Úsek životního prostředí, výzkumu a vzdělávání
Ministerstva zemědělství České republiky
a

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vás srdečně zvou na seminář

„Kvalitní a zdravé potraviny
– výzva pro ekologické zemědělství“
s předními evropskými odborníky na téma aktuálních výsledků výzkumu v oblasti kvality biopotravin.
Datum:
25. 11. 2009
Čas
od 9:30 hodin do 13.30 hod
Místo
Ministerstvo zemědělství ČR
Těšnov 17, Praha 1, přednáškový sál č. 400

Seminář za účasti evropských vědeckých špiček bude zaměřen na
prezentaci nejnovějších výsledků výzkumů v oblasti biopotravin, na nové
metodické přístupy zkoumání kvality potravin a představení priorit
výzkumu EU v této oblasti.
Součástí diskuze bude i polemika s výsledky nedávno zveřejněné britské
studie FSA, které popírají vyšší kvalitu biopotravin.
Seminář je určen zejména odborné veřejnosti, výzkumným pracovníkům
v oblasti kvality potravin, výrobcům potravin, zaměstnancům státní správy a nevládním
organizacím se zaměřením na ekologické zemědělství, ochranu životního prostředí
a ochranu spotřebitelů.
Seminář proběhne v anglickém jazyce. Simultánní překlad do češtiny zajištěn.
Účast na semináři a občerstvení zdarma.
Svoji účast, prosím, potvrďte E-mailem: ladislav.jerabek@mze.cz
či telefonicky: 221 812 252 nejpozději do 20.11.2009.
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25.11. 2009
Seminář

Kvalitní a zdravé potraviny – výzva pro ekologické zemědělství
MZe, Těšnov 17, Praha 1, přednáškový sál č. 400

Program
9:30
Jiří Urban, náměstek ministra pro životní prostředí, výzkum a vzdělávání, Ministerstvo zemědělství ČR
Úvodní slovo
9:40
Niels Halberg (ICROFS, DK)
Core Organic – Potenciál výzkumu v oblasti ekologického zemědělství
10:10
Carlo Leifert (University of New Castle, UK)
Bezpečnost, zdravotní aspekty a kvalita potravin z ekologického zemědělství a low-imput
zemědělských systémů – závěry z výsledků výzkumného projektu Quality of Low Imput
Food (QLIF)
10:40
Machteld Huber (Louis Boelk Institut, NL)
Kvalita a vliv biopotravin na zdraví: Souhrn posledních výsledků výzkumu
11:10
Občerstvení
11:20
Ewa Rembialkowska (University of Life Sciences Varšava, PL)
Etické aspekty ekologického zemědělství
11:50
Urs Niggli (FibL Frick, CH)
Kvalita potravin z ekologické a konvenční zemědělské produkce:
Výsledky z různé odborné literatury
12:20
Občerstvení
12:40
Jana Hajšlová, Niels Halberg, Machteld Huber, Carlo Leifert, Urs Niggli, Ewa Rembialkowska,
Tereza Stöckelová (Sociologický ústav Akademie věd), Jiří Urban
Panelová diskuze „Výsledky výzkumu – objektivita a interpretace“
13:40
předpokládaný konec semináře

Moderátor
Jana Hajšlová, Ústav chemie a analýzy potravin,VŠCHT
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