
   
 

Minoritní obilniny 

Seminář k projektu HealthyMinorCereals 

se zaměřením na genetické zdroje, problematiku pěstování, výskyt chorob 

a nutriční hodnotu minoritních obilnin  

– žita, ovsa, pšenice špaldy, jednozrnky a dvouzrnky 

 

 
DATUM A MÍSTO KONÁNÍ 
Středa 22. června 2016, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha 6 – Ruzyně 

PROGRAM   

 9:30  Registrace účastníků 

10:00 Zahájení a představení projektu HealthyMinorCereals – Dagmar Janovská 

10:30 Minoritní obilniny a jejich planí příbuzní – Vojtěch Holubec 

10:50 Choroby minoritních obilnin se zaměřením na fuzariózy – Jana Chrpová 

11:10 Rzi u minoritních obilnin – Alena Hanzalová 

11:30  Nutriční hodnota minoritních obilovin – Václav Dvořáček 

Po úvodní části přednášek bude otevřena diskuse a účastníci jsou zváni na ochutnávku 
produktů z minoritních obilovin. 
 
13:30 Přehlídka polních pokusů minoritních obilnin v areálu VÚRV, v. v. i.  
 
Z organizačních důvodů je třeba se na seminář přihlásit do pátku 17. 6. 2016 ZASLÁNÍM VYPLNĚNÉ 
PŘIHLÁŠKY na adresu: eiseltova@vurv.cz (případně telefonicky na 233 022 295 nebo poštou). Účast na 
semináři je zdarma po předchozí registraci.  

Kontaktní osoba pro organizaci semináře: Martina Eiseltová, VÚRV, v. v. i. 

      
 

 

od výzkumu až po spotřebitele… 

             od semínek až ke zdravé výživě 

Projekt HealthyMinorCereals je multidisciplinární projekt, který reaguje na rostoucí poptávku spotřebitelů 

po zdravých a výživných potravinách. Projekt je spolufinancován Evropskou unií ze 7. rámcového programu. 

Koordinuje jej Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. a na jeho řešení se podílí 16 partnerů z deseti států.  

Více informací o projektu na: www.healthyminorcereals.eu 
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