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Inštitut za ekološko kmetijstvo in Katedra za ekološko kmetovanje, poljščine,
vrtnine in okrasne rastline,
Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije BIODAR,
IKC-Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM in
Združenje za ekološko kmetijstvo SVS
organiziramo pod pokroviteljstvom
MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO RS

13. Alpe Jadran Biosimpozij Aktualno na področju ekološkega kmetijstva 2010
(SEMINAR - BIOUŽITEK)

27., 28. in 29. 1. 2010
v novih prostorih Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
v gradu Hompoš v Pivoli (Hoče pri Mariboru)

»RAZISKOVANJE IN PRENOS ZNANJA V EKOLOŠKEM KMETIJSTVU«
Sreda, 27.1.2010
18.00 – 20.00 Dobrodošlica pod arkadami (Welcome drink, biobife)
Četrtek, 28.1.2010 (Grad Hompoš - Auditorium Magnum)
7.30 – 9.00 Registracija udeležencev
9.00 – 9.30 Otvoritev in pozdrav gostov

9.30 – 11.30 RAZISKOVANJE IN PRENOS ZNANJA V EKOLOŠKEM KMETIJSTVU –
- povezuje Anamarija Slabe, Inštitut za trajnostni razvoj, Ljubljana
9.30 – 9.50 Raziskovanje na področju ekološkega kmetijstva v EU – stanje in vizije
Anamarija Slabe, Inštitut za trajnostni razvoj
9.50-10.10 Predstavitev raziskovalnih in svetovalnih inštitucij ter sistemov na področju
ekološkega kmetijstva v Avstriji - dr. Štefan Merkač, Društvo Ecocontact Avstrija
10.10-10.30 Vpetost ekološkega kmetijstva v raziskovalne projekte/programe v Sloveniji in
podpora države – predstavnik MKGP

____________________________________________________________________________________
Stran 1 od 6

10.30-10.50 Vloga kmetijske svetovalne službe v prenosu znanja za potrebe ekološkega
kmetijstva (vizija v luči doseganja ciljev ANEK) - dr. Janko Rode, KGZS
10.50 –11.00 Primer povezanega koncepta prenosa znanj (pridelava, predelava, trženje) v
ekološkem kmetijstvu - prof. dr. Franci Bavec, UM FKBV
11.00-11.30 Odmor za kavo in degustacija dobrot ekoloških kmetij
Nadaljevanje posveta poteka vzporedno v dveh predavalnicah!

11.30-12.30 OKROGLA MIZA v predavalnici Auditorium Magnum:
Platforma za boljšo komunikacijo med raziskovanjem in prakso na področju
ekološkega kmetijstva (Leonardo da Vinci: LOVEt)
Sodelujejo predstavniki združenj ekoloških kmetov, MKGP, KGZS, raziskovalnih in
izobraževalnih ustanov, podjetij –
- povezuje prof. dr. Franci Bavec, UM FKBV

11.30- 12.30 Predstavitve v predavalnici Milana Erjavca: Predstavitve raziskovalnih projektov,
diplomskih in drugih del na UM FKBV – 1. del
– povezuje mag. Silva Grobelnik Mlakar, UM FKBV
Poljedelstvo-vrtnarstvo
 Okoljski odtis nekaterih poljščin in zelenjadnic v različnih pridelovalnih sistemih –
Maja Turinek
 Vpliv združenih setev na pojav nekaterih škodljivcev v ekološki pridelavi zelja –
Nika Weber
 Količina pridelka in silaža mešanic, pridobljenih po spravilu krmnega graha (Pisum
sativum L.) z neposredno vsejano mnogocvetno ljuljko (Lolium multiflorum Lam.) –
Iris Gergorec
 Senzorične lastnosti zelja in rdeče pese v odvisnosti od načina kmetijske pridelave Nadja Mikola
 Sladka koruza - razvoj novega, okoljsko, ekonomsko in podnebno sprejemljivega proizvoda Milojka Fekonja
12.30-14.00 Odmor za kosilo iz ekoloških pridelkov oz. živil

13.30 – 14.00 Srečanje predstavnikov poklicnih, srednjih in višjih strokovnih šol ter resornih
institucij o vključevanju ekološkega kmetijstva v kurikulume poklicnih, srednjih in
višjih strokovnih šol v Sloveniji – sejna soba 1. nadstropje
14.00 – 15.30 Predstavitve v predavalnici Milana Erjavca: Predstavitve raziskovalnih projektov,
diplomskih in drugih del na UM FKBV – 2. del
– povezuje mag. Silva Grobelnik Mlakar, UM FKBV
Sadjarstvo, vinogradništvo in varstvo rastlin:
 Vpliv gnojenja z organskimi gnojili in obdelave tal na vsebnost mineralnega dušika v tleh
v ekološki pridelavi jablan sorte Topaz - mag. Martina Robačer
 Predstavitev rezultatov nekaterih interspecies sort vinske trte - doc. dr. Stanko Vršič
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Problematika bakra v ekološki pridelavi – izr. prof. dr. Mario Lešnik

Živinoreja:
 Analiza rezultatov pitanja telet “Pohorje beef” - Nežka Jurič
 Ekološka reja prašičev – rastne, pitovne in klavne lastnosti - Marko Ocepek
 Ekološka reja prašičev – kakovost mesa – Maja Prevolnik
Požetvene tehnologije, agroekonomika, marketing:
 Združene setve in kakovost kruha z dodano ščirovo moko - mag. Silva Grobelnik Mlakar
 Večkriterijska analiza peke kruha in definiranje strukture marketinškega kriterija - Bogdan
Slemenik
 Zasnova spletne trgovine z ekološko pridelanimi proizvodi v podjetju Hrib d. o. o. Natalija Gajšek

14.00 – 15.30 PRIMERI DOBRIH PRAKS PRI RAZISKOVANJU, PRENOSU ZNANJA IN POVEZOVANJU
- povezuje izr. prof. dr. Martina Bavec, UM FKBV
Predstavitev rezultatov promocijskega projekta ¨Bioužitek¨ z vidika prenosa znanja o
ekološkem kmetijstvu različnim ciljnim skupinam - Boris Fras, predsednik Zveze združenj
ekoloških kmetov Slovenije
Izdelava kalkulatorja za izračun ekološkega odtisa kot primer sodelovanja združenja
ekoloških kmetov in univerze – mag. Michael Eder in prof. dr. Michael Narodoslawsky,
Tehnična univerza Gradec
Vključenost ekološkega kmetijstva v kurikulume poklicnih, srednjih in višjih strokovnih šol –
predstavnik Konzorcija biotehniških šol
Cerificirano ekološko posestvo v Naklem center prenosa okoljskih tehnologij – mag. Marijan
Pogačnik, Biotehniški center Naklo
Vključenost ekološkega kmetijstva in ekološke hrane v programe EKO ŠOL – koordinator EKO
ŠOL
Izobraževanja in prenos znanja na primeru regijskega društva ekoloških kmetov in LDV projekt
Balka.net – Nevenka Poštrak, ZEKSVS
Javni vrtovi - Nataša Draksler Bučar, dipl. inž. kraj. arh., Društvo Mule
Povezovnaje med univerzo in organizacijami s področja biodinamike – Matjaž Turinek, UM
FKBV in Franc Zavodnik, Zavod Demeter
Raziskave in prenos znanj na področju ekološkega zelenjadarstva izred. prof. dr. Martina
Bavec, UM FKBV

Razprava udeležencev
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15.30 – 16.00 Odmor

16.00 – 17.30 OKROGLA MIZA:
LETO DNI PO UVELJAVITVI NOVE ZAKONODAJE S PODROČJA
EKOLOŠEGA KMETIJSTVA - sodelujejo predstavniki ekoloških kmetov, pristojnih
oblasti, certifikacijskih organov,… - povezuje Polonca Repič, vodja kontrole
ekološkega kmetijstva pri IKC-Inštitutu za kontrolo in certifikacijo UM)

Razprava udeležencev
17.30 – 18.00 Zaključek

Petek, 29.1.2010
8.00 - 10.00 Sestanek akterjev s področja ekološkega kmetijstva
(lokacija bo objavljena na prireditvi
Srečanje predstavnikov združenj ekoloških kmetov in drugih zainteresiranih organizacij s področja
ekološkega kmetijstva, lokalnih skupnosti in pristojnih organov sodelujočih regij Alpe Jadran Panonija z
dogovorom o skupnih aktivnostih v prihodnosti – koordinira in vodi dr. Štefan Merkač, Društvo
Ecocontact Avstrija (angleščina je delovni jezik na sestanku)
10.00 – zainteresirani se priključijo ekskurziji na Kmečki ekološki tržnici.

8.30-15.00 Strokovna ekskurzija
8.30 –

odhod izpred gradu Hompoš (na krožišču)

9.00 - 11.30 Kmečka ekološka tržnica na Glavnem trgu v Mariboru (predstavitev zgodovine in
sedanjega stanja na tržnici, ogled dogajanja v okviru »Dneva s kontrolorjem«, kratek sprehod
na Lent do stare trte in v Hiši stare trte pokušina ekološkega vina
11.30 - 13.00 Ogled ekološke kmetije Tikva v Limbušu
13.00 - 15.00 Ogled muzeja o zgodovini vinogradništva na tem območju in predstavitev
delovanja Univerzitetnega centra za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
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9.00 – 12.00 »DAN S KONTROLORJEM«
V okviru projekta »BIO UŽITEK« bo na Glavnem trgu v Mariboru med 9. in 12. uro potekala ena
izmed številnih aktivnosti projekta »DAN S KONTROLORJEM« . Pri izvedbi sodelujejo IKC-Inštitut za
kontrolo in certifikacijo UM, Združenje za ekološko kmetovanje SVS in Zveza združenj ekoloških
kmetov Slovenije BIODAR
SPREMLJEVALNE PREDSTAVITVE V AVLI IN DRUGIH PROSTORIH FAKULTETE 28.1.2010

Predstavitve raziskovalnih projektov, diplomskih in drugih del na UM FKBV – dvorana Milana
Erjavca 1. nadstropje od 11.30-12.30 in od 14.00-15.30)

Senzorično ocenjevanje soka rdeče pese in kislega zelja iz različnih načinov kmetijske
pridelave (ekološki, biodinamični, integrirani, konvencionalni, kontrola) – pedološki laboratorij 1.
nadstropje

Izračun okoljskega odtisa kmetije (foot print) – na računalniku v avli in knjižnici

Razstava ekoloških živil in drugih certificiranih ekoloških izdelkov ter materialov in
pripomočkov za potrebe ekološkega kmetijstva – avla desno

Predstavitev raziskovalnega dela s področja ekološkega kmetijstva na UM FKB (posterji) –
stena na klančini

Razstava nekaterih dokumentov in gradiv o razvoju ekološkega kmetijstva v Sloveniji – avla
levo

Razstava literature s področja ekološkega kmetijstva in članki profesorjev ter študentov UM
FKBV – knjižnica UM FKBV

Gradiva in info stojnice organizacij, ki delujejo na področju ekološkega kmetijstva – ob
stekleni steni knjižnice

Ogled video filma »Vpliv kmetijstva na podnebne spremembe« - Auditorium magnum
13.30(http://sobotainfo.com/novice/ogled/8819/?s=s)

Ogled video filma o poklicu dipl. inž. ekološkega kmetijstva – Auditorium magnum 13.45
(http://www.mojasoseska.si/vedeti_video/SLO/ekokmet.html)

Vodeni ogledi novih prostorov UM FKBV v gradu Hompoš

Na prireditvi bodo vse jedi in napitki iz ekološke pridelave v organizaciji sekcije za pogostitve pri
Združenju za ekološko kmetovanje SVS iz Maribora.
Na prireditvi bo zagotovljeno prevajanje v slovenski, nemški in italijanski jezi!.
Podrobnejše informacije o prireditvi (program, podrobnejši opisi in programi spremljevalnih
prireditev, najbližja prenočišča, načrt do kraja dogodka in povezave z javnim prometom…) in
prijavni obrazec so na spletnem portalu UM Fakultete za kmetijstvo www.fk.uni-mb.si.
Možnost prijave do 25.1.2010. Prijavnica je na spletu.
Udeležba na posvetu 28.1.2010 je priznana kot KOP/SKOP izobraževanje (8 ur). Zainteresirani za
potrdila prinesite številke KMG-MID!
Organizatorji si pridržujemo pravico do morebitnih sprememb programa!
____________________________________________________________________________________
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PRIJAVNICA ZA
13. ALPE JADRAN BIOSIMPOZIJ / AKTUALNO NA PODROČJU EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA 2010

»RAZISKOVANJE IN PRENOS ZNANJA V EKOLOŠKEM KMETIJSTVU«
27., 28. in 29.1.2010
Ime podjetja/naročnika

Naslov (ulica, hišna št., kraj, poštna št., pošta)

davčna številka

Ime in priimek udeleženca

Udeležil/a se bom

27.1.2010
 27.-29.1. 2010

28.1.2010


29.01.2010

29.01.2010

e-naslov

tel. št.

Znesek na osebo brez DDV
dobrodošlice (Wellcome drink, biobife)
20 EUR
vseh treh dni – vseh aktivnosti po programu
150 EUR
samo 1. dan – predavanja in večerni program
100 EUR
samo 1. dan – predavanja brez večernega programa
80 EUR
samo 2. dan Alpe Jadran Biosimpozija – strokovna ekskurzija
80 EUR
sestanka združenj ekoloških kmetov in drugih zainteresiranih za
80 EUR
sodelovanje na območju Alpe Jadran Panonija 8.00 – 10.00 in nato se
pridružim na ekskurziji s kosilom

Znesek plačila glede na naročene storitve znaša ___________________EUR + 20% DDV = __________________ EUR
Plačilo kotizacije je potrebno nakazati na:
Transakcijski račun: 01100-6090126312
Sklic: 2114

Želim  mesni menü
 vegetarijanski menü

Posebne cene za kmete, ekološke kmete in študente za predavanja (brez večernega programa)
28.1.2010 (ne velja za zaposlene/pogodbene sodelavce v podjetjih, institucijah, ustanovah,...):
 za kmete
 60 EUR (DDV vključen)
 za ekološke kmete, vključene v kontrolo ekološkega kmetijstva (dokazilo kopija certifikata)
 30 EUR (DDV vključen)
 za študente z dokazilom (indeks, študentska izkaznica) in eko kmete uporabnike BIODAR znamke
 10 EUR (DDV vključen)
Predavanja štejejo kot izobraževanja za SKOP/KOP (8 ur). Prinesite KMG-MID številko.
Prijave pričakujemo do 25.1.2010 z elektronsko pošto na manfred.jakop@uni-mb.si ali po faksu 02 616
11 58 ali po pošti na naslov UM FKBV Biosimpozij, Pivola 10, 2311 Hoče. Ob registraciji prinesite dokazilo o
plačani kotizaciji. Za dodatne informacije nas lahko pokličete tudi po telefonu 02 320 90 00 (centrala) ali
02 320 90 01 (Manfred) ali 02 320 90 49 (Martina).
Kraj in datum:

žig

Podpis

________________________________________________________________________________________________________________________________
Dodatne informacije o prireditvi so na spletnih straneh www.fk.uni-mb.si: načrt lokacije gradu Hompoš (Pivola 10), Hoče pri
Mariboru, informacije o javnih prevoznih sredstvih in priporočena prenočišča v neposredni bližini prireditve z naslovi v Mariboru.
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