
1. Přeshraniční Bioenergetické fórum

Pěstování energetických rostlin
na kontaminovaných plochách
a p l o chách po dů l n í t ě ž b ě

dne 26. října 2011 ve vrbovně
Colmnitz

informace

termím: 26. října 2011
Místo: Vrbovna Colmnitz

Tännichtweg 12
01738 Colmnitz

Pořádající: Verein zur Förderung von Biomasse
und nachwachsenden Rohstoffen
Freiberg e.V.
Účast je bezplatná

Popis příjezdu

- osobním vozidlem: Colmnitz je část obce
Pretzschendorf, vzdálená 35 km od Drážďan a 12 km
od Freibergu a Dippoldiswalde.
Přes A4 – slezd Wilsdruff, směr Grumbach, Tharandt,
lázně Hartha und Grillenburg
nebo A4-sjezd Siebenlehn, podél silnice B 101 ze
směru Freiberg
- veřejné dopravní prostředky::
· železnice: každou hodinu zastavuje vlak (Franken-
Sachsen-Magistrale): Dresden-Freiberg do zastávky
Klingenberg-Colmnitz (zastávka je v sousední obci
Klingenberg)
· odtud pomocí autobusu RVD- 363 (Freital-
Frauenstein) zastávka „Untere Hauptstraße“ odtud je
vrbovna dosažitelná pěšky za několik minut

Kontakt
Janine Pfeifer/Thomas Schumann
Am St. Niclas Schacht 13, 09599 Freiberg
Tel. 03731-781-115/448, Fax. 03731-781-149
E-Mail: info@biomasse-freiberg.de

Fotos: Roman Honzik, Dr. Michael Grunert (LfULG),
Ulrike Wendel, Janine Pfeifer, Weidegut Colmnitz

Přihlášky

do 21. října 2011

pomocí e-mailu na

info@biomasse-freiberg.de

faxem:

+493731-781-149

poštou:

Projekt RekultA, Am St.Niclas-Schacht 13

09599 Freiberg

uveďte následující údaje:

Jméno, příjmení, titul nebo Firemní razítko

provoz/instituce/firma

ulice/čp.

PSČ/místo

Telefon/Fax

e-mail
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Sdružení pro biomasu a obnovitelné zdroje e.V. 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 k následujícímu semináři

„Pěstování energetických rostlin na kontaminova-
ných plochách a plochách po důlní těžbě“

Obsah

V okolí Freibergu a Chomutova existují díky těžbě rud a
jejich zušlechťování oblasti se zvýšeným výskytem
těžkých kovů v ornici.
Díky zákonným opatřením jsou zemědělci v situaci, že
musí omezovat výrobu potravinářských komodit z důvodů
překročení koncentračních limitů obsahu těžkých
kovů.pro potraviny.. Kromě ověřených metod výroby krmiv
se začínají objevovat na základě nového vývoje na poli
obnovitelnách zdrojů slibné alternativy. Této tématice se
se věnuje projekt RekultA zahájený v roce 2011

Tento seminář poskytuje možnosti výměny zkušeností
mezi saskými a českými experty a účastníky využivajícími
inovativní obnovitelné zdroje k energetickému využití
pěstované na kontaminované půdě

Toto podujetí je směřováno na všechny zemědělce,
výzkumné organizace, podnikatele a další zájemce

Lothar Eckardt
Vorstandsvorsitzender
Verein zur Förderung von
Biomasse und nachwachsenden
Rohstoffen Freiberg e.V.

Program

9:30 hod hod příhlášení účastníků a úvodní pozdrav
Lothar Eckardt
Verein zur Förderung von Biomasse und nachwachsen-
den Rohstoffen Freiberg e.V.

10:00 hod Projekt RekultA –
inovované pěstební postupy pro oblast
Freibergska
Thomas Schumann
Verein zur Förderung von Biomasse und nachwachsen-
den Rohstoffen Freiberg e.V.

Rekultivace a pěstování energetických
rostlin na rekultivovaných plochách na
Chomutovsku
Roman Honzík
Výzkumný ústav rostlinné výroby

10:30 hod Bioenergetické koncepty pro kontamino
vaná stanoviště
Dr. Benedikt Sauer
Georg-August-Universität Göttingen

11:00 hod Produkce energetických plodin na konta
minovaných plochách a produkce tepelné
a elektrické energie a biopaliv v Sasku
Dr. Michael Grunert
Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

11:20 hod Představení inonativních energetických
rostlin a první pěstitelské výsledky
Peter F. Holub
Holub Consulting

11:35 hod Praktické vyhodnocení a výsledky
pěstování chrastice a šťovíku v Čechách
Zdenek Holoubek
Landwirt

11:50 hod Mužák - co od něj může zemědělec očekávat
Michael Conrad
Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft

krátky souhrn

12:10 hod Možnost poledního občerstvení

12:40 hod Prohlídky pokusných ploch s
energetickými rostlinami a plantáží rychle
rostoucích dřevin v Colmnitz
Janine Pfeifer
Verein zur Förderung von Biomasse und nachwachsen-
den Rohstoffen Freiberg e.V.

Roman Honzík
Výzkumný ústav rostlinné výroby

13:00 hod Předpokládaný konec akceThomas Schumann
Projektleiter RekultA
Verein zur Förderung von
Biomasse und nachwachsenden
Rohstoffen Freiberg e.V
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