ČESKÁ SPOLEČNOST ROSTLINOLÉKAŘSKÁ
pobočka Ústí nad Orlicí

si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci

PESTICIDY A JINÉ CIZORODÉ
LÁTKY A OCHRANA VOD
,

která se koná pod záštitou ministra životního prostředí
Mgr. Richarda Brabce
a radního pro životní prostředí a zemědělství Pardubického kraje
Ing. Václava Kroutila

ve čtvrtek 25. dubna 2019
v Kongresovém centru hotelu UNO v Ústí nad Orlicí
Konference je určena pracovníkům státní správy,
rostlinolékařské péče, zemědělské výroby, vodohospodářům
a dalším zájemcům o životní prostředí

Program konference
08:30 - 09:00
09:00 - 09:05
09:05 - 11:30
11:30 - 12:00

prezence účastníků
zahájení konference
přednášky
přestávka, občerstvení

12:00 - 14:00 přednášky
14:00 - 14:20 diskuze a závěr
14:20 společný oběd

Přednášky
Integrovaná ochrana rostlin jako jedna z cest k čistotě vod
RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., Česká akademie zemědělských věd, Praha
Erozní procesy v zemědělské krajině a možné transporty látek do
vodního prostředí
Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci,
Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí

Putování farmaceutik z odpadových vod do čistírenských kalů, půd
a rostlin
Prof. Ing. Igor Bodík, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislavě,
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, Oddelenie environmentálneho inžinierstva

Výskyt organických polutantů (pesticidů a jejich metabolitů, léků)
v tekoucích a stojatých vodních zdrojích v řece Orlici a VN Vrchlice
Ing. Martin Ferenčík, Ph.D.,
Povodí Labe s.p., Odbor vodohospodářských laboratoří, Hradec Králové

Odvozování norem environmentální kvality pro nebezpečné látky
Ing. Tomáš Mičaník, Ph.D.
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., pobočka Ostrava,
Oddělení ochrany jakosti vod

Využití kombinace vzorkování chemické a ekotoxikologické analýzy
k charakterizaci znečištění povrchových vod
Doc. RNDr. Branislav Vrana, Ph.D., Masarykova univerzita v Brně,
Přírodovědecká fakulta, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí,
Pracoviště: Kontaminace vody a související rizika

Půda - voda - pesticidy
Ing. Vladimír Řehák, CSc., Česká společnost rostlinolékařská, Praha

Chování pesticidů v půdě
Ing. Martin Kočárek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze,
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů,
Katedra pedologie a ochrany půd

Problematika glyfosátu vzhledem k reziduím v půdě
RNDr. Tomáš Erban, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha,
Odbor ochrany plodin a zdraví rostlin

Organizační informace
Konference se koná v Kongresovém centru hotelu UNO v Ústí nad Orlicí,
Hotel UNO. T. G. Masaryka 897, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 48173347
Recepce: tel.: +420 465 521 256, mobil: 725 885 155,
e-mail: hotel.uno@rcaktiva.cz, web: www.hoteluno.cz
Případní zájemci o nocleh si mohou na této adrese nocleh objednat.
Účastníkům konference je k dispozici parkoviště hotelu UNO zdarma.
Hotel je v blízkosti vlakové stanice Ústí nad Orlicí město. Mimo vlakové
spojení (trať č. 010) je možné použít služeb autobusové dopravy.
Závazné přihlášky zašlete nejpozději do 18. dubna 2019 na adresu:
elektronicky: e-mail: ala.hejna@seznam.cz, mobil 737 803 772
poštou: Ing. Alena Hejná, Bratrouchovská 1091, 535 01 Přelouč
Vložné na konferenci je ve výši 1000,- Kč na osobu
a 500,- Kč pro členy České společnosti rostlinolékařské.
Účastníci je mohou zaplatit platebním příkazem do 23. dubna 2019 –
(Poštovní spořitelna, číslo účtu: 214953886 /0300, var. symbol 250419),
nebo hotově přímo u prezence.
ČSR, pobočka Ústí nad Orlicí, IČ 61239135
Garanti konference:
Ing. Jiří Kalabus, předseda výboru pobočky
e-mail: kalabusj@seznam.cz, mobil: 603 230 686
Ing. Ludmila Vyčítalová, místopředsedkyně výboru pobočky
e-mail: lidka.vycitalova@seznam.cz, mobil: 724 248 915
Ing. Pavel Fadrný, pokladník výboru pobočky
e-mail: pavel.fadrny@volny.cz, mobil: 605 761 035

