VABILO
Podonavska soja - posvet in okrogla miza
“Perspektive za sojo v Sloveniji”
6.3. 2014, 10.00-15.00
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru
Pivola 10, 2311 Hoče
Danube Soya je neodvisno, mednarodno, neprofitno in medpanožno združenje zainteresiranih za sojo v Podonavju. Sedež ima na Dunaju. Namen
sodelovanja je pospešiti pridelavo genskoNEspremenjene soje v širši regiji, kar bo pomemebno prispevalo realizaciji Evropske beljakovinske
strategije in omogočilo nove možnosti za kmetijstvo in živilsko predelovalno industrijo v Podonavju (in tudi Sloveniji).
Zaradi oraganizacije posveta (hrane) prosimo za vašo prijavo udeležbe na e-mail: aktualno2014@gmail.com or fax: ++386 2 616 11 88 do
vključno 3.3. 2014, da bomo lahko organizirali dogodek brez kotizacije. Pričakujemo, da bo dogodek priznan kot KOP izobraževanje –
zainteresirani prinesite KMGMID številke.
http://www.donausoja.org

Organizirano v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje RS

PROGRAM
12.00 – 13.00 Odmor za kosilo

9.00 - 9.30 Registration
9.30 - 10.00 Welcome and introduction
Pozdrav s strani Ministrstva za okolje in prostor – Marjeta Bizjak

pridelavo v Sloveniji – mag. Matjaž Grkman (Ministrstvo za okolje in

(Direktorat za kmetijstvo)
Uvod in predstavitev združenja Podonavska soja

- Ursula Bittner

10.00 - 12.00
Pomen leguminoz in njihove možnosti - prof. dr. Martina Bavec (UM
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede)
sistema kakovosti

prostor)
Možnosti za uporabo polnomastne pražene soje v prehrani živali –

(Danube Soya Association)

Predstavitev

13.00 - 15.00
Umestitev soje v SKP 2014-2020 in možne finančne podpore za

Walter Emathinger (Fixkraft GmbH, Avstrija)
Izkušnje krmljenja kokoši nesnic s polnomastno sojo v Avstriji –
Sebastijan Urbanič (BIOMIN GmbH)

Danube Soya in označevanje –

Dagmar Dattler (Danube Soya Association)

Investicijski stroški in stroški tostiranja soje – strokovnjak iz podjetja
za praženje soje

Standard “Brez GSO” – Marina Koren Dvoršak (IKC-UM)
Primerna območja za pridelavo soje v Sloveniji in nekatera odprta

Predstavitev opreme za tostiranje soje - Josef Neubauer EST GmbH

vprašanja -

(www.sojatoaster.com)

prof. dr. Franc Bavec (UM Fakulteta za kmetijstvo in

biosistemske vede)
Ekološka pridelava soje v Podonavju – praktične izkušnje - Bernhard

Razprava

Schindler (kmet iz Avstrije in Madžarske)

Okrogla miza Perspektive soje za Slovenijo”

Pridelava in predelava soje – praktične izkušnje iz Srbije – dr. Vuk
Đorđević in dr. Vojin Đukić (NS-Seme Inštitut, Novi Sad)
Demonstracija opreme za tostiranje, če bodo vremenske razmere oz. okoliščine to omogočale.
Veselimo se srečanja z vami!
UM Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede & Danube Soya Association & IKC-Inštitut za kontrolo in certificiranje UM
Za prevod iz angleščine v slovenščino bo poskrbljeno (konsekutivno). Organizatorji si pridržujemo pravico do morebitnih sprememb!
Za več informacij so na razpolago:
Marina Koren Dvorsak, marina.koren@guest-um.si 02 613 08 31, -32, www.ikc.um.si, Martina Bavec, martina.bavec@um.si, 02 320 90 49, www.um.si; Ursula
Bittner, bittner@donausoja,org, +43 1 512 17 44 11, www.donausoja.org

