
 

   

 
Celostátní síť pro venkov a MAS Lednicko-valtický areál, z.s. 

Vás srdečně zvou na akci 

 
Inovace pro zdraví půdy 

 

Výměna zkušeností v Rakousku 

 
9. – 10. dubna 2019 

 
Místo odjezdu: 7:30 hod., Brno, OC Olympie, U Dálnice 777, 664 42 Modřice 

(zóna žlutá - http://www.olympia-centrum.cz/cz/parkovani) 

 

Účastnící exkurze se zúčastní programu 26. mezinárodní konference pracovní skupiny 
Udržitelnost/Ochrana půdy. Obsahem prezentací bude například sdílení zkušeností z 
realizovaných případových studií na téma ochrany půdy a zdravého stravování; organické versus 
konvenční zemědělství. Přednášet budou odborníci z různých zemí a regionů. 

Program dvoudenní exkurze je zaměřený na agroenvironmentálně-klimatická opatření  
a ekologické zemědělství, podporované z Program rozvoje venkova 2014–2020, konkrétně 
opatření M10 a M11. 

 

 

9. dubna 2019 

9:30 Přijezd: Universitäts - und Forschungszentrum Tulln (UFT)  

                            Inge Dirmhirn Haus  

                                  Konrad Lorenzstrasse 24, 3430Tulln an der Donau / AUSTRIA 

 

9:30       Coffee break 

10:00 Dopolední blok přednášek 26. mezinárodní konference pracovní skupiny Udržitelnost / 

Ochrana půdy; Inovace pro zdraví půdy. 

o Prezentace případových studií na ochranu půdy a zdravého stravování; přednášející 

jsou zástupci z různých zemí a regionů.  

13:00 Oběd – UFT Tulln 

 

http://www.olympia-centrum.cz/cz/parkovani


 

   

 

 

14:00 GPS Training nejen pro zemědělce (praktické cvičení) 

o Využití GPS při zeměměřičské činnosti pomocí mobilní aplikace. 

 

15:00 Coffee break 

 

15:00     Zdravá půda, zdravé rostliny, zdraví lidé - výzkumná farma Alfreda Grandta,  

               VERMIGRAND NATURPRODUKTE GMBH; Hausäcker Straße 12 / 34, Absdorf: 

o Vermikompostování/kompostárna s využitím žížal, výroba biokompostu. 

o Ekologické zemědělství bez narušení půdy – hospodaření bez orby, využití organické 

hmoty, zemědělství bez chemikálií.  

o Multifunkční zelené pásy pro podporu biodiverzity; pestrost zemědělské krajiny.   

https://www.vermigrand.eu/index.php 

 
17:30 Ubytování - UFT Tulln 

 

18:00 Mezinárodní spolupráce vědeckého institutu Rodale Institute s výzkumnou farmou 

Alfreda Grandta – vystoupení zástupce institutu z USA a zástupce farmy: 

o Využití organické hmoty při hospodaření – propojení výzkumu, zemědělské praxe a 

zdraví potravin a konzumentů, 40 let zkušeností z USA; farmaření v době změny 

klimatu.  

o Organické versus konvenční zemědělství. 

     https://rodaleinstitute.org/ 

 

19:00 Večeře a neformální diskuse s ostatními účastníky konference v hotelu „Heuriger Heiss“ 

Kellergasse Absberg, 3462, Absdorf 

 

Více informací o 26. mezinárodní konferenci najdete na stránkách: 

http://www.unserboden.at/953-0-
26th+Conference+of+the+Working+Group+Sustainability+Soilprotection+.htm?&goback=5
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10. dubna 2019 

8:00 Snídaně - UFT Tulln 

9:00  Prohlídka univerzitního výzkumného centra UFT Tullln: 

o moderní výzkumné laboratoře  

o výzkumný skleník  

o zemědělské výzkumné plochy rostlin a dřevin  

       10:30     Coffee break 

 

11:00  Výstava „S barvami země“  - UFT Tulln 

o Umělecká díla z Rakouska, České republiky, Slovenska a Maďarska, která propojují 

význam a funkci půdy v životě člověka pomocí uměleckého ztvárnění.      

12:30  Oběd - UFT Tulln 

13:30 Konec programu, Návrat do ČR v Brno, OC Olympie. 

 

15:30 ČR v Brno, OC Olympie. 

 

 

Změna programu vyhrazena. 

 
Doprava: autobus po celé trase. 
 
Podmínkou účasti na exkurzi je mít s sebou platný občanský průkaz nebo cestovní pas. 
 
Účastníkům exkurze doporučujeme uzavřít cestovní pojištění na cestu do zahraničí. 
 
V rámci exkurze je z prostředků Celostátní sítě pro venkov hrazena účastníkům doprava, 
program, ubytování včetně snídaně, pohoštění 9. dubna; simultánní tlumočník, tlumočník. 

 
 
Účastníci exkurze si sami hradí dne 10. dubna 2019 oběd a odborného průvodce po 
areálu univerzity v celkové výši cca 30 EUR/osobu. 
 
 



 

   

 
 

 
 
Bližší informace poskytne Bc. Alžběta Nesnídalová DiS 
 
Registrace zájemců: nesnidalova@mas-lva.cz v termínu do 20. března 2019 do 12.00  

 
 

 

 
 
 
 

Za organizátory Vás srdečně zvou 
 
 

       
                 Mgr. Darina Danielová                                      Ing. Dagmar Adámková 
                         manažer MAS                                                      koordinátor CSV 
               MAS Lednicko-valtický areál z.s.                                    RO SZIF Brno 
 
 
 
 
 
 
 

„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“.  

mailto:nesnidalova@mas-lva.cz
http://www.szif.cz/

