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Slovensko strokovno društvo lupinarjev, Vinarska 14, Maribor

VABILO
na strokovni posvet z razstavo in redno letno skupščino, ki bo v

soboto, 3. februarja 2018, ob 9.30. uri
na Biotehniški fakulteti, Jamnikarjeva 101, Ljubljana,
(velika predavalnica Dekanata)
Program:
9.30 – 9.55

Prihod in registracija udeležencev

9.55 – 10.00

Pozdrav prodekanje BF za področje agronomije

10.00 – 10.30

Zaščita trajnih nasadov pred spomladanskimi pozebami. Andrej SORŠAK,
KGZS, zavod Maribor

10.30 – 11.30

Izkušnje s spremljanjem in zatiranjem orehove muhe v Sloveniji v letu 2017 in
pregled registriranih FFS za lupinarje. Mag. Jože Miklavc, KGZS Zavod Maribor

11.30 – 12.00

Halyomorpha halys in druge stenice, ki povzročajo škodo na lupinarjih. Mojca
Rot, KGZS Zavod Nova Gorica

12.00 – 12.20

Vpliv gnojenja z dušikom in foliarne prehrane na rast in rodnost orehov in
leske. dr. Anita Solar, BF Odd. za agronomijo, Katedra SVV

12.20– 13.00

Odmor z malico

13.00 – 13.30

Vpliv lupinastega sadja na zdravje ljudi. mag. Matjaž Strojin, dipl. prehranski
terapevt

13.30 – 14.00

Blagovni znamki Slovenski oreh in Slovenski lešnik, priložnost za prepoznavni
nastop na trgu; predstavitev novih etiket. Peter Aužner, sekcija za trženje SSDL

14.00 – 15.00

Pekovski izdelki iz lupinastega sadja: razstava z degustacijo. Članice in člani
SSDL ter dr. Rajko Vidrih, BF, Oddelek za živilstvo
Vabimo vse spretne gospodinje in peke, da pripravijo potico ali kakšen drug
pekovski izdelek (1 kos) z orehi ali lešniki ali kostanji, izdelan po lokalnih običajih.
Izdelke bomo poskusili skupaj s kolegi živilskimi tehnologi.

15.00 – 15.30

Skupščina SSDL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Izvolitev organov skupščine
Poročila za leto 2017 (predsednica, blagajničarka, nadzorni odbor)
Razprava in potrditev poročil
Razrešitev dosedanjih in izvolitev novih organov društva
Program dela in finančni plan za leto 2018
Razno

Vse člane društva prosimo, da udeležbo potrdite najkasneje v četrtek, 1. 2. 2018 z odgovorom na enaslov stefka.cretnik@gov.si ali anita.solar@bf.uni-lj.si ali na tel.02 251 17 55. Vaše povratno sporočilo
NUJNO potrebujemo za nakup malice. Za vse udeležence srečanja bodo pripravljeni sendviči in napitki,
za kar bomo ob prihodu in registraciji pobrali po 5 Eur/osebo.

Prisrčno vabljeni!
Prodekanja BF za področje agronomije
Prof. dr. Metka Hudina

Predsednica SSDL
dr. Anita Solar
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LOKACIJA SREČANJA
Biotehniška fakulteta Ljubljana se nahaja v Rožni dolini, pod Rožnikom.
Na avtocesti Celje-Koper izberete izvoz Ljubljana-Brdo, peljete po klancu navzdol, zavijete desno
na Pot za Brdom, mimo odcepa za Hotel Mons (Four Points by Sheraton Ljubljana Mons), v 1.
semaforju ravno, mimo Tehnološkega parka (na desni), v 2. semaforju zavijete levo na Cesto na
Brdo; skozi 3. semafor ravno, v 4. semaforju zavijete levo, na Jamnikarjevo ulico. Peljete ravno do
konca ulice, zavijete levo, mimo varnostnika, do cilja - prva velika stavba na desni (Dekanat).
ČLANARINA
Članarino za leto 2018 v znesku 20 Eur boste lahko poravnali z gotovino ob prihodu na srečanje,
lahko pa tudi preko UPN položnice po podatkih:
Koda namena: OTHR
Namen plačila: članarina za l. 2018
BIC banke: KBMASI2X
IBAN: SI56 0451 5000 0903 190
Referenca: SI 00 2018
Ime in naslov: Slovensko strokovno društvo lupinarjev, Vinarska 14, 2000 Maribor
Kdor še ni plačal članarine za leto 2017 (20 EUR), naj to stori do skupščine, z UPN položnico, z
opombo, da gre za članarino 2017.

Izmenjujmo izkušnje in prenašajmo dobre zglede v prakso,
da bomo močnejši v pridelavi, uspešnejši na trgu in zadovoljni z rezultati svojega dela!

