35. TRADICIONALNI POSVET JAVNE SLUŽBE
KMETIJSKEGA SVETOVANJA

SKUPAJ SOUSTVARJAMO
PRIHODNOST KMETIJSTVA
Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja in
dogodek Evropskega partnerstva za inovacije –
EIP
Spletni seminar
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

9. - 10. november 2020

Spremljajte nas v živo in sodelujte na daljavo!

PONEDELJEK, 9. 11. 2020

Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja
8:00 Registracija udeležencev in ureditev povezav
9:00 Uvodni pozdravi
Anton Jagodic, vodja Sektorja za kmetijsko svetovanje, KGZS;
Roman Žveglič, predsednik KGZS;
Mr. Tassos Haniotis, direktor področja Strategija, poenostavitev in
analiza politik, GD AGRI, Evropska komisija;
dr. Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

9:45 Gospodarski izzivi EU in Slovenije v luči pandemije in
Evropskega zelenega programa
red. prof. dr. Mojmir Mrak, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

10:15 Priporočila glede strateškega načrta
Mr. Tassos Haniotis, direktor področja Strategija, poenostavitev in
analiza politik, GD AGRI, Evropska komisija

10:45 ODMOR
11:00 Pogled EU parlamenta na bodočo skupno kmetijsko
politiko (SKP)
Franc Bogovič, Evropski poslanec, član Evropskega parlamenta

11:30 Prihodnja kmetijska politika: pregled trenutnega stanja
s strani evropskih mladih kmetov
Sean Finan, podpredsednik Evropskega komiteja mladih kmetov, CEJA

11:50 Strateški načrt SKP 2021-2027: Aktivnosti in usmeritve
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dr. Darja Majkovič, generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo,
MKGP

12:15 Izhodišča KGZS pri pripravi strateškega načrta SKP
predstavnik KGZS

12:35 Razprava in kratek odmor
13:00- 14:00 (Krizno) tržno komuniciranje – Kako lahko
slovensko podeželje izkoristi korona situacijo?
Tomaž Stritar, Uspešen podjetnik, poslovno svetovanje

TOREK, 10. 11. 2020
Dogodek Evropskega partnerstva za inovacije –
EIP in Posvet Javne službe kmetijskega
svetovanja
8:30 Registracija udeležencev in ureditev povezav
9:00 Uvodni pozdrav udeležencem
dr. Darja Majkovič, generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo,
MKGP

9:10 Podpora pri spodbujanju inovacij: Vloga inovacijskih
posrednikov kot del AKIS-a
Marleen Gysen, Center za podporo inovacijam za razvoj kmetijstva in
podeželja
Aleksander Bomberski, Storitvena točka za inovacijsko omrežje za
kmetijstvo in podeželje
Razprava

10:00 ODMOR
10:15 Predstavitev projektov EIP
10:15 - 11:15 Prvi sklopi predstavitev projektov EIP
11:15 - 11:45 Odmor
11:45 - 12:45 Drugi sklopi predstavitev projektov EIP
Razpored EIP projektov najdete na povezavi posveta.
Razdeljeni so v tri tematske skupine in dva časovna okvira - pri čemer
del udeležencev posluša izbrane vsebine v prvi tematski skupini, drugi
del udeležencev v drugi tematski skupini in del udeležencev v tretji
tematski skupini. Po predstavitvah EIP projektov opcijsko lahko sledi tudi
razprava, vprašanja udeležencev za predavatelje.

*** Dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP organizira Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in je dogodek o delovanju operativnih
skupin EIP

PRIJAVA NA SPLETNI STRANI POSVETA:
https://www.kgzs.si/jsks/posvet
(pomoč pri prijavi na tel.: 01 513 66 77)

35. TRADICIONALNI POSVET JAVNE SLUŽBE KMETIJSKEGA SVETOVANJA

SKUPAJ SOUSTVARJAMO PRIHODNOST KMETIJSTVA
Predstavitev 32 EIP projektov
tematska skupina 1

tematska skupina 2

Povečanje produktivnosti in
konkurenčnosti kmetijske proizvodnje

Digitalizacija in prilagajanje
podnebnim spremembam

I.

Povečanje produktivnosti kmetijske pridelave z
učinkovito in trajnostno rabo vode (PRO-PRIDELAVA)

Pitanje govedi za prirejo govedine vrhunske kakovosti
Reja prašičev za proizvodnjo izdelkov višje kakovosti
Testiranje in selekcija govedi ženskega spola na
genotip A2 beta kazeina za pripravo funkcionalnih
mlečnih proizvodov višje dodane vrednosti

II.

Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije

Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na
okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč

DEBLO++
Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z
izrazito gozdarsko dejavnostjo

Odmor

Odmor
V.

Seneno meso in mleko
Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke
vrhunske kakovosti
BONITA, nova odporna klubska sorta jabolk v Sloveniji od pridelave do trženja
Uvedba nacionalnega genomskega obračuna
plemenskih vrednosti s kombinirano referenčno
populacijo za slovensko rjavo in črno-belo pasmo
govedi
Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk

Učinkovitejša raba (naravnih) virov
III.

Kroženje hranil, organske snovi, procesov in
informacij v kmetijstvu (primer govedorejske kmetije) trajnostna raba zemljišč, zmanjšanje emisij, pozitiven
učinek na okolje
Travniški sadovnjaki avtohtonih in tradicionalnih
slovenskih sort kot podpora biotske pestrosti in
ohranjanja tradicionalnega kulturnega vzorca
slovenskega podeželja

Uvedba novih mehanskih in avtonomnih
avtomatiziranih tehnologij za trajnostno pridelavo
grozdja v vinogradih

Sledljivost porekla pri pasmi krškopoljski prašič.
Krškopoljski prašič - kulinarični posebnež v Evropski
gastronomski regiji

IV.

tematska skupina 3

Digitalizacija kmetijskih gospodarstev za načrtovanje
gospodarjenja z gozdovi (DIGIGOZD)

Razvoj sodobnih analitičnih sistemov v podporo
svetovanju na kmetijah z razvojem empirično podprtih
panožnih krožkov in razvojem računalniškega sistema
za poslovno odločanje na kmetijah
Digitalizacija namakanja zelenjave
Inovacijsko partnerstvo za integriteto ekoloških
preskrbovalnih verig s hrano EIP - EKOPAKT
Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z
beljakovinami bogate krme - metuljnice in njihove
mešanice za prilagajanje

Travinje++: izboljšanje trajnega in sejanega travinja z
vnosom beljakovinsko bogatih mešanic trav in metuljnic
Zrnate stročnice – pridelava, predelava in uporaba;
uvajanje novih praks vključenih na vseh ravneh v
pridelovalno-predelovalni verigi

Odmor
IV.
Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja v
oljkarstvu
Okoljsko učinkovita pridelava koruze in pšenice na
vodovarstvenih območjih
Opraševalci za sadjarje in sadjarji za opraševalce
Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske
in podzemne vode

Povečanje produktivnosti kmetijske pridelave z
učinkovito in trajnostno rabo vode (PRO-PRIDELAVA)
Vodilni partner: Univerza v Ljubljani
Ostali člani partnerstva: Geološki zavod Slovenije; Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo
Slovenije; KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto; BO - MO d.o.o., Evrosad d.o.o., Krško;
Panvita d.d., Murska Sobota; Kmetija Aleš Turk, Podbočje; Kmetija Jožef Ribič, Šempter v
Savinjski dolini; Kmetija Purgaj Ivan, Pernica; Kmetija Karlovček, Andraž Rumpret, Šentjernej

V sodelovanju z Agencijo RS za okolje
Praktični problem:
Namakanje na kmetijskih gospodarstvih v Sloveniji večinoma poteka na pamet, brez uporabe
informacij o ključnih dejavnikih za pravilno namakanje, t.j. lastnosti tal, potrebe rastlin, ki so odvisne
od trenutne razvojne faze rastline, ter vremena. Kmetje v Sloveniji praviloma namakajo preveč,
prepozno in v premajhnih obrokih, kar negativno vpliva na produktivnost kmetijske pridelave, saj
znižuje količino tržnega pridelka in tržno vrednost pridelka, glede na vložena produkcijska sredstva.

Tip projekta: EIP
Ukrep: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014-2020
Podukrep: 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali
prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim
okoljskim praksam
Tematika: Učinkovita in trajnostna raba vode na kmetijskem gospodarstvu

Obdobje trajanja projekta:
12/2018 – 12/2021
Višina odobrenih sredstev:
249.940 eur

Pričakovani rezultati do 12/2021
- Vzpostaviti SISTEM ZA PODPORO ODLOČANJU O NAMAKANJU (SPON) na državni ravni
- Aplicirati SPON na ravni izbranih kmetij in povečana produktivnosti kmetijske pridelave;
- Dvigniti znanje o pomenu strokovno pravilnega namakanja in izboljšati prepoznavnost SPON med kmeti, strokovnjaki, odločevalci, študenti, laično javnostjo.
- Video z izobraževalnimi vsebinami o strokovno pravilnem namakanju;

Vzorčenje tal

Dosedanji rezultati projekta

Izobraževanje kmetovalcev

Analiza tal

Izobraževanje strokovne in splošne javnosti

Namestitev merilnih senzorjev

Pogled kmeta:
Z uporabo SPON sem dobil
dobre podatke o količini
vode v tleh. Tako namakam
le toliko kot predlaga sitem.
Sonde in merilniki, ki so
vgrajeni mi sporočajo tudi
podatke o količini padavin in
temperaturi tal. Tako točno
vem kdaj je treba začeti
sejati in saditi.
Aleš Turk, Brod pri Podbočju

Pogled
svetovalca:
Z poskusno uporabo
SPON smo pridobili kar
nekaj izkušenj. Tudi za
pravilno namakanje si je
treba vzeti čas, poznati
lastnosti rastlin, ki jih
gojimo, tal v katerih
rastejo in opazovati
vreme.
Andreja Brence,
KGZS-KGZ Novo mesto

Terensko svetovanje o uporabi SPON

Spletni vmesnik

Uporabnik vsak dan prejme priporočilo po e-pošti

Pogled raziskovalca:
Uvajanje digitalnih tehnologij
namakanja v proces vzgoje
kmetijskih rastlin je logičen
proces pri večanju dodane
vednosti
pridelave
na
kmetiji. V začetku zahteva
nekaj več vložka (časa,
financ), ki se dolgoročno
zagotovo povrne v boljši
kakovosti in količini pridelka.
Dr. Marina Pintar,
Biotehniška fakulteta UL

Kontaktni podatki vodilnega partnerja:
doc. dr. Matjaž Glavan, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Center za urejanje kmetijskih zemljišč in agrohidrologijo; T: 00386 (0)1 320 3299; E:
matjaž.glavan@bf.uni-lj.si
Spletna stran projekta: http://www.bf.uni-lj.si/oddelek-za-agronomijo/o-oddelku/katedre-in-druge-org-enote/za-agrometeorologijo-urejanje-kmetijskega-prostora-ter-ekonomiko-inrazvoj-podezelja/urejanje-kmetijskega-prostora/eip-sodelovanje/

