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VABILO
NA ENODNEVNO STROKOVNO SADJARSKO EKSKURZIJO V AVSTRIJO
Na Gradiščansko - Burgenland in avstrijsko Štajersko v ponedeljek, 21. avgust 2017, za sadjarje območnih
KGZ Ptuj, Maribor in Celje.
Organizatorji: JSKS za sadjarstvo Zavoda Maribor v sodelovanju s Sadjarskim in vinogradniško društvom
Vitomarci, Sadjarskim društvo France Lombergar Maribor in podjetjema AgroAUER-Slovenija in
FRUSTAR-Avstrija
Program: ponedeljek, 21. 08. 2017
 6.30 uri odhod avtobusa iz parkirišča osnovne šole v Vitomarcih .
 7.30 uri odhod avtobusa izpred KGZ MB, Vinarski 14.
 9.30 - 11.30 ure, prihod na Gradiščansko – Burgenland na sadjarsko posestvo v kraju KUKMIRN
in ogled nasadov jablan zadnje generacije, opremljene s protitočnimi mrežami, namakalnimi
sistemi in najnovejšo tehniko proti slanske zaščite pod protitočno mrežo.
 11.30 - 13.30 ure, obisk avstrijskega sadjarskega trgovskega podjetja KRÖPFL v kraju
Sebersdorf, ki se je iz lokalnega družinskega trgovca razvilo v mednarodno priznano sadjarsko
trgovsko podjetje s 60 letno tradicijo trgovanja z avstrijskimi jabolki odlične kakovosti. Zaradi
dveh zaporednih pozeblih letin jabolk so tudi avstrijski trgovci prisiljeni jabolka za domači trg
uvoziti. Videli bomo eno najnovejših sortirnih in pakirnih linij za jabolka v Avstriji in Evropi.
 13.30 - 14.30 ure, obisk centralnega skladišča podjetja FRUSTAR v kraju Markt Hartmannsdorf,
kjer nam bodo predstavili vse novosti v tehnični opremi protitočnih mrež, varovanih folij pred
dežjem, kapljičnem namakanju, namakanju z mikrorazpršilci in proti slanski tehniki v nasadih
jablan pod proti točnimi mrežami in drugih sadnih vrst.
 14.30 – 16.00 ure, ogled sadjarske kmetije Wernerja Paar-a v kraju Markt Hartmannsdorf. Sadjar
nadaljuje družinsko tradicijo pridelave jabolk namizne kakovosti, večinske sorte topaz. V nasadih
si bomo ogledali sodoben okolju prijazen sistem namakanja in proti slanske zaščite pod mrežo.
 16.00 – 19.00 ure, skupno kosilo in druženje na kmečkem turizmu.
 19.00 uri odhod domov.
Na pot bomo odšli z aklimatiziranim udobnim avtobusom s 54 sedeži, v organizaciji Sadjarskega in
vinogradniškega društva Vitomarci. Zaradi nizkih stroškov prevoza boste strošek prevoza udeleženci
poravnali v gotovini na avtobusu ( cca 10.00 eur na udeleženca ). V režiji vsakega posameznega
udeleženca bo tudi strošek kosila ( vse se bo uredilo na avtobusu ). Zaradi poznega kosila vam svetujemo,
da se v avtobusu okrepčate z lastnim prigrizkom in pijačo iz nahrbtnika.
Prijave udeležencev bosta do zasedenosti avtobusa sprejemali Mojca Druzovič mobi: 031 728 941;
email: prikapeli@siol.net
in Zlatka Gutman Kobal mobi: 041 281 524; email: zlatka.gutman-kobal@kmetijski-zavod.si
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