POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

Pěstební systémy omezující
degradaci životního
prostředí a zvyšující
efektivitu agrotechniky
Cílem semináře je rozšíření znalostí účastníků o obecných principech a možnostech
eliminace degradačních procesů půdy pomocí agrotechnických postupů.
Problematika je věnována příčinám vzniku degradace půdy při jejím zemědělském
využití a samozřejmě novým technologiím, které tato rizika snižují. Cíleně je
problematika zaměřena na eliminaci technogenního zhutnění, omezení erozních rizik
na půdním bloku, specifikace pěstování polních plodin při nedostatku vláhy, bilanci
organické hmoty a otázce snížení energetické náročnosti technologií. Nové trendy ve
vývoji pěstebních systémů mají za úkol poukázat i na další vývoj legislativy, kterou
lze v současné době považovat za nekoncepční a nerespektující moderní
technologie. Na semináři budou v souvislosti s technologiemi eliminujícími
degradační procesy půdy představeny systémy diferencovaného zpracování půdy,
zonálního hnojení, pěstování pomocných plodin, přesného setí úzkořádkových
plodin, systémy mělkého zonálního kypření, precizní postupy eliminace zhutnění
apod. Problematika bude zaměřena na porosty obilnin, luskovin, ozimé řepky,
slunečnice, kukuřice a meziplodin. Očekávaným přínosem je nejen lepší orientace v
nových technologiích, ale zejména získání zásad pro implementaci nových postupů
do praxe ve vztahu k ochraně životního prostředí a to i ve vztahu k zachování
konkurenceschopnosti českého zemědělství. Za zásadní lze rovněž považovat
informace o ekonomických, pracovních a energetických úsporách.
Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací akce.

Termín a místo konání:
4. 2. 2020, Střední škola zemědělská a potravinářská,
Národních mučedníků 141/IV, 339 01 Klatovy

Zemědělský svaz České republiky
PROGRAM SEMINÁŘE

Pěstební systémy omezující degradaci životního prostředí a zvyšující efektivitu
agrotechniky
8.30 – 9.00

Prezence účastníků

9.00 – 15.00

Seminář

Program semináře:
1. Úrodnost půdy ve vztahu k heterogenitě půdního bloku.
2. Proces zhutnění půdy a systémový přístup jeho eliminace.
3. Omezení erozních procesů novými agrotechnickými postupy.
4. Agrotechnické postupy pro eliminaci rizik nedostatku vody.
5. Optimalizace bilance živin a organické hmoty při minimalizaci
dodatkových vstupů.

Lektoři:

doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.

Česká zemědělská univerzita v Praze

Organizační pokyny a přihláška
Vložné na semináři včetně podkladových materiálů činí 300 Kč, bude hrazeno při
prezenci.
Stravování bude zajištěno.
Přihlášky zasílejte nejpozději do 31. 1. 2020 na tyto kontaktní údaje:
Jiřina Jandová
ZS ČR, Územní organizace Klatovy
Dragounská 130
339 01 Klatovy
Mobil: 725 008 982
Mail: zsklatovy@email.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
- IČO
- 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 1.1.1 Vzdělávací
akce, proto Vaše přihláška na seminář je současně Vaším souhlasem se
zpracováním Vámi uvedených osobních údajů fyzické osoby pro tento účel
zpracování.
Pozvánka s programem a přihláškou bude uvedena také na: http://www.ivzops.cz

