ИНСТИТУТ ЗА ПРИМЕНУ НАУКЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ
ПОЗИВ ЗА ПРЕДАВАЧА ЗА ЕДУКАЦИЈУ САВЕТОДАВАЦА
Модул 4
МЕРЕ ИНТЕГРАЛНЕ ЗАШТИТА БИЉА
На основу члана 22, става 1 Закона о обављању саветодавних и стручних послова у
области пољопривреде, обука и усавршавање пољопривредних саветодаваца и
пољопривредних произвођача, поред осталог, обухвата и организовање едукације –
тренинга пољопривредних саветодаваца у сарадњи са домаћим и страним образовним и
истраживачким институцијама и стручњацима. Институт за примену науке у
пољопривреди (ИПН) као овлашћена организација, по решењу Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде бр. 119–01–220/2010–03 од 8.9.2010. године,
као и на основу Годишњег плана усавршавања пољопривредних саветодаваца и
пољопривредних произвођача за 2018. годину који укључује и план одржавања годишњег
Семинара саветодаваца, организује горе наведену едукацију.
Опис радионице – Едукације. Интензивна биљна производња и заштита биља
свакодневно се суочавају са изазовима, пре свега растућом потребом за производњом
безбедносно сигурне хране, законском регулативом и нормативима. Значај еколошких
стандарда, производни и тржишни захтеви, у великој мери утичу на одрживост
пољопривредне производње, а са којима се успешно могу суочавати само образовани
стручњаци и пољопривредни произвођачи.
Из свега наведеног проистиче и потреба за едукацијом пољопривредних саветодаваца о
интегралним системима заштите биља. У досадашњим едукацијама које су организоване
за саветодавце ПССС обрађене су најактуелније теме савремене заштите биља. Ипак,
неопходно је континуирано унапређење знања о интегралном управљању штетним
организмима, као и информисање и подизање свести јавности.
Планирани резултати едукације. Учесници едукација ће стећи и допунити знање о
савременим приступима интегралној заштити најважнијих биљних врста, превентивним
мерама контроле болести и штеточина, одржавању доброг фитосанитарног стања
производних површина, проблемима адекватне примене пестицида у комбинацији са
биолошким мерама борбе, конкретним поступцима интегрисања технологије гајења и
система заштите усева за одређене моделе производње.
Предвиђени број учесника и група: Саветодавци из области заштите биља из 23 ПССС –
1 група од 36 учесника
Предвиђени термин одржавања едукације: 16.04.2018.
Локација: Институт за примену науке у пољопривреди, Београд

Задатак предавача
1. Израда презентација и предавање на тему Мере интегралне заштита биља, у складу са
доле наведеним садржајем.
Садржај едукације:
 појмови стратегија и техника интегралног управљања штетним организмима;
 техника и стратегија интегралне производње усева/ засада, начела органске
пољопривреде, биолошких метода за контролу штетних организама;
 информације о општим начелима и специфичним смерницама интегралног
управљања штетним организмима за усеве/засаде или одређене секторе;
 прогнозно извештајна служба у функцији интегралног управљања штетним
организмима;
 помоћ корисницима средстава за заштиту биља у дефинисању времена примене
средстава за заштиту биља на основу праћења штетних организама;
 избор и примена средстава за заштиту биља.
2. Израда едукативног материјала (подсетник за саветодавце).
3. Припрема пред- и пост-теста
4. Израда предлога агенде за тематско предавање у учионици.
5. Усаглашавање активности са организатором едукације.
6. Израда извештаја по одржаној едукацији, у року од највише 3 радна дана по завршетку
едукације.
7. Рок за доставу докумената (презентације и др.) је најмање 3 радна дана пре одржавања
едукација.
Приликом избора предавача биће узети у обзир следећи критеријуми:


Висока стручна спрема (VII или VIII) из области обухваћене едукацијом;
 Радно искуство (најмање пет година) из области обухваћене едукацијом;
 Сертификати о похађаним обукама у области обухваћених едукацијом;
 Објављени радови (референце) из области обухваћених едукацијом;
 Сарадња са привредом;
 Искуство у одржавању тренинга и обука пољопривредних саветодаваца и
произвођача;
 Учешће на пројектима релевантним за одржавање едукације.

Пријаву са биографијом, доставити најкасније до 03.04.2018. године, на следећу имејл
адресу: mmaslovaric@ipn.bg.ac.rs или писaним путем на адресу Институт за примену науке
у пољопривреди, 11000 Београд, Булевар деспота Стефана 68б, П. фах 43.
У разматрање ће се узети само пријаве пристигле у наведеном року.
Додатне информације могу се добити на број телефона: 011/2751 622. Контакт особе: др
Наташа Толимир и др Славица Чолић.

