POZVÁNKA NA WEBINÁŘ

Precizní zemědělství v rostlinné
výrobě - zavádění nových
technologií v zemědělství
Cílem webináře je rozšíření znalostí účastníků o nových technologiích a praktických
postupech uplatnitelných v precizním zemědělství v návaznosti na výzvy spojené s
připravovanými a nově zaváděnými ekoschématy, od jejichž realizace se bude nově
odvíjet přístup k zemědělským podporám. V detailních souvislostech budou účastníci
obeznámeni s podstatou ekosystémových služeb, chytrým způsobem využívání
biopásů pro podporu biodiverzity a ochraně přírodních zdrojů používaných zemědělci
pro produkci potravin. Dozvědí se o významu refugií v krajině, seznámí se s
podstatou populační dynamiky hmyzu i trofických interakcí. Naučí se zpracovávat
efektivně obrazové informace pomocí vegetačních indexů a interpretovat je v
návaznosti na agronomická sledování. V neposlední řadě se dozvědí o významu
časových řad a jak je využívat pro odhad výnosů pří využití dálkového průzkumu v
návaznosti na informace z výnosoměrů.
.
Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací akce.

Místo konání: online Microsoft Teams
Čas: 9:00 – 15:30
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Termíny a odkazy na registraci
(s ohledem na nutné omezení počtu sledujících Vás prosíme o výběr konkrétního
termínu, který Vám vyhovuje a registraci přes přiložený odkaz. Pokud bude kapacita
naplněna, vyberte jiný termín).

22. 2. 2022 - odkaz
25. 2. 2022 - odkaz
1. 3. 2022 - odkaz
4. 3. 2022 - odkaz
8. 3. 2022 - odkaz
11. 3. 2022 – odkaz
15. 3. 2022 - odkaz
18. 3. 2022 - odkaz
22. 3. 2022 - odkaz
25. 3. 2022 - odkaz

Program webináře:
1.

Úvod do biodiverzity v zemědělské krajině
lektor: doc. RNDr. Milan Řezáč, Ph.D.

2.

Ekosystémové služby v zemědělství
lektor: doc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D.

3.

Opatření pro podporu biodiverzity
lektoři: Ing. Hana Foffová, RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D.

4.

Sběr dat, jejich zpracování a robotická technika
lektor: doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.

5.

Dálkový průzkum země v zemědělství
lektorka: Ing. Kateřina Křížová

6.

Precizní zemědělství a senzorika
lektor: Ing. Jan Lukáš, Ph.D.

Lektoři působí na akademické půdě Výzkumného ústavu rostlinné výroby a České
zemědělské univerzity v Praze.
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Organizační pokyny a přihláška

Webinář je pro účastníky zdarma.
V případě jakýkoliv dotazů, nebo technických problémů, kontaktujte:
Ing. Lenka Rychlá
tel.: 606681089
email: rychla@zscr.cz
Při registraci, prosím, uveďte VŠECHNY následující údaje:
-

Jméno a příjmení
Název právnické osoby její sídlo nebo adresa fyzické osoby
IČ
Věk do 40 let nebo nad 40 let
Uveďte kategorii, do které spadáte (dle typů uvedených po rozkliknutí
rozbalovacího okna v registračním formuláři)
Kontaktní email

Uvedené informace
spolufinancovány v
akce, proto Vaše
zpracováním Vámi
zpracování.

musíme uvádět na prezenční listině, jelikož semináře jsou
rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací
přihláška na seminář je současně Vaším souhlasem se
uvedených osobních údajů fyzické osoby pro tento účel

Osobní údaje budou v souladu s nařízením EP a Rady (EU) č. 679/2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zpřístupněny také Státnímu
zemědělskému intervenčnímu fondu a Ministerstvu zemědělství pro účely
administrace, kontroly a evaluace Programu rozvoje venkova na období 2014–2020“.
Pozvánka bude uvedena také na stránkách organizátora:
https://ivzops.cz/cz/
https://www.zscr.cz/
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