Sdružení Renesance krajiny
MAS Moravský kras o.s.
Český svaz ochránců přírody ZO 54/23 Ponikva
Vás
zvou dne 18. září 2007 na seminář

Den starých plodin
Seminář se uskuteční za podpory Krajského úřadu Jihomoravského kraje a Ministerstva
zemědělství ČR
Program:
8.00-9.00: prezence
9.00: zahájení
9.10- 12.00:
Tomáš Vymyslický: Ochrana biodiversity starých a krajových odrůd kulturních rostlin a
příbuzných planých druhů v České republice
Pavol Hauptvogel: Mapovanie, zbery a ochrana starých a krajových odrôd kultúrnych rastlín na
Slovensku
Marie Široká: Konopí- potenciál pro pěstování a zpracování
Jan Hofbauer: Pěstování a využití méně známých olejnin(pupalka, brutnák,světlice)
Alena Půlpánová, Jindřiška Kučerová, Viera Šottníková: Zpracování lupiny a její využití ve
výživě
Lubomír Věchet: Odolnost starých českých a slovenských odrůd pšenice k braničnatce pšeničné
(Mycospaherella graminicola).
Jan Hofbauer: Opylovači (včely, čmeláci) a jejich potravní zdroje v krajině

12.00- 13.00: oběd
13.00- 17.00:
Jiří Zigal: Med a produkty z medu a jejich využití nejen ve výživě
Stanislav Boček: Ovoce Bílých Karpat

Karel Dušek: Možnosti využití genetických zdrojů léčivých rostlin při obnově a regeneraci
krajiny
Ľubomír Mendel, Iveta Čičová, Jarmila Drobná: Potenciál využitia genetických zdrojov
netradičných plodín v pekárenskej výrobe
Světlana Tioková: Tradiční recepty přípravy chleba a tvaroslovného pečiva v Beskydech
17.00- 19.00:
Milan Magni: Sýr je bratr vína, oenogastronomická přednáška s komentovanou degustací
prezentace vybraných tuzemských sýrů a ochutnávkou moravských vín
19.00:
společné diskuze, výměna zkušeností s realizací projektů
Místo konání: Zámek ve Křtinách
Prezentace: formou referátů, posterů, nabídky a prezentace produktů
Občerstvení: během semináře bude poskytnuto bezplatně
Oběd: v restauraci MZLU v Brně Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny (80,- Kč)
Ubytování: v ubytovacím zařízení MZLU v Brně Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny (150
Kč/os.) nebo v Penzionu Santini (zájemci o ubytování prosím kontaktujte organizátory)
Ochutnávka vín a regionálních specialit: Oenogastronomická přednáška s komentovanou degustací
(300,-Kč /os.)
Sborník: ze semináře bude vydán CD sborník s příspěvky autorů a dalšími vzdělávacími materiály.
Těšíme se na naše společné setkání!
S upřímným pozdravem za organizátory

Petr Revenda
ZO ČSOP 54/23 Ponikva
e-mail:revenda.petr@quick.cz
tel. 603 26 85 62

Jozef Jančo
Sdružení Renesance krajiny
e-mail:rkrajiny@seznam.cz
tel. 739 042 933

