Συμβούλιο Γεωπόνων
Κύπρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ
Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το Τμήμα
Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ), το Συμβούλιο Γεωπόνων Κύπρου και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας
(ΚΥ.ΣΥ.Φ) σας προσκαλούν σε ημερίδα με θέμα:

«Εξοπλισμός Εφαρμογής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Ψεκαστήρων):
Επιθεώρηση εν χρήσει ψεκαστήρων και προδιαγραφές για καινούργιους ψεκαστήρες»
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016, στο ΚΕ.Γ.Ε Λεμεσού.
Ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο Δρ. Εμίλιο Χιλ, καθηγητής του Πολυτεχνικού Πανεπιστημίου της
Καταλονίας που βρίσκεται στην Βαρκελώνη της Ισπανίας.
Ο Δρ. Χιλ, συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους καθηγητές Γεωργικής Μηχανολογίας στον
ευρωπαϊκό χώρο αλλά και παγκόσμια, με τεράστια πείρα σε θέματα εξοπλισμού φυτοπροστατευτικών
προϊόντων.
Την πιο πάνω ημερίδα, καλούνται να παρακολουθήσουν γεωπόνοι γεωργικών εφαρμογών που
ασχολούνται με θέματα βαθμονόμησης ή/και επιθεώρησης ψεκαστήρων, φοιτητές γεωπονικών
σχολών καθώς και ενδιαφερόμενα άτομα ή οργανισμοί που σκοπεύουν να προχωρήσουν στη
δημιουργία Σταθμών Επιθεώρησης Εξοπλισμού Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.
Το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας, η οποία θα είναι ολοήμερη, έχει ως εξής:
Α/Α
Θεματολογία
Ωρολόγιο πρόγραμμα
1
Προσέλευση ενδιαφερομένων και εγγραφές
08:15 – 08:45
2
Έναρξη – παρουσίαση ομιλητή και προγράμματος ημερίδας
08:45 – 09:00
3
Τρέχουσα κατάσταση στον Ευρωπαϊκό Χώρο και νομοθεσίες
09:00 – 10:00
4
Επιθεώρηση εν χρήσει ψεκαστήρων – ISO 16122
10:00 – 11:00
5
Διάλειμμα – καφές
11:00 – 11:30
6
Εξοπλισμός επιθεώρησης ψεκαστήρων (πρακτική)
11:30 – 12:30
7
Επιθεώρηση εν χρήσει ψεκαστήρων (πρακτική)
12:30 – 14:00
8
Γεύμα
14:00 – 15:00
9
Καινούργιοι ψεκαστήρες και πρωτόκολλο ISO 16119 (θεωρία)
15:00 – 16:00
10
Επιθεώρηση καινούργιων ψεκαστήρων ISO 16119 (πρακτική)
16:00 – 17:00
11
Διάλειμμα – καφές
17:00 – 17:30
12
Δοσολογίες ΦΠ και εναλλακτικές επιλογές για τρισδιάστατες
17:30 – 18:30
καλλιέργειες
13
Συμπεράσματα – συζήτηση
18:30 – 19:00
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Η ημερίδα θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα και δεν θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση λόγω της
πρακτικής εκπαίδευσης.
Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν τη «Δήλωση Συμμετοχής» που επισυνάπτεται
και να την αποστείλουν το συντομότερο στην ηλεκτρονική διεύθυνση costasmichael@ymail.com ή
στο τηλεομοιότυπο: 26306320.
Όσοι θα παρακολουθήσουν την ημερίδα, καλούνται να προσέλθουν με ένδυση εργασίας, αφού πέραν
της θεωρητικής εκπαίδευσης θα υπάρχει πρακτική εξάσκηση.
Στους συμμετέχοντες θα αποσταλεί σε κατοπινό στάδιο, βεβαίωση συμμετοχής στην εν λόγω
ημερίδα.

