
 

 

 

VABILO  
 

Vabimo vas, da se udeležite brezplačnega 

3. SVILOGOJSKEGA POSVETA 
 

v organizaciji vodilnega člana posveta –  
Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerze v Mariboru, ki bo potekal  

v soboto, 28. marca 2020, ob 09:00 uri, 

v prostorih Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, 2311 Hoče 
 

 
Časovnica usposabljanja: 

Ura Vsebina oz. tema  
 

09:00-09:15 
 

Prihod udeležencev 
 

09:15 Pozdrav prisotnim dr. Andreja Urbanek Krajnc,  
dr. Rebeka Lucijana Berčič 
 

09:20 Kratka uvodna predstavitev projekta EIP ''Uvedba novih 
mehanskih in avtonomnih avtomatiziranih tehnologij za 
trajnostno pridelavo grozdja v vinogradih'' 

Uvajanje samoniklih sadnih vrst (murva, brek, skorš) v 
vinogradih izbranih kmetij z namenom ohranjanja biotske 
raznovrstnosti in analize možnosti vsestranske rabe.  
 

dr. Peter Berk,  
področje:                  
vinogradniška mehanizacija 
 

09:35 Gojenje murv za svilogojstvo in novi izzivi vsestranske 
uporabe 

Vzgoja in oskrba murvinih dreves. Gojitveni načini murv za 
intenzivno rabo v svilogojstvu. Pridelava in predelava 
murvinih listov, plodov in lesnih ostankov, potencial 
koriščenja stranskih produktov. 

dr. Andreja Urbanek Krajnc,  
področje: botanika 

10:05 Razprava 
 

Vsi udeleženci usposabljanja 

10:15 Ponovna vzpostavitev svilogojstva v Sloveniji: Kratko 

zgodovinsko ozadje svilogojstva v Sloveniji. Predstavitev reje 
sviloprejk, razvojni stadiji od jajčec do zapredanja kokonov, 
načrtovanje in reja gosenic, potencial svilogojstva v Sloveniji.  

dr. Rebeka Lucijana Berčič,  
področje: veterina 

10:55 Razprava Vsi udeleženci usposabljanja 
11:05 Odmor za kavo 

 
 

11:35 Predstavitev pilotnih izkušenj svilogojstva 

Janez Škalič je v večih letih reje sviloprejk pridobil praktične 
izkušnje s svilogojstvom, ki jih bo podal tekom predavanja. 
Prikaz potrebnih materialov, jajčec in kokonov, potencial in 
način koriščenja obstoječih starih murv za svilogojstvo. 
Izkušnje z vzgojo sadik. 
 

Janez Škalič, inž. 
rejec 

12:05 Ogled kolekcije, prikaz rezi  dr. Andreja Urbanek Krajnc in 
Janez Škalič 

13:05 Razprava in sprejem zaključkov Vsi udeleženci usposabljanja 

 



 

 

 

Število udeležencev posveta je omejeno, zato je za udeležbo obvezna prijava,  
in sicer do 23. marca 2020. Povezava na spletno stran in e-prijavo na posvet:  
 

http://murve.um.si/sl/domov/ ; http://murve.um.si/sl/domov/posvet/ 
 

Za vprašanja smo na voljo na murve.fkbv@um.si in tel. št: +386 (0)2 320 90 52 (FKBV UM), 
+386 (0) 41 776 711 (Rebeka); +386 (0)41 351 953 (Janez); 

 

 
 

Posvet poteka v soorganizaciji z usposabljanjem članov partnerstva projekta EIP, tema:  

'Biodiverziteta samoniklih sadnih vrst in novi izzivi v vinogradništvu' 
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