Kontakt a přihlášky na seminář:
Ing. Gabriela Mühlbachová, Ph.D.,
tel: +420 702 087 748
E-mail: muhlbachova@vurv.cz

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
vás srdečně zve na
odborný seminář
VÚRV, v.v.i.

Možnosti pěstování a využití prosa a čiroku
v České republice
Den konání 3. 11. 2021 od 8:30 hod.
Místo konání:
klubovna Genové banky, VÚRV, v.v.i.
Drnovská 507/73
Praha 6 – Ruzyně

Zastávka autobusu Ciolkovského

VÚRV, v.v.i.

Zastávka vlaku Praha-Ruzyně

Seminář je pořádaný v rámci řešení mezinárodního projektu GREAT-LIFE
financovaného z programu LIFE EU

Odborný seminář bude zaměřen na možnosti pěstování a využití prosa a čiroku
v podmínkách České republiky jako možných alternativ k některým polním
plodinám při probíhající změně klimatu.

PROGRAM
Prezence: 8:30-9:30
Program přednášek s diskuzí (9:30-13:00):
Dr. Ing. Pavel Čermák, VÚRV, v.v.i.:
Zahájení
Ing. Gabriela Mühlbachová, Ph.D., VÚRV, v.v.i.:
Projekt Great Life – od zemědělské produkce přes zpracování ke spotřebitelům
Průběh letošního ročníku 2021 – pěstování prosa a čiroku v ekologickém režimu
ve VÚRV, v.v.i. a ve VH Agroton
Ing. Jiří Hermuth, VÚRV, v.v.i.:
Česká registrovaná odrůda čiroku RUZROK – možnosti použití v zemědělství a
potravinářství, nově šlechtěné odrůdy
Přestávka s občerstvením výrobků z čiroku a prosa
Ing. Dagmar Janovská, Ph.D., VÚRV, v.v.i.:
Genetické zdroje prosa v České republice
Ing. Petr Trávníček, PROBIO
Zpracování prosa a čiroku pro potravinářské účely, prezentace výrobků

Workshop je pro účastníky zdarma. Z organizačních důvodů prosíme o zaslání
závazných přihlášek do 29.10.2021. Ve výjimečných případech je možné se
zaregistrovat v den konání semináře přímo na místě.
Odborná garance a organizace:
Ing. Gabriela Mühlbachová, Ph.D. (VÚRV, v.v.i.)
Dopravní spojení:
Autem: Z D1, D5, R6 a R7 po Pražském okruhu, sjezd na 26. km, případně na 28. km.
MHD: Přímé spojení od metra linky A je ze stanice "Nádraží Veleslavín" (bus č. 225) nebo
ze stanice "Petřiny" (bus č. 191).
Vlakem z Prahy: Z nádraží „Praha Masarykovo nádraží“ do nádraží „Praha-Ruzyně“ (trať
z Prahy do Kladna). Cesta trvá cca 25 min., vlaky jezdí jednou za hodinu. Cesta pěšky z
nádraží "Praha-Ruzyně" do ústavu trvá 10 minut.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přihláška na odborný workshop
pořádaný dne 3. 11. 2021 ve VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni
Jméno a příjmení
………………………………………………………………………………………………
Organizace (sídlo)
…………………………….………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..

Ing. Marek Podrábský, SEED SERVICE

e-mail: ………….........................................…………………………………………….……

Výroba a distribuce čiroku a prosa v ČR

Přihlášku zašlete, nejlépe mailem, případně poštou na kontaktní adresu:

Workshop se bude konat za podmínek aktuálních protiepidemických opatření proti
infekci Covid-19 platných k datu konání workshopu.
Organizační pokyny:
Kontakt a přihlášky na seminář:
Ing. Gabriela Mühlbachová, Ph.D.
tel: +420 702 087 748
E-mail: muhlbachova@vurv.cz

Ing. Gabriela Mühlbachová, Ph.D.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Drnovská 507/73
161 06 Praha 6 – Ruzyně
tel: +420 702 087 748
E-mail: muhlbachova@vurv.cz

