
Česká společnost rostlinolékařská                

Pobočka rostlinolékaři Jižní Moravy za spolupráce a finanční 

podpory  Ministerstva zemědělství ČR 
                                                                                         

pořádají odborný seminář 

 

Hospodaření zemědělců v podmínkách integrované  

ochrany rostlin a  aktuální problémy 

 
Zavedení Integrované ochrany rostlin  přineslo řadu nejasností a problémů do povinností 

zemědělců. Vysvětlení změn  a zkušeností z kontrol prováděných pracovníky ÚKZÚZ   a  

osvětlení významu některých prvků v systému integrované ochrany rostlin a řada dalších 

poznatků bude předmětem tohoto semináře. Seminář je určen pro zemědělce, farmáře, vinaře, 

ovocnáře, školkaře, státní správu a další zájemce. 

 

Termín semináře :  18.října  2016 

                Místo konání :  Hustopeče u Brna v sále Kulturního domu 

                                         Herbenova č.4   

Program: 

  

8.30 – 9.00  prezence účastníků                  

9.00 – Zahájení 

      Stále více musíme počítat s průběhem počasí   

      RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc., ředitel pobočky ČHMÚ Brno 

      Integrovaná ochrana rostlin a povinnosti zemědělců 

      Ing. Milan Zapletal,CSc, Česká  společnost rostlinolékařská, Brno 

           Pěstební technologie v systému integrované ochrany rostlin     
           Prof.Ing. Jan Křen, CSc. Mendelova univerzita Brno  

           Rostlinolékařský portál a jeho  využití v zemědělské praxi 

      Ing. Jakub Beránek, Ph.D., ÚKZÚZ Brno 

           Biopesticidy u nás a ve světě 

 RNDr. Aleš Kuthan,CSc., Česká společnost rostlinolékařská, Praha 

 Bezpečné používání přípravků na ochranu rostlin –evropský projekt 

 Ing. Eliška  Princová, Česká  asociace ochrany rostlin (CCPA  a  ESPA) 

           Zkušenosti z rostlinolékařských kontrol 
      Ing. Andrea Blažková, ÚKZÚZ Brno 

       Diskuse a závěr semináře 
 

 

Předpokládané ukončení semináře  14.30 hodin.  



Účastníci  obdrží po absolvování   potvrzení o proškolení, které se vykazuje při  

kontrole  povinností a práce zemědělců v Integrované ochraně rostlin.   

 

                

Organizační pokyny: 

 
Seminář se koná 18. října 2016 

Místo : Hustopeče u Brna, kulturní dům, Herbenova ul.č.4. Do ulice Herbenova se 

dostanete z Dukelského náměstí, nahoře za kostelem projetím krátké ulice Smetanova, která 

pokračuje jako ulice  Herbenova. Parkování  je možné přímo u kulturního domu. 

 

Přihlášku na seminář je nutno zaslat předem,  do 12. 10.  2016 s požadovanými údaji 

účastníků, aby mohli obdržet potvrzení v závěru  semináře. 

Přihlášky je možno poslat  e-mailem na dagmar.obdrzalkova@seznam.cz , nebo účast nahlásit  

telefonem 722913337, nebo 724006988. Prosíme  raději o přihlášky e-mailem, přímo vepsané 

do tabulky v přihlášce, nebo  na adresu: Česká společnost rostlinolékařská, Pobočka 

rostlinolékaři Jižní Moravy, Ing. M. Zapletal CSc.,  Brno, Kroměřížská 3, 627 00. 

   

Pro účastníky  je zajištěno občerstvení a pomocné materiály. 

 

Poplatek za účast ve výši 200,- Kč za osobu  může být uhrazen  v hotovosti u prezence nebo 

převodem na základě vystavené faktury. 

 

Přihláška účastníků semináře Integrované ochrany rostlin 

 18. 10. 2016,  Hustopeče u Brna 

 

Podnik : 

 
Přihlašujeme účastníky: 

 

Jméno a příjmení ,titul        Bydliště včetně PSČ 
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