4
586 01 Jihlava
Tel.: 567308764
Mobil: 604 449 435
Mail: zs.jihlava@seznam.cz
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 email
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

