
Rostlinolékařský portál = veřejně dostupná aplikace, která vzájemným

propojením odborných textů, fotografií, informací o aktuálních výskytech

škodlivých organismů a jejich prognóze a pravidelně aktualizovaných

seznamech povolených přípravků na ochranu rostlin, představuje zajímavý

nástroj využitelný nejen pěstitelskou veřejností při řešení otázek integrované

ochrany rostlin.

Komu je Rostlinolékařský portál určen?

• všem uživatelům přípravků na ochranu rostlin

• agronomům i zahrádkářům

• arboristům, školkařům a floristům

• široké pěstitelské veřejnosti

• poradcům v ochraně rostlin

• studentům, pedagogům, ale i laikům

• všem, kdo potřebují informace o ochraně rostlin

Rezistence škodlivých organismů – aktuální dostupné poznatky o rezistenci
škodlivých organismů vůči některým účinným látkám přípravků na ochranu
rostlin a její současný stav u vybraných druhů škůdců, chorob a plevelů
s vazbou na informace o aktuálně povolených přípravcích na ochranu

rostlin.

Prognóza výskytu škodlivých organismů – kalkulátory rizik a prognostické
modely o výskytu okolo 40 druhů škodlivých organismů v obilninách,
okopaninách, na ovocných dřevinách a révě vinné s až devítidenní
předpovědí průběhu vývoje sum efektivních teplot. Denní zpracování

klimatických dat na téměř 160 lokalitách.

Rostlinolékařský portál
Ústředního kontrolního a zkušebního
ústavu zemědělského

www.ukzuz.cz/rlportalVše v responzivním designu, který se plně přizpůsobuje použitému zařízení 
(PC, smartphone, tablet, …). Informace po ruce přímo v provozu!



Interaktivní formulář pro možnost oznámení z podezření na výskyt 
karanténního škodlivého organismu. 

Jaké informace Rostlinolékařský portál poskytuje?

Plodinové metodiky – informace o plodinách, pěstebních a dalších
opatřeních, abionózách, chorobách, škůdcích, plevelech či certifikovaných
metodikách výzkumných pracovišť. Zpracováno přes 500 druhů rostlin.

U téměř 70 druhů jsou dostupné podrobné informace pro dodržování prvků
integrované ochrany rostlin.

Informace o škodlivých i užitečných organismech rostlin – obsahují základní
charakteristiku druhu, fotogalerii, fytosanitární zařazení a aktuální seznam
povolených přípravků na ochranu rostlin. U vybraných druhů zveřejněny
mapy výskytu, prognostické modely či metodiky monitoringu. Součástí jsou
rovněž informace o poruchách a poškození rostlin.

Přípravky na ochranu rostlin – denně aktualizované seznamy povolených
přípravků na ochranu rostlin s uvedením míry rizika pro jednotlivé složky
životního prostředí. Přípravky lze třídit dle biologické funkce, skupiny
účinných látek, způsobu účinku, režimu pěstování, druhu balení, použití
v OPVZ a dalších možností, včetně vyhledání jejich dostupných alternativ.

Fytosanitární rizika EU – informace o karanténních a jiných rizikových
škodlivých organismech regulovaných dle fytosanitárních předpisů – včetně
fotografií, zařazení, základní legislativy a výsledků detekčních průzkumů
v přehledných mapách.

Informace o výskytu škodlivých organismů dostupné do 15 minut od jejich 
vložení do centrální databáze. Pravidelné odesílání na e-mail uživatele.


