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Dvacátý týden roku 2016 byl pro troubské výzkumníky z firmy Zemědělský výzkum spol. s r.o. obdobím,
kdy naplánovali presentaci svých výzkumných poznatků široké zemědělské i laické veřejnosti. Transfer
výzkumných výsledků, ale i popularizace práce výzkumníka a šlechtitele a jejich výsledků považuje
troubské pracoviště za nedílnou součást své činnosti a spatřuje v nich i širší sociálně ekonomický
význam své činnosti.

ÚTERÝ
bylo věnováno pedologické a pěstitelské
problematice. Ve spolupráci s VÚZT Praha
Ruzyně byla uspořádána na pokusném
pozemku u obce Velešovice polní prezentace rozsáhlých provozních
experimentů, jejichž hlavním cílem je doporučit zemědělské praxi
některé zásahy zlepšující půdní strukturu a úrodnost. Při dlouhodobém monokulturním pěstování
kukuřice může docházet i na mírně svažitých parcelách k půdní erozi i k negativním změnám ve
fyzikálních, chemických a biologických vlastnostech půdy. Zapravení kompostu může být jednou z cest
jak vrátit do půdy organickou hmotu. Na půdních sondách byl demonstrován rozdílný stav jímavosti
a vododržnosti půdy v různých režimech hospodaření.

STŘEDA
byla ve znamení účasti troubského pracoviště na polním dnu
pořádaném Mendelovou univerzitou Brno pod názvem Mendel
Grass. Kromě prezentace tištěných materiálů s výsledky výzkumu
mohli návštěvníci shlédnout společné
polní pokusy prověřující např. různé
způsoby zakládání vybraných jetelovin
s následným sledováním kvalitativních
parametrů.

ČTVRTEK A PÁTEK
při dni otevřených dveří v Troubsku se více než 180 žáků a studentů základních a středních škol podívalo
do laboratoří a na pokusné pozemky. Měli možnost nahlédnout do domácnosti čmeláků, podívat se
a prakticky si vyzkoušet izolaci DNA, ověřit si, že půda není mrtvou hmotou či ochutnat výrobky studené
kuchyně, při jejichž výrobě byly použity motýlokvěté plodiny. Cizrnová pomazánka či salát, fazolová
pomazánka či sladký krém ze světlicového oleje jsou malým příkladem. Věříme, že kromě zážitků
z návštěvy pracoviště si mladí návštěvníci odnesli i inspiraci pro budoucí
studia či budoucí povolání.

