RASTLINY SÚ FASCINUJÚCE!
Šiesty medzinárodný „Deň fascinácie rastlinami“ 2022 (FoPD 2022 anglicky, DFR 2022 slovensky) sa
bude konať po celom svete pod záštitou Európskej organizácie pre rastlinnú vedu (EPSO). Cieľom tejto
aktivity je fascinovať rastlinami čo najviac ľudí na celom svete a vzbudiť v nich záujem o rastlinné vedy,
poľnohospodárstvo a trvalo udržateľnú produkciu potravín na báze rastlín, ako aj pre záhradníctvo,
lesníctvo a produkciu rastlinných nepotravinových produktov ako papier, drevo, chemikálie, energie a
liečivá. Kľúčovým posolstvom Dňa fascinácie rastlinami je tiež úloha rastlín v ochrane životného
prostredia.
Pozývame každého zapojiť sa do tejto iniciatívy!
Pozývame všetkých, od škôl cez výskumníkov, záhradníkov, poľnohospodárov až po výrobcov, aby sa
pripojili k tejto iniciatíve. Mnohé inštitúcie pre rastlinnú vedu, univerzity, školy, botanické záhrady a
múzeá spolu s poľnohospodármi a priemyslom otvorili svoje dvere počas Dňa fascinácie rastlinami v
rokoch 2012, 2013, 2015, 2017 a 2019. Tu: http://chicproject.eu/2019/09/20/fascination-of-plantsday-2019-success-stories/ sú prezentované mnohé úspešné aktivity z roku 2019.
Pozývame taktiež médiá, vedcov a tvorcov metodík a stratégií, aby diskutovali o rastlinách, aktuálnom
výskume a možných aplikáciách. Vo verejných priestranstvách, divadlách, kaviarňach, parkoch,
výskumných inštitúciách bude príležitosť nechať sa fascinovať rastlinami a pochopiť ich význam.
POZÝVAME VÁS, aby ste zorganizovali atraktívnu akciu súvisiacu s rastlinami v termíne okolo 18. mája
2022 a zapojili do nej verejnosť. Deň fascinácie rastlinami sa oficiálne koná 18. mája a väčšina podujatí
sa koná práve v tento deň, avšak celý mesiac máj je venovaný aktivitám Dňa fascinácie rastlinami.
Cieľom medzinárodnej aktivity je prekročiť počet 1000 aktivít!
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE!
Slovenská republika sa k tejto iniciatíve pripojila v roku 2013 a národným koordinačným bodom je Národné
poľnohospodárske a potravinárske centrum-Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch (doc. RNDr. Michaela
Havrlentová, PhD., michaela.havrlentova@nppc.sk).
V prípade, že máte záujem zapojiť sa do iniciatívy Dňa fascinácie rastlinami, zorganizovať nejakú aktivitu alebo
akýmkoľvek spôsobom šíriť povedomie o význame rastlín v našom živote, neváhajte kontaktovať koordinačný
bod pre získanie viac informácií.
https://plantday18may.org/
https://plantday18may.org/category/europe/slovakia/

