PROGRAM KONFERENCE BIOSUMMIT 2015 – středa 2. 9. 2015
První jednací den – středa 2. 9. 2015, místo konání – Ministerstvo zemědělství, zasedací místnost 400, Těšnov 17, Praha 1
moderuje Jiří URBAN, ÚKZÚZ Brno
9:30 – 10:00

10:00 – 10:15
10:15- 11:00
11:00- 11:30
11:30- 11:45

11:45- 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:00

14:00 – 14:45
14:00 – 14:15
14:15 – 14:30

14:30 – 14:45
14:45 – 15:30
15:30 – 16:45
15:30 – 15:45
15:45 – 16:00
16:00 – 16:15
16:15 – 16:30
16:30 – 16:45
16:45 – 17:00

Registrace účastníků, cofeebreak
Úvodní blok – nové výzvy ke vztahu k přírodním zdrojům a ochraně půdy
Marian Jurečka, ministr zemědělství ČR
Zahájení konference
Friedhelm Taube, Universita Kiel, profesor a vedoucí katedry ekologického zemědělství a krmivářství
Jsou intenzita a udržitelnost v zemědělství v protikladu? Výživa rostlin, zvířat a lidí mezi ekologií a ekonomikou. Jaká řešení nabízí ekozemědělství.
Miroslav Florián, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, ředitel Sekce zemědělských vstupů
Půda a její úrodnost – přání, přísliby a realita. Může být ekozemědělství lídrem pozitivních změn?
Otázky a diskuse k problematice půdy, výživy a nových výzev, na které může dát EZ odpověď.
Ekologické zemědělství v regionech:
„Mysli globálně, konej lokálně“
Bernhard Kromp, Bioforschung Austria, Vídeň
Regionální podpora ekologického zemědělství a prodeje biopotravin ve Vídni.
Přestávka na oběd
Klaus Wiesinger, LfL Bavorský zemský ústav pro zemědělství
„BioRegio Bayern 2020“. Jak snížit import bioproduktů a zároveň uspokojit stoupající poptávku po biopotravinách? Bavorský zemský projekt na podporu regionální
bioprodukce.
Příklady úspěšných domácích regionálních programů ekozemědělců
Tomáš Mitáček, Sonnentor Čejkovice
Bio není luxus, kvalita má svou cenu. Spolupráce mezi firmou Sonnentor a místními ekozemědělci.
Josef Sklenář, Biofama Sasov
Představení komplexního přístupu k produkci biopotravin na Vysočině. Filosofie zemědělství, odbytu a přístupu k zákazníkům. Otázky do diskuse s představiteli ministerstva.
Karel Matěj, PRO-BIO obchodní společnost s.r.o
Nový přístup firmy PRO-BIO k regionální produkci. Propagace a komunikace se zákazníky, program Naše biofarma a vlastní modelové biofarmy na Moravě.
Otázky a diskuse k problematice regionální produkce. V panelu se zúčastní výše uvedení přednášející.
Podpora, strategie a problémy EZ v ČR
Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ
Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR
David Kuna, MZe ČR – ředitel odboru environmentálních podpor
Problematika dotací pro EZ v rámci PRV se zaměřením na změny oproti minulému období.
Jan Gallas, MZe ČR – ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství
Akční plán rozvoje EZ – zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020.
Tereza Musilová, MZe ČR – zástupkyně ředitele odboru EZ a vedoucí oddělení EZ.
Shrnutí vývoje a stav přípravy nového nařízení EU pro ekologickou produkci.
Ludmila Mužikovská, jednatelka Agrofyto Horní Lideč.
Ekologické zemědělství na Valašsku. Co se daří a co trápí ekozemědělce.
Závěrečná diskuse k programu prvního dne

PROGRAM KONFERENCE BIOSUMMIT – čtvrtek 3. 9. 2015
Druhý jednací den – čtvrtek 3. 9. 2015, místo konání – Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7
moderuje Jan Gallas, MZe ČR
9:00 – 9:30
9:30 – 9:55

Registrace, káva, diskuse mezi účastníky
Zahájení druhého dne Biosummitu - hudební úvod - Svobodný statek na soutoku České Kopisty
Jiří Bakalík, státní tajemník Ministerstva zemědělství ČR
Tomáš Zídek, bývalý náměstek ministra MZe a MF, jeden ze zakladatelů EZ v ČR, nyní RSJ

9:55 - 11:25
9:55- 10:55

10:55 – 11:15
11:15 – 11:25

Etika, filosofie, historie ve vazbě na nové výzvy
Martin Ott, předseda správní rady švýcarského výzkumného ústavu FiBL a biodynamický ekozemědělec – Nadace, Fintau Rheinau
Půda jako základ zemědělství a lidské obživy z pohledu výzkumu a praxe biodynamického sedláka.
(tlumočí Radomil Hradil)
Radomil Hradil, autor odborných publikací, překladatel a ekologický zahradník
Půda v historických souvislostech, odpovědi klasiků na problémy současnosti. Představení nové knihy o půdě.
Miloslav Knížek, Bemagro Malonty, a.s.
Zdravá půda, zvířata i lidé v pojetí firmy Bemagro. Konkrétní příklady opatření pro půdu a přírodu na ekofarmě.
hudební mezihra

11:25 – 12:50
11:25-11:50

11:50 -12:50

12:50 – 13:00
dále

Vystoupení svazu ekozemědělců, spotřebitelů a dalších nevládních organizací
Zdeněk Perlinger, PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
Současná situace EZ v ČR z pohledu svazu ekozemědělců
Diskusní blok k PR, zapojení spotřebitelů a propagaci ekozemědělství
k vystoupení jsou přihlášeni:
Petr Hanzel, ředitel Bezobalu: Principy a přínosy šetrné distribuce pro zemědělce i spotřebitele
Jan Valeška, Vratislava Janovská: Komunitou podporované zemědělství . PRO-BIO Liga
Ctirad Hemelík, ředitel veletrhu Biostyl: Spolupráce a propojování na regionální úrovni
Jan Zeman, ředitel Biopekárny Zemanka: Specifika komunikace a spolupráce v biosegmentu
Otakar Jiránek, ředitel Country Life: Aktivity firmy Country Life na podporu biosegment
Další diskutující …. (je možné přihlásit se na místě)
Závěrečná diskuse
Zakončení Biosummitu 2015
Jiří Urban, ÚKZÚZ , ředitel Sekce rostlinné výroby
hudební závěr
Prohlídky NZM a návštěva biotrhu – možné i souběžně s konferencí
Společná fotografie s historickým traktorem…

