Chmelařský institut s.r.o.
HOP RESEARCH INSTITUTE CO., LTD.
Kadaňská 2525, 438 01 ŽATEC, Czech Republic

si Vás dovoluje pozvat na:

WORKSHOP
k projektu „Chytrá chmelnice“,
který se uskuteční ve virtuálním prostředí Microsoft Teams

ve čtvrtek 15. dubna 2021 od 9 hod.
s živým vysíláním ze Žatce a Tršic.

PROGRAM
8:55 h

Online přihlašování, prezence
Internetový odkaz zaslán v samostatném e-mailu
Přihlašujte se, prosím, ve formátu „Příjmení – Sídlo společnosti“, např. Donner – Žatec

9:00 h

O projektu „Chytrá chmelnice“
Ing. Pavel DONNER, Ph.D., Oddělení agrotechniky chmele

9:05 h

Vyhodnocení výsledků z roku 2020 – část agrotechnická
Ing. Pavel DONNER, Ph.D., Oddělení agrotechniky chmele

9:30 h

Vyhodnocení výsledků z roku 2020 – část ochranářská
Ing. Markéta TREFILOVÁ, Oddělení ochrany chmele
Ing. Josef VOSTŘEL, CSc., Oddělení ochrany chmele

10:00 h

Prognostické modely (peronospora a mšice chmelová)
Ing. Ivo KLAPAL, Oddělení ochrany chmele, pracoviště Tršice

10:20 h

Webové stránky, přístup k meteodatům a jejich archivace
Provoz meteostanic v roce 2021
Ing. Pavel DONNER, Ph.D., Oddělení agrotechniky chmele

10:35 h

Online diskuse, zodpovídání dotazů
Ing. Pavel DONNER, Ph.D., Oddělení agrotechniky chmele
Ing. Radovan BREUSS, Breuss Technology s.r.o.
Oddělení ochrany chmele online (Ing. Trefilová, Ing. Klapal, Dr. Vostřel)

11:00 h

Závěr

Změna programu a nefunkčnost MS Teams vyhrazena.
Přednáškové časy jsou orientační a mohou se změnit.

Na projektu participují:
Chmelařský institut s.r.o.
Breuss Technology s.r.o.
Svaz pěstitelů chmele ČR
Plzeňský Prazdroj, a.s.

CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec
Bohemia Hop, a.s.
ARIX a.s.
CHMEL spol. s r. o.
TOP HOP spol. s r. o.

MAPA pokrytí stanic:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1rAZWdtt4riVLOkfybpbke4y76DZb6lQ9&ll=
49.61129691714549%2C15.227121048176517&z=8

VŠEOBECNÉ INFORMACE
Pořadatel:

Chmelařský institut s.r.o., Kadaňská 2525, Žatec.

Garant:

Ing. Josef Ježek, Ph.D. (tel.: 602 408 854, e-mail: jezek@chizatec.cz),
administrace MS Teams, režie přenosu.

Vložné:

bez vložného, volný přístup.

V Žatci 12. dubna 2021
Za pořadatele:

Ing. Josef Patzak, Ph.D. v. r.
jednatel
Informace o workshopu jsou publikovány na stránkách CHI:

http://www.chizatec.cz/workshop-k-projektu-chytra-chmelnice-online/?arc=1454&back=1
Poděkování
Projekt „Chytrá chmelnice“ je řešen v rámci dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na období let
2018–2022, MZE–RO1321: „Výzkum kvality a produkce českého chmele z hlediska konkurenceschopnosti a
klimatických změn“ s finanční podporou Ministerstva zemědělství.

Informace k virtuálnímu přihlašování na workshop
CHI organizuje virtuální workshop prostřednictvím bezplatné verze platformy Microsoft
Teams, která k 12. 4. 2021 umožňuje přihlášení až pro 300 účastníků s dobou trvání schůzky
maximálně 24 hodin. Tento režim se předpokládá i ke dni konání workshopu. Přenos se
nikde nezaznamenává vyjma „chatu“ (GDRP).
Důležité! Účastník workshopu si NEMUSÍ tento program dopředu NAINSTALOVAT. Přihlásit
se může i z „chytrého telefonu“. Po kliknutí na sdílený odkaz si vybere možnost „Pokračovat
v tomto prohlížeči“

... načte se další dialogové okno,
... napíše, kdo se přihlašuje [prosíme o formát např. „Toman Žatec“, „Jurečka Tršice“],
... a klikne na „Připojit se“.

Prosíme, abyste si vypnuli mikrofon, symbol zde.
Pokud tak neučiníte, vypne Vám ho garant.
V případě odlišností výše uvedených postupujte intuitivně.

Po celou dobu přenosu se bude v dolní části zobrazovat tato dialogová lišta:

ze které využijete následující tlačítka:
Vaše webkamera je vypnutá, nebo ji nemáte nainstalovanou vůbec.

Váš mikrofon je vypnutý, nebo nemáte připojené zařízení s přenosem zvuku.

Během prezentací nebude vyhrazen prostor pro dotazy. Pokud nám přesto
budete chtít něco aktuálně sdělit, využijte symbol „bubliny“. Pamatujte, že text si
mohou přečíst všichni účastníci!

Jakmile garant vyzve přihlášené k položení dotazů, přihlásíte se symbolem „ruky“ a
vyčkáte, až Vás přepne do vysílání. Pořadí určuje garant.

Seznam aktuálně přihlášených účastníků, jejichž pravá identita není ověřována.

Červené tlačítko znamená, že opouštíte workshop.
Pokud o něj náhodou zavadíte, nic se neděje, přihlásíte se znovu kliknutím
na samostatně zaslaný odkaz.

Zásah proti asociálnímu chování ve virtuálním prostředí
Garant si vyhrazuje právo použít funkci „Odebrat účastníka ze schůzky“, pokud by se
jeho chování během přenosu či v „chatu“ příčilo dobrým mravům, častoval účastníky
urážlivými, vulgárními, rasistickými projevy, nebo se pokoušel jakýmkoli jiným
způsobem mařit přenos.

Informace o návaznosti na legislativu
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
§2
Základní pojmy
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
d) integrovanou ochranou rostlin souhrn opatření, která po zvážení veškerých dostupných
metod ochrany rostlin potlačují rozvoj populací škodlivých organismů, podporují přirozené
mechanismy ochrany před škodlivými organismy a snižují rizika pro lidské zdraví a životní
prostředí,
§5
Integrovaná ochrana rostlin
(2) Profesionální uživatel je při rozhodování o využití integrované ochrany rostlin povinen
vždy zabezpečit optimální růst zdravých rostlin a zdravotní nezávadnost a kvalitu rostlinných
produktů při co nejmenším narušení zemědělských ekosystémů a zvážit použití opatření
integrované ochrany rostlin stanovených prováděcím právním předpisem.

Vyhláška č. 205/2012 Sb., o obecných zásadách integrované ochrany rostlin
§2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) prahem škodlivosti vědecky podložený stupeň výskytu škodlivého organismu, při kterém je
nutno provést ochranné opatření, aby se zabránilo hospodářské škodě v důsledku
negativního vlivu škodlivého organismu na snížení výnosu nebo kvality rostliny nebo
rostlinného produktu,
b) systémem varování postup informování o očekávaném nebo potvrzeném výskytu nebo
o šíření škodlivého organismu, který může způsobit ekonomicky významnou škodu.
§3
Obecné zásady integrované ochrany rostlin
(2) Sledování výskytu škodlivých organismů se provádí pomocí postupů a nástrojů
zveřejněných podle zákona, které zahrnují zejména pozorování na místě, systémy varování,
předpovědi výskytu škodlivých organismů a metody jejich včasného určení nebo využívání
poradenství poradců odborně kvalifikovaných podle zákona.
(3) Výběr způsobu ochrany rostlin je založen na základě objektivní analýzy předpokladu
napadení škodlivým organismem nebo výsledků sledování výskytu škodlivých organismů,
přičemž se využijí prahy škodlivosti, pokud jsou pro dotčený škodlivý organismus nebo
pěstovanou rostlinu stanoveny a zveřejněny podle § 5 odst. 4 písm. b) a e) zákona.

