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Průměrná teplota vzduchu ČR 2000-2021

Zdraví rostlin v zajetí klimatických změn

Průměrná teplota stoupá

Předvádějící
Poznámky prezentace
Míra implementace zásad IOR je od roku 2014 monitorována inspektory ÚKZÚZ pomocí bodového systému. Polní systém má obecně nižší úroveň možností plnění, než-li systémy ochrany v trvalých kulturách nejen v rámci IP. Hlavními problémy při naplňování myšlenky IOR v polních podmínkách je především nedostatek udržitelných nástrojů/metod alternativní ochrany. Taktéž „greening“ nijak významně nenapomáhá diverzifikaci rostlinné výroby. Momentálně lze říci, že prvky IOR naplňují podniky, které mají větší finanční možnosti a dále podniky s vyšším podílem půdy v osobním vlastnictví (tedy větší vazba zemědělce k půdě a její kvalitě). Systém IOR byl v roce 2014 vnímán zemědělci jako hrozba (nové komplexní požadavky bez refundace/dotace) dále se požadavek preferovat orebné technologie křížil s podmínkami protierozní ochrany. Volba odrůd nutná kombinovat s požadavky trhu (sladovnický ječmen vykupován odbytovými družstvy jen v určité odrůdě bez ohledu na vlastnosti odolnosti). Po vysvětlení situace se při kontrole se situace uklidnila a zemědělec byl konfrontován s dotazníkem a možnostmi především v oblasti poradenství poskytovaným v rámci ÚKZÚZ (monitoring ŠO, RL portál). V roce 2015 se časová náročnost šetření IOR snížila a tím se i reakce zemědělců zlepšila. Obecně však zemědělci chápou šetření jako administrativní bezdůvodnou zátěž. 



Zdraví rostlin v zajetí klimatických změn
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Roční úhrny srážek - ČR 2000-2021

Roční úhrn srážek klesá

Předvádějící
Poznámky prezentace
Míra implementace zásad IOR je od roku 2014 monitorována inspektory ÚKZÚZ pomocí bodového systému. Polní systém má obecně nižší úroveň možností plnění, než-li systémy ochrany v trvalých kulturách nejen v rámci IP. Hlavními problémy při naplňování myšlenky IOR v polních podmínkách je především nedostatek udržitelných nástrojů/metod alternativní ochrany. Taktéž „greening“ nijak významně nenapomáhá diverzifikaci rostlinné výroby. Momentálně lze říci, že prvky IOR naplňují podniky, které mají větší finanční možnosti a dále podniky s vyšším podílem půdy v osobním vlastnictví (tedy větší vazba zemědělce k půdě a její kvalitě). Systém IOR byl v roce 2014 vnímán zemědělci jako hrozba (nové komplexní požadavky bez refundace/dotace) dále se požadavek preferovat orebné technologie křížil s podmínkami protierozní ochrany. Volba odrůd nutná kombinovat s požadavky trhu (sladovnický ječmen vykupován odbytovými družstvy jen v určité odrůdě bez ohledu na vlastnosti odolnosti). Po vysvětlení situace se při kontrole se situace uklidnila a zemědělec byl konfrontován s dotazníkem a možnostmi především v oblasti poradenství poskytovaným v rámci ÚKZÚZ (monitoring ŠO, RL portál). V roce 2015 se časová náročnost šetření IOR snížila a tím se i reakce zemědělců zlepšila. Obecně však zemědělci chápou šetření jako administrativní bezdůvodnou zátěž. 



1. Rostliny se nemohou přesouvat jako živočichové!
Co na to rostliny?

Předvádějící
Poznámky prezentace
Míra implementace zásad IOR je od roku 2014 monitorována inspektory ÚKZÚZ pomocí bodového systému. Polní systém má obecně nižší úroveň možností plnění, než-li systémy ochrany v trvalých kulturách nejen v rámci IP. Hlavními problémy při naplňování myšlenky IOR v polních podmínkách je především nedostatek udržitelných nástrojů/metod alternativní ochrany. Taktéž „greening“ nijak významně nenapomáhá diverzifikaci rostlinné výroby. Momentálně lze říci, že prvky IOR naplňují podniky, které mají větší finanční možnosti a dále podniky s vyšším podílem půdy v osobním vlastnictví (tedy větší vazba zemědělce k půdě a její kvalitě). Systém IOR byl v roce 2014 vnímán zemědělci jako hrozba (nové komplexní požadavky bez refundace/dotace) dále se požadavek preferovat orebné technologie křížil s podmínkami protierozní ochrany. Volba odrůd nutná kombinovat s požadavky trhu (sladovnický ječmen vykupován odbytovými družstvy jen v určité odrůdě bez ohledu na vlastnosti odolnosti). Po vysvětlení situace se při kontrole se situace uklidnila a zemědělec byl konfrontován s dotazníkem a možnostmi především v oblasti poradenství poskytovaným v rámci ÚKZÚZ (monitoring ŠO, RL portál). V roce 2015 se časová náročnost šetření IOR snížila a tím se i reakce zemědělců zlepšila. Obecně však zemědělci chápou šetření jako administrativní bezdůvodnou zátěž. 



• pokles turgoru v pletivech

• menší odpor při sání hmyzu

• poškození pletiv

• nevratné fyziologické změny

• jiná vůně pro hmyz

• neodolatelné lákadlo pro škůdce

2. Rostliny jsou stresovány a dostávají se do špatné 
fyziologické kondice!

Co na to rostliny?

Předvádějící
Poznámky prezentace
Míra implementace zásad IOR je od roku 2014 monitorována inspektory ÚKZÚZ pomocí bodového systému. Polní systém má obecně nižší úroveň možností plnění, než-li systémy ochrany v trvalých kulturách nejen v rámci IP. Hlavními problémy při naplňování myšlenky IOR v polních podmínkách je především nedostatek udržitelných nástrojů/metod alternativní ochrany. Taktéž „greening“ nijak významně nenapomáhá diverzifikaci rostlinné výroby. Momentálně lze říci, že prvky IOR naplňují podniky, které mají větší finanční možnosti a dále podniky s vyšším podílem půdy v osobním vlastnictví (tedy větší vazba zemědělce k půdě a její kvalitě). Systém IOR byl v roce 2014 vnímán zemědělci jako hrozba (nové komplexní požadavky bez refundace/dotace) dále se požadavek preferovat orebné technologie křížil s podmínkami protierozní ochrany. Volba odrůd nutná kombinovat s požadavky trhu (sladovnický ječmen vykupován odbytovými družstvy jen v určité odrůdě bez ohledu na vlastnosti odolnosti). Po vysvětlení situace se při kontrole se situace uklidnila a zemědělec byl konfrontován s dotazníkem a možnostmi především v oblasti poradenství poskytovaným v rámci ÚKZÚZ (monitoring ŠO, RL portál). V roce 2015 se časová náročnost šetření IOR snížila a tím se i reakce zemědělců zlepšila. Obecně však zemědělci chápou šetření jako administrativní bezdůvodnou zátěž. 



1. Mírné zvýšení teplot v rámci ekologického optima
Co na to škůdci?

• působí na všechny životní 

projevy hmyzu

• ovlivňuje především 

aktivitu hmyzu

• včetně příjmu potravy, 

metabolismu i chování

• ovlivňuje délku života, 

tvorbu a množství vajíček

• hmyzu velmi vyhovuje 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Míra implementace zásad IOR je od roku 2014 monitorována inspektory ÚKZÚZ pomocí bodového systému. Polní systém má obecně nižší úroveň možností plnění, než-li systémy ochrany v trvalých kulturách nejen v rámci IP. Hlavními problémy při naplňování myšlenky IOR v polních podmínkách je především nedostatek udržitelných nástrojů/metod alternativní ochrany. Taktéž „greening“ nijak významně nenapomáhá diverzifikaci rostlinné výroby. Momentálně lze říci, že prvky IOR naplňují podniky, které mají větší finanční možnosti a dále podniky s vyšším podílem půdy v osobním vlastnictví (tedy větší vazba zemědělce k půdě a její kvalitě). Systém IOR byl v roce 2014 vnímán zemědělci jako hrozba (nové komplexní požadavky bez refundace/dotace) dále se požadavek preferovat orebné technologie křížil s podmínkami protierozní ochrany. Volba odrůd nutná kombinovat s požadavky trhu (sladovnický ječmen vykupován odbytovými družstvy jen v určité odrůdě bez ohledu na vlastnosti odolnosti). Po vysvětlení situace se při kontrole se situace uklidnila a zemědělec byl konfrontován s dotazníkem a možnostmi především v oblasti poradenství poskytovaným v rámci ÚKZÚZ (monitoring ŠO, RL portál). V roce 2015 se časová náročnost šetření IOR snížila a tím se i reakce zemědělců zlepšila. Obecně však zemědělci chápou šetření jako administrativní bezdůvodnou zátěž. 



• někteří motýli

2. Vyšší počet generací v roce 
Co na to škůdci?

Znojemsko – Oblekovice 2019

Předvádějící
Poznámky prezentace
Míra implementace zásad IOR je od roku 2014 monitorována inspektory ÚKZÚZ pomocí bodového systému. Polní systém má obecně nižší úroveň možností plnění, než-li systémy ochrany v trvalých kulturách nejen v rámci IP. Hlavními problémy při naplňování myšlenky IOR v polních podmínkách je především nedostatek udržitelných nástrojů/metod alternativní ochrany. Taktéž „greening“ nijak významně nenapomáhá diverzifikaci rostlinné výroby. Momentálně lze říci, že prvky IOR naplňují podniky, které mají větší finanční možnosti a dále podniky s vyšším podílem půdy v osobním vlastnictví (tedy větší vazba zemědělce k půdě a její kvalitě). Systém IOR byl v roce 2014 vnímán zemědělci jako hrozba (nové komplexní požadavky bez refundace/dotace) dále se požadavek preferovat orebné technologie křížil s podmínkami protierozní ochrany. Volba odrůd nutná kombinovat s požadavky trhu (sladovnický ječmen vykupován odbytovými družstvy jen v určité odrůdě bez ohledu na vlastnosti odolnosti). Po vysvětlení situace se při kontrole se situace uklidnila a zemědělec byl konfrontován s dotazníkem a možnostmi především v oblasti poradenství poskytovaným v rámci ÚKZÚZ (monitoring ŠO, RL portál). V roce 2015 se časová náročnost šetření IOR snížila a tím se i reakce zemědělců zlepšila. Obecně však zemědělci chápou šetření jako administrativní bezdůvodnou zátěž. 



• více chřadnoucích rostlin = více potravních příležitostí

2. Vyšší plodnost
Co na to škůdci?

Předvádějící
Poznámky prezentace
Míra implementace zásad IOR je od roku 2014 monitorována inspektory ÚKZÚZ pomocí bodového systému. Polní systém má obecně nižší úroveň možností plnění, než-li systémy ochrany v trvalých kulturách nejen v rámci IP. Hlavními problémy při naplňování myšlenky IOR v polních podmínkách je především nedostatek udržitelných nástrojů/metod alternativní ochrany. Taktéž „greening“ nijak významně nenapomáhá diverzifikaci rostlinné výroby. Momentálně lze říci, že prvky IOR naplňují podniky, které mají větší finanční možnosti a dále podniky s vyšším podílem půdy v osobním vlastnictví (tedy větší vazba zemědělce k půdě a její kvalitě). Systém IOR byl v roce 2014 vnímán zemědělci jako hrozba (nové komplexní požadavky bez refundace/dotace) dále se požadavek preferovat orebné technologie křížil s podmínkami protierozní ochrany. Volba odrůd nutná kombinovat s požadavky trhu (sladovnický ječmen vykupován odbytovými družstvy jen v určité odrůdě bez ohledu na vlastnosti odolnosti). Po vysvětlení situace se při kontrole se situace uklidnila a zemědělec byl konfrontován s dotazníkem a možnostmi především v oblasti poradenství poskytovaným v rámci ÚKZÚZ (monitoring ŠO, RL portál). V roce 2015 se časová náročnost šetření IOR snížila a tím se i reakce zemědělců zlepšila. Obecně však zemědělci chápou šetření jako administrativní bezdůvodnou zátěž. 



• mohou být v budoucnu problémem i travních porostů ∨

• v současné době problém 
především na dřevinách >

3. Červci problémem nejen ve sklenících
Co na to škůdci?

Eriopeltis festucae

Pseudococcus longispinus

Pulvinaria hydrangeae

Předvádějící
Poznámky prezentace
Míra implementace zásad IOR je od roku 2014 monitorována inspektory ÚKZÚZ pomocí bodového systému. Polní systém má obecně nižší úroveň možností plnění, než-li systémy ochrany v trvalých kulturách nejen v rámci IP. Hlavními problémy při naplňování myšlenky IOR v polních podmínkách je především nedostatek udržitelných nástrojů/metod alternativní ochrany. Taktéž „greening“ nijak významně nenapomáhá diverzifikaci rostlinné výroby. Momentálně lze říci, že prvky IOR naplňují podniky, které mají větší finanční možnosti a dále podniky s vyšším podílem půdy v osobním vlastnictví (tedy větší vazba zemědělce k půdě a její kvalitě). Systém IOR byl v roce 2014 vnímán zemědělci jako hrozba (nové komplexní požadavky bez refundace/dotace) dále se požadavek preferovat orebné technologie křížil s podmínkami protierozní ochrany. Volba odrůd nutná kombinovat s požadavky trhu (sladovnický ječmen vykupován odbytovými družstvy jen v určité odrůdě bez ohledu na vlastnosti odolnosti). Po vysvětlení situace se při kontrole se situace uklidnila a zemědělec byl konfrontován s dotazníkem a možnostmi především v oblasti poradenství poskytovaným v rámci ÚKZÚZ (monitoring ŠO, RL portál). V roce 2015 se časová náročnost šetření IOR snížila a tím se i reakce zemědělců zlepšila. Obecně však zemědělci chápou šetření jako administrativní bezdůvodnou zátěž. 



• např. na obilninách

• Ne vše co saje, 
saje proti nám >

4. Podobným problémem mohou být i třásněnky
Co na to škůdci?

www.biolib.cz

Předvádějící
Poznámky prezentace
Míra implementace zásad IOR je od roku 2014 monitorována inspektory ÚKZÚZ pomocí bodového systému. Polní systém má obecně nižší úroveň možností plnění, než-li systémy ochrany v trvalých kulturách nejen v rámci IP. Hlavními problémy při naplňování myšlenky IOR v polních podmínkách je především nedostatek udržitelných nástrojů/metod alternativní ochrany. Taktéž „greening“ nijak významně nenapomáhá diverzifikaci rostlinné výroby. Momentálně lze říci, že prvky IOR naplňují podniky, které mají větší finanční možnosti a dále podniky s vyšším podílem půdy v osobním vlastnictví (tedy větší vazba zemědělce k půdě a její kvalitě). Systém IOR byl v roce 2014 vnímán zemědělci jako hrozba (nové komplexní požadavky bez refundace/dotace) dále se požadavek preferovat orebné technologie křížil s podmínkami protierozní ochrany. Volba odrůd nutná kombinovat s požadavky trhu (sladovnický ječmen vykupován odbytovými družstvy jen v určité odrůdě bez ohledu na vlastnosti odolnosti). Po vysvětlení situace se při kontrole se situace uklidnila a zemědělec byl konfrontován s dotazníkem a možnostmi především v oblasti poradenství poskytovaným v rámci ÚKZÚZ (monitoring ŠO, RL portál). V roce 2015 se časová náročnost šetření IOR snížila a tím se i reakce zemědělců zlepšila. Obecně však zemědělci chápou šetření jako administrativní bezdůvodnou zátěž. 



• vyšší riziko přenosu virů, fytoplazem, bakterií 

5. Největší populační nárůst u savého hmyzu
Co na to škůdci?

Předvádějící
Poznámky prezentace
Míra implementace zásad IOR je od roku 2014 monitorována inspektory ÚKZÚZ pomocí bodového systému. Polní systém má obecně nižší úroveň možností plnění, než-li systémy ochrany v trvalých kulturách nejen v rámci IP. Hlavními problémy při naplňování myšlenky IOR v polních podmínkách je především nedostatek udržitelných nástrojů/metod alternativní ochrany. Taktéž „greening“ nijak významně nenapomáhá diverzifikaci rostlinné výroby. Momentálně lze říci, že prvky IOR naplňují podniky, které mají větší finanční možnosti a dále podniky s vyšším podílem půdy v osobním vlastnictví (tedy větší vazba zemědělce k půdě a její kvalitě). Systém IOR byl v roce 2014 vnímán zemědělci jako hrozba (nové komplexní požadavky bez refundace/dotace) dále se požadavek preferovat orebné technologie křížil s podmínkami protierozní ochrany. Volba odrůd nutná kombinovat s požadavky trhu (sladovnický ječmen vykupován odbytovými družstvy jen v určité odrůdě bez ohledu na vlastnosti odolnosti). Po vysvětlení situace se při kontrole se situace uklidnila a zemědělec byl konfrontován s dotazníkem a možnostmi především v oblasti poradenství poskytovaným v rámci ÚKZÚZ (monitoring ŠO, RL portál). V roce 2015 se časová náročnost šetření IOR snížila a tím se i reakce zemědělců zlepšila. Obecně však zemědělci chápou šetření jako administrativní bezdůvodnou zátěž. 



• s nárůstem škůdců vzroste i množství parazitoidů (zpoždění)

6. Příroda to nenechá jen tak – přirozená regulace
Co na to škůdci?

Předvádějící
Poznámky prezentace
Míra implementace zásad IOR je od roku 2014 monitorována inspektory ÚKZÚZ pomocí bodového systému. Polní systém má obecně nižší úroveň možností plnění, než-li systémy ochrany v trvalých kulturách nejen v rámci IP. Hlavními problémy při naplňování myšlenky IOR v polních podmínkách je především nedostatek udržitelných nástrojů/metod alternativní ochrany. Taktéž „greening“ nijak významně nenapomáhá diverzifikaci rostlinné výroby. Momentálně lze říci, že prvky IOR naplňují podniky, které mají větší finanční možnosti a dále podniky s vyšším podílem půdy v osobním vlastnictví (tedy větší vazba zemědělce k půdě a její kvalitě). Systém IOR byl v roce 2014 vnímán zemědělci jako hrozba (nové komplexní požadavky bez refundace/dotace) dále se požadavek preferovat orebné technologie křížil s podmínkami protierozní ochrany. Volba odrůd nutná kombinovat s požadavky trhu (sladovnický ječmen vykupován odbytovými družstvy jen v určité odrůdě bez ohledu na vlastnosti odolnosti). Po vysvětlení situace se při kontrole se situace uklidnila a zemědělec byl konfrontován s dotazníkem a možnostmi především v oblasti poradenství poskytovaným v rámci ÚKZÚZ (monitoring ŠO, RL portál). V roce 2015 se časová náročnost šetření IOR snížila a tím se i reakce zemědělců zlepšila. Obecně však zemědělci chápou šetření jako administrativní bezdůvodnou zátěž. 



• adaptace řady zavlečených druhů na našem území

5. Obsazování nových příhodných stanovišť; INVAZE
Co na to škůdci?

 ⇔ 10 mm, šedohnědá
 hnědě mramorovaná
 rajče, brambor, lilek 

vejcoplodý, plevele lilk.
 zelené housenky, 8 mm
 v listech a plodech
 ve skleníku až 12 gen.

MAKADLOVKA RAJČATOVÁ

Předvádějící
Poznámky prezentace
Míra implementace zásad IOR je od roku 2014 monitorována inspektory ÚKZÚZ pomocí bodového systému. Polní systém má obecně nižší úroveň možností plnění, než-li systémy ochrany v trvalých kulturách nejen v rámci IP. Hlavními problémy při naplňování myšlenky IOR v polních podmínkách je především nedostatek udržitelných nástrojů/metod alternativní ochrany. Taktéž „greening“ nijak významně nenapomáhá diverzifikaci rostlinné výroby. Momentálně lze říci, že prvky IOR naplňují podniky, které mají větší finanční možnosti a dále podniky s vyšším podílem půdy v osobním vlastnictví (tedy větší vazba zemědělce k půdě a její kvalitě). Systém IOR byl v roce 2014 vnímán zemědělci jako hrozba (nové komplexní požadavky bez refundace/dotace) dále se požadavek preferovat orebné technologie křížil s podmínkami protierozní ochrany. Volba odrůd nutná kombinovat s požadavky trhu (sladovnický ječmen vykupován odbytovými družstvy jen v určité odrůdě bez ohledu na vlastnosti odolnosti). Po vysvětlení situace se při kontrole se situace uklidnila a zemědělec byl konfrontován s dotazníkem a možnostmi především v oblasti poradenství poskytovaným v rámci ÚKZÚZ (monitoring ŠO, RL portál). V roce 2015 se časová náročnost šetření IOR snížila a tím se i reakce zemědělců zlepšila. Obecně však zemědělci chápou šetření jako administrativní bezdůvodnou zátěž. 



Předvádějící
Poznámky prezentace
Míra implementace zásad IOR je od roku 2014 monitorována inspektory ÚKZÚZ pomocí bodového systému. Polní systém má obecně nižší úroveň možností plnění, než-li systémy ochrany v trvalých kulturách nejen v rámci IP. Hlavními problémy při naplňování myšlenky IOR v polních podmínkách je především nedostatek udržitelných nástrojů/metod alternativní ochrany. Taktéž „greening“ nijak významně nenapomáhá diverzifikaci rostlinné výroby. Momentálně lze říci, že prvky IOR naplňují podniky, které mají větší finanční možnosti a dále podniky s vyšším podílem půdy v osobním vlastnictví (tedy větší vazba zemědělce k půdě a její kvalitě). Systém IOR byl v roce 2014 vnímán zemědělci jako hrozba (nové komplexní požadavky bez refundace/dotace) dále se požadavek preferovat orebné technologie křížil s podmínkami protierozní ochrany. Volba odrůd nutná kombinovat s požadavky trhu (sladovnický ječmen vykupován odbytovými družstvy jen v určité odrůdě bez ohledu na vlastnosti odolnosti). Po vysvětlení situace se při kontrole se situace uklidnila a zemědělec byl konfrontován s dotazníkem a možnostmi především v oblasti poradenství poskytovaným v rámci ÚKZÚZ (monitoring ŠO, RL portál). V roce 2015 se časová náročnost šetření IOR snížila a tím se i reakce zemědělců zlepšila. Obecně však zemědělci chápou šetření jako administrativní bezdůvodnou zátěž. 



• adaptace řady zavlečených druhů na našem území

5. Obsazování nových příhodných stanovišť; INVAZE
Co na to škůdci?

 cca 15 mm
 hnědě mramorovaná
 ovoc. + okras. dřeviny, 

plodová zelenina, 
luštěniny,…

 na listech a plodech
 nekrotické skvrny

KNĚŽICE MRAMOROVANÁ

Předvádějící
Poznámky prezentace
Míra implementace zásad IOR je od roku 2014 monitorována inspektory ÚKZÚZ pomocí bodového systému. Polní systém má obecně nižší úroveň možností plnění, než-li systémy ochrany v trvalých kulturách nejen v rámci IP. Hlavními problémy při naplňování myšlenky IOR v polních podmínkách je především nedostatek udržitelných nástrojů/metod alternativní ochrany. Taktéž „greening“ nijak významně nenapomáhá diverzifikaci rostlinné výroby. Momentálně lze říci, že prvky IOR naplňují podniky, které mají větší finanční možnosti a dále podniky s vyšším podílem půdy v osobním vlastnictví (tedy větší vazba zemědělce k půdě a její kvalitě). Systém IOR byl v roce 2014 vnímán zemědělci jako hrozba (nové komplexní požadavky bez refundace/dotace) dále se požadavek preferovat orebné technologie křížil s podmínkami protierozní ochrany. Volba odrůd nutná kombinovat s požadavky trhu (sladovnický ječmen vykupován odbytovými družstvy jen v určité odrůdě bez ohledu na vlastnosti odolnosti). Po vysvětlení situace se při kontrole se situace uklidnila a zemědělec byl konfrontován s dotazníkem a možnostmi především v oblasti poradenství poskytovaným v rámci ÚKZÚZ (monitoring ŠO, RL portál). V roce 2015 se časová náročnost šetření IOR snížila a tím se i reakce zemědělců zlepšila. Obecně však zemědělci chápou šetření jako administrativní bezdůvodnou zátěž. 



• adaptace řady zavlečených druhů na našem území

5. Obsazování nových příhodných stanovišť; INVAZE
Co na to škůdci?

 cca 5–7 mm
 černá, červené oči
 IV./V.; aktivní při 16 °C
 vývoj v peckách
 švestky, meruňky
 vždy jen 1 larva
 opad plodů; 90+ %

TMAVKA ŠVESTKOVÁ

Předvádějící
Poznámky prezentace
Míra implementace zásad IOR je od roku 2014 monitorována inspektory ÚKZÚZ pomocí bodového systému. Polní systém má obecně nižší úroveň možností plnění, než-li systémy ochrany v trvalých kulturách nejen v rámci IP. Hlavními problémy při naplňování myšlenky IOR v polních podmínkách je především nedostatek udržitelných nástrojů/metod alternativní ochrany. Taktéž „greening“ nijak významně nenapomáhá diverzifikaci rostlinné výroby. Momentálně lze říci, že prvky IOR naplňují podniky, které mají větší finanční možnosti a dále podniky s vyšším podílem půdy v osobním vlastnictví (tedy větší vazba zemědělce k půdě a její kvalitě). Systém IOR byl v roce 2014 vnímán zemědělci jako hrozba (nové komplexní požadavky bez refundace/dotace) dále se požadavek preferovat orebné technologie křížil s podmínkami protierozní ochrany. Volba odrůd nutná kombinovat s požadavky trhu (sladovnický ječmen vykupován odbytovými družstvy jen v určité odrůdě bez ohledu na vlastnosti odolnosti). Po vysvětlení situace se při kontrole se situace uklidnila a zemědělec byl konfrontován s dotazníkem a možnostmi především v oblasti poradenství poskytovaným v rámci ÚKZÚZ (monitoring ŠO, RL portál). V roce 2015 se časová náročnost šetření IOR snížila a tím se i reakce zemědělců zlepšila. Obecně však zemědělci chápou šetření jako administrativní bezdůvodnou zátěž. 



Předvádějící
Poznámky prezentace
Míra implementace zásad IOR je od roku 2014 monitorována inspektory ÚKZÚZ pomocí bodového systému. Polní systém má obecně nižší úroveň možností plnění, než-li systémy ochrany v trvalých kulturách nejen v rámci IP. Hlavními problémy při naplňování myšlenky IOR v polních podmínkách je především nedostatek udržitelných nástrojů/metod alternativní ochrany. Taktéž „greening“ nijak významně nenapomáhá diverzifikaci rostlinné výroby. Momentálně lze říci, že prvky IOR naplňují podniky, které mají větší finanční možnosti a dále podniky s vyšším podílem půdy v osobním vlastnictví (tedy větší vazba zemědělce k půdě a její kvalitě). Systém IOR byl v roce 2014 vnímán zemědělci jako hrozba (nové komplexní požadavky bez refundace/dotace) dále se požadavek preferovat orebné technologie křížil s podmínkami protierozní ochrany. Volba odrůd nutná kombinovat s požadavky trhu (sladovnický ječmen vykupován odbytovými družstvy jen v určité odrůdě bez ohledu na vlastnosti odolnosti). Po vysvětlení situace se při kontrole se situace uklidnila a zemědělec byl konfrontován s dotazníkem a možnostmi především v oblasti poradenství poskytovaným v rámci ÚKZÚZ (monitoring ŠO, RL portál). V roce 2015 se časová náročnost šetření IOR snížila a tím se i reakce zemědělců zlepšila. Obecně však zemědělci chápou šetření jako administrativní bezdůvodnou zátěž. 



• adaptace řady zavlečených druhů na našem území

5. Obsazování nových příhodných stanovišť; INVAZE
Co na to škůdci?

 cca 3 mm; žlutohnědá
 červené oči
 ♂ skvrna na křídlech
  teploty 20–25 °C
  tuhé zimy
 peckoviny, drob. ovoce, 

réva; poškození plodů

OCTOMILKA JAPONSKÁ

Předvádějící
Poznámky prezentace
Míra implementace zásad IOR je od roku 2014 monitorována inspektory ÚKZÚZ pomocí bodového systému. Polní systém má obecně nižší úroveň možností plnění, než-li systémy ochrany v trvalých kulturách nejen v rámci IP. Hlavními problémy při naplňování myšlenky IOR v polních podmínkách je především nedostatek udržitelných nástrojů/metod alternativní ochrany. Taktéž „greening“ nijak významně nenapomáhá diverzifikaci rostlinné výroby. Momentálně lze říci, že prvky IOR naplňují podniky, které mají větší finanční možnosti a dále podniky s vyšším podílem půdy v osobním vlastnictví (tedy větší vazba zemědělce k půdě a její kvalitě). Systém IOR byl v roce 2014 vnímán zemědělci jako hrozba (nové komplexní požadavky bez refundace/dotace) dále se požadavek preferovat orebné technologie křížil s podmínkami protierozní ochrany. Volba odrůd nutná kombinovat s požadavky trhu (sladovnický ječmen vykupován odbytovými družstvy jen v určité odrůdě bez ohledu na vlastnosti odolnosti). Po vysvětlení situace se při kontrole se situace uklidnila a zemědělec byl konfrontován s dotazníkem a možnostmi především v oblasti poradenství poskytovaným v rámci ÚKZÚZ (monitoring ŠO, RL portál). V roce 2015 se časová náročnost šetření IOR snížila a tím se i reakce zemědělců zlepšila. Obecně však zemědělci chápou šetření jako administrativní bezdůvodnou zátěž. 
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• adaptace řady zavlečených druhů na našem území

5. Obsazování nových příhodných stanovišť; INVAZE
Co na to škůdci?

 cca 5 mm
 žlutohnědá až rezavá 
 zelenavé oči
 4 tm. pásky na křídlech
 zadní 2 spojeny do „V“
 VII./VIII., nezralé ořechy 
 opad plodů; 50–90 %

VRTULE OŘECHOVÁ

Předvádějící
Poznámky prezentace
Míra implementace zásad IOR je od roku 2014 monitorována inspektory ÚKZÚZ pomocí bodového systému. Polní systém má obecně nižší úroveň možností plnění, než-li systémy ochrany v trvalých kulturách nejen v rámci IP. Hlavními problémy při naplňování myšlenky IOR v polních podmínkách je především nedostatek udržitelných nástrojů/metod alternativní ochrany. Taktéž „greening“ nijak významně nenapomáhá diverzifikaci rostlinné výroby. Momentálně lze říci, že prvky IOR naplňují podniky, které mají větší finanční možnosti a dále podniky s vyšším podílem půdy v osobním vlastnictví (tedy větší vazba zemědělce k půdě a její kvalitě). Systém IOR byl v roce 2014 vnímán zemědělci jako hrozba (nové komplexní požadavky bez refundace/dotace) dále se požadavek preferovat orebné technologie křížil s podmínkami protierozní ochrany. Volba odrůd nutná kombinovat s požadavky trhu (sladovnický ječmen vykupován odbytovými družstvy jen v určité odrůdě bez ohledu na vlastnosti odolnosti). Po vysvětlení situace se při kontrole se situace uklidnila a zemědělec byl konfrontován s dotazníkem a možnostmi především v oblasti poradenství poskytovaným v rámci ÚKZÚZ (monitoring ŠO, RL portál). V roce 2015 se časová náročnost šetření IOR snížila a tím se i reakce zemědělců zlepšila. Obecně však zemědělci chápou šetření jako administrativní bezdůvodnou zátěž. 



Předvádějící
Poznámky prezentace
Míra implementace zásad IOR je od roku 2014 monitorována inspektory ÚKZÚZ pomocí bodového systému. Polní systém má obecně nižší úroveň možností plnění, než-li systémy ochrany v trvalých kulturách nejen v rámci IP. Hlavními problémy při naplňování myšlenky IOR v polních podmínkách je především nedostatek udržitelných nástrojů/metod alternativní ochrany. Taktéž „greening“ nijak významně nenapomáhá diverzifikaci rostlinné výroby. Momentálně lze říci, že prvky IOR naplňují podniky, které mají větší finanční možnosti a dále podniky s vyšším podílem půdy v osobním vlastnictví (tedy větší vazba zemědělce k půdě a její kvalitě). Systém IOR byl v roce 2014 vnímán zemědělci jako hrozba (nové komplexní požadavky bez refundace/dotace) dále se požadavek preferovat orebné technologie křížil s podmínkami protierozní ochrany. Volba odrůd nutná kombinovat s požadavky trhu (sladovnický ječmen vykupován odbytovými družstvy jen v určité odrůdě bez ohledu na vlastnosti odolnosti). Po vysvětlení situace se při kontrole se situace uklidnila a zemědělec byl konfrontován s dotazníkem a možnostmi především v oblasti poradenství poskytovaným v rámci ÚKZÚZ (monitoring ŠO, RL portál). V roce 2015 se časová náročnost šetření IOR snížila a tím se i reakce zemědělců zlepšila. Obecně však zemědělci chápou šetření jako administrativní bezdůvodnou zátěž. 



• postupná adaptace na další hostitele

5. Obsazování nových příhodných stanovišť; INVAZE
Co na to škůdci?

 120+ druhů hostitelů
 drobné bílé štítky
 +/- 2 mm; 2–3 gen./rok
 V ČR 2005; okr. dřeviny
 od. r. 2015 na rybízech
 časem broskvoně, papriky?
 škody ve Francii, …

ŠTÍTENKA MORUŠOVÁ

Předvádějící
Poznámky prezentace
Míra implementace zásad IOR je od roku 2014 monitorována inspektory ÚKZÚZ pomocí bodového systému. Polní systém má obecně nižší úroveň možností plnění, než-li systémy ochrany v trvalých kulturách nejen v rámci IP. Hlavními problémy při naplňování myšlenky IOR v polních podmínkách je především nedostatek udržitelných nástrojů/metod alternativní ochrany. Taktéž „greening“ nijak významně nenapomáhá diverzifikaci rostlinné výroby. Momentálně lze říci, že prvky IOR naplňují podniky, které mají větší finanční možnosti a dále podniky s vyšším podílem půdy v osobním vlastnictví (tedy větší vazba zemědělce k půdě a její kvalitě). Systém IOR byl v roce 2014 vnímán zemědělci jako hrozba (nové komplexní požadavky bez refundace/dotace) dále se požadavek preferovat orebné technologie křížil s podmínkami protierozní ochrany. Volba odrůd nutná kombinovat s požadavky trhu (sladovnický ječmen vykupován odbytovými družstvy jen v určité odrůdě bez ohledu na vlastnosti odolnosti). Po vysvětlení situace se při kontrole se situace uklidnila a zemědělec byl konfrontován s dotazníkem a možnostmi především v oblasti poradenství poskytovaným v rámci ÚKZÚZ (monitoring ŠO, RL portál). V roce 2015 se časová náročnost šetření IOR snížila a tím se i reakce zemědělců zlepšila. Obecně však zemědělci chápou šetření jako administrativní bezdůvodnou zátěž. 



Předvádějící
Poznámky prezentace
Míra implementace zásad IOR je od roku 2014 monitorována inspektory ÚKZÚZ pomocí bodového systému. Polní systém má obecně nižší úroveň možností plnění, než-li systémy ochrany v trvalých kulturách nejen v rámci IP. Hlavními problémy při naplňování myšlenky IOR v polních podmínkách je především nedostatek udržitelných nástrojů/metod alternativní ochrany. Taktéž „greening“ nijak významně nenapomáhá diverzifikaci rostlinné výroby. Momentálně lze říci, že prvky IOR naplňují podniky, které mají větší finanční možnosti a dále podniky s vyšším podílem půdy v osobním vlastnictví (tedy větší vazba zemědělce k půdě a její kvalitě). Systém IOR byl v roce 2014 vnímán zemědělci jako hrozba (nové komplexní požadavky bez refundace/dotace) dále se požadavek preferovat orebné technologie křížil s podmínkami protierozní ochrany. Volba odrůd nutná kombinovat s požadavky trhu (sladovnický ječmen vykupován odbytovými družstvy jen v určité odrůdě bez ohledu na vlastnosti odolnosti). Po vysvětlení situace se při kontrole se situace uklidnila a zemědělec byl konfrontován s dotazníkem a možnostmi především v oblasti poradenství poskytovaným v rámci ÚKZÚZ (monitoring ŠO, RL portál). V roce 2015 se časová náročnost šetření IOR snížila a tím se i reakce zemědělců zlepšila. Obecně však zemědělci chápou šetření jako administrativní bezdůvodnou zátěž. 



• postupná adaptace na další hostitele

5. Obsazování nových příhodných stanovišť; INVAZE
Co na to škůdci?

 cca 6 mm; růžovočerná
 lesklý konec polokrovek
 v ČR od 2004; na lipách
 od r. 2017 ibišky, slézy
 časem meruňky, broskve?
 velké kolonie na lipách
 občas v obydlích

BLÁNATKA LIPOVÁ 

Předvádějící
Poznámky prezentace
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1. věnovat čas a péči preventivním opatřením
• čistý sadební a rozmnožovací materiál
• kontrola/likvidace starých obalů (bedýnek od rajčat)
• likvidace předčasně opadaných plodů (tmavka)
• pravidelný monitoring výskytu škůdců

Bez ochrany rostlin se neobejde
Co na to pěstitel?

Předvádějící
Poznámky prezentace
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2. správně zvolit a načasovat aplikaci přípravku
• z počátku invaze často nic jiného nezbývá
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• postupná adaptace parazitoidů 
• výrazné zimní období = občasná redukce
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Co na to pěstitel?
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3. Nenacházet zalíbení v osvědčeném přípravku!
• přípravky nutno po 2–3 letech střídat
• nasadit jiný mechanizmus účinku
• jinak hrozí selekce rezistentní populace
• přípravek přestává fungovat

Bez ochrany rostlin se neobejde
Co na to pěstitel?
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4. NEPANIKAŘIT
• nekácet stromy na zahrádce (vrtule),
• mají další nenahraditelné ekosystémové funkce,
• zadržují vláhu v půdě, poskytují stín,
• ochlazují vzduch, zadržují prach a hluk
• rozvíjí biodiverzitu v krajině 

Bez ochrany rostlin se neobejde
Co na to pěstitel?
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… navštivte Rostlinolékařský portál ÚKZÚZ
Pokud Vás cokoliv zaujalo…
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… navštivte Rostlinolékařský portál ÚKZÚZ
Pokud Vás cokoliv zaujalo…
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Děkuji za pozornost..
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