Mediální partner akce

Pozvánka na vzdělávací akci
MAS Moravský kras o.s.

Ochrana biodiverzity starých a tradičních
odrůd a mizejících plevelů
Datum: 27.-28. 3. 2009
Místo : Sloup v Moravském krasu, Troubsko u Brna
Program 1. den: Odborné přednášky
8:00- 12:00
• Moderní odrůdy – metody šlechtění, situace u pícnin, kolik je odrůd, kde se dají sehnat
• ÚKZÚZ a zkoušení odrůd
• Staré odrůdy – význam a přehled starých a krajových odrůd, genová banka,
regenerace, expedice, sběry a získávání
12:00 - 13:00 Oběd
• Repatriace – genové banky, ze zahraničí, ztracené odrůdy, regenerace
• Plevele – výsledky pokusů, vzácné a mizející druhy plevelů
• Mizející druhy - plané i kulturní
• Konvenční a ekologické zemědělství - srovnání
Program 2. den: Odborná exkurze na Výzkumném ústavu pícninářském
v Trubsku s. r. o. (podrobnosti: www.vupt.cz )
•
•
•
•

In situ a on farm konzervace genetických zdrojů rostlin
Kvalita netradičních materiálů – olej světlice, léčivky, med atd.
Možnosti využití netradičních rostlin (svazenka, brutnák, saflor, ostropestřec, léčivky
atd.)
Opylovači v krajině

Lektor:
Mgr. Tomáš Vymyslický, Výzkumný ústav pícninářský s.r.o. se spolupracovníky

Další informace:
Vzdělávací akce začíná v pátek v 8. 00 hod. v sídle MAS Moravský kras o.s. (Sloup 221,
budova ZEMSPOL-u), odjezd autobusu na sobotní exkurzi v 7.00 hod. od budovy
ZEMSPOL-u ve Sloupu a v 7.30 z Blanska, hlavního nádraží. Akce a exkurze jsou
bezplatné s výjimkou oběda (pro předem nahlášené zájemce zajištěn v ceně 50 Kč). Účastníci
obdrží zdarma CD a tištěné studijní materiály. Exkurze začíná ve Sloupě, po dohodě s
organizátory je možné přistoupit i na jiné lokalitě.
Na akci je nutné se předem přihlásit nejpozději 7 dnů před konáním- omezená
kapacita!
Kontakty:
Ing. Jozef Jančo, manažer MAS Moravský kras o.s.,
tel. 516 446 623 (i záznamník)
e-mail: masmk@seznam.cz

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

