Zelená ochrana rastlín
mobilné vzdelávanie v ekologickom
poľnohospodárstve

green plant protection
O projekte

Repozitár

■■ je to moderná digitálna knižnica navrhnutá pre ukladanie, sledovanie
a zdieľanie vzdelávacích materiálov
■■ je určený pre tvorcov vzdelávacích materiálov

Zelená ochrana rastlín (GPP) je skratkou projektu Leonardo da Vinci - Transfer
inovácií (2009-1-SK1-LEO05-00792) s názvom Využitie pokroku vo vývoji informačných a komunikačných technológií v mobilnom vzdelávaní s cieľom podporiť
interaktívne vzdelávanie dospelých v oblasti ekologického poľnohospodárstva.
Projekt je zameraný na adaptáciu a doplnenie výsledkov pilotného projektu
Leonardo da Vinci – Tvorba inovácií: ECOLOGICA (HU/05/B/F/PP-170018) a na
optimalizáciu vzdelávacích materiálov pre mobilné zariadenia. Cieľom predchádzajúceho projektu ECOLOGICA (www.ecologica.net) bolo vytvorenie centrálnej databázy (Ecolibrary/Ekoknižnica) pre vzdelávanie poradcov v oblasti
ekologického poľnohospodárstva. Databáza je tvorená 14 modulmi. Jeden
z modulov - Ochrana rastlín, predstavuje východiskový materiál pre súčasný
projekt Green Plant Protection (Zelená ochrana rastlín).
Trvanie projektu: 1. november 2009 – 31. október 2011

Potreba celoživotného vzdelávania v poľnohospodárstve

■■ obhospodaruje sa takmer 40 % územia Slovenska
■■ najpočetnejšiu skupinu tvoria pracujúci vo veku 45–49 rokov s nižším stredoškolským vzdelaním
■■ celoživotného vzdelávania sa zúčastňuje iba 3,3 % slovenskej populácie
z vekovej kategórie 25–64 rokov
■■ najvyššia účasť na vzdelávaní a školeniach je zaznamenaná v okolí najväčších miest

Financovanie
Projekt Leonardo da Vinci – transfer inovácií registrovaný pod číslom
2009-1-SK1-LEO05-00792 bol podporený Európskou komisiou v rámci
Programu celoživotného vzdelávania.

Za obsah zodpovedá výlučne autor a Európska komisia ani
národná agentúra nenesú zodpovednosť za použitie týchto informácií.

Obsahová stránka

Mobilná verzia stránky má jednoduchý dizajn bez animácií, aby sa moh-

Zelená ochrana rastlín bola navrhnutá tak, aby sa v nej užívateľ ľahko orientoval a našiel požadovanú informáciu. Vyhotovená bola v dvoch verziách
■■ štandardná verzia 		
www.greenplantprotection.eu
■■ mobilná verzia 		
m.greenplantprotection.eu
Jednotlivé kategórie škodlivých činiteľov (živočíšni škodcovia, choroby a buriny) majú rovnakú štruktúru, všeobecnú časť a sú rozdelené podľa toho či škodia na poľných plodinách, zelenine alebo v sadoch a vo vinohradoch.
Hlavný dôraz pri vypracovávaní vzdelávacích materiálov sa kládol na popis
symptómov a determinačných znakov s hypertextovým prepojením na obrázky, a na popis ochranných opatrení. Tieto údaje boli doplnené informáciami
o životných cykloch a hostiteľských rastlinách (resp. porastoch pri burinách).
Materiály sa vypracovávali v anglickom jazyku a boli preložené do národných
jazykov partnerských krajín – slovenčiny, maďarčiny a taliančiny.

la využívať
■■ na mobilných zariadeniach s nižšími prenosovými rýchlosťami, pri nižšej
rýchlosti pripojenia na internet
■■ v poľných podmienkach, za rozumnú cenu aj vtedy, ak používateľ nemá
predplatený veľký objem dát

M-learning
Mobilné vzdelávanie (m-learning) vo všeobecnosti znamená
e-learning s využitím mobilných
zariadení a bezdrôtového prenosu. E-learning predstavuje spôsob, ktorým sa poskytuje vzdelávanie cez informačné a komunikačné technológie (IKT).

■■
■■
■■
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Pásavka zemiaková
Leptinotarsa decemlineata
Coleoptera: Chrysomelidae

■■
■■
■■

Popis škodcu
Dospelí jedince sú 10 mm dlhé, zreteľne polguľovité, telo je
oranžovej farby a na krovkách sú pozdĺžne a striedajúce sa
čierne a žlté/biele pásiky. Žlto-oranžové vajíčka sú 1,2 mm
dlhé. V dospelosti 12 mm larvy sú najskôr červeno hnedé,
neskôr červeno oranžové s dvomi radmi čiernych bodiek na
oboch stranách.

■■

Symptómy a poškodenie
Imága i larvy poškodzujú listy. Väčšie škody spôsobujú larvy.
Sú žravé a veľké napadnutie často vedie úplnej defoliácii.
Napadnuté rastliny sú často kontaminované množstvom
čierneho a vlhkého trusu vylučovaného imágami i larvami.
Vážne poškodenie, najmä v suchých a horúcich letách často
vedie až k 50% stratám na úrode. Priamy požer na hľuzách sa
môže vyskytnúť jedine v skladoch.

Výhody mobilných 		
technológií
prenikavé (pervazívne)
všadeprítomné
zbližujú ľudí
prenosné
pripájateľné kdekoľvek a kedykoľvek
okamžitá komunikácia
sú vždy po ruke
pritiahnu mladých ľudí k vzdelávaniu
farmári sú často viac spriaznení s mobilmi ako s počítačmi

Vitajte na stránke Zelenej ochrany rastlín!
Zelená ochrana rastlín predstavuje skrátený názov projektu
Využitie pokroku vo vývoji informačno-komunikačných
technológií (IKT) v mobilnom vzdelávaní s cieľom podporiť
interaktívne vzdelávanie dospelých v oblasti ekologického
poľnohospodárstva.
Úlohou projektu je sprostredkovanie všetkých dostupných informácií o ochrane rastlín v ekologickom poľnohospodárstve
jednoduchou formou, vzhľadom k tomu že takýto súhrnný
materiál v podmienkach Slovenska chýba. Projekt má tiež
poskytnúť informácie potrebné pre širšie využitie environmentálne bezpečných technológií, prispievajúcich k udržateľnému rozvoju ako jednej z priorít Európskej únie

Výhody M-learningu

■■ nie je viazaný na lokalitu
■■ vzdelávací proces je lokalizovaný do vidieckych oblastí a do prirodzeného
prostredia farmárov
■■ je prepojený s inými každodennými činnosťami
■■ umožňuje využívať čas a priestor „stratený” pri bežných vzdelávacích procesoch (študentmi sú zamestnanci doma, v práci, vo vlaku,…)
■■ charakteristickou črtou je vedieť nájsť informácie a nie mať vedomosti, čo
môže zvýšiť záujem verejnosti o vzdelávanie
■■ podporuje využívanie informačných a komunikačných technológií v poľnohospodárstve, získavanie základných zručností, vrátane digitálnej gramotnosti a pomáha prekonať tzv. digitálnu exklúziu

Cieľová skupina

■■ ekologickí farmári
■■ záujemcovia o environmentálne vhodné spôsoby ochrany rastlín

Konzorcium

Biocert Association
http://www.biocert.it

Association for Hungarian Organic Farming
http://www.mogert.uni-corvinus.hu

Koordinátor:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
v Nitre
Katedra ochrany rastlín
A. Hlinku 2, 949 76 Nitra,
Slovenská republika
Telefón: +421 376414252
Ing. Monika Tóthová, PhD.
monika.tothova@uniag.sk

Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre http://www.uniag.sk

