Dan krompirja
Torek, 21. 6. 2022 ob 9.00
Program srečanja
1/ KONVENCIONALNO PRIDELOVANJE – LAHOVČE
9.00 – 9.15
Zbiranje udeležencev – Poskusno polje Lahovče
Zbiranje udeležencev na poskusnem polju, pozdravni nagovor.

9.15 – 11.30
•

Predstavitev selekcijskih in poskusnih nasadov krompirja

•

Predstavitev novih sort in križancev KIS ter ogled programa žlahtnjenja
krompirja KIS

•

Pogovor o aktualnih problemih pri pridelovanju krompirja v letu 2022

dr. Peter DOLNIČAR
2/ EKOLOŠKO PRIDELOVANJE – JABLJE
12.00 - 13.00
Predstavitev ekološkega programa žlahtnjenja, preskusov načinov zatiranja
koloradskega hrošča in ekološkega sortnega poskusa v okviru projekta ECOBREED
in CRP Preskušanje ekoloških sort
Primož Žigon, dr. Peter DOLNIČAR

ZBIRANJE IN DOSTOP DO POLJA
V Lahovčah, vzhodno od letališča Jože Pučnik na Brniku, ob glavni cesti Komenda – Brnik v krožišču v
Spodnjem Brniku zavijete proti Vodicam.
Po ok. 2500 metrih (100 m za odcepom za Lahovče na levi) zavijete desno na poljsko pot, ki vas vodi ok. 1,5
km proti letališki ograji in ob poskusnemu polju za krompir Kmetijskega inštituta Slovenije.
Lahko pa peljete naprej proti Vodicam in tik pred gozdom zavijete desno, nadaljujete po poti med gozdom in
kasaško stezo ok. 3,5 km (prepovedana vožnja po stezi), iz smeri Vodic takoj za gozdom zavijete levo, nato
enako kot prej.
V Jabljah: Na lokaciji Jablje bo predstavitev potekala na ekološkem poskusnem polju IC Jablje.
Dostop: s ceste Trzin Mengeš, na križišču za IC Jablje Kmetijskega inštituta Slovenije zavijete na polje na levo.
Po ok. 1,5 km vožnje po poti proti Domžalam zavijete levo v smeri Kamnika in po 100 m je na desni strani
poskusno polje krompirja projekta ECOBREED.

Poskusi s
krompirjem

(ob letališču Jože
Pučnik)

Poskusi s krompirjem ECOBREED
(Mengeško polje)

KIS

UPRAVLJANJE OSEBNIH PODATKOV
Na dogodku bo potekalo fotografiranje in/ali snemanje z namenom promocije oz. poročanja o dogodku. S prijavo na
dogodek soglašate z opredeljenimi pogoji. Obdelava osebnih podatkov poteka skladno z veljavnim nacionalnim Zakonom
o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive
95/46/ES. Fotografije in posnetki dogodka bodo objavljeni na spletni strani oziroma socialnih omrežjih Kmetijskega inštituta
Slovenije in projektnih partnerjev, v elektronskih novicah, na portalih in kanalih medijskih hiš, ki bodo izkazale interes ter v
publikacijah in drugih promocijskih aktivnostih KIS. Fotografije se bodo nanašale na dogodek na splošno in ne na
posamezne udeležence.
UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV: Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana.
SHRAMBA FOTOGRAFIJ IN POSNETKOV: Kmetijski inštitut Slovenije fotografije in posnetke hrani trajno oz. do preklica.

