VABILO
Vabimo vas, da se udeležite

Dogodka z naslovom

SODOBNE TEHNOLOGIJE V VINOGRADNIŠTVU
v organizaciji Zveze društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije – VINIS
''Društvo vinogradnikov Kostanjevica – Zveza društev vinogradnikov dolenjske'',
Univerza v Mariboru – Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v
Ljubljani – Fakulteta za strojništvo, Kmetijski inštitut Slovenije, PeK Automotive d.o.o.,
Interexport d.o.o., KMG Podlehnik d.o.o., INO Brežice d.o.o., Agromehanika d.d.
v petek, 20.

maja 2022, ob 09:30 uri,

Zberemo se pri Vinotoču klet Jelenič ''Marjan Jelenič'', Jablance 10,
8311 Kostanjevica na Krki,
Časovnica usposabljanja:
Ura
09:30-09:45

Vsebina oz. tema
Prihod udeležencev

09:45

-Predstavitev avtomatiziranega-modularnega robotskega
sistema ''Slopehelper'', ki predstavlja vinogradniški
robotski traktor za trajnostno pridelavo grozdja v
vinogradih.

10:15

- Predstavitev nošenih pršilnikov AGP, namenjenih
profesionalnim uporabnikom.

10:35

-Predstavitev avtomatiziranega prototipa pršilnika za
selektivno nanašanje škropilne brozge v vinogradih.

10:55

- Predstavitev strojev za vršičkanje in zatiranje plevelov
pod trtami v vinogradih.

Predstavniki podjetja
PeK Automotive d.o.o
področje:
vinogradniška avtomatizacija in
robotizacija
Predstavniki podjetja
Agromehanika d.d.
področje:
aplikacijska škropilna tehnika
dr. Peter Berk in Matej Sečnik,
univ. dipl. inž. kom. in okol.
področje:
avtomatizacija in digitalizacija v
kmetijstvu
Predstavniki podjetja
KMG Podlehnik d.o.o.
področje:
aplikacijska tehnika za zelena
dela in zatiranje plevelov v
vinogradih

11:15

- Predstavitev strojev za mehansko zatiranje plevelov v
vinogradih.

11:35

- Predstavitev strojev za mehansko zatiranje plevelov in
obdelavo tal pod trtami v vinogradih.

11:55

- Predstavitev uporabe brezpilotnih letalnikov ''dronov'' v
vinogradih.
Odmor za kavo
-Pozdrav
predsednika
Društva
vinogradnikov
Kostanjevica
-Predstavitev projekta EIP ''Uvedba novih mehanskih in
avtonomnih avtomatiziranih tehnologij za trajnostno
pridelavo grozdja v vinogradih.

12:15
12:30
12:35

12:50

13:10

-Ekološko ekonomski aspekti različnih metod zatiranja
plevelov pod trtami (TOPPS training)
Učinkovitost delovanja alternativnih sistemov zatiranja
plevelov pod trtami v vinogradu.
Razprava in sprejem zaključkov

Predstavniki podjetja
INO Brežice d.o.o.
področje:
aplikacijska tehnika za zatiranje
plevelov v vinogradih
Predstavniki podjetja
Interexport d.o.o.
področje:
aplikacijska
tehnika
za
mehansko
obdelavo
in
alternativno zatiranje plevelov v
vinogradih.
dr. Igor Petrovič
področje: aeronavtika
Matej Kuhar
dr. Peter Berk
področje:
avtomatizacija in digitalizacija v
kmetijstvu
dr. Andrej Paušič,
področje: fitomedicina
Vsi udeleženci usposabljanja

Vabimo vas, da se diseminacij, prenosa znanja in strokovnih predavanj udeležite, saj bomo s pilotnim
znanjem, ki temelji na rezultatih raziskovalnega dela, skupaj doprinesli k trajnostnem in sonaravnem
vinogradništvu.
S spoštovanjem,
Predsednik Društva vinogradnikov Kostanjevica: Matej Kuhar

Za vprašanja smo na voljo na tel. št: +386 (0)41 792 344 Matej Kuhar.

Najdete nas na naslednji lokaciji:

Link: https://goo.gl/maps/c98VjJ4zh1gT28tN7

