
Polní dny 15.a 16.6.2018 Bio Landgut Erstrházy v Donnerskirchen v Rakousku 

15.6. 2018 

PŘEDNÁŠKY 

9:15 – 10:15 Odrůdy v bio zemědělství, Principy bio produkce rostlin, Prevence polních plísní 

(fusarium) – vývoj produktu na kontrolu plísní na obilí a kukuřici 

10:30-11:30 Tisková konference 

11:30-12:00 Zahájení a naražení piva 

12:00-13:00 Oběd 

13:00-14:00 Pódiová diskuse: Bio jako vzor pro rakouské zemědělství, budoucnost bio regionu 

Severní Burgenland 

14:00-14:20 Metody analýzy trvale udržitelného rozvoje v zemědělství 

14:30-14:45 Meteorologické stanice v zemědělství 

14:50-15:10 Efektivní využívání zemědělské techniky 

15:10-15:30 Technika a digitalizace v zemědělství 

15:30-15:45 Budoucí výzvy v bio zemědělství a bio chovu 

15:45-16:15 Příručka – spokojená existence zvířat 

16:15-16:35 Projekt pokusy ve výkrmu plemene Angus 

16:35-17:00 Bio v Rakousku: nastavení, přání, očekávání a znalosti mládeže a mladých dospělých 

17:00-17:20 Nasazení fosforu a síry v bio zemědělství 

WORKSHOPY, OUTDOROVÉ SEMINÁŘE A EXKURZE (paralelně) 

9:30-12:00: BOKU (zemědělská univerzita)mobil – živá půda, experimenty s půdou a humusem 

13:00-16:00: BOKU (zemědělská univerzita)mobil – živá půda, experimenty s půdou a humusem 

9:30-10:00: Pokusy v hnojení: hnojení fosforem a sírou pro zvýšení výtěžnosti v bio zemědělství 

10:00-10:30: produkce polního krmiva v bio zemědělství 

10:30-11:00: lákání opylovačů výsadbou květin 

11:00-11:30: přednáška chov včel 

11:30-12:00: meteorologické stanice v zemědělství 

12:00-12:30: nakupování bez obalu 



12:30-13:00: Aberdeen Angus – výhody této rasy pro severní Burgenland 

13:00-13:30: praktická stavební řešení pro chov skotu 

13:30-14:00: louky a pastvinné systémy v chovu skotu 

14:00-14:30: aktuálně k bio chovu nosnic 

14:30.15:00:  pastviny  v bio chovu ovcí 

15:00-15:30: fytomedicína v chovu drůbeže 

15:30-16:00: workshop chov včel 

16:00-16:30 meteostanice v zemědělství 

9:30-10:00: přehlídka meziplodin 

10:00-10:45: střídání plodin 

11:00-11:30: přehlídka bio odrůd obilí 

11:30-12:00: přehlídka okopaniny 

11:30-13:00: nové cesty v přímém prodeji bio masa 

13:00-13:30: ukázka vliv tlaku pneumatik na půdní profil 

13:30-14:00: přehlídka slepic 

14:00-14:30: lákání opylovačů výsadbou květin 

14:30-15:00: mobilní slepičárna 

15:00-15:30: workshop pro děti -  co potřebují zvířata, aby byla spokojená 

16:00-16:30: střídání plodin 

11:00-11:30: prezentace půdní profil – jednoduché metody pro hodnocení úrodnosti půdy 

13:30-14:30: přednáška: účinky bylin a jejich mnohostranné použití 

14:30-15:00: přehlídka odrůd obilí 

15:30-16:00: prezentace půdní profil – jednoduché metody pro hodnocení úrodnosti půdy 

16:30-17:30: přednáška – různorodost rajčat, staré odrůdy znovu objeveny 

18:00-19:00 exkurze – rozmanitost druhů a zemědělství – může to fungovat? 

9:15-10:15: exkurze – rozmanitost druhů v zemědělství – může to fungovat? 

10:15-11:15: dětský workshop – vysadím si vlastní mini bylinkovou zahrádku 



11:15-12:15: podpora rozmanitosti druhů v zemědělství – květinové pásy, meze 

13:15-14:00: zpracování rákosu na Neziderském jezeře – sklizeň, střešní krytina 

14:00-14:30: kompostování se žížalami 

15:00-15:30: přehlídka okopaniny 

15:30-16:00: hodnocení trvale udržitelné výroby v zemědělských podnicích 

16:00-17:00: dětský workshop – vysadím si vlastní mini bylinkovou zahrádku 

PŘEHLÍDKA STROJŮ 

9:30-10:00: přehlídka inovací 

10:00-12:00: přehlídka strojů – obracení vojtěšky 

12:00-12:45: zelené zemědělství a řízení živin 

13:00-13:30: kompostovací technika 

13:30-14:00: zavlažování v obilnářství 

14:00-14:30. přehlídka inovací 

14:30.16:30 přehlídka strojů – obracení vojtěšky 

16:45-17.15 přehlídka inovací 

9:15-10:00 exkurze - rozmanitost druhů v zemědělství – může to fungovat? 

10:15-11:50 přehlídka strojů regulace podplodiny 

12:00-13:00 přehlídka strojů vinohradnictví 

13:30-14:30 možnosti úspor při zpracování půdy 

14:45-16:20 přehlídka strojů regulace podplodiny 

KUCHAŘSKÁ SHOW 

9:00-11:00 dobrůtky z obilí 

11:00-13:00 veganství kreativní a trvale udržitelné 

13:00-16:00 speciality z ovce racka a vepře mangalica 

  

 

 



 

Polní dny 15.a 16.6.2018 Bio Landgut Erstrházy v Donnerskirchen v Rakousku 

16.6. 2018 

PŘEDNÁŠKY 

10:00-10:30 Chov včel 

10:30-11:15 Bio zahrada v rytmu ročních období 

11:15-11:45 Výživa a změna klimatu – představení studie 

12:00-13:00 Nové metody měření: reakce lidí na potraviny a diferencující se životní podmínky 

13:00-13:30 Změna klimatu a zemědělství 

13:30-14:00 Znalost je lepší – proč bychom vždy měli vědět, jak vznikají naše potraviny 

14:00-14:30 Jídlo může ohrozit vaše zdraví! 

15:00-16:00 Pódiová diskuse – šťastné zvíře, šťastný člověk – spokojená existence zvířat pod 

drobnohledem 

16:00-18:00 Tasting Forum (ochutnávky) 

WORKSHOPY, OUTDOROVÉ SEMINÁŘE A EXKURZE (paralelně) 

9:30-12:00 Humusové váhy (mobilní půdní laboratoř) 

14:30-17:30 Humusové váhy (mobilní půdní laboratoř) 

9:15-10:15 exkurze – rozmanitost druhů v zemědělství – může to fungovat? 

10:30-11:00 životní prostor pro včely, motýly a jiné 

11:00-11:30 přehlídka bio kultur pro spotřebitele 

12:30-13:00 nakupování bez obalu 

13:15-14:00 zpracování rákosu na Neziderském jezeře – sklizeň, střešní krytina 

14:00-14:30 aktuality z bio chovu nosnic 

14:30-15:00 mobilní kurník 

15:00-15:30 fytomedicína v drůbežářství 

15:30-16:00 pastvinářství v chovu ovcí 

16:17:00 exkurze Jak má vypadat trvale udržitelné pastvinářství, které je v souladu s přírodou 

17:00-18:00 podpora rozmanitosti druhů v zemědělství – květinové pásy, meze 



18:00-19:00 exkurze – rozmanitost druhů v zemědělství – může to fungovat? 

9:30-10:00: přehlídka meziplodin 

10:00-10:45: střídání plodin 

11:00-11:30 Aberdeen Angus výhody této rasy pro severní Burgenland 

11:30-12:00 Volný chov slepic 

12:00-13:00 exkurze – rozmanitost druhů v zemědělství – může to fungovat? 

13:15-13:45 Bedna se žížalami, vše, co potřebuješ vědět 

14:00-14:30 workshop včelařství 

14:30-15:00 životní prostor pro včely, motýly a jiné 

15:00-15:45  střídání plodin 

15:45-16:30 přehlídka bio odrůd pro producenty 

16:30-17:00 charakteristika skotu: chování na pastvě 

9:30-10:30 dětský workshop – vysadím si vlastní mini bylinkovou zahrádku 

10:30-11:30 křížení odrůd na příkladu rajčat a salátu 

10:30-11:30 workshop pro děti co potřebují zvířata ke spokojenosti 

11:30-12:30 nové cesty v přímém prodeji bio masa 

13:30-14:30 přednáška: účinky bylin a jejich mnohostranné použití 

14:30-15:00 hodnocení trvale udržitelné výroby v zemědělských podnicích 

15:00-16:00 dětský workshop – vysadím si vlastní mini bylinkovou zahrádku 

16:00-16:30 přehlídka kohoutů 

17:00-18:00 zahradničení s raritními odrůdami 

PŘEHLÍDKA STROJŮ 

9:15-10:00 regulace meziplodin – zlom v chápání 

10:00-10:30  přehlídka inovací 

11:00-12:00 přehlídka strojů – obracení vojtěšky 

12:30-13:00 zavlažování v obilnářství  

13:00-13:45 přehlídka strojů vinohradnictví 



14:00-14:30 kompostovací technika 

14:30-15:00 zavlažovací technika pro zahrádkáře 

15:00-16:00 přehlídka strojů regulace podplodiny 

16:10-16:40 přehlídka inovací 

KUCHAŘSKÁ SHOW 

9:00-11:00 dobrůtky z obilí 

11:00-13:00 vařit, učit se, užívat si.  Workshop škola jídla 

13:00-15:00 to nejlepší od Prisky a Ericha Stekovicze 

15:00-17:00 vařit, učit se, užívat si.  Workshop škola jídla 

 


