
  

 

 

 
Chmelařský institut s.r.o. 

Kadaňská 2525, 438 01 Žatec 

 

si vás dovoluje pozvat ve spolupráci s firmami: 

 

●Bayer s.r.o.  ●Syngenta Czech s.r.o. ●Sumi Agro Czech s.r.o.   

●Belchim Crop Protection ●BASF spol. s r.o. ●Biopreparáty, spol. s r.o 

●Manatech, a.s. 
 

na seminář zaměřený na 

OCHRANU CHMELE V ROCE 2019 
 

Žatec, přednáškový sál 

Chmelařského institutu s.r.o. 

 

5. března 2019 od 9:00 hod. 
 

 

 

Informace: 

 

Chmelařský institut s.r.o. 

Ing. Josef Vostřel, CSc., 415 732 122 

 
www.chizatec.cz 

 

 

Přihlášky (firma, jméno účastníka) zašlete nejpozději  

do 1. března 2019 do 13:00 hodin 
 

na adresu: akce@chizatec.cz 

 

 

 

Program semináře 
 

 

8:45–9:00 hod.   Prezence účastníků 

9:00–13:00 hod.   Přednášky, diskuze 

                            13:15–14:00 hod.           Oběd, závěr semináře 

 

http://www.chizatec.cz/


 

1. Ochrana chmele s přípravky firmy Bayer – Ing. Marián Havlíček, Bayer s.r.o. 

(9:00–9:30) 

 

2. Přípravky firmy Syngenta v roce 2019 – Ing. Jitka Procházková, Syngenta Czech 

s.r.o. (9:30–9:50) 

 

3. Ochrana chmele proti svilušce a mšici chmelové s využitím přípravků firmy Sumi 

Agro Czech s.r.o. – Ing. Gyongyi Bezděková, Sumi Agro Czech s.r.o. (9:50–10:10) 

 

4. Anti-rezistentní strategie v ochraně chmele proti mšici chmelové s využitím 

přípravku Teppeki, možnosti využití fungicidu Airone v ochraně chmele proti 

peronospoře chmelové – Ing. Pavel Hasman, Belchim Crop Protection NV  

(10:10–10:30) 

 

5. Fungicidy Bellis a Orvego v ochraně chmele proti peronospoře chmelové – RNDr. 

Jana Volková, BASF spol. s r.o. (10:30–10:50) 

 

6. Bio-fungicid Polyversum (Pythium oligandrum) – Ing. Petr Rubák, Biopreparáty, 

spol. s r.o. (10:50–11:10) 

 

7. Prezentace společnosti Manatech a jejích mikrobiologických preparátů – Ing. 

Zdeněk Šichan, Manatech, a.s. (11:10–11:30) 

 

8. Přestávka (11:30–11:45) 

 

9. Metodika ochrany chmele proti chorobám a škůdcům v roce 2019, metodická 

doporučení, perspektivní POR, výsledky pokusů a laboratorních testů z roku 

2018 – Ing. Josef Vostřel, CSc., Ing. Ivo Klapal, Chmelařský institut s.r.o., Žatec 

(11:45–13:00) 

 

10.  Diskuze a závěr 

 

11.  Oběd 

 

 

 

Změna programu vyhrazena. 

 

 
 

 

 

   
 Během akce jsou pořizovány fotografie a audiovizuální záběry. 

Vstupem na akci a zápisem do prezenční listiny účastník vyjadřuje souhlas s použitím výše uvedených záznamů 

pro publicitu organizátorů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

(„GDPR“). Bližší informaci o nakládání s Vašimi osobními údaji v naší firmě naleznete na našich webových 

stránkách www.chizatec.cz.  

 


