Поштовани чланови УПХС, колегинице и колеге,
Управни одбор Удружења за пејзажну хортикултуру Србије (УПХС) је обавио припреме и обавештавамо вас да ће се
Семинар Пејзажна хортикултура 2017 са одабраним темама из области пејзажне архитектуре и хортикултуре одржати
10.02.2017. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду (улица Кнеза Вишеслава 1, Београд) у амфитеатру.
Програм четрнаестог семинара из области Пејзажне архитектуре и хортикултуре, обухвата актуелне теме из
области законске регулативе везане за заштиту здравља украсних биљака, дијагнозе и ране детекције карантинског
организма, страних инвазивних врста инсеката и гљива, најновије резултате докторске дисертације о компатибилности
калемљења Sato-zakura трешања и домаћих подлога из рода Prunus, неговања и заштите здравља украсних биљака,
примере међународних стандарда за неговање дрвећа, за производњу и заштиту цвећа и иницијатива за заштиту
интереса произвођача садног материјала. Показаћемо резултате међународне активности УПХС у 2016. години. Овом
приликом ћемо представити расаднике и вртне центре из Бугарске.
Циљ нам је, као и увек до сада, да програм задовољи интересовања и потребе што већег броја чланова УПХС и
других стручњака, који посећују Семинар Пејзажна хортикултура.
Организацију Семинара подржавају донатори који ће представити своје производе и услуге од значаја за
пејзажну архитектуру и хортикултуру: средства за заштиту и исхрану биљака, пројектовање парковског и пољопривредног
наводњавања и друге услуге, производе и опрему. Као и увек до сада, наши донатори, ће обогатити програм Семинара.
Организатори Семинара су:
УДРУЖЕЊЕ ЗА ПЕЈЗАЖНУ ХОРТИКУЛТУРУ СРБИЈЕ (УПХС), Кнеза Вишеслава 1, 11030 Београд. Контакт особа је
Милан Топаловић, дипл.инж., е-пошта: info@topalovic.rs, www.hortikultura.org.rs
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ, Кнеза Вишеслава 1, 11030 Београд, факс 011/254 5485, моб.
063/8512627, е-пошта: milka.glavendekic@mts.rs
Индивидуални чланови УПХС су сви они који су платили чланарину за 2016. годину. За њих је потребно да уплате
појединачну годишњу чланарину за 2017. годину у износу од 3.000,00 динара и котизацију у износу од 2.000,00 динара,
чиме стичу право учешћа на Семинару. Уплатом колективне чланарине за правна лица (јавна комунална предузећа,
регистровани расадници, самосталне радње, приватна предузећа, дирекције или агенције за градско грађевинско
земљиште, дирекције за комуналне послове, представници локалних самоуправа, средње школе и друга правна лица) у
износу од 12.000,00 динара и котизацијом од 2.000,00 динара за сваку особу која присуствује Семинару, стичу право
учешћа као колективни чланови. За остале учеснике, који нису чланови УПХС, предвиђена је индивидуална котизација у
износу од 6.000,00 динара. Студенти само треба да попуне приступницу да би постали чланови УПХС. Они могу
присуствовати Семинару без плаћања котизације али не добијају зборник предавања.
Жиро-рачун УПХС је 160-142002-94, Банка Интеза АД Београд, ПИБ 103653430.
Изузетно ценимо уколико уплатите чланарину пре одржавања Семинара, јер се трошкови организације
подмирују из тог извора. Уколико нисте у прилици да котизацију и чланарину платите пре Семинара, бићете у могућности
да то урадите по доласку на Семинар.
Надамо се да ћете наћи интереса да учествујете на четрнаестом семинару Пејзажна хортикултура 2017 лично
и/или упутите стручњаке из предузећа/установе на Семинар и тиме допринесете перманентној обуци кадрова који раде у
области пејзажне архитектуре и хортикултуре.
ПРЕДСЕДНИК УПХС
Проф. др Милка Главендекић

Семинар „ПЕЈЗАЖНА ХОРТИКУЛТУРА 2017“
Универзитет у Београду - Шумарски факултет, Београд, 10.02.2017. године, амфитеатар
ПРОГРАМ

08:00 – 08:45

Пријављивање учесника

08:45 – 09:00

Отварање Семинара

09:00 – 09:30

Нови ризици у заштити здравља украсног биља (Слађана Лукић, дипл. инж., Начелник одељења за
здравље биља и биљни карантин Минастарства за пољопривреду и заштиту животне средине Р. Србије)

09:30 –09:55

Xylella fastidiosa – биологија, дијагноза, сузбијање и ризици од уношења у Србију (проф. др Aлекса
Обрадовић, дипл. инж. пољ.)

09:55 – 10:20

Botryosphaeriaceae - проузроковачи болести украсног дрвећа и жбуња у Србији (др Mилица Златковић,
дипл.инж.шум.)

10:20 – 10:35

GALENIKA FITOFARMACIJA А.D., Београд - Презентација о средствима за заштиту и исхрану биљака
донатор Семинара

10:35 – 11:00

Сydalima perspectalis и други ризици у заштити здравља шимшира (проф. др Милка Главендекић,
д.и.п.а.)

11:00 – 11:15

SKALA GREEN, Суботица – презентације о пројектовању парковског и пољопривредног наводњавања
донатор Семинара

11:15– 11:45

Пауза

11:45 – 12:15

Рано утврђивање компатибилности калемљења Sato-zakura трешања и домаћих подлога (др Драгана
Скочајић, д.и.п.а.)

12:15- 12:40

Мушкатлин плавац (Сacyreus marshalli) – нова штеточина цвећа на подручју Западног Балкана (проф. др
Милка Главендекић, д.и.п.а.)

12:40 – 12:55

CHEMICAL AGROSAVA – донатор Семинара

12:55 – 13:15

Међународни стандарди и иницијативе за заштиту расадника од ризика после уношења карантинских
организама (проф. др Милка Главендекић)

13: 15 – 14:00

ГОДИШЊА СКУПШТИНА УПХС – Дневни ред
Саопштења
1. Извештај о раду у 2016. години
2. Финансијски извештај
3. План рада у 2017. години
4. Разно
Ручак

14:00 – 15:00
15:00 – 15:25

Критички осврт из угла инвеститора о стању у пејзажној архитектури и хортикултури (Мирјана Милић,
д.и.п.а. - мастер)

15:25 - 15:50

Зелена инфраструктура као стратегија планирања зеленила општине Чукарица (Снежана Кецман,
д.и.п.а. – мастер)

16:00 – 16:15

Донатор семинара

16:15 – 16:25

Међународни сајам хортикултуре BeoPlantFair 2017

16:25 – 17:15

Међународне активности УПХС – извештај са Годишње скупштине ЕНА на IPM у Есену и представљање
расадника и вртних центара у Бугарској и Мађарској (Милан Топаловић, Милка Главендекић)

Стручни одбор: проф. др Милка Главендекић, д.и.п.а., др Драгана Скочајић, д.и.п.а., Мирјана Милић, д.и.п.а. –
мастер, Милан Топаловић, дипл.инж., Милена Стаменић, д.и.п.а., Немања Топаловић, д.и.п.а.
Организациони одбор: др Милка Главендекић, д.и.п.а., Мирјана Милић, д.и.п.а. – мастер, Милан Топаловић, дипл.инж.,
Снежана Кецман д.и.п.а. – мастер, Маја Бањеглав, Анђелија Бојановић, Даница Ристић.
Семинар је пријављен Инжењерској Комори Србије за Програм обуке континуираног (перманентног) професионалног
усавршавања чланова Инжењерске коморе Србије из области Националног програма за 2017. годину.
Организатори задржавају право да, у случају потребе, делимично измене програм.

