
 

 

 

Představenstvo Spolku pro komodity a krmiva a odborné sekce  

si Vás dovolují pozvat na  

Board of the  Commodities and feed association and its expert sections 

would like to invite you to 

 

SEMINÁŘ ROSTLINNÉ VÝROBY 

PLANT PRODUCTION SEMINAR  

 

konaný pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana  

under the auspices of the Minister of Agriculture Miroslav Toman 

 

dne 14. 10. 2021 

v LH HOTELU DVOŘÁK TÁBOR, Hradební 3037, Tábor 

 

 

Zůstáváme s úctou a těšíme se na Vás,  

We remain respectful and look forward to seeing you,  

 

Ing. Zdeněk Kubiska v.r. 

předseda představenstva Spolku pro komodity a krmiva 

Chairman of the Board, Commodities and feed Association 

 

 

https://spkk.cz/


Čas/Time: Mluvčí/Speaker: Téma/Topic: 

10:00-10:10 Ing. Jiří Kolomazník,  

vedoucí Odborné sekce 

rostlinné výroby, Spolek 

pro komodity a krmiva 

 

Head of the Expert section 

of plant production, 

Commodities and feed 

association 

Zahájení semináře, přivítání účastníků a hostů 

 

Opening, welcoming of the participants and guests 

10:10-10:45 Ing. Zdeněk Kubiska, 

předseda představenstva, 

Spolek pro komodity a 

krmiva 

 

Chairman of the board, 

Commodities and feed 

association  

Současná situace v českém zemědělství  

 

Current situation in Czech Republic´s agriculture  

 

10:45-11:15 Ing. Martin Volf 

ředitel, Svaz pěstitelů a 

zpracovatelů olejnin 

 

Director, Union of Oil 

Growers and Processors 

Sklizeň řepky 2021, aktuální situace a předpoklad vývoje 

 

Rape harvest 2021, current situation and assumption of 

development 

11:15-12:00 Ing. Jiří Kolomazník  

vedoucí Odborné sekce 

rostlinné výroby, Spolek 

pro komodity a krmiva 

 

Head of the Expert section 

of plant production, 

Commodities and feed 

association 

Bilance sklizně obilovin 2021, vývoj a předpoklady domácí 

spotřeby  

 

Balance of cereal harvest 2021, development and assumptions of 

domestic consumption 

12:00-13:00 Oběd 

Lunch 

 

13:00-13:30 Dr. Pavel Filip  

předseda dozorčí rady a 

odborný pracovník, Svaz 

průmyslových mlýnů České 

republiky 

 

Chairman of the 

Supervisory Board and 

expert, Association of 

Industrial Mills of the 

Czech Republic 

Aktuální situace v mlynářském průmyslu 

 

Námel v obilovinách - z hlediska mlýnského využití, případné 

technologické řešení námele v mlýnech, zároveň - s přihlédnutím 

na kvalitu letošní sklizně - jaká bude praxe ve zpracování (nižší 

OH, nižší čísla poklesu u pšenic) 

 

Current situation in the miller industry 

 

Ergot in cereals 

13:30-14:00 Ing. Markéta Vachtová 

Odborná sekce řízení 

jakosti rostlinných komodit 

a krmiv, Spolek pro 

komodity a krmiva 

 

Monitoring jakostních parametrů rostlinných komodit ze sklizně 

roku 2021 

 

Monitoring of quality parameters of plant commodities from the 

2021 harvest 



Expert section for the 

quality management of 

plant commodities and 

feedingstuffs, 

Commodities and feed 

association 

14:00-14:30 Ing. Ladislav Černý, 

Ph.D. 

Česká zemědělská 

univerzita Praha 

 

Czech University of 

Agriculture Prague 

Aktuální stav porostů – podzim 2021 a výhled pro rok 2022 

 

Current state of growths – autumn 2021 and outlook for 2022 

14:30-15:00 RNDr. Ivana Polišenská, 

Ph.D. 

Zemědělský výzkumný 

ústav Kroměříž s.r.o. 

 

Agricultural Research 

Institute Kroměříž 

Výskyt mykotoxinů v obilovinách ze sklizně roku 2021 

 

Occurrence of mycotoxins in cereals from the 2021 harvest 

15:00-15:30 RNDr. Ivana Polišenská, 

Ph.D. 

Zemědělský výzkumný 

ústav Kroměříž s.r.o. 

 

Agricultural Research 

Institute Kroměříž 

Námel v obilovinách – stav v letošní sklizni 2021 

 

Ergot in cereals – 2021 crop 

15:30-16:00  Ing.  

Radmila Dostálová  

Asociace pěstitelů a 

zpracovatelů luskovin z.s.,  

AGRITEC, výzkum, 

šlechtění a služby, s.r.o. 

 

Association of Legumes´s 

Growers and Processors,  

AGRITEC, research, 

breeding and services 

Perspektiva pěstování a využití luskovin v ČR 

 

Perspective of cultivation and use of legumes in the Czech 

Republic 

Od 16:00 Diskuse k prezentovaným přednáškám  

Discussion on presented lectures 

 

Závěr semináře 

Conclusion of the seminar 

 

https://spkk.cz/

