
Теме СаветовањаЗЕМЉА ЈЕ СВЕ
17. јануар 2018. – почетак у 8.30

Пословно јутро; Програм улагања АП Војводине у 
пољопривреду у 2018. години; Искуства и препоруке - 
Уљана репица освојила нове површине – где су уочени 
пропусти у сетви и шта доноси пролеће, Шта се догодило 
соји овог лета, да ли и како обновити сетву,  Поглед на 
пшенична поља; Са којом производном ценом и на која 
тржишта нудимо род наших житарица; Препорука за 
избор мотора и трансмисије трактора - шта треба знати 
пре доношења одлуке о куповини; Веровање и заблуде 
о прогнози времена; Кукуруз у сушној години – искуство 
и поуке; Паметна пољопривреда – измишљена формула 
или наша будућност; Значај и улога међуусева у повећању 
плодности земљишта; Прес медаљон.

Пратеће теме: Сала П1 – Шта је потребно да садржи нови 
Закон о пољопривредном земљишту.

18. јануар 2018. – почетак у 8.30 

Пословно јутро; Интегрална производња у 
повртарству; Поглед на пшенична поља; Квалитетне 
сејачице и растурачи минералног ђубрива – услов за 
економичнију производњу; Вода у пољопривредној 
производњи – падавине и потенцијали за
коришћење; Кукуруз у сушној години – искуство и 
поуке; Алтернативне биљке (не)могућа замена за 
поједине житарице у сушним годинама;
Министарство пољопривреде, шумарства
и водопривреде: мере аграрне политике у 2018. 
години; Прес медаљон.

Пратеће теме: Сала П1 – ИПАРД програми; Шта и 
како ради Агенција за рурални развој; Електронско 
програмирање закупа државног земљишта;
Сала П2 - Паметна пољопривреда – радионица.

Директор Департмана за 
ратарство и повртарство 

Проф. др Драгана Латковић
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на порталу Пољопривредног

факултета Нови Сад

Декан Пољопривредног 
факултета

Проф. др Недељко Тица

Домаћин
Филип Ћосић
из Равног Села



ПОШТАРИНА ПЛАЋЕНА
КОД ПОШТЕ 21125 НОВИ САД

ДИРЕКТНА ПОШТА

НАУЧНО-СТРУЧНО САВЕТОВАЊЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНИКА, АГРОНОМА

И САВЕТОДАВАЦА

„ДОБАР ДАН ДОМАЋИНЕ“
П   О   З   И   В   Н   И   Ц   А

17. и 18. јануар 2018. Нови Сад
почетак у 8.30 часова

Организатор: Универзитет у Новом Саду
                              Пољопривредни факултет – Департман за ратарство и повртарство
Суорганизатори: Савез аграрних удружења Војводине 
                            ПСС Пољопривредна станица Нови Сад
                             Унија пољопривредних произвођача из Сремске Митровице 
                             „Агропрофит“ и лист “Газдинство” из Новог Сада
                            Удружење „Новосељански паори” из Банатског Новог Села
                            Удружење пољопривредника из Сенте

ПОЉОПРИВРЕДНИ
ФАКУЛТЕТ
Департман за ратарство
и повртарство
Трг Д. Обрадовића 8,
21125 Нови Сад, Србија
П.П. Број 8
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