Česká technologická platforma pro zemědělství,
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.,
si Vás dovoluje pozvat na odborný workshop na téma:

Význam travních porostů v krajině
- biodiverzita, ochrana půdy
Termín konání: 9. listopadu 2017, od 10:00 hod.
Místo konání: Zasedací místnost Zámeček Jevíčko, U Zámečku 451, 569 43 Jevíčko
Cílem workshopu je:
- seznámit posluchače s nejnovějšími vědeckými poznatky pěstování travních porostů na
orné půdě a v trvalých travních porostech (TTP)
- informovat posluchače o možnostech pěstování vybraných druhů trav a jejich směsek
vhodných pro energetické využití v BPS jako náhrada substrátu pro bioplynové stanice za
kukuřici setou s cílem pozitivně ovlivnit ochranu životního prostředí (biodiverzita, ochrana
půdy před erozí)
- získat zpětnou vazbu v diskuzi od zemědělské praxe

Program:






Skládanka J. (MENDELU): Travní porosty v ekologickém zemědělství
Hejduk S. (MENDELU): Vliv travních porostů na půdu a rizika spojená s rozoráním TTP
Pospíšilová L. (MENDELU): Sekvestrace uhlíku a chemismus půd pod TTP
Hakl J. (ČZU): Vliv organizace porostu na výnos píce vojtěšky seté
Houdek I. (DLF Seeds): Perspektivní travní směsi pro produkci bioplynu, výživu a krmení
hospodářských zvířat
 Nerušil P. (VÚRV): Vliv hnojení TTP statkovými hnojivy na výnos, botanické složení, kvalitu
píce a půdu
 Menšík L. (VÚRV): Nové odrůdy francouzských trav do podmínek ČR - předběžné výsledky
 Odpolední exkurze (cca 2 hod.) - výzkumné plochy v travních porostech na VS Jevíčko a návštěva
bioplynové stanice HZS Jevíčko, a.s.

Workshop je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České
technologické platformě pro zemědělství.

Informace pro účastníky:
Seminář se bude konat od 10:00 v zasedací místnosti Zámečku Jevíčko
Prezence účastníků od 9:30 hodin.
Předpokládaný konec: 16:00 hodin.
Občerstvení v průběhu semináře zajištěno.
Seminář je pořádán bez vložného.
Možnost parkování v areálu VS Jevíčko a na přilehlém parkovišti města Jevíčka
Kontakt: ladislav.mensik@vurv.cz, tel.: +420 607 060 309

Jak se k nám dostanete?
Umístění Zámeček Jevíčko (49.6314831N, 16.7082425E) a města Jevíčka ukazují následující
mapy.

