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ŠKODLIVÉ  ORGANISMY  VE  SKLADECH - 

RIZIKO  PRO  BEZPEČNÉ  POTRAVINY 
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Seminář se koná dne 27.června 2012 v budově Ministerstva 

zemědělství , sál č. 101, I. poschodí; Praha 1, Těšnov 17 

 

 

 



 
Seminář je určen pro  pracovníky zemědělské prvovýroby, organizace zajišťující 

skladování  zemědělských rostlinných substrátů včetně organizací skladující 

rostlinné komodity pro potřeby potravinářského průmyslu. Cílem tohoto 

semináře je poskytnout nové informace z oblasti ochrany proti škodlivým 

organismům ohrožující skladované produkty a jejich rizik pro člověka, zvířata 

s vazbou na bezpečné potraviny a krmiva. 

 

 

Program semináře: 
9.00 hod.  -  prezence, káva 

9.30 hod.  -  zahájení semináře 

9.45  -  13.30 hod.  -  přednášky 

13.30 hod.  – závěr semináře 

 

 

 Zahájení 
     Ing. Vladimír  Řehák, CSc., Česká společnost rostlinolékařská, Praha 

 

 Úvodní slovo 
     Ing. Josef Svoboda, CSc., Českomoravské sdružení organizací zemědělského  

      zásobování a nákupu 

 

 10 let existence EFSA a jeho úloha v oblasti ochrany zdraví rostlin 
     Ing. Petr Beneš, Ministerstvo zemědělství, Praha 

 

 Ohrozí výskyt fuzarióz v obilovinách kvalitu potravinářských surovin 

a krmiv  v letošním roce? 
     Dr. Marie Polišenská. Ph.D., Zemědělský výzkumný ústav, Kroměříž, s.r.o. 

 

 Zamořenost skladů skladištními škůdci v ČR a EU - významné riziko 

pro konzumenta 
     Ing. Václav Stejskal, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha – Ruzyně 

 

 Zoonózy  jako riziko pro potraviny rostlinného původu 
     Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno 

 

 Roztoči – vážné nebezpečí pro konzumenta 
     Mgr. Jan Hubert, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha – Ruzyně 

 

 Racionální ochrana skladů a skladovaných rostlinných substrátů 
      Ing. František Blažek, Bayer s.r.o., Praha 

 

 Skladištní škůdci – možnosti ochrany 
      Ing. Pavel Šíma, Arysta LifeScience, Praha 

 



 

 

Odborní garanti semináře: 

 
 Ing. Antonín Svoboda, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel./fax: 221 082 270 (265) 

      e-mail: sekretariat@rostlinolekari.cz 

 Dana Pešková, CMSOZZN, Opletalova 4, 113 76 Praha 1, tel.: 242 444 511 (512),    

e-mail:cmsozzn@cmsozzn.cz 

 

 

 

 

 

 

 

Organizační pokyny: 

 
 seminář se koná  dne 27- června 2012 (středa) v budově Ministerstva zemědělství, 

Těšnov 17, Praha 1, zasedací sál č. 101 (I.poschodí) 

 spojení: Metro trasa „C“ a „B“, výstup stanice Florenc, nebo tramvaj  č.8, a 24 – 

stanice Florenc, tramvaj č. 3, zastávka Těšnov 

 akce bez vložného 
 cestovné a případně další náklady si hradí účastníci semináře sami nebo jejich 

vysílající podnik 

 závaznou přihlášku zašlete poštou nebo e.mailem:cmsozzn@cmsozzn.cz nebo 

sekretariat@rostlinolekari.cz  nejpozději  do 25. června 2012 

mailto:sekretariat@rostlinolekari.cz

