
Český svaz ochránců přírody ZO 54/23 Ponikva
Sdružení Renesance krajiny

Vás 
zvou dne 17. září 2007 na seminář 

Šetrné zemědělství  

Seminář se uskuteční v rámci projektu „Síť vzdělávacích a informačních center v
chráněných krajinných oblastech ČR“ financovaného z  ESF - Operační program rozvoj
lidských zdrojů a státního  rozpočtu ČR       

Program:

8.00-9.00: prezence

9.00: zahájení

9.10- 12. 00: 

Radovan Pokorný, Eva Hrudová: Patogeny a škůdci pšenice v ekologických systémech pěstování

Eva Hrudová, Karel Vejražka: Nahradí rostlinné extrakty konvenční pesticidy?

Jana Víchová: Úskalí pěstování safloru z pohledu rostlinolékaře

Karel Dušek: Ekologické zahradnictví a houby    

Pavel Veselý: Udržitelné využívání travinných ekosystémů

Alois Kohoutek: Přísevy do travních porostů

Vít Mareš: Chov ovcí a koz a potenciál využití jejich produktů v rozvoji venkovských oblastí 

Břetislav Poloczek: Všechno o zahradě aneb vyprávění o zahradě v Bystřici nad Olší 

Blažena Hušková, Martina Filipová, Jitka Doubnerová: Zkušenosti z projektu poradenskych
center pro venkov v Libereckem kraji  

                                     



12.00- 13.00: oběd

13.00- 19.00:

Tomáš Václavík: Marketing bioproduktů u nás a v zahraničí

Michal Burian: Agroturistika a venkovská turistika 

Dáša Zouharová: Zaniklé středověké osady- zapomenutý fenomén Drahanské vrchoviny

Květuše Hejátková, Lucie Valentová: Možnosti zpracování bioodpadů na venkově, domácí
kompostování

Jiří Guth: Jak to dělaj v Růži

Iva Dyková: Regionální značení produktů - systém Domácí výrobky

Jozef Jančo: Značení místních produktů v Moravském krasu a okolí

17. 00: 
Milan Magni: Regionální gastronomie moravských vrchovin s využitím starých plodin, ochutnávka
moravských vín a regionálních specialit

19.00: 
společné diskuze, výměna zkušeností s realizací projektů
                                               
Místo konání: Zámek ve Křtinách

Prezentace:  formou referátů, posterů, nabídky a prezentace produktů 

Občerstvení: během semináře bude poskytnuto bezplatně

Oběd:  v restauraci  MZLU v Brně Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny (80,- Kč)

Ubytování: v ubytovacím zařízení MZLU v Brně Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny (150
Kč/os.) nebo v Penzionu Santini (zájemci o ubytování prosím kontaktujte organizátory)

Ochutnávka vín a regionálních specialit: Oenogastronomická přednáška s komentovanou degustací
(300,-Kč /os.)

Sborník: ze semináře bude vydán CD sborník s příspěvky autorů a dalšími vzdělávacími materiály.
  

S upřímným pozdravem za organizátory

         Petr Revenda              Jozef Jančo
  ZO ČSOP 54/23 Ponikva       Sdružení Renesance krajiny
e-mail:revenda.petr@quick.cz                                                     e-mail:rkrajiny@seznam.cz 
       tel. 603 26 85 62 tel. 739 042 933

                                     


