Mediální partner akce

Pozvánka na vzdělávací akci

Ochrana biodiverzity starých a tradičních odrůd a mizejících plevelů
v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství

Vzdělávací akce je součástí projektu Sdružení Renesance krajiny Šetrné hospodaření
v krajině a územích soustavy NATURA 2000. Projekt je zaměřen na vzdělávání v plnění
požadavků na šetrné zemědělské a lesnické hospodaření v územích NP, CHKO a NATURA
2000.
Datum: 23.- 24. května 2013
Místo: přednášky v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vískách, Vísky 96, exkurze
Výzkumný ústav pícninářský s.r.o. Troubsko u Brna
Program 1. den (8.00 - 16.00 h):
Přednášky lektorů na témata:
1. Národní program konzervace genofondů kulturních rostlin a současný stav odrůdové skladby pícních
druhů.
2. Význam a přehled starých odrůd, mizející plané a kulturní druhy, plevele. Sběrové expedice,
regenerace, repatriace. In situ a on farm konzervace genetických zdrojů rostlin.
3. Odrůdová skladba minoritních plodin pícnin.
4. Úhory jakožto maloplošná alternativa obhospodařování travních porostů s ohledem na biodiversitu.
5. Motýlokvěté druhy v lidovém léčitelství.
6. Význam opylovačů v krajině.
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Lektoři: Mgr. Tomáš Vymyslický, Ing. Jan Pelikán, CSc., Ing. Daniela Knotová, Mgr. Alena Bučánková,
Ing. Simona Raab.
Program 2. den (8.00 - 14.00 h):
Exkurze ve Výzkumném ústavu pícninářském s.r.o., Troubsko u Brna (chov čmeláků,
představení druhů čeledi Fabaceae České republiky, polní pokusy – sortimenty odrůd,
pokusy, výzkumné projekty).
Lektoři: Mgr. Tomáš Vymyslický, Ing. Jan Pelikán, CSc., Ing. Daniela Knotová, Mgr. Alena Bučánková,
Ing. Simona Raab.
Další informace:
Vzdělávací akce a exkurze je určena pouze pro:
-

zemědělské podnikatele (fyzická nebo právnická osoba podnikající v zemědělství v souladu se
zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některými dalšími
zákony, v platném znění), nebo jejich zaměstnance, nebo osoby blízké,
fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích (tzn. vlastník nebo nájemce lesa), které jsou ve
vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení, nebo ve vlastnictví obcí nebo jejich sdružení, (či
jejich zaměstnanci nebo osoby blízké),
fyzické nebo právnické osoby zpracovávající zemědělské produkty a výrobky, podnikající v
zemědělství, potravinářství a lesnictví (či jejich zaměstnanci nebo osoby blízké) včetně
výzkumných a vzdělávacích institucí činných v daných oborech.

Celá akce včetně exkurze a dopravy na exkurzi je bezplatná. Účastníci obdrží zdarma CD, tištěné
studijní materiály a občerstvení (káva, nealko nápoje, oběd). Účastníkům mimo Jihomoravský kraj
bude zajištěno a hrazeno ubytování ze čtvrtka na pátek.
Na akci je nutné se předem přihlásit nejpozději 5 dnů před konáním !
Přihlásit se můžete mailem, osobně či telefonicky.
Kontakty:
Ing. Pavel Šaršon
MAS MAS Partnerství venkova
Pražská 870
679 61 Letovice
tel. +420 774 457 341
e-mail: : p.sarson@centrum.cz
www.maspartnerstvi.cz
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