VABILO

Organizatorji

Vljudno
vabljeni!

REGIJSKO
TEKMOVANJE
ORAČEV PODRAVJA
2017

Organizacijski odbor za
izvedbo tekmovanja
oračev Podravja 2017.
Alojz SOK, dr. vet.

PETEK, 18. AVGUST 2017
NJIVA OTOK PRI KANALU REKE
DRAVE, OB KOČI “KRIŽNIŠKO“,
MIHOVCI PRI VELIKI NEDELJI,
OBČINA ORMOŽ

Spoštovani
Zgodovina kmetijstva se začne z
orodji, ki jih je pračlovek izdelal in
uporabljal, ko je spoznal, da mu ob
lovu in obiranju plodov, tudi obdelana
zemlja daje vsakdanji kruh. Stalna in
v okviru možnega predvidevanja, je
bila pridelava hrane mogoča šele, ko
si je človek izdelal preprosta orodja za
rahljanje zemlje, spravilo pridelkov
ter njihovo pripravo za hrano.
Ravne, lepo oblikovane brazde, so
bile že nekoč ponos kmeta, ki si je z
lepo obdelano njivo zagotovil uspeh
v pridelavi ter pridobil spoštovanje in
ugled pri sosedih. Z organizacijo
tekmovanja v oranju želimo poudariti
pomen kvalitete osnovne obdelave
tal, s tem pa tudi kmečkega stanu v
celoti.
dr. Stane Klemenčič

Program prireditve
800

Prihod, prijava ter priprava
tekmovalcev

900-915

Odpiranje prvih brazd prve
skupine oračev

915-930

Ocenjevanje prvih brazd

930-1130

Oranje na strnišču prve
skupine oračev

900-1100

Delavnica z naslovom
Agrotehnološki ukrepi pri
prilagajanju na klimatske
spremembe

1200

Uradna otvoritev tekmovanja
z dvigom zastave nagovorom
župana Občine Ormož ter
ostalih gostov, kulturni
program

1230-1300

Nastop županov v vožnji z
zapravljivčkom.

1300-1500

Demonstracijski prikaz
namakanja kmetijskih kultur

1300-1315

Odpiranje prvih brazd druge
skupine oračev

1315-1330

Ocenjevanje prvih brazd

1330-1530

Oranje na strnišču druge
skupine oračev

1300-1600

Tekmovanje v oranju „s
traktorji starodobniki“

1700

Razglasitev rezultatov s
podeljevanjem medalj in
praktičnih nagrad.

900-1700

Predstavitev kmetij z
dopolnilno dejavnostjo in
domače obrti

Delavnica
Program razvoja podeželja Republike
Slovenije
za
obdobje
2014-2020
omogoča kmetijskim gospodarstvom
črpanje finančnih sredstev iz Evropskega
kmetijskega sklada. V sklopu tega je
ukrep KOPOP namenjen ohranjanju in
spodbujanju nadstandardnih kmetijskih
praks, ki so finančno podprte.
V sklopu Regijskega tekmovanja oračev
Podravja 2017 bo izvedena delavnica z
naslovom Agrotehnološki ukrepi pri
prilagajanju na klimatske spremembe z
demonstracijo namakanja kmetijskih
kultur.
V sklopu delavnice bodo predstavljeni
posamezni agrotehnični ukrepi (varstvo
rastlin, gnojenje) tako v poljedelski kot v
vrtnarski
proizvodnji v povezavi z
namakanjem. Predstavljen bo tudi
zakonodajni del uvedbe namakanja
kmetijskih kultur na ravni kmetijskega
gospodarstva ter namakalne izkušnje
Namakalne zadruge Podgorci - Velika
Nedelja z.o.o.
Na tekmovališču bo demonstracijski
prikaz delovanja posameznih tehnološko
različnih načinov namakanja.

