Podrobnosti o príprave VIII. SRD

Ako zaiste viete Slovenská rastlinolekárska spoločnosť každé dva roky pripravujeme
slovenské rastlinolekárske dni (SRD), ktoré majú vysokú úroveň a veľmi dobrú
domácu, ale aj zahraničnú odozvu.
Posledné SRD sa uskutočnili v októbri 2017.
Prípravy na tohtoročné VIII. slovenské rastlinolekárske dni sú už v plnom prúde.
VIII. SRD sa uskutočnia v Nitre ako medzinárodná konferencia a to v dňoch 15.16.10.2019 pod mottom:
„Nové výzvy v ochrane rastlín – cesta do budúcnosti“ (New challenges in plant
protection – routes for the future)
Opäť očakávame záujem o účasť odbornej a laickej verejnosti kolegov zo
Slovenska, Česka, Grécka, Chorvátska, Maďarska, Nemecka, Rakúska, Švajčiarska,
vrátane mladej generácie študentov zo SPU v Nitre a zo stredných
poľnohospodárskych škôl a zástupcov priemyslu.
Časový priebeh
Z časového pohľadu koncept VIII. SRD je nasledovný. Prvý deň je prednášková časť
s kultúrnym programom v podvečerných hodinách.
Druhý deň je ukážkový/praktický demonštračný deň, ktorý si účastníci obľúbili,
pretože nadväzuje na to, čo si delegáti vypočuli v prvý deň.
Dáva im možnosť presvedčiť sa, že to čo počuli sa už deje, resp. dá sa
demonštračne ukázať.
 VIII SRD (SPHD) sa uskutočnia v dňoch 15.10.-16.10.2019
Dňa 15.10.2019 sa uskutočnia prednášky v hoteli “Mikado”
https://hotelmikado.sk/konferencie.xhtml
a
 kultúrny a spoločenský program sa uskutoční dňa 15.10. 2019 v podvečer
v Župnom dome v Nitre
(in the evening on 15th of October is cultural and socialising events, concert
hall “Župný dom”, Nitra)
https://nitrianskagaleria.sk/koncertna-sala/fotogaleria/
a
 demonštračný deň, ktorý bude končiť na poľudnie, sa uskutoční dňa
16.10.2019 na výstavisku Agrokomplex.
(on 16.10.2019 is a demonstration day which will finish at midday).
https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/02/MAPA-are%C3%A1lve%C4%BEk%C3%A1.jpg

VIII. SRD budú zamerané na nasledovné oblasti:
1. Kam kráčaš ochrana rastlín?
2. Precízne poľnohospodárstvo, ktoré zahŕňa:
a) digitalizáciu a senzorovú technológiu v ochrane rastlín
b) robotiku
c) aplikačnú techniku
d) drony
3. Prezentovanie Národného akčného plánu Slovenska (NAP);
4. Poradenstvo pre profesionálnych a neprofesionálnych používateľov POR;
5. Prognózu a signalizáciu;
6. Biologickú ochranu.

Týmto si Vás dovoľujem v mene Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti ako aj
v mene svojom pozvať a zároveň požiadať o Vašu rezerváciu 15.-16. októbra 2019
pre VIII. slovenské rastlinolekárske dni, ktoré sa uskutočnia v Nitre, v hoteli
Mikado. Podrobnejšie
informácie
o programe,
o
názve
jednotlivých
prednášok,o registrácii a registračnom poplatku prinesieme v priebehu mesiaca
apríl/máj.Zároveň Vás prosím, keby Ste túto informáciu rozšírili aj medzi svojich
kolegov.
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