Odbor rastlinnej výroby SAPV

4.
November
2014

Miesto konania

3. cirkulár

Termín

Vás pozývajú na XXI. vedeckú konferenciu

NPPC-VURV
Piešťany

CIELE VEDECKEJ KONFERENCIE
Prezentovať najnovšie poznatky a trendy vo výskume a šľachtení poľnohospodárskych rastlín
zameranom na:


zvýšenie kvality potravín pestovaním rastlín so zvýšeným obsahom cenných látok,



zvýšenie bezpečnosti primárnych zdrojov a produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu.

PROGRAM KONFERENCIE
8.00 – 9.00 hod
9.00 – 9.40 hod
9.40 – 10.20 hod

10.30 – 11.10 hod

11.10 – 11.50 hod

12.30 – 13.00 hod
13.00 – 13.20 hod

13.20 – 13.40 hod
13.40 – 14.00 hod

14.00 – 14.20 hod
14.20 – 14.40 hod

14.50 – 15.10 hod
15.10 – 15.30 hod

15.30 – 15.50 hod

15.50 – 16.10 hod

Registrácia účastníkov
VYZVANÉ PREDNÁŠKY
Tatiana Čermáková
Pestovanie plodín na technické účely a chov včiel
Vladimír Nesvadba
Tvorba genofondu a jeho využití v nových směrech šlechtění chmele
Prestávka 10 min
Peter Hozlár a kol.
Vplyv hnojenia na významné obsahové a kvalitatívne parametre
ovsa siateho a nahého
Michaela Havrlentová a kol.
Parametre kvality semena maku siateho
Obed 11.50 – 12.30 hod
Posterová sekcia
PRIHLÁSENÉ PREDNÁŠKY
Filip Karásek a kol.
Vliv použití žluté pšenice Citrus v krmné dávce brojlerových kuřat na parametry
užitkovosti
Ondřej Šťastník a kol.
Stanovení antioxidační kapacity u potkanů krmených žlutou pšenicí Citrus
Mária Presinszká a kol.
Detekcia génov flanon 3-hydroxylázy u pšenice s neštandartným
sfarbením obilky
Klára Štiasna a kol.
Vzťah medzi múčnatosťou obiliek pšenice a výskytom alely Wx-B1
Erika Korbelová a kol.
Reakcia rastlín papriky ročnej (Capsicum annuum, L.) na umelú
inokuláciu vírusom mozaiky tabaku
Prestávka 10 min
Eva Candráková
Vplyv vybraných faktorov na kvalitu semena hrachu siateho
Petra Mikušová a kol.
Vplyv klimatických podmienok na výskyt mikroskopických húb na bobuliach hrozna
na Slovensku
Andrea Lančaričová a kol.
Vplyv odrody a roku pestovania na obsah oleja, zloženie mastných kyselín a úrodu
semena maku siateho (Papaver somniferum, L.)
Miroslav Švec a kol.
Náčrt evolúcie rodu Secale

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Dátum konania - 4. november 2014
Miesto konania - zasadacia miestnosť NPPC-VÚRV
......................Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany

Z konferencie bude vydaný zborník abstraktov
Pokyny pre prezentáciu:


Príspevky budú prezentované formou vyžiadaných a prihlásených prednášok/referátov a
posterov.



Na vyžiadané prednášky sa predpokladá časový limit 40 minút s diskusiou a na prihlásené
referáty limit 15-20 minút s diskusiou.



Pri prezentácii prednášky je možné použiť dataprojektor.



Plocha pre prezentáciu posteru 80 x 100 cm.



Rokovací jazyk je slovenský a český

Pri registrácii požadujeme predložiť avízo o platbe, vydané Vašou bankou.

Organizačný výbor konferencie:
Ing. Valéria Šudyová, PhD. (sudyova@vurv.sk)
Ing. Svetlana Šliková, PhD. (slikova@vurv.sk)
Mgr. Katarína Ondreičková, PhD. (ondreickova@vurv.sk)
Jarmila Poništová (ponistova@vurv.sk)

