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[11:14] Kovář Jan – Svaz pěstitelů cukrovky Moravy a Slezska 
Vážení, pokud vím tak strategii Farm to Fork EP neschválil, jaká je tedy závaznost této 
strategie pro ČR?  
 
[11:16] Šír Jiří – NM MZe 
Dobrý den. Právně vzato je Strategie F2F nezávazná, ale opakovaně EK avizovala, že 
směřování k plnění cílů strategie bude součástí kritérií pro schvalování strategických plánů 
členských států EU Evropskou komisí.  
 
[11:19] Vit Bittner - Svaz pěstitelů cukrovky Moravy a Slezska 
Principy F2F mohou být také zařazeny do nyní revidované směrnice 128/2009 o trvale 
udržitelném používání POR 
 
[11:24] Drozdová Jitka - MZe 
K revidované směrnici 128/2009/EC bude důležitá Dopadová studie, která se očekává a poté 
reakce jednotlivých ČS 
 
Mechanická opatření (plečkování, okopávka....)uvažovalo se bude na to personál? Zvláště 
nyní v době pandemie? 
 
[11:49] Pálka Václav - MZe 
Navržené intervence v integrované produkci a v osevních postupech kukuřice a řepky vítáme, 
jsou v souladu s Národním akčním plánem (NAP) k bezpečnému používání pesticidů v ČR. 
Konkrétně s dílčím cílem I. e) - přijmout preventivní opatření vedoucí ke snížení výskytu reziduí 
v povrchových a podzemních vodách. Stejně jako plánované rozšíření opatření ke snížení 
dopadu zemědělské prvovýroby v OPVZ VN Švihov i na další VN. U osevních postupů je třeba 
brát v potaz i snížení sortimentu polních plodin, a tím pádem i omezená možnost jejich střídání. 

[11:53] Menclová Karolína - ČMSZP 
Vzhledem k epidemiologické situaci, chci se zeptat jakou formou bude požadováno školení 
(prezenčně/distančně) resp. zda bude možné školení on-line do budoucna? Děkuji Menclová, 
ČMSZP 
 
[11:57] Zuzana Přibylová - ZUČM 
Děkuji Ing. Prášilovi a za ZUČM jeho návrhy podporuji.  

[12:35] Tampierová Martina – KZP ČR 
Aktuálně monitoringy chorob a škůdců umožňuje sledování  výskytu zavíječe kukuřičného, 
fomové hniloby řepky a jiných. Tyto možnosti monitoringu platí i pro jiné plodiny, tedy bylo by 
možné jejich využití po celou dobu závazku. dodáme podkladové materiály. 

[12:54] URBANKOVA PRO-BIO  
Pokud by bylo možné zaslat zmíněné výstupy a hodnocení opatření u VH Švihov na členy této 
prac. skupiny, budu ráda. Děkuji. Urbánková 
 
[12:58] Hnízdil Michal - ÚKZÚZ 
Řešitelé projektu AGRORISK! a ÚKZÚZ intenzívně jednají o úzké spolupráci, fakticky o 
praktickém propojení portálu AGRORISK! a Rostlinolékařského portálu, právě v oblasti rizik 
škůdců a patogenů, bude spuštěno již letošní jaro. 

 


