
Informace
Termin: 12.října 
Místo:     Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i.
              Černovická 4987 
              43001 Chomutov
Pořádající: Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i.
                účast je bezplatná

Příjezd

Kontakt
Roman Honzík/ Vojtěch Váňa
Černovická 4987
43001 Chomutov
Tel. +420474624281
Mail: honzik@eto.vurv.cz

Přihlášky
do 10. října 2012

odpověď na E-Mail
honzik@eto.vurv.cz

odpověď poštou
Projekt RekultA VÚRV, v.v.i.
Černovická 4987
43001 Chomutov

Prosím sdělte následující údaje:

Jměno, Příjmení, Titul nebo 
razítko 
_____________________________
Firma/Instituce/Společnost
_____________________________
ulice/číslo.
_____________________________
PSČ/Místo
_____________________________
Telefon/Fax
_____________________________
E-Mail

 

    

2. Přeshraniční Bioenergetické         
fórum dne 12. října 2012 
v Chomutově Nové Spořice

  

mailto:honzik@eto.vurv.cz


Výzkumný  ústav  rostlinné  výroby,  v.v.i.   vás  v  rámci 
projektu  realizovaného  v  programu  Cíle3  Rekultivace 
plošně  zatížených  areálů  těžkými  kovy  a ploch 
po hnědouhelné  těžbě v euroregionu Krušnohoří  pomocí 
optimalizované  produkce  obnovitelných  zdrojů 
k energetickému využití zve k následujícímu semináři

 „Pěstování energetických rostlin na 
kontaminovaných plochách a plochách 
po důlní těžbě“

Obsah 
V okolí  Chomutova  existují  díky  těžbě  uhlí  oblasti 
s antropogenně  vzniklými  půdami,  které  se  vyznačují 
některými specifickými vlastnostmi.

Kromě ověřené  produkce  klasických  komodit  na  těchto 
plochých se začínají objevovat na základě nového vývoje 
na  poli  obnovitelných  zdrojů  slibné  alternativy.  Této 
tématice se věnuje projekt RekultA zahájený v roce 2011 

Tento  seminář  poskytuje  možnosti  výměny  zkušeností 
mezi saskými a českými experty a účastníky využívajícími 
inovativní  obnovitelné  zdroje  k  energetickému  využití 
pěstované na antropogenně vzniklých územích.

Tato akce je určena na všem zemědělcům, výzkumným 
organizacím, podnikatelům, studentům a dalším 
zájemcům z řad laické i odborné veřejnosti

Program

od 9:30 hod 
registrace účastníků a úvod
Ing. Sergej Usťak, CSc.
(VÚRV, v.v.i.)

10:00 hod  
Projekt RekultA- Informace o průběhu 
projektu pěstování energetických rostlin 
na rekultivovaných plochách na Chomu-
tovsku
Ing. Roman Honzík 
(VÚRV, v.v.i.)

Projekt  RekultA- Informace o průběhu 
projektu okolí Freibergu
Janine Pfeifer (Sdružení pro biomasu Frei-
berg e.V ) 

10:40 hod
„Těžké kovy v saské oblasti Krušných 
hor, vyhledání, hodnocení a setrvalé za-
cházení“
Dr. Ingo Müller a Silke Neu (Saský úřad pro 
životní prostředí zemědělství a geologii)

11:00 hod
„Pěstování RRD na rekultivovaných plo-
chách“
Bc. Jaroslav Bubeník (VÚKOZ,v.v.i.)

11:20 hod
„Energetické plodiny z výsypek k pro-
dukci bioplynu “
Ing. Jaime Muňoz (VÚRV,v.v.i.)

11:40 hod
„Miskanthus a výsledky z pokusných 
stanovišť“
Ing. Zdeněk Strašil, CSc. (VÚRV, v.v.i.)

12:00 hod
Polední občerstvení

13:00 hod
Prohlídka pokusných parcel a výklad
Ing. Roman Honzík, Ing. Vojtěch Váňa

14:00 hod
Konec semináře a odjezd účastníků


