
 
 

Moderní trendy v rostlinné a živočišné výrobě 

 

V rámci projektu PRV 16/002/01110/163/000084 proběhne série 
3 seminářů zaměřených na Inovace v oblasti zajištění bezpečných krmiv. 

 
22. ledna 2018 - Mendelova univerzita v Brně 

(Zemědělská 1, 613 00 Brno) 
23. ledna 2018 – Janovský František - Zemědělská výroba a služby 

(Jarošovice 281, 375 01 Týn nad Vltavou) 
24. ledna 2018 – Centrum EDEN 

(Nový dvůr 318, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem) 
 

vždy od 10:00 do 15:00 
 

Mezi lektory patří: František Beneš, Jan Jachymstál, Ondřej Polák, Pavel Horký 
 

Projekt vychází z potřeb zemědělských podnikatelů - fyzických a právnických osob podnikajících 
v zemědělství, osob zpracovávajících zemědělské produkty a výrobky, podnikajících v rostlinné výrobě a 
potravinářství a dále osob z oblasti výzkumu a vzdělávání v zemědělství. Jedná se především o odborné 
vzdělávání v oblasti testování kvalitativních parametrů obilovin včetně testování na kontaminanty 
(alergeny, mykotoxiny) a jejich vliv i na kvalitu živočišné výroby. 
 

Zemědělské hospodaření v rostlinné výrobě se dělí na prvovýrobu a navazující odvětví, kam patří kromě 
zpracovatelského průmyslu také oblast hodnocení kvality a skladování obilovin.  
Klíčové faktory jsou z pohledu ekonomiky těchto procesů následující:  
a) způsob skladování - na volných skládkách, v podlahových skladech, ve vícepodlažních skladech, v 
obilních silech a ve věžových skladech 
b) způsob posklizňového ošetření obilovin a podmínky skladování - čištění, sušení, třídění, teplota, 
vlhkost, složení vzduchu, přítomnost chorob a škůdců 
c) průběžné sledování kvality obilovin 
 

Nové a zemědělskými podniky žádané  trendy v hodnocení kvality a posklizňovém ošetřování obilovin 
směřují ve svém důsledku k zajištění ekonomické efektivnosti, snižování nákladů na hodnocení kvality, 
zefektivnění procesů skladování obilovin a implementaci rychlých metod zjišťování nových i stávajících 
parametrů kvality obilovin.  
 

Cílovou skupinou beneficientů jsou především: 
 zemědělští podnikatelé a jejich zaměstnanci a spolupracující osoby 
 výrobci krmiv nebo potravin nebo jejich zaměstnanci 
 vlastníci zemědělské a lesní půdy nebo jejich zaměstnanci 

 

Účastnický poplatek je 400,- Kč/osoba (300 Kč/osoba pro členy SMA ČR). Poplatek se bude hradit 
v hotovosti na místě. Kapacita kurzu je 20 osob. Pro všechny přítomné je zajištěno občerstvení.  
 

Přihlášení na seminář online: 
http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/  
- po zadání názvu pořadatele „Společnost mladých agrárníků“ se Vám zveřejní všechny semináře, 
které pro Vás pořádáme i s aktivním odkazem na přihlášení 
- bez přihlášení se nebudete moci daného semináře bohužel zúčastnit  

 
Marie Balabánová, balabanova@smacr.cz, +420 732 522 074 
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