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Vás pozývajú na konferenciu so zahraničnou účasťou

VII. RASTLINOLEKÁRSKE DNI
SLOVENSKEJ RASTLINOLEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
v dňoch 17. – 18.10. 2017 v Nitre
so zameraním na tému

„Bezpečnosť a účinnosť v ochrane rastlín“

VÁS POZÝVAJÚ NA
konferenciu so zahraničnou účasťou

VII. RASTLINOLEKÁRSKE DNI
SLOVENSKEJ RASTLINOLEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI

17. – 18. 10. 2017
O b e ž n í k – pozvánka
Registrujte sa elektronicky na stránke

www.srsweb.sk
Poznámka: Organizátori spustia registráciu začiatkom septembra.

Zameranie VII. rastlinolekárskych dní
Neoddeliteľnou súčasťou ochrany rastlín, ktorú treba rozvíjať a mať
neustále na pamäti je bezpečnosť a účinnosť v ochrane rastlín. To je aj
dôvod, prečo si VII. rastlinolekárske dni dali za úlohu rozviesť túto
problematiku podrobnejšie. Všetci totižto dobre vieme, že bezpečnosť
a účinnosť v ochrane rastlín priamo vplýva na bezpečnosť a kvalitu
rastlinných produktov, ktoré sú pod drobnohľadom nielen odbornej
verejnosti, ale zvlášť pod drobnohľadom spotrebiteľov-konzumentov. Na
samotnú bezpečnosť a účinnosť v ochrane rastlín možno pozerať
z viacerých aspektov. Jedným z najdôležitejších aspektov bezpečnosti je
hodnotenie prípravkov na ochranu rastlín z hľadiska možných
vedľajších účinkov na ľudský organizmus a zdravie ľudí, na zvieratá,
vodné organizmy, včely a necieľové organizmy, pôdne a vodné
organizmy, ryby, zdroje povrchových a podzemných vôd a následne
schvaľovanie prípravkov na ochranu rastlín. Celý tento proces je kľúčový
pre ďalší osud toho ktorého prípravku resp. prípravkov. Ďalším aspektom
bezpečnosti je kontrola ošetrených rastlinných produktov z pohľadu
obsahu rezíduí z prípravkov na ochranu rastlín. Túto zabezpečujú
poverené orgány štátnej správy. Rastúci fenomén falšovania
a nelegálneho dovozu prípravkov na ochranu rastlín z pohľadu
bezpečnosti potravín je aspektom, ktorý nie je možné prehliadať. Naopak
sa mu treba venovať s čoraz väčšou serióznosťou a hľadať spoločné
riešenia. V neposlednom rade prínos aplikačnej techniky na bezpečnosť
operátora a na zvýšenie účinnosti a cieleného použitia prípravkov na
ochranu rastlín je aspektom, ktorý nie je možné si nevšimnúť. V rámci
rastlinolekárskych dní zaznejú stanoviská a názory domácich
a zahraničných odborníkov k hlavnej téme, odpovede na aktuálne otázky
a problémy. Neoddeliteľnou súčasťou tohtoročných rastlinolekárskych
dní je ich ukážková – demonštračná časť, ktorá sa uskutoční na
výstavisku Agrokomplex.
Odborní garanti:

Ing. Jozef Kotleba (SRS, Nitra)
doc. Ing. T. Roháčik, CSc., (Selekt Bučany)
Ing. Jozef Šimončič, (Ekosystem, Santovka)
JUDr. Oravec, (Sekcia colná, FR SR, Bratislava)
Ing. Andrej Kunca, PhD. (LOS, Banská Štiavnica)

Organizační garanti:

Ing. Jozef Kotleba (SRS)
Mgr. Marek Kobza, PhD (SAV)

Miesto konania a doprava:
Kongresové centrum hotela Mikado v Nitre
Program VII. rastlinolekárskych dní :
VII. rastlinolekárske dni sa uskutočnia v Nitre ako medzinárodná
konferencia. Prvý deň konania konferencie 17.10.2017 sa bude venovať
hlavnej téme VII. rastlinolekárskych dní, ktorou je bezpečnosť
a účinnosť v ochrane rastlín. Počas celého prvého dňa bude zabezpečené
simultánne tlmočenie medzi angličtinou a slovenčinou.
Na druhý deň sa uskutoční na výstavisku Agrokomplex ukážková časť
VII. rastlinolekárskych dní. Ukážková časť bude rozdelená na nasledovné
tri odborné okruhy:
1. Príspevok aplikačnej techniky na bezpečnosť a účinnosť v ochrane
rastlín;
2. Využitie modernej techniky na rýchle analyzovanie podozrivých
tovarov vrátane prípravkov na ochranu rastlín;
3. Využitie dronov na aplikáciu biologických prípravkov v ochrane
rastlín.
Počas obidvoch dní vystúpia okrem domácich odborníkov aj hostia z
Českej republiky, Holandska, Nemecka, Rakúska, Európskej agentúry pre
bezpečnosť potravín (EFSA) a Európskej asociácie ochrany rastlín
(ECPA). Prítomní si budú môcť niektoré názory prediskutovať aj pri
posteroch.
Súčasťou rastlinolekárskych dní bude aj vydanie zborníka tých
príspevkov, ktoré organizátori dostanú do 4. septembra 2017. Vítané sú
všetky informácie o praktických a teoretických poznatkoch, ktoré sa
dotýkajú hlavnej témy konferencie.
Program rokovania:
17. 10. 2017

18.10.2015

08.00
09.00
09.15
12.00
13.00
15.55
16.30
19.00

08.30
08.45
11.45
12.00

Registrácia
Otvorenie
Prednášky
Obed
Prednášky
Diskusia
Zasadnutie členov SRS
Spoločenský večer

Uvedenie ukážkovej časti
Začiatok odborných okruhov
Ukončenie okruhov
Obed

Podmienkou účasti je elektronická registrácia účastníkov.
Organizátori si vyhradzujú právo na zaradenie jednotlivých
príspevkov do programu!
Z kapacitných dôvodov počet účastníkov konferencie je limitovaný na
100 osôb.
Ubytovanie: Ubytovanie je potrebné zabezpečiť si individuálne
prostredníctvom širokej siete ubytovacích zariadení v meste
Nitra (vhodnými zariadeniami sú hotel Mikado,
Agroinštitút Nitra, hotel River).
Stravovanie: Stravovanie registrovaných účastníkov zabezpečí
organizátor.
Registračný poplatok: Registračný poplatok je 250 EUR/osoba.
Uhradenie registračného poplatku: Registračný poplatok treba uhradiť
na účet Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti do
2.10.2017.
Poznámka:

Účasť pre zástupcov štátnej správy, študentov a dôchodcov
je bez registračného poplatku!

Bankové spojenie:

Tatra banka

Číslo účtu:

2622700369/1100

SWIFT:

TATRSKBX

IBAN:

SK65 1100 0000 0026 2270 0369

Variabilný symbol:

102017

Poznámka pre prijímateľa: uviezť meno účastníka a názov konferencie:
(VII.SRD Nitra 2017)
Organizačný výbor VII. slovenských rastlinolekárskych dní sa teší na
stretnutie širokého okruhu odborníkov ochrany rastlín zvlášť na tých, ktorí
sa zameriavajú na bezpečnosť a účinnosť v ochrane rastlín.
Za organizačný výbor
Ing. Jozef Kotleba
predseda spoločnosti

