Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
________________________________________________________________________

Spoštovani pridelovalci, kmetijski svetovalci in drugi strokovnjaki!
V čast nam je, da vas lahko povabimo na VII. jugovzhodno evropski simpozij o zelenjavi in krompirju (»SouthEaste Europe Symposium on Vegetables and Potatoes«). Simpozij je iniciativa Fakultete za kmetijstvo in
biosistemske vede, natančneje Katedre za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline, ki je
bila na predhodnem simpoziju v Zagrebu leta 2014 izbrana, da bo v okviru Mednarodnega združenja za
hortikulturno znanost (International Society for Horticultural Science, ISHS) kot prva v Sloveniji, organizirala
omenjeni dogodek v Mariboru.
Simpozij bo potekal v med 20. in 23. junijem 2017 v hotelu Habakuk. Poleg raziskovalcev ste na dogodek
vljudno vabljeni tudi pridelovalci zelenjave in krompirja, tehnologi, kmetijski svetovalci ter drugi
strokovnjaki, saj v četrtek, dne 22. 6. 2017, za vas pripravljamo dodaten vzporeden program, na katerem
bodo s strani združenja FAO, ISHS in MGKP predstavljene vsebine s področja pridelave v zaščitenih
prostorih (program v prilogi).
V petek, 23.6.2016 se lahko dodatno in proti plačilu udeležite še zelenjadarske ekskurzije (povezava), kar
ustrezno označite na registracijskem obrazcu.
Dogodek bo prevajan v slovenski jezik.
STROŠEK KOTIZACIJE1 za vzporedni dogodek (22.6.2017)
Prijava in plačilo
pred 20. 5. 2017

Prijava in plačilo
po 20. 5. 2017

Zaposleni*
50 eur + DDV
70 eur + DDV
Pridelovalci
20 eur + DDV
30 eur + DDV
* Pri prijavi 5 ali več udeležencev z iste organizacije upoštevamo 20 % popust

Dodatna možnost:
EKSKURZIJA
Prijava do 20.5.2017
49,18 eur + DDV
49,18 eur + DDV

Prijave sprejemamo na spletni strani: http://vp2017.um.si/ (zavihek REGISTRATIONS)

Vljudno vabljeni!
Red. prof. dr. Martina Bavec
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Stroški kotizacije vključujejo strošek prehrane med pavzami in del organizacijskih stroškov, ostale stroške kot
so najem dvorane in prevajanje, financira Mreža za podeželje, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

PROGRAM DOGODKA
NEKATERA POMEMBNA DEJSTVA ZA IZBOLJŠANJE PRIDELAVE ZELENJAVE V ZAŠČITENIH
PROSTORIH
Delavnica za pridelovalce, tehnologe, kmetijske svetovalce in druge strokovnjake v okviru FAO,
ISHS, Mreže za podeželje in MKGP
Maribor (hotel Habakuk), 22.6.2017
8.30 - 17.00
8.00 - 8.30

Registracija

8.30 - 9.00

Pozdravni nagovor: FAO, MKGP, ISHS

9.00 - 10.00

Uvodna predstavitev
- Nazim Gruda (Univerza v Bonnu, Nemčija)
Pridelava zelenjave v rastlinjakih v JV Evropi – stanje in glavni tehnološki
problemi povezani s specifikami regije (30')
- Alenka Marejtič (MKGP, Slovenija)
Stanje in perspektive pridelovanja zelenajave v RS (30')

10.00 - 10.30

Odmor

10.30 - 12.45

Prvi del:
- Constantinos Kittas (Univerza v Tesaliji, Grčija)
Tehnologije in tehnike za trajnostno pridelavo zelenjave v zavarovanih
prostorih v klimatskem območju JV Evrope
- Stefania De Pascale (Univerza v Neaplju, Italija)
Namakanje in vodni management: izzivi in priložnosti
- Dimitris Saavas (Univerza v Atenah, Grčija)
Rodovitnost tal in management prehrane rastlin (vključno z breztalno
pridelavo)

12.45 - 13.30

Odmor

13.30 - 14.30

Predstavitve sponzorjev

14.30 - 16.30

Drugi del:
- Astrit Balliu (Univerza v Tirani, Albanija)
Kakovostna pridelava sadik (razmnoževanje, cepljene)
- Yüksel Tüzel (Univerza v Ege, Turčija)
Pridelava paradižnika v zaščitenih prostorih
- Žare Ilin (Univerza v Novem Sadu, Srbija)
Management pridelave zgodnjega krompirja pod različnimi prekrivkami
- Silvana Nicola (Univerza v Torinu, Italija)
Ohranitev kakovosti zelenjave pridelane v zaščitenih prostorih po spravilu

16.30 - 17.00

Diskusija
ORGANIZATORJI SI PRIDRŽUJEMO PRAVICO DO SPREMEMBE PROGRAMA

