Česká technologická platforma pro zemědělství
ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze,
Výzkumným ústavem rostlinné výroby a Výzkumným ústavem pícninářským
si Vás dovoluje pozvat na konferenci s mezinárodní účastí

Rezistence škodlivých organismů
proti přípravkům na ochranu rostlin
pořádanou pro pracovníky ze zemědělské praxe a poradenství, ale i další zájemce
o tuto aktuální problematiku,

která se koná v pátek 26.10.2018 od 9:00 hodin
v Klubu „C“ v areálu České zemědělské univerzity v Praze Suchdole
Konference je zaměřena na problematiku rezistence hmyzích škůdců, polních
plevelů a původců chorob plodin vůči přípravkům na ochranu rostlin.
Jak rezistence vzniká? Jaké jsou její mechanismy? Jak je uskutečňován
monitoring rezistence v ČR a v okolních zemích? Jaké jsou její dopady a jaké
jsou možnosti regulace rezistentních populací?
Vzhledem k omezené kapacitě 60-80 osob se prosím zaregistrujte co nejdříve!
Konference je pořádána za podpory Ministerstva zemědělství ČR
při České technologické platformě pro zemědělství

Předběžný program:
8:30 - 9:30 Prezence (Klub C)
9:30 - 9:40 Zahájení
9:40 – 10:00 Mechanismy vzniku a dopady herbicidní rezistence (prof. Ing. J. Soukup, CSc., ČZU)
10:00 – 10:20 Mechanismy a důsledky insekticidní rezistence (prof. Ing. RNDr. F. Kocourek, CSc., VÚRV)
10:20 – 10:40 Mechanismy a rozvoj fungicidní rezistence v ČR (Ing. J. Mazáková, Ph.D., ČZU)
10:40 - 11:00 Přestávka
11:00 - 11:20 Rezistence škodlivých organismů na rostlinolékařském portálu ÚKZÚZ (Ing. Š. Radová, Ph.D.,
ÚKZÚZ)
11:20 - 12:00 Monitoring herbicidní rezistence v Německu (Dr. L. Ulber, Julius Kühn Institut, Německo)

Oběd 12:00 – 13:00

13:00 – 13:20 Činnost Referenční laboratoře diagnostiky rezistence plevelů vůči herbicidům VÚRV
(doc. Ing. J. Mikulka, CSc., VÚRV)
13:20 – 13:40 Vývoj insekticidní resistence v ČR (Ing. M. Seidenglanz, AGRITEC/Ing. P. Kolařík, VÚPT)
13:40 – 14:00 Monitoring a testování herbicidní rezistence na ČZU Praha (Ing. P. Košnarová, Ph.D., ČZU)
14:20 – 14:40 Dopady rezistence na výrobce a distributory přípravků na ochranu rostlin (Zástupce výrobců
přípravků na ochranu rostlin)
14:40 – 15:00 Přestávka
15:00 – 17:00 Diskuse s přednášejícími, možnosti řešení konkrétních případů rezistence v zemědělských
podnicích.
17:00 Závěr

Informace pro účastníky:
Akce se uskuteční v klubu „C“ v areálu České zemědělské univerzity v Praze
Suchdole, Kamýcká 129, 165 21
GPS souřadnice: 50°7'47.537"N, 14°22'33.674"E
Možnost parkování na parkovištích ČZU pro hosty.
Prezence účastníků od 8:30 hodin
Předpokládaný konec v 17:00 hodin
Registrace účastníků, informace: p. Hana Raichlová, raichlova@af.czu.cz
katedra agroekologie a biometeorologie, Fakulta agrobiologie, potravinových a
přírodních zdrojů ČZU, tel. 224 382 776.
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