Tisková zpráva
Ve dnech 11.-12.11.2010 se uskutečnil v Brně XII. ročník mezinárodní konference na téma
„Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů“. Pořadateli
byly Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko a Zemědělský výzkum, spol. s r.o.
Troubsko ve spolupráci s pícninářskou komisí Odboru rostlinné výroby ČAZV a Odborem
rostlinolékařství ČAZV, mediálním partnerem bylo nakladatelství Profi Press, s.r.o. Praha a
časopis Úroda.
Tradice těchto konferencí započala v roce 1996. Letošní ročník byl stejně jako minulé
věnován široké problematice rostlinné výroby od aktuálních poznatků v pěstování a šlechtění
rostlin přes nejnovější rostlinolékařská zjištění až po prezentaci nových výsledků v oblasti
zpracování produktů. Nově byla zařazena sekce věnovaná vlivu změn klimatu na zemědělské
systémy. V úvodním bloku zástupce Ministerstva zemědělství ČR seznámil auditorium
s aktuálními otázkami řízení a financování zemědělského výzkumu. V dalším vystoupení
kolegové ze Srbska informovali o současné situaci s pěstováním pícnin v této jihoevropské
zemi. V úvodních odborných přednáškách jednotlivých sekcí byly shrnuty aktuální poznatky
v oblasti licenčních poplatků při množení či využívání osiv, bylo upozorněno na důležitost
průběžného monitoringu hmyzích škůdců jako základu pro stanovení prahů škodlivosti,
diskutovány byly otázky vlivu různých technologií na kvalitu půdního prostředí. Další sekce
byla uvedena souhrnným referátem mapujícím současné požadavky na kvalitu zemědělských
produktů. Problematice biologické degradace půd v podmínkách aridního klimatu byla
věnována úvodní přednáška poslední sekce. Účastníkům konference se také představily obě
pořadatelské organizace a presentovaly výsledky svého šlechtitelského programu, novou edici
certifikovaných metodik pro praxi, představena byla kniha autorského kolektivu pod názvem
Kapitoly z moderního pícninářství. Podrobné informace jsou na www.vupt.cz. Účastníci
konference měli také možnost osobní degustací posoudit kvalitu a chutnost pekárenských
výrobků, které byly vyrobeny dle nových receptur, jejichž základem jsou netradiční suroviny
jako je fazol, cizrna nebo hrachor. Receptury jsou jedním z výsledků výzkumného projektu
spolufinancovaného MZe ČR a jsou chráněny užitným vzorem, jehož spolunositeli jsou
pořadatelské organizace.
Konference se zúčastnilo více než 180 odborníků, bylo předneseno 32 referátů a přes 160
posterových sdělení. Rychlý transfer výsledků zemědělského výzkumu k uživatelům je
jedním ze základních úkolů výzkumu. Všechny příspěvky prošly recenzním posouzením
členy vědeckého výboru konference. Pořadatelé děkují nakladatelství Profi Press s.r.o. Praha
a redakci časopisu Úroda, že přijalo naši nabídku a vědecké práce vydává formou vědecké
přílohy časopisu Úroda. Distribuce několika tisíc kusů CD umožní seznámit s aktuálními
poznatky zemědělského výzkumu širokou čtenářskou a uživatelskou veřejnost. Zvláště
v dnešní době, kdy se na různých úrovních a fórech diskutuje o kvalitě výzkumu, o
potřebnosti aplikovaného či základního výzkumu, o tom, které instituce dělají „lepší“
výzkum, je předkládaná vědecká příloha souborem poznatků, z nichž věřím, že mnohé
najdou uplatnění v praxi.
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