VABILO
Pridelava sadja in grozdja za vino se je zaradi visokih okolijskih standardov in klimatskih sprememb v
zadnjih desetih letih najbolj spremenila v tehnikah obdelave tal ter prehrane trajnih nasadov v
kombinaciji z namakanjem, talnim gnojenjem in dodatno listno prehrano. Zato so letošnje vodilne
teme predstavitev usmerjene v pridelavo sadja in grozdja “brez rabe herbicidov” in uravnoteženi
oskrbi nasadov s hranili ter vodo.

“DAN SADJARJEV IN VINOGRADNIKOV “
bo v petek, 8. junija ob 9.00 uri,
v sadovnjakih in vinogradih šolskega posestva
Biotehniške šole Maribor, Vrbanska cesta 30.

9.00 – 9.30

Prihod sadjarjev in vinogradnikov

9.30 – 12.00

Prikaz uravnavanje plevelov brez rabe herbicidov in nege tal s poudarkom na različnih
priključnih strojih: v sadovnjaku jablan in vinogradu (proizvajalci in prodajalci strojev)

12.00 – 13.30

Sadjarska delavnica: “Uravnotežena prehrana gostih nasadov jablan”
(mag. Zlatka Gutman Kobal in Andrej Soršak skupaj s ponudniki gnojil)

12.00 – 13.30

Vinogradniška delavnica : “ Vpliv prehrane na kakovost grozdja in vina”
(Roman Štabuc, Simona Hauptman, Tadeja Vodovnik Plevnik skupaj s ponudniki gnojil)

13.30 – 14.30

Strokovni razgovori ob stojnicah in razstavljenih strojih

Predstavljena bo najsodobnejša kmetijska tehnika za uravnavanje plevelov in nego tal brez rabe
herbicidov in paleta talnih ter listnih gnojil za uravnoteženo prehrano sadnega drevja in vinske trte ter
sistemi namakanja in oroševanja nasadov.
Prosimo vas, da ob prikazu delovanja strojev poskrbite za svojo varnost. Prireditev bo organizirana v
vsakem vremenu.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Spoštovani soorganizatorji strokovne sadjarske in vinogradniške prireditve
V letu 2015 smo sadjarski in vinogradniški strokovnjaki Zavoda Maribor in BTŠ Maribor skupaj prvič
izvedli prireditev “DAN SADJARJEV IN VINOGRADNIKOV “ v sadovnjakih in vinogradih pod “Kalvarijo”.
Nova napredna tehnološka znanja in inovacije so za sadjarje in vinogradnike mnogo bolj razumljiva in
koristna, če so predstavljena na demonstracijah. Uporabniki novih tehnik tako dobijo prve zelo
pomembne informacije in napotke. Zato se ob posodobitvah nasadov mnogo lažje odločijo za nakup
novih priključnih strojev in izbor pravih gnojil ter namakalne opreme za svoje nasade. Želimo si, da
skupaj z vami, ki v tem prostoru predstavljate inovativne kmetijske tehnike in dosežke izvedemo skupno
predstavitev vaših priključkov obdelave tal brez rabe herbicidov, različne možnosti namakanja in
kakovostno ter okolju varno prehrano nasadov s talnimi in listnimi gnojili.
Vljudno Vas vabimo, da se odzovete našemu povabilo in kot zastopnik svojega podjetja delite vaše
napredne izkušnje z nami. Organizatorji vam zagotavljamo brezplačno predstavitev vaših novosti v obliki
demonstracij in razgovorov ob vaših stojnicah.
K sodelovanju smo povabili:
Proizvajalce in prodajalce strojev za mehansko uravnavanje plevelov in nego tal
AGROMEHANIKA d.d., Kranj, ITRO d.o.o., Štore, LEDINEGG Steinbuch, Avstrija,
INO BREŽICE d.o.o., Krška vas, TEHNOS, d.o.o., Žalec, ZUPAN d.o.o., Malečnik, Ascon d.o.o., Koper
Zastopnike gnojil
JURANA d.o.o., Maribor, METROB d.o.o., Celje, AGROCHEM d.o.o., Šempeter pri Gorici,
KARSIA d.o.o., Dutovlje, Eurovix, TIMAC agro
Prodajalce namakalnih in oroševalnih sistemov ter mrež proti toči
Marovt sistemi d.o.o., Braslovče, FRUSTAR Avstrija
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