
 

 
Spolupořadatelé: 

   1. cirkulář březen 2022 

 

 

Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství 

 Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně 

 

pořádá 

XXII. českou a slovenskou konferenci o ochraně rostlin 

8. – 9. září 2022 

„Genetika ve fytopatologii, ochraně rostlin a rostlinolékařství“ 

 

 

Vážené dámy, vážení pánové, 

 

rádi bychom Vás pozvali na XXII. českou a slovenskou konferenci o ochraně rostlin. Posláním 

konference je prezentování výsledků rostlinolékařského výzkumu. Konference je určena výzkumníkům, 

profesionálům a studentům v oblasti rostlinolékařství a biologie, zemědělským poradcům 

a zemědělské veřejnosti. se koná u příležitosti 200. výročí narození J. G. Mendela a program jejího 

plenárního zasedání bude zaměřen na příklady současného stavu poznání a využití genetiky 

ve fytopatologii, ochraně rostlin a rostlinolékařství.  

Program konference bude probíhat v sekcích virologie a bakteriologie, mykologie, entomologie, 

herbologie a rovněž proběhne i posterová sekce.  

 

    Organizační výbor 

 

 

Místo konání: 

Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta 

Zemědělská 1 

613 00 Brno 

 

 

Jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina 

Prezentace: přednášky, postery 



 

 
Spolupořadatelé: 

   1. cirkulář březen 2022 

Předběžný program konference  

 

 

8. září 2022 dopoledne 
 
odpoledne 

jednání v sekcích (virologie, bakteriologie, mykologie, živočišní 
škůdci, plevele) 
plenární zasedání a úvodní přednášky 

 večer společenské setkání 

 celý den posterová sekce 

9. září 2022 dopoledne jednání v sekcích (virologie, bakteriologie, mykologie, živočišní 
škůdci, plevele) 

  zhodnocení a ukončení konference 
  

 

Konferenční poplatek: 5 250,- CZK (včetně DPH), cena pro studenty 4750,- CZK (včetně DPH), zahrnuje 

organizační náklady, elektronický sborník abstraktů, občerstvení a společenský večer. Platební údaje 

obdržíte emailem po zaslání přihlášky. 

Ubytování: účastníci konference mají předjednáno ubytování v hotelech a na kolejích, podrobnější 

informace najdete ve 2. cirkuláři.  

 

Důležité termíny: 

  1. 4. 2022 – 2. cirkulář s odkazem na registrační formulář a instrukcemi pro autory abstraktů 

15. 6. 2022 – ukončení registrací 

30. 6. 2022 – zaplacení konferenčního poplatku 

30. 6. 2022 – zaslání abstraktu 

15. 7. 2022 – končí předrezervace ubytování pro účastníky konference 

Detaily budou specifikovány v 2. cirkuláři a na stránkách  www.cskor.mendelu.cz. 

 

Korespondenční adresa: 

doc. Mgr. Ing. Eva Hrudová, Ph.D. 

Lenka Dufková 

Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství 

Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta 

Zemědělská 1 

613 00 Brno 

e-mail: cskor.mendelu@seznam.cz    

http://www.cskor.mendelu.cz/
mailto:cskor.mendelu@seznam.cz

