
Konference pro praxi  A "Tržní produkce a zajištění kvality biopotravin"    
Jednací jazyk: čeština, němčina, angličtina, ruština

Vědecká konference B "Nové poznatky vědy a výzkumu v EZ"             
Každá část vědecké konference je doplněna posterovou sekcí. Vědecká konference bude pouze 

v angličtině. V české verzi programu jsou proto uvedeni jen autoři příspěvků, názvy najdete v 
anglické verzi.

Garant: Otto Schmid, FiBL Garant: Bořivoj Šarapatka,Bioinstitut, o.p.s.
 Aula Zahradnické fakulty MZLU, Lednice  Přednáškový sál ZF MZLU, Lednice

Konference pro praxi A  - část 1 "Příležitosti pro EZ?" Vědecká konference B - část 1 "Obiloviny a výzkum kultivarů"
10,30 - 12,00 10,30 - 12,00

Ekologické zemědělství a agroenergetika - nevhodná nebo udržitelná? Schweiger, P.:Root distribution of winter wheat cultivars as affected by drought

Smíšené kultury a získávání energie 
Capouchová, I., Bicanová, E., Petr, J., Krejčířova, L.: Effects of organic wheat cultivation in wider 

rows on grain yield and quality 

Dotační pozadí - bariéry a možnosti pro rozvoj bioprodukce v různých zemích Evropy Flamm, C.: Effects of variety mixtures on agronomic and qualitative parameters of winter wheat

Panelová diskuse s přednášejícími Klimeková, M., Lehocká, Z.: The effect of three forecrops on yields and baking quality of winter 
wheat in organic farming system in the years 2006-2007

Přednášející: Hans Marten Paulsen, Torbjörn Rydberg, Andrea Hrabalová a další Petrasek, R.:Competitive ability of various winter wheat genotypes against weeds in 
consideration of their development dynamics in organic farming in Austria

Oberforster, M., Werteker, M.: Yield, quality and nitrogen efficiency of wheat varieties on organic 
conditions and economical effects under different price developments

Melo, P. E. de, Silva, A. P., Souza, P. N., Rodriques, T. M., Cunha, A. B. de Q.: Can potato 
cultivars for organic farming be selected out of conventional fields?

Konference pro praxi A - část 2 "Tržní produkce vybraných polních plodin a
zajištění kvality" Vědecká konference B - část 2 "Ochrana a výživa rostlin"

13,30 - 15,00 13,30 - 15,00

EU nařízení 834/2007 - hlavní změny Kromp, B.: Viennese programme of contracted nature conservation „biotope“ farmland

Co vyplývá z nového NR pro kontrolu Veselý, M., Šarapatka, B.: Effects of landscape infrastructure and conversion to organic farming 
on carabid beetle communities

Záruka kvality a snížení úrovně reziduí v potravním řetězci Hann, P., Grünbacher, J., Trska, C.: Effects of climate change on the dispersion of white grub 
damages in the Austrian grassland

Diskuse Diskuse
 Přednášející: Maria Fladl, Marlene Heeb a další

15,30 - 17,00 15,30 - 17,00

Perspektivy trhu s kulturními plodinami z EZ Brunner, N., Trska, C., Landl, M., Glauninger, J., Kromp, B: New approaches to regulate 
wireworms (Coleoptera: Elateridae) with a special emphasison organic farming

Pěstování olejnin v ekologickém zemědělství Matichenkov, V. V., Bochanikova, E. A.: Active Si as alternative for pesticides in organic farming, 
theory and practice

Další příklady z praxe
Svirskis, A.: Prospects of some non-traditional plant species for fooder in Lithuania

Přednášející: Dirk Vollertsen, František Chlad, Josef Škeřík, Dan Nerad a další

Posterové prezentace, schůzky a řízené workshopy s diskusí
8,00 - 10,00

Předsálí obou konferencí - Posterové prezentace 

Aula ZF MZLU, 8,00 - 8,30  "Příčiny stagnace produkce biopotravin v ČR"- představení výstupů projektu Spolku poradců v ekologickém zemědělství EPOS

Aula ZF MZLU 9,30 - 10,00   "Rozvoj ekologického zemědělství na Ukrajině" - Eugene Milovanov

Aula ZF MZLU 8,45 - 9,15  Přednáška "Výhody ekologického zemědělství pro méně rozvinuté oblasti indického Himaláje" -  Maharaj Krishan Pandit

Večeře
17,00 - 19,00

18,00 - 20,00

Jednací jazyk: čeština, němčina, angličtina a ruština

 Aula Zahradnické fakulty MZLU, Lednice

Zahájení - rektor Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, Česká republika

středa,  3.ZAŘÍ 2008

od 8,00 

9,30 - 10,20

Hlavní aktuální otázky rozvoje EZ v EU v letech 2008/2009 z pohledu IFOAM (mazinárodní asociace EZ) - Francis Blake, prezident IFOAM EU Goup

Potraviny, ekologie a etika: trendy ve výzkumu a vize pro ekologické zemědělství - Urs Niggli, ředitel FiBL, Švýcarsko

10,20 - 10,30

V 18,15 - v 18,45 - v 19,15

Diskuse s přednášejícími

Odjezd do vinného sklepa (s cimbálovou muzikou) do Valtic

Přestávka

Oběd
12,00 - 13,30

Přestávka 

Odjezdy zpět do Lednice

čtvrtek, 4.ZÁŘÍ 2008

15,00 - 15,30

Menza MZLU, Lednice

Návrh k 10.6.2008

Kromě uvedených přednášejících jednáme o účasti dalších expertů a VIP

Garant:i a moderátoři:  Jiří Urban, Michael Piatti

ve 22,00 - ve 22,30 - ve 23,00

BIOAKADEMIE 2008

úterý,  2.ZÁŘÍ 2008

Registrace 

"Nové poznatky vědy a výzkumu - inovace v ekologickém zemědělství"

Úvodní plenární zasedání - společné 

Registrace



Konfernce pro praxi A - část 3 "Tržní produkce speciálních plodin a 
zajištění kvality"

Vědecká konference B - část 3 "Kvalita, ekonomika, rozvoj ekologického 
zemědělství"

10,00 - 12,00 10,00 - 12,00
Steinshamn, H.: The unique properties of red clover in the diet of ruminant livestock

Hanuš, O., Vorlíček, Z., Sojková, K., Rozsypal, R.: A comparison of selected indicators of milk 
composition and properties in organic herds with conventional herd as reference

Koesling, M., Loes, A. K., Flaten, O., Lien, G. Structural changes in organic farming in Norway

Braumwell, S., Boggs, L. C., Huggins, D.: Challenges and benefits of integrating livestock in 
organic grain production

Příklady z praxe Pehme, S.: Estonian consumers awareness and attitude to organic food

Heeb, M.: Effects of organic farming methods on apple quality

Přednášející: Martin Lichtenhahn,  Milan Hluchý, Martin Bagar, Gerhard Zoubek Hajšlová, J., Schulzová, V., Krajčová, A., Drábová, L., Zachariašová, M.: Advanced strategies in 
assessment of bioproducts quality & safety

Situace v různých zemích Evropy, jaká je poptávka, jaká nabídka zeleniny a ovoce 

 Faktory ovlivňující úspěšnost rozvoje trhu s ovocem a zeleninou

Místnost A1  8,00 - 10,00  Workshop organizovaný slovenským svazem Ekotrendem "Zpracování  a prodej bioproduktů na ekofarmě" moderuje Juraj Čuboň, organizuje Zuzana Homolová, 
Ekotrend

Panelová diskuse s významnými hosty na hlavní témata Bioakademie

Oběd 
12,00 - 14,00

Závěry z obou konferencí, vystoupí např. Thomas Dosch, předseda  svazu Bioland a další významní hosté.

Slavnostní závěrečné plenární zasedání

Garant: Jiří Urban, Michael Piatti

Garant:i a moderátoři:  Jiří Urban, Michael Piatti

Aula Zahradnické fakulty MZLU, Lednice

Exkurze: tři trasy - Rakousko, Slovenská republika a Česká republika

18,00 - 22,00
pátek, 5.ZÁŘÍ 2008

                Slavnostní ukončení Bioakademie v zámku  - přípitek biovínem, ochutnávka biopotravin a další program 

14,00 - 15,15

Vystoupení ministrů, diskuse účastníků Bioakademie s přítomnými VIP za účasti novinářů a médií 
15,30 - 16,30


