POZVÁNKA NA WEBINÁŘ

Protierozní ochrana půdy
v zemědělském podniku
Na webináři budou účastníci seznámeni s možnostmi plnění protierozních standardů
DZES 4 a DZES 5 v prostředí LPIS (podklady, požadavky, kontrola) s on-line
ukázkou praktického řešení pěstování plodin na erozně ohrožených plochách včetně
nejčastějších nedostatků při plnění těchto standardů. Součástí webináře je rovněž
seznámení účastníků s požadavky protierozní vyhlášky a jejím uplatněním při řešení
zaznamenaných erozních událostí a možnostmi využití v zemědělském podniku
v současné době. Cílem webináře je poskytnout ucelený pohled na protierozní
ochranu půdy v zemědělském podniku z pohledu zemědělské dotační politiky.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací akce.

Místo konání: online Microsoft Teams
Čas: 8:30 - 15:00
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Termíny a odkazy na registraci
(s ohledem na nutné omezení počtu sledujících Vás prosíme o výběr konkrétního
termínu, který Vám vyhovuje a registraci přes přiložený odkaz. Pokud bude kapacita
naplněna, vyberte jiný termín).

9. 2. 2022 - odkaz
10. 2. 2022 - odkaz
15. 2. 2022 - odkaz
16. 2. 2022 - odkaz
17. 2. 2022 - odkaz
22. 2. 2022 - odkaz
23. 2. 2022 - odkaz
24. 2. 2022 - odkaz
2. 3. 2022 - odkaz
3. 3. 2022 - odkaz

Program webináře:
1. Plnění DZES 4 a DZES 5 v zemědělském podniku s využitím podkladů v
LPIS (pěstování plodin s NOF a SOF na MEO a SEO plochách a řešení
požadavku na souvislou plochu jedné plodiny max. 30 ha)
a. podkladové vrstvy týkající se eroze v LPIS
b. erozní ohroženost zákresů v LPIS
c. půdoochranné technologie
d. nejčastější nedostatky při plnění DZES 4 a DZES 5 v praxi
e. praktické ukázky řešení eroze v LPIS (erozní ohroženost pozemků, zákresy
pozemků, kontrola eroze)
2. Protierozní vyhláška a její uplatnění při řešení erozních událostí v
zemědělském podniku
a. požadavek vyhlášky
b. portál monitoring eroze zemědělské půdy
c. protierozní kalkulačka (vzhled, obsah a využití)
d. praktická ukázka práce s protierozní kalkulačkou

Lektor:

Ing. Lubomír Smrček
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Organizační pokyny a přihláška

Webinář je pro účastníky zdarma.
V případě jakýkoliv dotazů, nebo technických problémů, kontaktujte:
Ing. Lenka Rychlá
tel.: 606681089
email: rychla@zscr.cz
Při registraci, prosím, uveďte VŠECHNY následující údaje:
-

Jméno a příjmení
Název právnické osoby její sídlo nebo adresa fyzické osoby
IČ
Věk do 40 let nebo nad 40 let
Uveďte kategorii, do které spadáte (dle typů uvedených po rozkliknutí
rozbalovacího okna v registračním formuláři)
Kontaktní email

Uvedené informace
spolufinancovány v
akce, proto Vaše
zpracováním Vámi
zpracování.

musíme uvádět na prezenční listině, jelikož semináře jsou
rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací
přihláška na seminář je současně Vaším souhlasem se
uvedených osobních údajů fyzické osoby pro tento účel

Osobní údaje budou v souladu s nařízením EP a Rady (EU) č. 679/2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zpřístupněny také Státnímu
zemědělskému intervenčnímu fondu a Ministerstvu zemědělství pro účely
administrace, kontroly a evaluace Programu rozvoje venkova na období 2014–2020“.
Pozvánka bude uvedena také na stránkách organizátora:
https://ivzops.cz/cz/
https://www.zscr.cz/
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