Konference "Zmnili jsme klima,
te zmme sebe, ješt je as sázet
stromy"
Čtvrtek, 13. 6. 2019

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a systém AgroKruh
09:00 — 10:15
— Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a systém AgroK - Ing. Ján Šlínský

Agro v Toskánsku-aktuální přístupy k ochraně půdy
09:00 — 10:15
— Mgr. Barbora Duží, PhD. (ústav Geoniky a Jihočeská univerzita)

Vnímání eroze českou společností – sociologický průzkum
09:00 — 10:15
— Mgr. Barbora Duží, PhD. (ústav Geoniky a Jihočeská univerzita)

Použití probiotik nové možnosti v podpoře zdraví půdy
09:00 — 10:15
— pan Sławomir Gacka, podnikatel v zemědělství, Polsko

Je vlastník půdy bezbranný? Město Příbor – nový princip nájmů
pozemků vedoucí ke zkvalitňování půdy
09:00 — 10:15
— Ing. Alena Malíková (Nadace pro půdu, Bioinstitut)

Tůň jako metoda zadržování vody v krajině - aktuální řešení sucha
11:00 — 12:15
— Mgr. Juraj Grňo (spolek Silezika NNO Jesenicko)

Sucho a obec - možnosti odpadní vody na obecní úrovni
11:00 — 12:15
— Václav Jílek (AB Plast, s.r.o.)

Klimatický rozvrat, kde se vzal a co už přinesl
11:00 — 12:15
— RNDr. Jan Hollan, PhD. (Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.)

Firemní kultura a krajina
13:30 — 15:00
— Ing. Kamil Lísal (spolumajitel firmy Semix, spol. s.r.o.)

Agrolesnictví - Inovace nebo návrat k opuštěnému?
13:30 — 15:00
— pan Jiří Michalisko (soukromý zemědělec)

Hospodářská krajina - jak lze úspěšně hospodařit a minimalizovat erozní
procesy
13:30 — 15:00
— Ing. Lubomír Smrček (konzultant a poradce v oblasti nakládání s půdou)

Krásné sady Mlýnica – bydlení budoucnosti? Příklad ekologické sídelní
struktury jako udržitelného způsobu života na venkově v regionu Tater
13:30 — 15:00
— paní Marcela Nováková (PR projektu Krásné sady Mlýnica, Slovensko)

Pátek, 14. 6. 2019

Dobroslavice
09:20 — 10:20
— Dobrovolník v krajině

Kozmice
10:30 — 11:15
— Firma v krajině

Vřesina u Hlučína
11:30 — 12:00
— Obec v krajině

