DRUŠTVO REJCEV GOVEDI ČRNOBELE
PASME v SLOVENIJI
in
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Oddelek za zootehniko
Oddelek za agronomijo

VABILO
na strokovna predavanja na temo:

Izzivi za slovenske kmetije do leta 2030
Vabimo Vas na strokovna predavanja, ki bodo tokrat potekala v virtualni obliki preko
Zoom-a in sicer

• v ponedeljek 1. marca 2021 od 20.00 do 22.00 ure
Povezava:
https://us02web.zoom.us/j/81595898589?pwd=ZkpsNjRWZm42TlI1ajZs
MkVSKzBsZz09
Meeting ID: 815 9589 8589
Passcode: 597270
• v ponedeljek 8. marca 2021 od 20.00 do 22.00 ure
Povezava:
https://us02web.zoom.us/j/84071466494?pwd=RTJNMlpwVVFqam1Eb
Dc3bW1pajkxdz09
Meeting ID: 840 7146 6494
Passcode: 967879
Povezavo do Zoom-predavanj boste našli tudi na spletni strani:

www.holstein.si
oz. nam sporočite interes na e-mail: Marija.Klopcic@bf.uni-lj.si
da Vam povezavo pošljemo preko e-mail naslova.

Strokovna predavanja bodo izvedli študentje Biotehniške fakultete, Oddelka za
zootehniko in Oddelka za agronomijo pod vodstvom njihovih mentorjev ter
sodelavci – mladi raziskovalci Oddelka za zootehniko, Biotehniške fakultete.
Tudi letos v okviru študijskega programa zootehnike in agronomije izvajamo predmet
»Prenos znanja v prakso«. Kot del pedagoških obveznosti, so študentje posebej za
Vas pripravili zanimive teme, kjer bodo izpostavili nekaj pomembnih izzivov za
slovenske kmetije do leta 2030.
Vljudno Vas vabimo, da se udeležite strokovnih predavanj, ki jih bodo izvedli
študentje Biotehniške fakultete v sodelovanju z njihovimi mentorji in mladi
raziskovalci Oddelka za zootehniko. Skratka novi obrazi, nove ideje in novi
izzivi. Na predavanje povabite tudi druge, ki jih ta tematika zanima. Pridružite se
nam, ne bo Vam žal!
Hkrati z Vabilom Vam pošiljamo tudi položnico za ČLANARINO za leto 2021 v
znesku 20 Euro. Lepo prosimo za plačilo članarine, saj brez vaše pomoči, delovanje
in obstoj Društva ni možen. V kolikor kdo potrebuje račun, naj to sporoči na sedež
Društva.
V okviru priznane rejske organizacije za črnobelo pasmo – to je Društva rejcev
govedi črnobele pasme smo na novo postavili spletno stran. Vse rejce, ki imate v
ponudbi plemenske živali črnobele pasme ali pa ste zainteresirani za nakup
plemenskih živali črnobele pasme VABIMO, da uporabite spletno stran našega
Društva –

www.holstein.si

za prodajo in nakup plemenskih živali preko

»SPLETNE BORZE«, ki jo najdete na spletni strani Društva. Ponudbe in
povpraševanja pošljite na e-mail: Marija.Klopcic@bf.uni-lj.si
V pričakovanju Vaše udeležbe na strokovnem predavanju in Vašega aktivnega
sodelovanja pri aktivnostih Društva, Vas lepo pozdravljamo!
Izr. prof. dr. Marija Klopčič
Nosilka predmeta »Prenos znanja v prakso«
Strokovni vodja za črnobelo pasmo

Program izobraževanja – 1. marec 2021 (od 20.00 do 22.00 ure)
20.00 – 20.10 Pozdrav organizatorjev
20.10 – 20.30 Prehrana presušenih krav
Mark Bajrić & Alja Petkovšek
20.30 – 20.50 Pomen oskrbe parkljev pri kravah molznicah
Anže Toman & Manca Zajc
20.50 – 21.10 Vzreja telet od rojstva do odstavitve
Katarina Demšar & Katarina Spruk
21.10 – 21.30 Sobivanje rejnih živali in zveri
Ajda Rajšek & Pia Vrtačič & Kaja Kastelic
21.30 – 21.50 Vpliv križanja in heterozisa na proizvodne rezultate v čredi krav
molznic - Mojca Bric
21.50 – 22.00 Zaključki


Program izobraževanja – 8. marec 2021 (od 20.00 do 22.00 ure)
20.00 – 20.10 Pozdrav organizatorjev
20.10 – 20.40 Pridelava kakovostne voluminozne krme za visoko-produktivne
krave molznice
Martina Marolt & Boštjan Kastelic & Dejan Marhat
20.40 – 21.00 Kompostni hlevi za krave molznice
Ines Kuronja & Andraž Randl
21.00 – 21.20 Vzreja telet z napajalnimi avtomati
Blaž Rakun & Martin Pevec
21.20 – 21.40 Uporabna vrednost senzorjev v čredah krav molznic – Nejc Valcl
21.40 – 22.00 Genomska selekcija in njena uporabnost za prakso – Anita Ule
22.00 – 22.05 Zaključki

