Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Asociací soukromého zemědělství ČR
si Vás dovolují pozvat na seminář

Zakládání a management agrolesnických
systémů
Termín konání:

2. října 2018

Místo konání:

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné
zahradnictví, v. v. i., Květnové náměstí 391, Průhonice
(zasedací místnost Snack, hlavní budova)

Program semináře:
8:45 – 9:00

Registrace účastníků, coffee break

9:00 – 9:30

Co je agrolesnictví?
doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D., Česká zemědělská univerzita Praha
vymezení, definice a klasifikace, příklady tradičních systémů z ČR a
Evropy, vzdělávání a osvěta

9:30 – 10:00

Historické kořeny agrolesnictví na našem území
Mgr. et Mgr. Jana Krčmářová, Ph.D., Etnologický ústav Akademie věd ČR

10:00 – 10:30

Ekologické aspekty pěstování dřevin na zemědělské půdě
Ing. Jakub Houška, Ph.D., VÚKOZ, v.v.i. Průhonice

10:30 – 11:00

Management a praxe agrolesnických systémů
Ing. Daniel Preininger, Ph.D., Český spolek pro agrolesnictví
projektová dokumentace, technická zpráva, návrh řešení, výsadba,
rozpočet, druhy a kombinace dřevin

11:00 – 11:30

Silvopastorální systémy v agrolesnictví
Ing. Radim Kotrba, Ph.D., Česká zemědělská univerzita Praha a
Výzkumný ústav živočišné výroby Praha Uhříněves
stromy a chov hospodářských zvířat

11:30 – 12:30

Oběd (formou rautu)

12:30 – 13:00

Pěstování rychle rostoucích dřevin v agrolesnictví
Ing. Jan Weger, Msc., Ph.D., VÚKOZ, v.v.i. Průhonice

13:00 – 14:00

Legislativa ve vztahu k agrolesnictví, dotační podpora, ekonomické
aspekty
Ing. Jana Jobbiková, VÚKOZ, v.v.i. Průhonice

Exkurze
14:00 – 16:00

Výzkumné plochy rychle rostoucích dřevin
Michovka, Průhonice – plochy se nachází přímo v areálu výzkumného ústavu

Cílem akce je seznámit účastníky s alternativním přístupem obhospodařování především zemědělské
půdy, který se považuje za adaptační opatření proti negativním dopadům globální klimatické změny.
Tento alternativní přístup slouží jako nástroj ke zvýšení biodiverzity a dalších environmentálních
funkcí krajiny s eliminací zemědělské produkce a ekonomického výnosu z půdy. Přednášená témata
budou doplněna informacemi o možnostech financování v rámci Programu rozvoje venkova 2014‒
2020 a o potenciálních možnostech na dotační podporu ve Společné zemědělské politice po roce
2020.
Akce je určena zástupcům zemědělské veřejnosti, pracovníkům a lokálním aktérům v oblasti
venkovské politiky rozvoje venkova, partnerům CSV.

Z prostředků Celostátní sítě pro venkov bude hrazen pronájem prostor, občerstvení, lektorné a
organizační zajištění. Ostatní náklady si hradí účastníci sami.

Kapacita akce je omezena!
Kontaktní osobou je Jan Veselský, Celostátní síť pro venkov.
Rezervace místa na seminář je nutná prostřednictvím e-mailu: jan.veselsky@szif.cz

Za organizátory srdečně zvou

Lenka Verzichová
Asociace soukromého zemědělství ČR

Jan Veselský
Celostátní síť pro venkov, RO SZIF Praha

Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES zveřejněny na www.szif.cz

