VABI NA DVODNEVNO STROKOVNO EKSKURZIJO
Spodnja Avstrija (Tulln in Hollabrunn; okolica Dunaja)
6. in 7. junij 2019
PROGRAM







Dan polja »Betaexpo« - največji tovrstni dogodek v Avstriji;
ogled sortnih poskusov (žita, koruza, krompir, sl. pesa), razstava strojev in
ponudnikov repromateriala, program strokovnih predavanj (več na:
www.betaexpo.at )
Kmetija Lorenz Mayr (predsednik sorodnega društva »Bodenisleben«) - direktna
setev, mulch-till
Kmetijsko podjetje Agropan – ogled polj 1.600 ha velikega posestva, kjer pluga že
vrsto let ne uporabljajo več
Kmetijska šola LFS Hollabrunn – ogled poskusnih polj (direktna setev, mulch-till,
dosevki, valjanje dosevkov)
Kmetija Alfred Grand – inovativen in napreden kmet z bogatimi izkušnjami in
poznavanjem zakonitosti ohranitvenega kmetijstva. V SLO je bil gost zadnjega
simpozija Novi izzivi v agronomiji, kjer nas je navdušil s svojimi predavanji.

CENA EKSKURZIJE: 130 €/osebo in vključuje:
avtobusni prevoz, prenočitev v dvoposteljnih sobah (Sport- und Seminarhotel
Hollabrunn**), večerjo, zajtrk in 1 X kosilo (drugi dan) ter 1 x malico (pogostitev
pred odhodom drugi dan). Dodatna doplačila niso predvidena; vstop na Betaexpo je
brezplačen.

Podrobnejši opis poti najdete na drugi strani tega vabila.
ŠTEVILO MEST NA AVTOBUSU JE OMEJENO, ZATO POHITITE S PRIJAVAMI!
Prijave sprejemamo do vključno 30. maja 2019 oziroma do zasedbe prostih
mest. Prijava je sprejeta in dokončna, ko prispe plačilo na transakcijski račun
združenja (spodaj podatki za nakazilo).
Prijave na e-naslov združenja: drustvo.szoort@gmail.com ali na tel. številko
041/293-894 (Primož Žigon)

Slovensko združenje za ohranitveno kmetijstvo
Periška cesta 12, 1261 Ljubljana

TRR: SI56 6100 0001 2966 143

PODROBEJŠI PROGRAM EKSKURZIJE:
Četrtek,6.6.2019
Odhod iz Ljubljane ob 4:00 izpred Biotehniške fakultete, Oddelek za agronomijo,
Jamnikarjeva 101. Po dogovoru poberemo potnike v Celju (Merkur) in v Mariboru
(Bauhaus).
Pot bomo nadaljevali mimo Dunaja v Tulln, kjer okrog 10.00 prispemo na dan polja
Betaexpo, kjer je poleg samih razstav organizirana tudi gostinska ponudba in priložnost za
kosilo. Prvi dan bomo obiskali še kmetijo Lorenz Mayr (Großmug) in podjetje Agropan
(Ernstbrunn). Sledi vožnja do Hollabrunn-a kjer imamo organizirano večerjo in nočitev.
Petek, 7.6.2019
Po zajtrku obisk bližnje kmetijske šole (LFS Hollabrunn), kjer imamo predviden ogled šole in
šolskega poskusnega polja. Po kosilu bomo obiskali kmetijo Alfreda Granda in si pred
odhodom proti SLO ogledali še demonstracijske parcele (no-till, min-till) v Tulln-u. Vožnja
proti Ljubljani, kamor prispemo v poznih večernih urah.

