
Termín konání:  5. února 2015
Místo konání: Brno

Pesticidy v zemědělství
snižování spotřeby, prokazování
nelegálních aplikací, falzifikace

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ
A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Prosíme o potvrzení Vaší účasti pesticidy@ukzuz.czna adrese
nebo prostřednictvím Kalendáře akcí na www.ukzuz.cz do 26. 1. 2015

pořádá

pod záštitou ministra zemědělství

Mariana Jurečky

konferenci

Termín konání:  5. února 2015
Místo konání: Brno, Univerzitní kampus Bohunice



8 30 00. – 9. REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

� Úvodní slovo� Úvodní slovo JurečkaDaniel (ÚKZÚZ)

� Pesticidy v zemědělství – fakta a souvislosti� Pesticidy v zemědělství – fakta a souvislosti Miroslav Florián (ÚKZÚZ)

� Průnik reziduí pesticidů do potravin: charakterizace problému
a možnosti minimalizace

� Průnik reziduí pesticidů do potravin: charakterizace problému
a možnosti minimalizace

Jana Hajšlová (VŠCHT)

� Prokazování použití nepovolených přípravků na ochranu rostlin
(POR) v ekologickém zemědělství

� Prokazování použití nepovolených přípravků na ochranu rostlin
(POR) v ekologickém zemědělství

Jiří Urban (ÚKZÚZ)
Martin Prudil (ÚKZÚZ)

� Opatření Národního akčního plánu ke snížení používání pesticidů
v ČR proti nelegálnímu používání POR

� Opatření Národního akčního plánu ke snížení používání pesticidů
v ČR proti nelegálnímu používání POR

Michal Hnízdil (MZe)

11 30 15. – 12. PŘESTÁVKA

� Incidence reziduí pesticidů ve vybraných potravinových
komoditách na českém trhu

� Incidence reziduí pesticidů ve vybraných potravinových
komoditách na českém trhu

Marie Suchanová (VŠCHT)

� Analytické možnosti zjišťování reziduí POR a falšování
přípravků

� Analytické možnosti zjišťování reziduí POR a falšování
přípravků

Ondřej Lacina (HPST, s.r.o.)

� Nepovolené přípravky a jejich používání� Nepovolené přípravky a jejich používání Pavel Minář (ÚKZÚZ)

� Analýzy reziduí POR v NRL ÚKZÚZ� Analýzy reziduí POR v NRL ÚKZÚZ Pavla Tieffová (ÚKZÚZ)

� Využití analýzy reziduí pesticidů pro kontrolu zemědělské
praxe

� Využití analýzy reziduí pesticidů pro kontrolu zemědělské
praxe

Petra Kosubová (ÚKZÚZ)

14 20 1 0. – 5.0 DISKUSE

Ukončení semináře 15.00 hod.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti pesticidy@ukzuz.czna adrese
nebo prostřednictvím Kalendáře akcí na www.ukzuz.cz do 26. 1. 2015.

Program

snižování spotřeby, prokazování nelegálních aplikací, falzifikace

Pesticidy v zemědělství

V případě zájmu o vydání Osvědčení o , uveďteúčasti na této akci toto
p .v oznámce on-line registračního formuláře na akci

Pozvánka na konferenci

Brno, Univerzitní kampus Bohunice
posluchárna A11/114

5. února 2015
8.30 hod.


