
Vabilo na 
˝BIOOGLJE

Zmanjševanje rabe mineralnih gnojil in kemikalij v kmetijstvu

Datum:  sreda, 30. september

Lokacija :  Kmetijski inštitut

Hacquetova ulica 17

Vsebina seminarja:  

Na seminarju bo predstavljena pomembnost izbire primernih gnojil in možnost uporabe biooglja in 
komposta v kmetijstvu. Predstavljen bo poskus pridelave jagod z bioogljem in kompostom
primerjavo na mineralno gnojilo

Komu je seminar namenjen:

- kmetovalcem in ekološkim pridelovalcem zelenjave
- malim in srednje velikim podjetjem, ki pridelujejo zelenjavo
- pridelovalcem poljščin,  
- manjšim pridelovalcem in vrtičkarjem,
- vrtnarijam in društvom za vrtnarjenje,
- kmetijskim svetovalcem,
- raziskovalnim institucijam
- splošno zainteresirani javnosti/ljubiteljskim vrtnarjem

Program: 

9:00 – 9:30      Lea Lavrič                    

9:30 – 10:00  Vida Pongrac Žnidaršič        
 
10:00 – 10:30  Janez Sušin                          

10:30 – 11:00  Darinka Koron        

Odmor  
 
12:00 – 12:20  Matjaž Rus  

12:20 – 12:40  Boštjan Grabner 
 
12:40 – 13:00  Lea Lavrič  
 
Seminar v sklopu evropskega projekta REFERTIL organizira KOTO proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., 
Agrokombinatska 80, 1000 Ljubljana v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije, Oddelek za 
sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, Hacquetova 17, 1000 Ljub
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                             Uvod  
Možnost uporabe biooglja in komposta

                                        
nidaršič         Analitika tal in gnojil   

10:30  Janez Sušin                           Uporabnost in razumevanje rezultatov 
kemijskih analiz tal    
 

11:00  Darinka Koron          Poskus pridelave jagod z bioogljem in 
kompostom v Lukovici  

       

   Kompostiranje  
 

12:40  Boštjan Grabner  Biooglje in kompost 

 Rezultati projekta REFERTIL

v sklopu evropskega projekta REFERTIL organizira KOTO proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., 
Agrokombinatska 80, 1000 Ljubljana v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije, Oddelek za 
sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana 
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