Јавни позив за учешће на семинару „Узгој поврћа у пластенику“,
који се организује у оквиру пројекта „Иновација пољопривреде за
обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону –
АГРИННО“
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство,
Институт за ратарство и повртарство Нови Сад и Фонд „Европски послови“ АП
Војводине организују низ семинара у оквиру пројекта „Иновација пољопривреде
за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону – АГРИННО“
под називом „Узгој поврћа у пластенику“. Пројекат се суфинансира од стране
Европске Уније и део је прекограничне сарадње Србије и Мађарске. Семинари ће
бити одржани у периоду од средине новембра 2018. године, до краја априла 2019.
године, у Руми, Вршцу и Футогу.
Учешће на семинарима је бесплатно.
У oквиру пројекта основани су пољопривредни инкубатори чија
саветодавна и едукативна улога ће омогућити пољопривредним школама да
усвоје нове иновативне технологије у склопу производње у пластеницима. Циљ
семинара је управо едукација учесника од стране стручних лица запослених у
Институту за ратарство и повртарство.
Позив је упућен свим заинтересованим лицима која би желела да се баве
пољопривредом или се већ баве пољопривредом а желела би да унапреде своје
знање.
Циљ семинара
У оквиру семинара предвиђена је едукација учесника од стране стручних
лица запослених у Институту за ратарство и повртарство о иновативном
приступу агро-предузетништву и едуковање становништва у руралним
срединама ради оптималног искоришћења обрадивог земљишта у њиховим
окућницама. Кроз приказ и едукативно предавање о новом експерименталном
пластенику који садржи мерне инструменте који омогућавају аутоматску
контролу температуре и релативне влажности ваздуха у пластенику, праћење
спољашње температуре и релативне влажности ваздуха, брзине ветра, као и
систем за наводњавање са даљинском контролом, учесници радионица ће имати
прилику да стекну знања и вештине неопходне за коришћење наведене
иновативне технологије у овој области на нашим просторима, као и да чују савете
о гајењу поврћа у пластеницима.

Услови јавног позива
Основни услов за учешће на семинару је да су подносиоци пријаве
пунолетни држављани Републике Србије, као и да имају место пребивалишта на
територији АП Војводине.

Подношење пријаве
Пријаве се могу поднети до 05. новембра 2018. године у 15.00 часова.
Пријаву
je
потребно
доставити
на
следеће
мејл
адресе:
bojana.gravonja@hotmail.com (за простор Срема), poljoskoekonomija@gmail.com (за
простор Бачке) imstanic@gmail.com (за простор Баната).

У наставку јавног позива су теме које ће бити обрађене у оквиру семинара:
1. Представљање пројекта AGRINNO (Јанко Червенски)

2. Значај квалитета земљишта за производњу поврћа (Јовица Васин)
3. Улога плодореда у повртарској производњи (Јанко Червенски)

4. Биодиверзитет земљишта – штетни и корисни инсекти (Филип Франета)

5. Типови заштићеног простора у производњи поврћа (Дарио Данојевић)

6. Превентивне мере у производњи поврћа (Слађана Медић – Пап)

7. Сортимент поврћа Института за ратарство и повртарство са резултатима
гајења на отвореном пољу и у заштићеном простору (Дарио Данојевић)
8. Гајење паприке (Дарио Данојевић)

9. Економски значајне болести паприке и парадајза (Слађана Медич – Пап)

10. Наводњавање поврћа (Боривој Пејић)

11. Компостирање (Јанко Червенски)
12. Биолошка заштита поврћа (Слађана Медић - Пап)

13. Чување поврћа након убирања (Дарио Данојевић)

Повртарске врсте које ће бити обухваћене пројектом АГРИННО:
Паприка, парадајз, краставац, салата, блитва, ротквица, грашак, црни лук, бели
лук, мрква, першун, цвекла.

