POZVÁNKA
NA MEDZINÁRODNÚ KONFERENCIU

Alternatívy využívania pôdy na výrobu
potravín, bioenergií a fytoproduktov
ktorá sa bude konať pod gesciou
ministra pôdohospodárstva SR Stanislava Becíka
v Nitre 26. -27. mája 2009
Organizátori:
Výskumný ústav potravinársky v Bratislave
Poľnohospodárska komisia Európskeho hospodárskeho senátu

Tematické okruhy:
•
politické aspekty alternatívneho využívania pôdy (prístup a politiky EU v oblasti
potravinovej bezpečnosti, biopalív a obnoviteľných surovín, možnosti podpory
alternatívneho využívania pôdy v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky)
•
ekonomické aspekty (vplyvy na dôchodkovosť vidieka a regiónov, vyprodukovaná
hodnota na jeden hektár pôdy v rôznych pôdnoklimatických podmienkach regiónov,
konkurencieschopnosť biopalív a bioproduktov na trhu, predpokladané trendy vývoja
cien,….)
•
ekologické aspekty (vplyv intenzity a rôznych spôsobov alternatívneho využívania pôdy
na jej kvalitu a trvalo udržateľné hospodárenie na pôde, bilancie tvorby skleníkových
plynov a potreby energií pri pestovaní a výrobe biopalív, energetickom a chemickom
využití poľnohospodárskych produktov,...)
•
sociálne aspekty (vplyv na zamestnanosť a dôchodkovosť regiónu, možné zmeny
vidieckych oblastí vyvolané rozvojom nepotravinárskeho využitia poľnohospodárskej
produkcie, informovanosť a príprava poľnohospodárov a verejnosti)

Miesto konania: Agoinštitút Nitra, š.p., Akademická ul. č. 4, 949 01 Nitra
Termín podania prihlášky: 20.5.2009
Účasť na konferencii, občerstvenie a ubytovanie hradí organizátor
Z konferencie bude vydaný zborník prednášok a príspevkov
Kontaktná adresa:
Ing. Vladimír Pasiar
Výskumný ústav potravinársky v Bratislave
Priemyselná 4, P.O.Box 25, 824 75 Bratislava 26, Slovenská republika
E-mail: pasiar@vup.sk
Tel.: 02/502 37 134

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investujúca do vidieckych oblastí

Prihláška
na medzinárodnú konferenciu

Alternatívy využívania pôdy na výrobu
potravín, bioenergií a fytoproduktov
26. – 27. 5. 2009, Nitra

Priezvisko, meno, titul: ......................................................................................................
Organizácia, adresa: ..........................................................................................................
Tel.: ........................................................... E-mail: ............................................................
Forma príspevku:
Poster □
Krátka informácia – diskusný príspevok (max. 5 min.) □
Názov príspevku: ................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Ubytovanie (26.-27.5.2009):
Áno □
Nie □
*V prípade záujmu o ubytovanie v ďalších dňoch, uveďte dátum. Organizátori hradia
len 1 noc ubytovania.
Ubytovanie na ďalšie dni: ........................................................................
Cena: jednolôžková izba – 46,30 €/os./noc, dvojlôžková izba – 39,80 €/os./noc

Prihlášku zasielajte do 22. 5. elektronicky na adresu: pasiar@vup.sk

