LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ

osobní

Technické muzeum pro Království české bylo založeno na slavnostní ustavující
schůzi v neděli 5. července 1908 v sále Obchodní a živnostenské komory v Praze.
Přítomné uvítal rektor České vysoké školy technické prof. F. Novotný, hlavní referát
přednesl prof. J. Gruber. Promluvili také prof. J. Stoklasa a K. C. Neumann. Na schůzi byl zvolen přípravný výbor, jeho předsedou se stal (tajenka), ředitel Akciové
strojírny v Praze-Karlíně (dříve Breitfeld, Daněk a spol.). Tato strojírna mj. sestavila
model vzorového cukrovaru, který se stal základem sbírek vznikajícího muzea.

Tajenka z minulého čísla: mormoni.
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Profesor Josef Pulkrábek
šedesátníkem
V běhu času, střídání ročních dob, setí
a sklizní, opakující se a nové výuky
dalších a dalších studentů je vhodné
připomenout si životní jubilea našich
kolegů. V říjnu – 29. 10. 2010 – oslaví
šedesátiny prof. Ing. Josef Pulkrábek,
CSc., člen redakční rady Listů cukrovarnických a řepařských, řádný profesor České zemědělské univerzity,
aktivní výzkumný pracovník v oblasti
agrobiologie a cukrovky především.
Vědecká činnost jubilanta, zaměřená
k cukrové řepě a v širším měřítku
k polním plodinám, je bohatá a jistě
ne konečná. Již v disertační práci řešil
aktuální otázky vztahu hustoty porostu a dávek dusíku na výnos a kvalitu cukrovky. V současné výzkumné
práci se zabýval a zabývá prvky moderní technologie pěstování cukrovky a krmné řepy, přičemž vychází
z biologických základů těchto plodin.
S tím souvisí i problematika a význam
postavení cukrovky a dalších plodin
v soustavě českého zemědělství.
Profesor Pulkrábek je autorem více
než 300 publikací, z toho 85 původních vědeckých prací, podílel se na
7 knižních publikacích a 18 skriptech.
Ve výuce na ČZU přednáší problematiku pěstování rostlin, zajišťuje předmět
zemědělské poradenství, vedl a vede
řadu diplomantů a doktorandů. Pravidelně vystupuje na odborných poradenských akcích, především v rámci
Svazu pěstitelů cukrovky Čech. Je členem vědecké rady FAPPZ ČZU v Praze, VÚRV v Praze-Ruzyni a několika
redakčních rad odborných časopisů.
Aktivně pracuje v komisi ÚKZÚZ pro
doporučování odrůd cukrovky, ve
Státní odvolací komisi MZe – cukrov
ka, České zemědělské společnosti,
působí ve studijních doktorských
programech ČZU v Praze jako předseda oborové rady – Speciální produkce
rostlinná, je členem oborové rady na
JČU v Českých Budějovicích.
Profesor Pulkrábek je osobností, která
se významně podílí na rozvoji našeho
oboru i na výchově specialistů.
Přejeme mu dobré zdraví, další úspěchy v práci, pohodu a osobní spoko
jenost.
Josef Šroller
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