Chcete se dozvědět, jakým způsobem lze
bezpečně zajistit přísun organické hmoty a
živin na půdu za minimální náklady?

Přijďte na náš seminář, kde se dozvíte o možnostech
využití odpadních materiálů v zemědělství.

Na semináři můžete očekávat:
 prezentaci přehledu o přínosech využití vytěžených
sedimentů, kalů z čistíren odpadních vod a digestátu
(problematika rizikových látek v zemědělských půdách, bezpečné využití kalů z
čistíren odpadních vod jako hnojiva, bezpečné využití vytěžených sedimentů k
aplikaci na půdu, bezpečné využití digestátu jako hnojiva, principy vyplavování
reziduí pesticidů odvodňovacími systémy)

 shrnutí předpisů a pravidel, týkající se použití těchto
materiálů v zemědělství
 diskutování případných rizik, spojených s využitím
těchto materiálů při nedodržení stanovených pravidel

Lektoři:
Doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D. (ředitel ústavu) a Mgr. Antonín Zajíček, Ph.D. z
Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i., kteří se danou problematikou
dlouhodobě zabývají, jsou autory mnoha návrhů legislativních úprav spojených
s použitím těchto materiálů a také zodpoví Vaše dotazy.

KDY A KDE?

6. 3. 2018 v salonku Pivovaru Dašice – Dašické sklepy,
Komenského 27, 533 03 Dašice
Od 8.30 – 9.00 bude probíhat prezence účastníků
Od 9.00 – 15.00 bude probíhat hlavní náplň semináře

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 1. 3. 2018 na tento kontakt:
Jitka Janečková
ZS ČR, Územní organizace Pardubice
B. Němcové 231
530 02 Pardubice
Mobil: 607 513 049
Mail: zemsvaz.pce@volny.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 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

