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ZPRÁVA Z PRŮBĚHU AKCE „SEMINÁŘ PĚSTITELŮ OVOCE“ 

 

Datum konání: 25. listopadu 2021 

 

Místo konání: VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY 

s.r.o., Holovousy 129, 508 01 Holovousy 

 

  

VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. (VŠÚO) 

pořádal akci pro ovocnářskou veřejnost s názvem „Seminář pěstitelů ovoce“ za podpory České 

technologické platformy rostlinných biotechnologií při Ministerstvu zemědělství. Seminář se 

konal 25. listopadu 2021. Z důvodu nastalé situace kolem šíření onemocnění Covid-19 

v České republice byla zvolena online forma semináře. Na seminář se přihlásilo celkem 

46 účastníků z řad ovocnářů, školkařů, šlechtitelů, zástupců ÚKZÚZ, OUČR a dalších 

příznivců z různých částí České republiky.  

 

Zahájení semináře se ujal Ing. Jan Náměstek, Ph.D. Po zahájení byly prezentovány 

zajímavé příspěvky výzkumných pracovníků nejen z VŠÚO Holovousy. Posluchači byli 

seznámeni s výsledky výzkumu v oblasti monitoringu výskytu patogenů ve výsadbách 

meruněk, detekce těchto patogenů, testování účinnosti vybraných pesticidů na detekované 

houbové choroby, oddalování nástupu kvetení meruněk a vlivu podnoží a výšky štěpování na 

růst a plodnost meruněk. Dále se webináře zúčastnili i výzkumní pracovníci z Univerzity 

Palackého v Olomouci a Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., Praha – Ruzyně, jejichž 

přednášky byly zaměřeny na mikrobiom meruněk hodnocený pomocí moderních metod 

sekvenování a na možnosti ochrany ovocných dřevin proti jarním mrazíkům. Součástí 

semináře byla i diskuze k prezentovaným tématům. 

 

Na semináři vystoupili také zástupci firem FERTISTAV CZ a.s., YARA Agri Czech Republic 

s.r.o. a AG Novachem s.r.o., kteří představili svá portfolia přípravků určených do ovocnářské 

výroby. 

 

Ovocnářská veřejnost byla informována o konání semináře mimo inzerce v tisku 

i prostřednictvím webových stránek VŠÚO. Po uskutečnění semináře byla na webových 

stránkách uveřejněna krátká zpráva o průběhu akce. 



 

Česká technologická platforma rostlinných biotechnologií – Rostliny pro budoucnost 2 
 

Přílohy 

 

Obrázek 1. Seminář pěstitelů ovoce v roce 2021 ve VŠÚO Holovousy s.r.o.  

 

Obrázek 2. Seminář zahájila Ing. Rejlová přednáškou na téma monitoring výskytu patogenů 

v meruňkových výsadbách 
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Obrázek 3. Seznámení posluchačů s výsledky účinnosti vybraných pesticidů proti nejčastěji 

identifikovaným patogenům v odumírajících pletivech stromů meruněk (Mgr. Michaela 

Kracíková) 

 

Obrázek 4. Prezentace výsledků výzkumu oddalování nástupu kvetení meruněk (Ing. Luděk 

Laňar, Ph.D.) 
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Obrázek 5. Seminář pěstitelů ovoce se konal v roce 2021 za podpory České technologické 

platformy rostlinných biotechnologií při Ministerstvu zemědělství 

 

 

Obrázek 6. Inzerce semináře na webových stránkách VŠÚO Holovousy s.r.o. 
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Obrázek 7. Zpráva o průběhu semináře na webových stránkách VŠÚO Holovousy s.r.o. 

 


