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CZ Biom – České sdružení pro biomasu pořádá sérii seminářů na téma 

NEPOTRAVINÁŘSKÉ VYUŽITÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY,  

které se budou věnovat základním i praktickým poznatkům z oblasti využití zemědělské půdy pro produkci 

energetické biomasy a požadavkům na certifikaci biopaliv.   

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ SEMINÁŘŮ: 

Rychle rostoucí dřeviny   
- doporučované druhy rychlerostoucích dřevin, způsob zakládání, pěstování, ošetření a sklizně výmladkové 
plantáže 

Energetické byliny   
- vhodné druhy jednoletých, víceletých energetických plodin, agrotechnika 

Výnosnost a ekonomika pěstování energetických plodin  
- ekonomické analýzy, uplatnění produkce na trhu 

Systém certifikace biopaliv a jejich udržitelné výroby  
- kritéria udržitelnosti biopaliv, povinnosti vyplývající ze zapojení zemědělce do systému certifikace, 
praktické zkušenosti 

 
CZ Biom uskuteční v roce 2012 sérii odborných seminářů po celé České republice na téma „Nepotravinářské využití 
zemědělské půdy“. Semináře budou zaměřeny na praktické příklady pěstování a péči o energetické dřeviny (topoly, 
vrby) a energetické byliny, ale také informace o ekonomice pěstování energetických plodin a uplatnění produkce na 
trhu. S ohledem na zavedení certifikace biopaliv od 1.1.2012, do jejíhož výrobního řetězce spadají i zemědělci 
jakožto výrobci surovin pro jejich výrobu, budou semináře informovat také o požadavcích na certifikace biopaliv.  
Semináře jsou zaměřené především pro zemědělce a potenciální pěstitele energetické biomasy.  
 

HARMONOGRAM SEMINÁŘŮ: 

24.2. Praha  

29.3. Dobronín, okres Jihlava (kraj Vysočina) 

12.4. Plzeň (Plzeňský kraj)  

24.4. Brno (Jihomoravský kraj) 

3.5. Bernartice (Královéhradecký kraj) 

16.5. Zlín (Zlínský kraj) 

17.5. Ostrava (Moravskoslezský kraj) 

18.5. Horka n. Moravou (Olomoucký kraj) 

24.5. Červený Újezd (Středočeský kraj) 

31.5. Chomutov (Ústecký kraj) 

7.6. Hlavatce (Jihočeský kraj)  

21.6. Dobrovice (Středočeský kraj) 
26.6. Poděbrady (Středočeský kraj) 

 
MÍSTO A DATUM SEMINÁŘE MŮŽE BÝT ZMĚNĚNO! AKTUÁLNÍ HARMONOGRAM I PROGRAM JEDNOTLIVÝCH SEMINÁŘŮ 

SLEDUJTE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH BIOM.CZ. 
 

Na semináře se můžete hlásit na webových stránkách www.biom.cz. Program jednotlivých seminářů bude zveřejněn vždy 
minimálně v dvoutýdenním předstihu. Kontaktní osoba: Leona Šimková, email: simkova@biom.cz, tel.: 777 366 487 

   
Těšíme se na Vaši účast a zajímavou diskusi.  

Vstup na semináře je volný.  
 


