SOJINO IN KONOPLJINO DOPOLDNE,
ki bo v četrtek, 7. septembra 2017, ob 8.30 uri
v predavalnici A4 Biotehniške fakultete UL, Odd. za agronomijo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

Vodja skupine za poljedelstvo na Katedri za fitomedicino, kmetijsko tehniko,
poljedelstvo, travništvo in pašništvo: doc. dr. Darja Kocjan Ačko in sodelavci
dr. Igor Šantavec, dr. Marko Flajšman, Marjeta Žabnikar, Janko Rebernik ter študentje
Program posveta
8.30

8.45
9.00

Pozdravni nagovori: prodekanja BF za področje agronomije prof. dr. Metka
Hudina, prodekan BF prof. dr. Emil Erjavec in državna sekretarka MKGP
mag. Tanja Strniša
Uvodna predstavitev: Pomen soje in konoplje v pridelavi in uporabi
vodja skupine za poljedelstvo doc. dr. Darja Kocjan Ačko
1. del: SOJA
Povzetek CRP Soja in najava monografije o soji prof. dr. Franc Bavec
Poljski poskusi s sojo na BF v letu 2017 dr. Igor Šantavec, asistent
Soja v različnih sistemih obdelave doc. dr. Rok Mihelič
Soja v prehrani ljudi doc. dr. Darja Kocjan Ačko

10.10-10.30 Čas za vprašanja in odgovore v zvezi s sortimentom, tehnologijo pridelave in uporabo soje
10.30-11.00 Odmor za kavo, prigrizke s sojo in konopljo po receptih Anamarije Ačko,
možnost nakupa knjig založbe Kmečki glas: Poljščine, Zrnate stročnice idr.
11.00

2. del: KONOPLJA
Povzetek enoletnih rezultatov CRP Konoplja in načrt dela dr. Barbara Čeh
Vse več znanih kanabinoidov in njihov pomen doc. dr. Tanja Bagar
Vsebnost kanabinoidov v živilih in prehranskih dopolnilih
s konopljo doc. dr. Anita Kušar
Poljski poskusi in druge raziskave na konoplji za pridelavo semen, stebel
in uporabo v medicini dr. Marko Flajšman, asistent
Standardizacija pridelave konoplje za uporabo v farmacevtski industriji
Jan Jurij Eržen, študent 1. letnika agronomije MSc hortikultura

13.10-13.30 Čas za vprašanja in odgovore v zvezi s sortimentom in tehnologijo pridelave in uporabe konoplje
Zunanji ogled poljskih poskusov s sojo sorte ES Mentor (poskus z različnimi inokulati in
medvrstnimi razdaljami ter poskus z zeolitom, neinokuliranim in inokuliranim semenom, brez
in z mineralnim gnojenjem)
Zunanji ogled poljskih poskusov s konopljo (sortiment posejan za pridelavo stebel in
sortiment posejan za pridelavo semen)

