
 
 
 
 
                                     

 
 

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ 
 
 
 

Výskyt houbových chorob 
obilnin, odrůdová odolnost 

a ochrana porostů 
 
 

Cílem projektu zaměřeného na vzdělávání je zajistit transfer nových poznatků vědy a 

výzkumu (ze zahraniční literatury i vlastní výsledky výzkumu) do praxe. Na 

seminářích budou účastníci seznámeni s aktuálními údaji o výskytu houbových 

chorob na území ČR a o změnách druhového a rasového spektra. Získají také 

informace o výsledcích analýzy rizikových faktorů pro výskyt chorob a informace o 

komplexním přístupu k ochraně porostů obilnin. Objektivní údaje o rezistenci odrůd, 

pomohou pracovníkům zemědělské prvovýroby lépe se orientovat v současné široké 

nabídce odrůd. 

 

 

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce. 

 

 

Termín a místo konání: 

15. 2. 2017, JASANKA s.r.o., Chabrovice 9,   

392 01 Skopytce – Chabrovice 



 

 

P R O G R A M   S E M I N Á Ř E 

 
Výskyt houbových chorob obilnin, odrůdová odolnost a ochrana porostů  

 

8.30 – 9.00  Prezence účastníků 

9.00 – 15.00 

1) Výskyt klasových fuzarióz  u pšenice na území ČR a možnosti ochrany (J. 
Chrpová, T. Sumíková) 
Přednáška přináší nejnovější poznatky o výskytu klasových fuzarióz na území ČR a o 
rizikových faktorech pro výskyt této choroby.   V současné době bylo zjištěno, že 
dochází ke změnám v druhovém spektru původců klasových fuzarióz. Podle 
nejnovějších poznatků dochází k většímu výskytu F. poae u pšenice především 
v suchých ročnících, které jsou nepříznivé pro výskyt F. graminearum. U klasových 
fuzarióz představuje cílená fungicidní ochrana spolu s pěstováním odrůd s vyšším 
stupněm rezistence nejúčinnější ochranné opatření. V přednášce budou uvedeny 
aktuální informace o úrovni rezistence odrůd pšenice pěstovaných na území ČR. 
2) Epidemie rzí na pšenici (A. Hanzalová, T. Sumíková) 
Přednáška zahrnuje nové poznatky o šíření rzi plevové, rzi travní a rzi pšeničné na 
pšenici, dále sleduje mechanismy šíření a infekce rzemi v ČR a v evropském měřítku. 
Zabývá se i odrůdovou odolností a způsoby ochrany pšenice proti rzem. 
3) Nejvýznamnější původci listových skvrnitostí pšenice (A. Hanzalová, J. 
Palicová) 
Charakterizace nejvýznamnějších houbových původců listových skvrnitostí pšenice, 
způsoby jejich rozlišení v polních podmínkách, změny v jejich rozšíření v posledních 
letech v ČR, ochrana proti nim. 
4) Možnosti ochrany drobnozrnných obilnin proti snětím (V. Dumalasová) 
Sněti mohou být příčinou závažných ztrát na výnosu a kvalitě obilnin, především v 
ekologickém zemědělství, kde fungicidní ošetření osiva není možné. Přednáška 
přináší přehled informací o snětích prašných a snětích mazlavých vyskytujících se na 
pšenici, ječmeni, žitě a ovsu. Pozornost je věnována hostitelským okruhům, škodlivosti 
a možnostem ochrany. K metodám ochrany pšenice proti mazlavým snětím patří 
aplikace fungicidů, odolných odrůd a agrotechnických opatření. 
5) Původci chorob pat stébel obilnin (J. Palicová) 
Choroby pat stébel, a to především pravý stéblolam, nabývají v posledních letech v ČR 
na významu. Přednáška bude zaměřena na včasnou diagnostiku jednotlivých 
patogenů, možnosti ochrany a odolnost odrůd ke stéblolamu. Pozornost bude 
věnována též rezistenci k fungicidům v širším evropském kontextu. 
 

Lektoři:  Ing. Jana Chrpová, CSc., Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D. 

Mgr. Jana Palicová, Ph.D., RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D. 

Mgr. Taťána Sumíková, Ph.D. 
 
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 

Zemědělský svaz České republiky  
 



 
Organizační pokyny a přihláška 
 

Vložné na semináři včetně podkladových materiálů činí 200 Kč, bude hrazeno při 

prezenci. 

Stravování bude zajištěno.     

 

Přihlášky zasílejte nejpozději do 10. 2. 2017 na tyto kontaktní údaje: 

Iva Míková 
ZS ČR, Územní organizace Tábor  
Purkyňova 2533 
390 02 Tábor 
Email: zs.tabor@volny.cz 
Mobil: 728 066 974 
 
Při přihlašování, prosím, uveďte VŠECHNY následující údaje: 

- Jméno a příjmení 
- Věk do 40 let nebo nad 40 let 
- Název PO + sídlo nebo adresa FO 
- IČ 
- Uveďte, zda se jedná o soukromého zemědělce nebo zaměstnance nebo 

rodinného příslušníka soukr. zemědělce, který u něj pracuje, ale není jeho 
zaměstnanec, příp. jinou alternativu 

- Kontaktní mail 
 
Uvedené informace musíme uvádět na prezenční listině, jelikož semináře jsou 
spolufinancovány v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce. 
 

Pozvánka s programem a přihláškou bude uvedena také na: http://www.ivzops.cz 

 

mailto:zs.tabor@volny.cz
http://www.ivzops.cz/

