
 

 
 

3. cirkulář 

Kolokvium výzkumu a vývoje v ekologickém zemědělství v ČR 

 

Termín: 15.10. 2019, 10:00 – 16:00 

Místo: Velká zasedací místnost FAPPZ, Česká zemědělská univerzita v Praze 

Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 – Suchdol 
 

 

Racionale: výzkum v oblasti EZ zaznamenal v ČR v posledních letech dynamický vývoj. Institucí 

(státních, příspěvkových, veřejných i soukromých), které se mu věnují, je značné množství a 

vzájemná informovanost o výzkumu kolegů je klíčová pro další pozitivní rozvoj sektoru v ČR. 

 

Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství proto pořádá setkání zástupců českého 

výzkumu a vývoje v sektoru EZ (včetně neakademických pracovišť) a přizvaných zástupců státní 

správy. Témata příspěvků nejsou nijak dále vymezena. Registrace je otevřena i studentům, možná je 

i pasivní účast. 

 

Cíl: Vzájemná informovanost aktérů výzkumu v sektoru EZ; příležitost pro tvorbu konsorcií; 

příležitosti pro smluvní výzkum 

 

 

Program: 

 
9:30 10:00  registrace 

10:00 10:05 Lehejček, J. Úvodní slovo 
10:05 10:25 Schulzová, V. Nové strategie ověřování kvality a autenticity bioproduktů 
10:25 10:35 Moudrý, J. Představení aktuálních směrů výzkumu a aktivit v rámci EZ a navazujících témat 
10:35 10:45 Veverka, A. Historie Agrobio Rokycany 
10:45 10:55 Kopta, T. Využití LAKR pro výzkum EZ  
10:55 11:10  coffee break 
11:10 11:30 Souček, J. Výroba a aplikace kompostů jako zdroje organické hmoty 
11:30 11:50 Káš, M. Vliv agrotechniky na ztráty živin z půdy v podmínkách EZ 
11:50 12:00 Winkler, J. Vztah organických hnojiv a zaplevelení polních plodin 
12:00 12:10 Winkler, J. Diverzita plevelů v ekologickém a konvenčním zemědělství 
12:10 12:30 Janovská, D. Využití metody participatory plant breeding ve šlechtění pro ekologické zemědělství v ČR 
12:30 13:15  oběd 

13:15 13:25 Dvořák, P. Posun v ochraně porostů brambor v kontextu klimatické změny 
13:25 13:35 Kopta, T. Ověřování biologických přípravků pro pěstování zeleniny 
13:35 13:55 Bagar, M. Vývoj ekologického pěstování polních plodin a zeleniny na orné půdě z pohledu ochrany a výživy 
13:55 14:05 Kopta, T. Hodnocení kvality květnatých pásů v EZ 
14:05 14:25 Dostálová, A. Separace lístků a stonků leguminóz a rodinkový způsob chovu prasat se zapouštěním kojících prasnic 
14:25 14:40  coffee break 
14:40 15:00 Falta, V. Modelový ekologický sad – případová studie 
15:00 15:10 Vávra, R. Podpora ekologické produkce ovoce v ČR 
15:10 15:30 Hluchý, M. Vývoj, současný stav a efekty ekologického vinohradnictví a vinařství v ČR 
15:30 16:00 všichni Dialog o dalším ročníku a rozšíření formátu akce pro zemědělskou veřejnost 
16:00   závěr a rozloučení 

 


