Česká technologická platforma pro zemědělství
ve spolupráci
s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v. v. i.
a společnostmi PRO-BIO
PRO
s. r. o. a Selgen a. s.
si Vás dovoluje pozvat na konferenci s mezinárodní účastí

Minoritní obilniny v osevních
postupech a ve zdravé výživě
která se koná v úterý 25. 6. 2019
kter
v aule Výzkumného ústavu rostlinné výroby,
výroby v. v. i. v Praze-Ruzyni
Praze
Drnovská 507, Praha 6 - Ruzyně

Na konferenci budou představeny výsledky evropského projektu
HealthyMinorCereals (Zdravé minoritní obilniny). V rámci projektu byly
studovány pluchaté pšenice (špalda, jednozrnka, dvouzrnka), žito a oves.
Konference je pořádána za podpory Ministerstva zemědělství
zemědělství ČR při České
technologické platformě pro zemědělství

Program
25. června 2019, VÚRV, v. v. i.
8:30-9:00
9:00-9:10
9:10-9:30
9:30 – 10:15
10:15-11:00

11:00-11:30
11:30-11:50
11:50-12:10

12:10-12:30

12:30-13:15

13:15-14:15
14:15-15:00

Registrace účastníků
Zahájení konference
Martina Eiseltová, VÚRV, v. v. i.
Historie a rozšíření pěstování minoritních obilnin
Dagmar Janovská, VÚRV, v. v. i.
Nutriční hodnota minoritních obilovin
obil
Ismail Cakmak, Sabanci University,
University Turecko
Pěstování a zpracování minoritních obilnin v ekologickém
zemědělství
Andrew a Sybille Wilkinson, Gilchesters Organics,, Velká Británie
Přestávka na kávu/čaj
Rezistence minoritních obilnin k houbovým chorobám
Jana Chrpová,
Chrpová VÚRV, v. v. i.
Vliv agrotechniky na výnosy pšenice špaldy a ovsa setého v
konvenčním a ekologickém hospodaření
Martin Káš a Radek Vavera, VÚRV, v. v. i.
Genetická variabilita minoritních obilnin jako základ jejich
úspěšného šlechtění
Leona Svobodová,
Svobodová VÚRV, v. v. i.
Spolupráce soukromých firem (malých a středních podniků)
s výzkumem
umem – panelová diskuse a prostor pro dotazy účastníků
konference k dopoledním přednáškám
Moderátorka: Martina Eiseltová, VÚRV, v. v. i.
Panelisté:
Martin Hutař – ředitel, PRO-BIO
BIO společnost s r. o.
Pavel Horčička - ředitel šlechtění, Selgen a. s.
Andrew a Sybille Wilkinson – Gilchesters
sters Organics
Přestávka na oběd – občerstvení z minoritních obilov
ovin
Exkurze na pole – ukázka minoritních obilnin a jejich planých
příbuzných
Vojtěch Holubec, VÚRV, v. v. i.

Po ukončení exkurze je možno shlédnout dokumentární film Healthy Minor Cereals –
délka filmu 26 minut.

Informace pro účastníky:
Konference bude probíhat v českém a anglickém jazyce (anglické přednášky
budou tlumočeny do češtiny). Účastníci obdrží sborník abstraktů přednášek.
Účast na přednáškách a exkurzi včetně občerstvení je zdarma.
Počet účastníků je omezený. V případě zájmu o účast, se přihlaste
prostřednictvím registračního formuláře zde.
Případné dotazy adresujte na:
na Martina Eiseltová, e-mail: eiseltova@vurv.cz
eiseltova
Jak se k nám dostanete?
Nejbližší zastávkou MHD je "Ciolkovského" (Vlastina ulice, sídliště Na Dědině). Přímé spojení
od metra linky A je ze stanice "Nádraží Veleslavín" (bus č. 225) nebo ze stanice "Petřiny" (bus
č. 191).

