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VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. (VŠÚO) 

pořádal akci pro ovocnářskou veřejnost s názvem „Seminář pěstitelů ovoce“, kterou konal za 

podpory České technologické platformy rostlinných biotechnologií. Seminář se konal 15. 

listopadu 2018 v jednacím sále (v přízemí) Ovocnářského výzkumného institutu 

v Holovousích. Semináře se zúčastnilo 44 ovocnářů, školkařů, šlechtitelů, zástupců ÚKZÚZ, 

ÚZEI Praha a dalších účastníků z různých částí České republiky. Dále se semináře zúčastnili 

také žáci a učitelé střední školy SŠSOG Hradec Králové (celkem 9 posluchačů). Zahájení 

semináře provedl jednatel firmy Ing. Jaroslav Vácha. Po zahájení semináře následovaly 

zajímavé přednášky, kdy posluchači byli seznámeni s výsledky výzkumu, novými trendy 

pěstování ovoce a také s novinkami od zástupců zúčastněných firem. Akce se zúčastnili 

zástupci firem BAYER spol. s.r.o.; FERTISTAV CZ a.s., YARA Agri Czech Republic s.r.o., 

kteří měli aktivní účast na semináři ve formě přednášky. Semináře se zúčastnila i firma 

Oslavan a.s. a firma HROT, která předvedla i novinku traktoru (Same deutechefar, v Boloni 

byl oceněn traktor roku 2019-2020). Účastníkům byli k  dispozici propagační materiály 

zúčastněných firem. Výzkumní pracovníci VŠÚO informovali posluchače o výsledcích 

výzkumu v oblasti probírek plodů ovoce z roku 2018, o vlivu podnoží na hospodářské 

vlastnosti vybraných odrůd třešní, o inovacích v technologii pěstování třešní a drobného 

ovoce, které souvisely především s pěstováním ovocných druhů pod krycím systémem, 

porovnávání různých způsobů mulčování jahodníků v ekologickém režimu pěstování. 

Posluchači byli dále seznámeni s výsledky testování odrůd a genotypů jablek vhodných ke 

zpracování sušením a moštováním. Nakonec semináře vystoupil Prof. Boris Krška 

s přednáškou o meruňkách, kde seznámil přítomné s odrůdami pro okrajové a produkční 

oblasti. Součástí semináře byla i diskuze k odpřednášeným tématům. 
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Ovocnářská veřejnost byla informována o konání semináře mimo inzerce v tisku i 

prostřednictvím webových stránek VŠÚO HOLOVOUSY s.r.o. Následně po uskutečnění 

semináře byla na webových stránkách uveřejněna krátká zpráva o průběhu akce, viz příloha.  

V příloze je také uveřejněna dokumentace o průběhu semináře.  

 

Přílohy 

Obr. 1 První přednáška semináře Ing. Laňara na téma probírky plodů v roce 2018 

 

Obr. 2 Posluchači na Semináři pěstitelů ovoce v roce 2018 
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Obr. 3 Seznámení posluchačů s výsledky výzkumu k problematice probírka plodů 

 

 

Obr. 4 Seminář pěstitelů ovoce se konal v roce 2018 za podpory České technologické 

platformy rostlinných biotechnologií 
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Obr. 5 Inzerce semináře na webových stránkách VŠÚO Holovousy s.r.o. 

 

Obr. 6 Zpráva o průběhu semináře na webových stránkách VŠÚO Holovousy s.r.o. 

 


