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Inštitut za ekološko kmetijstvo in  

Katedra za ekološko kmetijstvo,  

poljščine, vrtnine in okrasne rastline 
  

AKTUALNO NA PODROČJU EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA – 
  

5. strokovna konferenca z mednarodno udeležbo z nosilno temo: 
 

INOVATIVNI PRISTOPI V EKOLOŠKI PRIDELAVI ZELENJAVE IN 

POLJŠČIN 
 

bo v torek, 7. 2. 2012, v prostorih Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede (FKBV) 

Univerze v Mariboru,  v gradu Hompoš v Pivoli 10 , Hoče pri Mariboru 
 

 
8.30 – 9.00 Registracija udeležencev        
 

9.00 – 9.30 Otvoritev konference in pozdrav gostov (posvet povezuje prof. dr. Franc Bavec, UM 

FKB, predstojnik katedre za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline) 
 

9.30 – 10.30 Prekrivni posevki za uravnavanje plevelov v ekološki pridelavi zelenjave 

(Conservative cover crop management for weed control in organic vegetables production) – dr. 

Corrado Ciaccia, CRA-RPS Rim, Italija *  

 

10.30 -10.45 Odmor za kavo  
 

10.45 -12.00 Pridelava rastlin in okoljski vplivi konvencionalne in ekološke pridelave zelenjave: 

primer trajnostnega poskusa v mediteranskih razmerah centralne Italije (Crop production and 

environmental effects in conventional and organic vegetable farming systems: the case of a long–term 

experiment in Mediterranean conditions (Central Italy) – dr. Stefano Canali CRA-RPS Rim, Italija * 
 

12.00 -12.15 15 Pridelovalni sistemi in kolobar v spremenjenih klimatskih razmerah – prof. 

dr. Franc Bavec, UM FKBV 
 

12.15 -12.30 Multifunkcionalne koristi prekrivnih rastlin v združenih posevkih z zelenjavo 

(InterVeg) – prof. dr. Martina Bavec, UM FKBV 
 

12.30 -13.00 Odmor za kosilo 
 

13.00-13.30  Predstavitev odkupa in trženja ekoloških pridelkov in izdelkov – Sandra 

Turnšek, ekon., GIZ EKO Krepko  

 

13.30 – 14.45 OKROGLA MIZA:  Možnosti in ovire za povečanje količin ekološko pridelane 

zelenjave in poljščin v Sloveniji (na okrogli mizi sodelujejo predstavniki trgovine, 

predelovalnih podjetij, izobraževalnih in raziskovalnih institucij, MKGP, združenj ekoloških kmetov, 
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iniciative Oskrbimo Slovenijo, GIZ EKO Krepko, KGZS, podjetij - povezuje prof. dr. Martina Bavec, 

UM FKBV). 

 

 

14.45 – 15.00 Odmor za kavo 

 

15.00 – 15.30 Novi sistemi v obdelavi tal – doc. dr. Matjaž Turinek, UM FKBV 

 

15.30 – 16.00 Izkušnje z obdelavo tal v ekološki pridelavi brez oranja  v Sloveniji, Dejan Rengeo, 

univ. dipl. inž. kmet., ekološka kmetija Šalovci   

 

16.00-16.15  Inovativni pristopi v varstvu krompirja (sesalec za koloradskega hrošča) – Matej 

Konc, inž. kmet., ekološki kmet  iz Čirč pri Kranju 

 

16.15- 16.30 Orodje za zatiranje plevelov na malih površinah – g. Jakob Černoga – inovator, 

ekološki kmet iz Podboča pri Poljčanah 

 

16.30 – 17.00 Zaključek konference 

 

 

Podrobnejše informacije o prireditvi in prijavni obrazec so na spletnem portalu  UM 

Fakultete za kmetijstvo  www.fk.uni-mb.si.  

 

* Predavanja strokovnjakov iz Italije (Raziskovalni inštitut za kmetijstvo iz Rima) bomo 

konsekutivno prevajali iz angleškega v slovenski jezik.  

 
Kotizacija za udeležence – zaposlene v podjetjih in drugih organizacijah je 50 EUR (če je 5 ali 

več prijav iz iste organizacije plačnika je 20% popust), za kmete je 20 EUR, predstavnike društev, 

civilnih iniciativ 20 EUR in študente do 26 let z izkaznico je 10 EUR. V kotizacijo so vključeni 

ekološki napitki in kosilo  - mesna ali vegetarijanska enolončnica ter sladica in različna  gradiva. 

DDV je vključen. 

 

Prosimo za prijave do 2.2.2011 na e-mail martina.robacer@uni-mb.si ali po faksu: 02 616 11 88. 

Prijavnica s podatki o kotizaciji, pogojih in načinu plačila je na spletu fakultete oz. na prijavnem 

obrazcu. 

 

Udeležba na posvetu bo predvidoma priznana kot KOP izobraževanje. Zainteresirani za potrdila 

prinesite številke KMG-MID!  

 

 

                    
Organizatorji si pridržujemo pravico do morebitnih sprememb programa! 

______________________________________________________________________ 

 

Soorganizatorji in partnerji  UM FKBV pri organizaciji prireditve: 

 

Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije BIODAR 

Zveza združenj ekoloških kmetov severovzhodne Slovenije 

Zavod DEMETER 

EKOCI  

 

http://www.fk.uni-mb.si/
mailto:martina.robacer@uni-mb.si

