PRELIMINARNI PROGRAM STROKOVNEGA IN SPREMLJAJOČEGA DOGAJANJA AGRA 2022
STROKOVNE RAZSTAVE

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

razstava avtohtonih pasem domačih živali: cikasto govedo, oplemenjena jezersko-solčavska ovca,
istrska pramenka, drežniška koza, štajerska kokoš in kranjska čebela. Zaradi zdravstvenih tveganj bodo
krškopoljski prašiči predstavljeni z informativnimi gradivi in izdelki rejcev. Ob predstavitvi živali bodo
potekale tudi degustacije in prodaja mlečnih in mesnih izdelkov ter izdelkov iz volne avtohtonih pasem
živali
razstava govedi, konj, drobnice, čebelarstva, perutnine, malih živali, kraških ovčarjev, rib
demonstracijski sejemski vrt Biotehniške šole Rakičan z več kot 300 rastlinami
sejemska njiva – poligon Zeleni dragulji narave s predstavitvijo pridelkov in izdelkov, ki že nastajajo na
področju biokrožnega gospodarstva in ekosistemskih trajnostnih rešitev s sonaravno pridelavo hrane
in zelišč za povečanje samooskrbe
sejemski permakulturni vrt, obdelan po načelih biodinamike
ekstenzivni nasad jablan starih sort
sejemski vinograd s slovenskim trsnim izborom
delavnice in strokovno vodenje strokovnjakov Zavoda za gozdove Slovenije po sejemski gozdni učni
poti
predstavitev dreves, grmovnic in vrst lesa iz slovenskih gozdov
razstave izdelkov, ki so bili nagrajeni na strokovnih ocenjevanjih AGRA in Vino Slovenija 2022

TEKMOVANJA
•
•
•
•

šahovski turnir (sobota, 10.00)
22. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov za memorial Janka Mazeja (nedelja, 10.00)
tekmovanje v vlečenje vrvi
tekmovanje v plesanju polke

DRUŽABNE PRIREDITVE
•
•
•
•
•
•
•
•

srečanje mladih kmetov in podeželske mladine (sobota, nedelja)
srečanje kmečkih žena in deklet
srečanje Evropskega reda vitezov vina, Konzulata za Slovenijo (torek)
srečanje Združenja slovenskega reda vitezov vina (torek)
srečanje sommelierjev (torek)
vodene pokušnje vin z ocenjevanja vin Vino Slovenija Gornja Radgona 2022 z Ano Protner, Vinsko
kraljico Slovenije 2022 (vse dni)
strokovno vodeni ogledi sejma, vzorčnih nasadov in razstav živali (vse dni)
12. srečanje starodobnih traktorjev Steyr (četrtek)

STROKOVNI PROGRAM PO DNEVIH
Vsak dan
9.00–8.00 / Vzorčni nasadi N4
Vodeni ogledi po sejemskih vrtovih:
• vrt Biotehniške šole Rakičan
• poligon Zeleni dragulji narave
• permakulturni vrt z biodinamičnim načinom pridelave
• permakulturne delavnice pri slamnati hiški
Predstavitve na stojnicah ob poligonu Zeleni dragulji narave:
• Poti do samooskrbe s čaji in zelišči in prikaz inovativnih rešitev v projektu EKOMALE IN ZELPOD
• Napredna znanja Ihps projekt - bioplastika LIFE BioTHOP, namakanje,hmelj, Vrt zdravilnih rastlin...
• Izmenjevalnica semen iz znanja v organizaciji gibanja Oskrbimo Slovenijo Štafeta semen in Ajda
Štajerska
• Izmenjevalnica znanj – energija zemlje, prostora in telesa v izvedbi Alfreda Brinovca
• Od semena lan Urban do platna, Turistično društvo Destrnik
• Organizacija: Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije, združenje za trajnostno prihodnost
Predstavitve ob slamnati hiški:
• Zadružništvo
• Načrtovanje
• Vrtnarjenje
• Trajnostno gospodarjenje
• Semenarstvo
• Permakulturna pedagogika
• Organizacija: Društvo za permakulturo Slovenija
Hala D1, prašičerejski paviljon:
• Otroški kotiček
• Svetovanje
• Prezentacija filmov

Sobota, 20. 8. 2022
dan mladih kmetov │ dan oračev
9.00-18.00 / Hala A razstavni prostor Konzorcija biotehniških šol Slovenije
Predstavitev programov:
• Določanje zrelosti sadja - ŠC Ptuj
• Vzdrževanje motorne žage / prirastoslovje / predstavitev tekmovalne discipline Obračanje meča in
menjava verige - SŠGL Postojna
• Analiza vin - ŠC Šentjur
• Demonstracijski vrt – SŠ Rakičan
• Cvetličarstvo in vrtnarstvo - ŠHVU Celje
• Analiza zemlje / interaktivna tabla – prikaz delovanja škropilnice – BC Naklo
• Škrobni preizkus / določanje zrelosti sadja – GRM Novo mesto
• Senzorika arom – IC Piramida
10.00 / Prireditveni prostor pred upravo
Otvoritev 60. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA
10.00-13.00 / Dvorana 4
Šahovski turnir za mlade za pokal Pomurskega sejma
Organizator: Šahovsko društvo Gornja Radgona
10.00-12.00 / Maneža
Revija razstavljenih konj in vožnje s konjsko vprego
Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko in priznane rejske organizacije
13.00-14.00 / Maneža
Revija razstavljene goveje živine s strokovnim komentarjem
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
14.00-16.00 / Prireditveni prostor pred upravo
Tekmovanje v plesanju polke
14.00-15.00 / Vzorčni nasadi N4, pri slamnati hiški
Predstavitev permakulturne zadruge Regrat
Organizator: Društvo za permakulturo Slovenije
14.30 - 16.00 / Maneža
Preskakovanje zaprek kot športna disciplina konjeništva
Organizator: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor v sodelovanju z jahalnim klubom Kasco
Svečina
15.00-16.00 / Prireditveni prostor pred upravo
Dōten Taiko – Bobnarska skupina tradicionalnih japonskih bobnov
15.00 - 16.00 / Vzorčni nasadi N4, pri slamnati hiški
Vključujoča družba
Organizator: Društvo za permakulturo Slovenije
15.30 / Hala A
Odprtje razstave: »Zadruge ščitijo prebivalstvo na deželi«
Organizator: Zadružna zveza Slovenije
16.00-17.00 / Razstavni prostor Radia Slovenske gorice
Oddaja "Radio na obisku na sejmu AGRA" z gosti: Ludvik Kramberger, Dani Rajh

17.00 / Maneža
Povorka traktorjev ter predstavitev državnega tekmovanja oračev in tekmovanja za pokal Pomurskega sejma
18.00-24.00 / Gornja Radgona, Trg svobode v središču mesta
Radgonska noč – Big foot mama

Nedelja, 21. 8. 2022
dan čebelarjev │dan gozdarjev in gozda │ dan podeželske mladine│dan kmetijske tehnike │dan rejcev
avtohtonih pasem živali │dan Semenarne
9.00-18.00 /Pred vzorčnimi nasadi N4
Tržnica mladih kmetov
Organizator: Zveza slovenske podeželske mladine
9.00-18.00 / Hala A, razstavni prostor Konzorcija biotehniških šol Slovenije
Predstavitev programov:
• Pletenje vencev iz ptujske čebule - ŠC Ptuj
• Čebelarstvo (veterina) - BTŠ Maribor
• Vzdrževanje motorne žage / prirastoslovje / predstavitev tekmovalne discipline Obračanje meča in
menjava verige - SŠGL Postojna
• Analiza žit in mlevskih izdelkov / izvajanje inovativne tehnike ekotiskanja na naravne materiale –
ŠC Šentjur
• Demonstracijski vrt – SŠ Rakičan
• Cvetličarstvo in vrtnarstvo - ŠHVU Celje
• Analiza zemlje / interaktivna tabla – prikaz delovanja škropilnice – BC Naklo
• Pletenje pletenic – IC Piramida
• Izdelava satnic – GRM Novo mesto
• Predstavitev inovativnega izdelka – IC Piramida Maribor
9.00-10.00 / Hala A, razstavni prostor MKGP
Klepet ministrice z obiskovalci ob kavi in dobrotah kmetijskih šol
9.00-10.00 / Dvorana 1
Posvet: »Dodana vrednost predelave medu in pomen ocenjevanja medu z dodatki«
Organizator: Čebelarska zveza Slovenije
9.00-10.00 / Maneža
Revija razstavljenih konj in vožnje s konjsko vprego
Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko in priznane rejske organizacije
9.00-13.00 / Dvorana 2
2. zasedanje Regionalne svetovalne strokovne delovne skupine za gozd z Zahodnega Balkana
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
10.00-12.00 / Dvorana 5
Digitalne tehnologije v kmetijstvu
Orgnizator: Zveza slovenske podeželske mladine v sodelovanju z Veleposlaništvom Japonske v Republiki Sloveniji
in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
10.00-10.30 / Hala A
Vodenje po razstavi o 150 letni zgodovini zadružništva v Sloveniji: »Zadruge ščitijo prebivalstvo na deželi«
Organizator: Zadružna zveza Slovenije
10.00-12.00 / Maneža
Prikaz vodenja teličkov – AGRA junior cup
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Pomurski sejem
10.00 / Demonstracijski prostor
22. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov za memorial Janka Mazeja
»Prikaz spretnosti lastnikov gozdov pri varnem delu z motorno žago«
Organizator: Zavod za gozdove Slovenije in Pomurski sejem

10.00-10.45 / Dvorana 1
1. Slavnostno srečanje praporščakov iz vse Slovenije
Organizator: Čebelarska zveza Slovenije v sodelovanju s Čebelarsko zvezo društev Pomurja
11.00-13.00 / Prireditveni prostor pred upravo
-Svečana razglasitev in podelitev priznanj:
• 21. Ocenjevanja medu z mednarodno udeležbo
• 3. Mednarodnega ocenjevanja medenih pijač
-Kronanje 5. Medene kraljice Slovenije
11.00 - 12.30 / Vzorčni nasadi N4, pri slamnati hiški
Načrtovanje in vzpostavljanje samooskrbnih posesti
Organizator: Društvo za permakulturo Slovenije
12.00-13.00 / Maneža
Revija slovenskih avtohtonih pasem s strokovnim komentarjem in podelitev priznanj rejcem
Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko in priznane rejske organizacije
12.00-13.00 / Hala A, razstavni prostor MKGP
Predstavitev dobrih praks črpanja sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
12.00-13.30 / Dvorana 1
Okrogla miza: »Kakšen gozd bomo predali naslednjim generacijam?«
Predstavili bomo težave z divjadjo in pomlajevanjem gozda in ali so rešitve v osnutkih desetletnih
gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov?
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zveza lastnikov gozdov Slovenije
13.00-14.00 / Maneža
FENDT tekmovanje v vlečenju vrvi za najmočnejše slovenske fante
Organizator: Pomurski sejem in Interexport, medijski pokrovitelj ČZD Kmečki glas
13.00-15.00 / Dvorana 5
Okrogla miza: Letalska protitočna zaščita
Organizator: Sindikat kmetov Slovenije
13.00 - 14.00 / Vzorčni nasadi N4, pri slamnati hiški
Problematika invazivnih rastlin
Organizator: Društvo za permakulturo Slovenije
13.30-15.00 / Dvorana 2
Strokovni posvet: »Sodobna nega gozda«
Organizator: Zavod za gozdove Slovenije
Vabilo
14.00-16.00 / Dvorana 1
• 1.SEMENARNA LJUBLJANA - osrednji oskrbovalec slovenskega kmetijstva in izzivi za prihodnost
• 2.AGRONASVET – pravočasno in strokovno o dogajanjih na poljih, v sadovnjakih in vinogradih
• 3.SEMENA – od korenčka do koruze
• 4.DEKALB – vodilna blagovna znamka hibridov koruze
Organizator: Semenarna Ljubljana d.o.o.
Vabilo
14.00-14.30 / Maneža
Revija razstavljene goveje živine s strokovnim komentarjem
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

14.00-15.00 / Hala A, razstavni prostor MKGP
Okrogla miza: »Zakaj je lepo biti kmet«
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
14.00 / Vinski hram
Vodena pokušnja vin z ocenjevanja vin Vino Slovenija Gornja Radgona 2022 z Ano Protner, Vinsko kraljico
Slovenije 2022
14.30- 15.30 / Maneža
Preskakovanje zaprek kot športna disciplina konjeništva
Organizator: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor v sodelovanju z jahalnim klubom Kasco
Svečina
15.00-16.00 / Prireditveni prostor pred upravo
Oddaja "Radio na obisku na sejmu AGRA" z gosti: Manca Špik, Alfi Nipič, Samo Tuš - Korl
15.00 / Hipodrom Ljutomer
Velike kasaške dirke za nagrado Pomurskega sejma
15.00-15.30 / Hala A
Vodenje po razstavi o 150 letni zgodovini zadružništva v Sloveniji: »Zadruge ščitijo prebivalstvo na deželi«
Organizator: Zadružna zveza Slovenije
15.15 / Dvorana 3
Predstavitev EIP projekta Digigozd – Digitalizacija kmetijskih gospodarstev za načrtovanje gospodarjenja z
gozdovi
Organizator: Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
15.30-16.30 / Maneža
Revija razstavljnih konj in vožnje s konjsko vprego
Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko in priznane rejske organizacije
16.00-17.00 / Hala A, razstavni prostor MKGP
Doseganje podnebnih ciljev EU v sektorju raba zemljišč, sprememba rabe zemljišča in gozdarstvo
Organizator: Gozdarski inštitut Slovenije
16.00 / Vinski hram
Vodena pokušnja vin z ocenjevanja vin Vino Slovenija Gornja Radgona 2022 z Ano Protner, Vinsko kraljico
Slovenije 2022
16.00 / Dvorana 2
Svečana razglasitev in podelitev priznanj 40. mednarodnega ocenjevanja kmetijske mehanizacije in opreme
17.00 / Maneža
Podelitev priznanj in nagrad 22. državnega sekaškega tekmovanja lastnikov gozdov za memorial Janka
Mazeja
Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

Ponedeljek, 22. 8. 2022
dan govedorejcev │dan živilcev │dan gastronomije │dan ekološkega kmetijstva │dan veterinarjev│dan
Japonske
9.00-10.00 / Maneža
Revija razstavljenih konj in vožnje s konjsko vprego
Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko in priznane rejske organizacije
9.00-10.00 / Hala A, razstavni prostor MKGP
Klepet ministrice z obiskovalci ob kavi in dobrotah kmetijskih šol
9.00-18.00 / hala A razstavni prostor Konzorcija biotehniških šol Slovenije
Predstavitev programov:
• VIŠJA ŠOLA- Upravljanje podeželja in krajine - ŠC Ptuj
• Delo veterinarskih tehnikov - BTŠ Maribor
• Analiza vin - ŠC Šentjur
• Demonstracijski vrt – SŠ Rakičan
• Cvetličarstvo in vrtnarstvo - ŠHVU Celje
• Delo živilsko-prehranskega tehnika / naravovarstvenega tehnika – BIC Ljubljana
• Analiza zemlje / interaktivna tabla – prikaz delovanja škropilnice – BC Naklo
• Predstavitev inovativnega izdelka – IC Piramida Maribor
9.00-10.30 / Dvorana 2
Predavanje: Terroir in tipičnost vina (Terroir and wine typicality) - Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku
s prevajanjem v slovenski jezik
Organizator: Center za raziskave vina in Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo, Univerza v Novi Gorici
9.30-12.00 / Dvorana 5
Kakovost življenja na podeželju
Organizator: Zveza slovenske podeželske mladine v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in
stičišče SVARUN
Vabilo
10.00 - 11.00 / Vzorčni nasadi N4, pri slamnati hiški
Kako sodelujeta biodinamika in permakultura?
Organizator: Društvo za permakulturo Slovenije in AMARANT
10.00-12.00 / Dvorana 3
Posvet: »Stanje v verigi preskrbe s hrano«
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Javno agencijo za varstvo
konkurence in varuhom odnosov v verigi preskrbe s hrano
10.00-13.30 / Dvorana 4
Predavanje: Namakanje – nuja za obstoj slovenskega kmetijstva
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
10.00-12.40 / Dvorana 1
Veterinarski posvet:
• Predstavitev Centra za dobrobit živali v okviru NVI
• Povzetek pregledov obratov in poročilo o kategorizaciji rej prašičev
• Afriška prašičja kuga
Organizator: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Veterinarska Zbornica in Veterinarska
fakulteta

10.00 – 12.00 / Maneža
Ocenjevanje razstavljene goveje živine
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
10.00 / Vzorčni nasadi N4, šotor
Predstavitev slovenskih sort hmelja in eksperimentalne pivovarne na IHPS
Organizator: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v sodelovanju z Ekoci
10.00-10.30 / Hala A
Vodenje po razstavi o 150 letni zgodovini zadružništva v Sloveniji: »Zadruge ščitijo prebivalstvo na deželi«
Organizator: Zadružna zveza Slovenije
10.30-11.30 / Hala A, razstavni prostor MKGP
Okrogla miza: Pomen evropskih sredstev za upravičence pri razvoju projektnih idej - predstavitev finalistov
nacionalnega natečaja dobrih praks "Rural Inspiration Awards 2022"
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
11.00-14.00 / Dvorana 2
Srečanje SIP s poslovnimi partnerji
11.00 - 13.00 / Vzorčni nasadi N4, pri slamnati hiški
Vrtnarski nasveti na permakulturno - biodinamičnem vrtu Pomurskega sejma
Organizator: Društvo za permakulturo Slovenije in AMARANT
11.00 / Demonstracijski prostor
Demonstracija varnega dela z motorno žago
12.00 – 13.00 / Maneža
Podelitve priznanj govedorejcem
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
13.00-15.00 / Dvorana 1
Posvet: »Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023-2027«
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
13.00-15.30 / Dvorana 3
Predavanje: »Dobre prakse naravi prijaznega kmetijstva v območjih Nature 2000«
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
13.30-15.00 / Maneža
Preskakovanje zaprek kot športna disciplina konjeništva
Organizator: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor v sodelovanju z jahalnim klubom Kasco
Svečina
13.30 / Demonstracijski prostor
Demonstracija varnega dela z motorno žago
14.00-16.00 / Dvorana 4
Okrogla miza: »ZA ekološko kmetovanje, varovanje okolja in zdravje ljudi«
Organizator: Združenje ekoloških kmetov Slovenije
Vabilo
14.00-15.00 / Hala A, razstavni prostor MKGP
Okrogla miza: »Z digitalizacijo do kmetijstva prihodnosti«
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

14.00 / Vinski hram
Vodena pokušnja vin z ocenjevanja vin Vino Slovenija Gornja Radgona 2022 z Ano Protner, Vinsko kraljico
Slovenije 2022
14.00 - 16.00/ Vzorčni nasadi N4, pri slamnati hiški
ABC kompostiranja - praktični prikaz ureditve kompostnika pri slamnati hiški
Organizator: Društvo za permakulturo Slovenije
14.30-16.00 / Dvorana 2
Posvet: »Neugoden čas pušča sledi tudi na podeželju«
Organizacija: Zveza kmetic Slovenije
15.00 / Prireditveni prostor pred upravo
Svečana razglasitev rezultatov in podelitev priznanj mednarodnih ocenjevanj v okviru 60. mednarodnega
kmetijsko-živilskega sejma AGRA:
• 26. mednarodnega ocenjevanja sadnih sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod
• 36. mednarodnega ocenjevanja mleka in mlečnih izdelkov
• 43. mednarodnega ocenjevanja mesa in mesnih izdelkov
• 39. slovenski Oskar za embalažo
15.00-15.30 / Hala A
Vodenje po razstavi o 150 letni zgodovini zadružništva v Sloveniji: »Zadruge ščitijo prebivalstvo na deželi«
Organizator: Zadružna zveza Slovenije
15.30-16.30 / Maneža
Revija razstavljenih konj in vožnje s konjsko vprego
Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko in priznane rejske organizacije
15.20-18.30 / Dvorana 1
Kdo je aktivni kmet?
Organizator: Zavezništvo za kmetijstvo
16.00 / Vinski hram
Vodena pokušnja vin z ocenjevanja vin Vino Slovenija Gornja Radgona 2022 z Ano Protner, Vinsko kraljico
Slovenije 2022

Torek, 23. 8. 2022
dan Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije │ dan turističnih kmetij │dan vinogradnikov in vinarjev │dan
konjerejcev │dan ljutomerskega kasača│dan sadjarjev│dan sommelierjev │dan Madžarske│dan Semenarne
9.00-18.00 / Hala A razstavni prostor Konzorcija biotehniških šol Slovenije
Predstavitev programov:
• Izdelava jesenske namizne dekoracije - ŠC Ptuj
• Demonstracijski vrt – SŠ Rakičan
• Analiza žit in mlevskih izdelkov / izvajanje inovativne tehnike ekotiskanja na naravne materiale –
ŠC Šentjur
• Kmetijske vsebine - BTŠ Maribor
• Cvetličarstvo in vrtnarstvo - ŠHVU Celje
• Cepljenje / Določanje zrelosti sadja - ŠC Nova Gorica, Biotehniška šola
• Analiza zemlje / interaktivna tabla – prikaz delovanja škropilnice – BC Naklo
• Sezonska dekoracija iz cvetja / izdelava okraskov za torte– GRM Novo mesto
• Analiza barvil v pijačah – IC Piramida
9.00-11.00 / Dvorana 5
Sadjarski posvet 2022
Organizator: Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Sekcija za sadjarstvo
9.00-11.45 / Dvorana 2
Okrogla miza: »Hrana in evropsko leto mladih na podeželju - šole pripravljajo mlade prevzemnike«
Organizator: Konzorcij Biotehniških šol Slovenije
9.00-10.00 / Hala A, razstavni prostor MKGP
Klepet ministrice z obiskovalci ob kavi in dobrotah kmetijskih šol
9.00-10.00 / Maneža
Revija razstavljene goveje živine s strokovnim komentarjem
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
9.30-11.30 / Dvorana 3
Predavanje: Od njive do police – iz prve roke Lidlovih dobaviteljev sadja in zelenjave
Organizator: Lidl Slovenija
10.00-12.00 / Dvorana 1 in prireditveni prostor
Srečanje ob dnevu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
10.00-11.30 / Dvorana 4
Posvet: »Aktualno na področju ekološkega kmetovanja«
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
12.30-17.00 / preko spleta
Mednarodno kooperacijsko srečanje AGRA 2022
bilateralna poslovna srečanja
Organizator: RRA Podravje
10.00-10.30 / Vinski hram
Srečanje sommelierjev in vodena pokušnja šampionskih vin z ocenjevanja vin Vino Slovenija Gornja Radgona
2022

10.00-10.30 / Vzorčni nasadi N4, šotor
Povečevanje pridelave na malih kmetijah s sonaravnimi rešitvami
Organizator: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v sodelovanju z Ekoci
10.00-10.30 / Hala A
Vodenje po razstavi o 150 letni zgodovini zadružništva v Sloveniji: »Zadruge ščitijo prebivalstvo na deželi«
Organizator: Zadružna zveza Slovenije
10.30-11.00 / Vzorčni nasadi N4, šotor
Samooskrba s čaji in zelišči v Sloveniji
Organizator: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v sodelovanju z Ekoci
10.30-11.15 / Maneža
Revija gostujočih konj pasme ljutomerski kasač
Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko in priznane rejske organizacije
10.30-11.15 / Vinski hram
Srečanje Združenja slovenskega reda vitezov vina in vodena pokušnja šampionskih vin z ocenjevanja vin Vino
Slovenija Gornja Radgona 2022
11.00-13.00 / Hala A, razstavni prostor MKGP
Predstavitev aplikacije za spremljanje površin - SOPOTNIK
Organizator: Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja
11.00 / Demonstracijski prostor
Demonstracija varnega dela z motorno žago
11.00-13.00 / Hala D1, prašičerejski paviljon
Tekmovanje mladih prašičerejcev v znanju in spretnosti
Organizator: Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Zvezo slovenske podeželske mladine
11.15-12.15 / Vinski hram
Srečanje Evropskega reda vitezov vina in vodena pokušnja šampionskih vin z ocenjevanja vin Vino Slovenija
Gornja Radgona 2022
11.30 - 12.30 / Vzorčni nasadi N4, pri slamnati hiški
Pomen etike in vrednot v gospodarstvu
Organizator: Društvo za permakulturo Slovenije
11.30-13.00 / Maneža
Predstavitev posameznih pasem konj
Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko in priznane rejske organizacije
11.30-14.30 / Dvorana 5
Madžarsko-slovenski poslovni forum
Organizator: CED Omrežje za razvoj gospodarstva Srednje Evrope, neprofitna d.o.o.
12.00-13.00 / Dvorana 3
Predstavitev programa »Farm Manager«
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

12.00-14.30 / Dvorana 4
Vinarski posvet VD Podravje: »Vinski letnik 2021«
Organizator: Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

13.00-14.30 / Dvorana 1
Podelitev priznanj »S kmetije za vas«
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
13.00-13.30 / Vzorčni nasadi N4, šotor
Pomen hranjenja zdravilnih in aromatičnih rastlin v Slovenski genski banki
Organizator: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v sodelovanju z Ekoci
13.00-14.00 / Vinski hram
Vodena pokušnja šampionskih vin z ocenjevanja Vino Slovenija Gornja Radgona 2022
13.00 / Maneža
Podelitev priznanj Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano najboljšim rejcem
13.00-14.30 / Dvorana 2
Predstavitev projekta: »Analiza trga z ekološkimi živili v Republiki Sloveniji«
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
13.00 - 14.00 / Vzorčni nasadi N4, pri slamnati hiški
Hrane ne mečemo vstran - priložnosti za zelena delovna mesta
Organizator: Društvo za permakulturo Slovenije
13.30-14.30 / Dvorana 3
Predstavitev projekta »EIP Ekopakt«
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
13.30-14.00 / Vzorčni nasadi N4, šotor
Strokovne naloge za zelišča so vir novih rezultatov o pridelavi zelišč v Sloveniji
Organizator: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v sodelovanju z Ekoci
13.30 / Demonstracijski prostor
Demonstracija varnega dela z motorno žago
14.00-15.30 / Maneža
Preskakovanje zaprek kot športna disciplina konjeništva
Organizator: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru v sodelovanju s konjeniškim
klubom Karlo Maribor
14.00-15.00 / Hala A, razstavni prostor MKGP
Okrogla miza: »Zmanjševanje izgub hrane – izzivi in priložnosti«
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
15.00 / Prireditveni prostor pred upravo
Svečana razglasitev rezultatov in podelitev medalj
• 48. odprtega državnega ocenjevanja vin
• 12. Odprtega državnega ocenjevanja BIO vin
15.00-15.30 / Hala A
Vodenje po razstavi o 150 letni zgodovini zadružništva v Sloveniji: »Zadruge ščitijo prebivalstvo na deželi«
Organizator: Zadružna zveza Slovenije

15.00-16.00 / Dvorana 3
Predstavitev EIP projekta Digigozd – Digitalizacija kmetijskih gospodarstev za načrtovanje gospodarjenja z
gozdovi
Organizator: Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
Vabilo
14.00-16.00 / Dvorana 1
• 1.SEMENARNA LJUBLJANA - osrednji oskrbovalec slovenskega kmetijstva in izzivi za prihodnost
• 2.AGRONASVET – pravočasno in strokovno o dogajanjih na poljih, v sadovnjakih in vinogradih
• 3.SEMENA – od korenčka do koruze
• 4.DEKALB – vodilna blagovna znamka hibridov koruze
Organizator: Semenarna Ljubljana d.o.o.
Vabilo
16.00-17.00 / Hala A, razstavni prostor MKGP
Možnosti rabe geotermalne vode v kmetijstvu v Sloveniji
Organizator: Geološki zavod Slovenije
16.00-17.00 / Razstavni prostor Radia Slovenske gorice
Oddaja "Radio na obisku na sejmu AGRA" z gosti: Dušan Zagorc, Gregor Lasecky, Ansambel
16.00 – 17.00 / Maneža
Revija razstavljene goveje živine s strokovnim komentarjem
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
17.00 / Prireditveni prostor pred upravo
Razglasitev »Naj kmetica«
Organizator: Kmečki glas v sodelovanju z Občino Gornja Radgona in društvom kmečkih žena Gornja Radgona
17.00-18.00 / Maneža
Revija razstavljenih konj in vožnje s konjsko vprego
Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko in priznane rejske organizacije
18.00 / Stadion
Tekma vinske reprezentance Slovenije

Sreda, 24. 8. 2022
dan slovenskih zadružnikov │dan prašičerejcev │dan rejcev drobnice │dan kmetijsko-živilskega šolstva │ dan
zamejskih Slovencev │ dan Eko civilne iniciative Ekoci
9.00-18.00 / Hala A razstavni prostor Konzorcija biotehniških šol Slovenije
Predstavitev programov:
• Degustacija sadno zelenjavnih napitkov in ugotavljanje sestavin - ŠC Ptuj
• Analiza vin - ŠC Šentjur
• Demonstracijski vrt – SŠ Rakičan
• Cvetličarstvo in vrtnarstvo - ŠHVU Celje
• Analiza zemlje / interaktivna tabla – prikaz delovanja škropilnice – BC Naklo
• Predstavitev inovativnega izdelka – IC Piramida Maribor
• Inovativni prehranski izdelki in napitki – GRM Novo mesto
9.00-10.30 / Maneža
Revija razstavljenih konj in vožnje s konjsko vprego
Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko in priznane rejske organizacije
9.00-10.00 / Hala A, razstavni prostor MKGP
Klepet ministrice z obiskovalci ob kavi in dobrotah kmetijskih šol
9.00-11.00 / Dvorana 2
Posvet: »Zakaj je knjigovodstvo FADN pomembno tudi za mojo kmetijo?«
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico in
Javno službo kmetijskega svetovanja ter Kmetijskim inštitutom Slovenije
10.00-14.00 / Prireditveni prostor pred upravo
Podelitev priznanj Zadružne zveze Slovenije
Organizator: Zadružna zveza Slovenije
10.00 - 11.00 / Vzorčni nasadi N4, pri slamnati hiški
Otroci v permakulturi – predstavitev permakulturne pedagogike
Organizator: Društvo za permakulturo Slovenije
10.00-11.30 / Hala D1, prašičerejski paviljon
Strokovno predavanje: »Uvajanje genotipizacije pri prašiču« in podelitev priznanj Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano najboljšim rejcem
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
10.00-10.30 / Hala A
Vodenje po razstavi o 150 letni zgodovini zadružništva v Sloveniji: »Zadruge ščitijo prebivalstvo na deželi«
Organizator: Zadružna zveza Slovenije
10.00-17.00 / Dvorana 5
10.00-12.00
• Kako poslovati z Japonsko
• Kako poslovati z Indijo
• Kako poslovati z Afriko
Organizator: RRA Podravje, Ministrstvo za zunanje zadeve RS in Pomurski sejem
12.30-17.00 / dvorana 5
Mednarodno kooperacijsko srečanje AGRA 2022
- bilateralna poslovna srečanja
Organizator: RRA Podravje

11.00-13.00 / Dvorana 4
Posvet:
• Predstavitev novega Pravilnika o identifikaciji in registraciji drobnice (UVHVVR), 11.00-12.00
• Predstavitev ukrepov skupne kmetijske politike 2023–2027, pomembnih za rejce drobnice (MKGP)
12.00-13.00
Organizator: Zveza društev rejcev drobnice Slovenije v sodelovanju za Upravo za varno hrano, veterinarstvo in
varstvo rastlin in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
11.00-12.30 / Maneža
Revija razstavljene goveje živine s strokovnim komentarjem
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
11.00-13.00 / Vinski hram
Srečanje zamejskih kmetijskih organizacij iz Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
11.00 / Vzorčni nasadi N4, šotor
Predavanje: »Kako lahko pridelamo več in racionalno porabljamo vodo za namakanje«
Organizator: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v sodelovanju z Ekoci
11.00 - 12.00 / Vzorčni nasadi N4, pri slamnati hiški
Sprehod po AGRI z otroci vrtca Gornja Radgona
Organizator: Društvo za permakulturo Slovenije
11.00 / Demonstracijski prostor
Demonstracija varnega dela z motorno žago
11.00-12.00 / Dvorana 3
Predstavitev projektov:
• KOZOLEC NA UNESCO!
• VEBERIČEVA DOMAČIJA V SELIŠČIH
• USTANOVITEV DEDIŠČINSKEGA SKLADA DOTA.SI
• PRVA AVKCIJA PODARJENIH LIKOVNIH DEL ZA SKLAD DOTA. SI
Organizator: KULTURA-NATURA SLOVENIJA, gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne
dediščine in DOTA. SI, prvi slovenski civilni dediščinski sklad
12.00-15.00 / Dvorana 2
Srečanje partnerjev SRIP HRANA
Organizator: Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij
13.00-14.30 / Maneža
Preskakovanje zaprek kot športna disciplina konjeništva
Organizator: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor v sodelovanju s konjeniškim klubom Karlo
Maribor
13.00-14.00 / Vzorčni nasadi N4, pri slamnati hiški
Izkustveno učenje in pouk na prostem
Organizator: Društvo za permakulturo Slovenije
13.30 / Demonstracijski prostor
Demonstracija varnega dela z motorno žago
14.00-17.00 / Dvorana 4
Srečanje rejcev krškopoljskih prašičev: »Znanost o krškopoljskem prašiču«
Organizator: Društvo rejcev krškopoljskih prašičev in Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

14.00-15.00 / Hala A, razstavni prostor MKGP
Okrogla miza: »Povezovanje – ključ za stabilno prehransko verigo od kmeta do potrošnika«
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
14.00 / Vinski hram
Vodena pokušnja vin z ocenjevanja vin Vino Slovenija Gornja Radgona 2022 z Ano Protner, Vinsko kraljico
Slovenije 2022
15.00-16.00 / Maneža
• Predstavitev pasem ovc in koz, ki jih redimo v Sloveniji, s strokovnim komentarjem
• Prikaz striženja ovc, obrezovanja parkljev in rokovanja z drobnico
• Prikaz dela ovčarskega psa z ovcami
• Podelitev priznanj MKGP za najboljše reje drobnice v letu 2022
• Podelitev priznanj Pomurskega sejma razstavljavcem drobnice
Organizator: Zveza društev rejcev drobnice
15.00-15.30 / Hala A
Vodenje po razstavi o 150 letni zgodovini zadružništva v Sloveniji: »Zadruge ščitijo prebivalstvo na deželi«
Organizator: Zadružna zveza Slovenije
15.30-17.30 / Dvorana 2
10. seja Sveta za živinorejo
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
16.00 / Vinski hram
Vodena pokušnja vin z ocenjevanja vin Vino Slovenija Gornja Radgona 2022 z Ano Protner, Vinsko kraljico
Slovenije 2022
16.00-17.00 / Razstavni prostor Radia Slovenske gorice
• Oddaja "Radio na obisku na sejmu AGRA" z gosti: Jože Režonja, Ditka
• Žrebanje nagrad nagradne igre Relax turizma
16.30-17.00 / Maneža
Predstavitev dela pastirskih psov slovenske avtohtone pasme kraški ovčar in podelitev priznanj lastnikom
Organizator: Klub kraških ovčarjev Slovenije v sodelovanju z Zvezo društev rejcev drobnice Slovenije
17.00-18.00 / Maneža
Revija razstavljenih konj in vožnje s konjsko vprego
Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko in priznane rejske organizacije

Četrtek, 25. 8. 2022
dan pridelovalcev zelenjave │dan semenarjev │dan sejemskih vrtov │ dan traktorjev Steyr
9.00-18.00 / Hala A, razstavni prostor Konzorcija biotehniških šol Slovenije
Predstavitev programov:
• Naravovarstvo – BTŠ Maribor
• Analiza žit in mlevskih izdelkov // izvajanje inovativne tehnike ekotiskanja na naravne materiale –
ŠC Šentjur
• Demonstracijski vrt – SŠ Rakičan
• Cvetličarstvo in vrtnarstvo - ŠHVU Celje
• Analiza zemlje / interaktivna tabla – prikaz delovanja škropilnice – BC Naklo
• Ali veš katera mikrobiološka kultura je v jogurtu? – IC Piramida
• Izdelava hotela za žuželke – GRM Novo mesto
9.00-10.00 / Hala A, razstavni prostor MKGP
Klepet ministrice z obiskovalci ob kavi in dobrotah kmetijskih šol
9.30-13.00 / Dvorana 1
Posvet o javnem naročanju in aktualnih prehranskih temah
Organizator: Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij
9.30-11.30 / Dvorana 3
Predavanje: Od njive do police – iz prve roke Lidlovih dobaviteljev sadja in zelenjave.
Organizator: Lidl Slovenija
9.30-13.00 / Dvorana 5
Srečanje mladih strokovnjakov s področja kmetijstva in živilstva
Organizator: Zveza slovenske podeželske mladine, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
10.00-10.30 / Dvorana 2
Predstavitev novosti glede prognostičnih obvestil za bolezni in škodljivce kmetijskih rastlin na
Agrometeorološkem portalu Slovenije
Organizator: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
12.30-17.00 / preko spleta
Mednarodno kooperacijsko srečanje AGRA 2022
bilateralna poslovna srečanja
Organizator: RRA Podravje
10.00-11.00 / Prireditveni prostor pred upravo
Posvet: Gozd, kot lepši del narave nam je v Sloveniji vsem na dosegu roke in blizu: »Ali slovenska javnost
pravilno vstopa in pristopa v slovenske gozdove in ob tem ne posega negativno v slovenski gozd kot
ekosistem?«
Organizator: Zveza lastnikov gozdov Slovenije
Vabilo

10.00-10.30 / Hala A
Vodenje po razstavi o 150 letni zgodovini zadružništva v Sloveniji: »Zadruge ščitijo prebivalstvo na deželi«
Organizator: Zadružna zveza Slovenije
10.30-11.00 / Maneža
Revija razstavljenih konj in vožnje s konjsko vprego
Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko in priznane rejske organizacije

11.00-12.00 / Hala A, razstavni prostor MKGP
Okrogla miza: »Z varno hrano varujemo zdravje«
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
11.00-15.00 / Vzorčni nasadi N4
Posvet: »Česen, šalotka – seme prihodnosti«
Organizator: Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Amarant
Vabilo
11.30-13.00 / Maneža
Revija razstavljene goveje živine s strokovnim komentarjem
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
13.00 / Prireditveni prostor pred upravo
12. srečanje starodobnih traktorjev Steyr
Organizator: Klub za ohranjanje tehnične kulturne dediščine in razvoj podeželja Steyr – Kog
13.30-15.00 / Maneža
Preskakovanje zaprek kot športna disciplina konjeništva
Organizator: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor v sodelovanju s konjeniškim klubom Karlo
Maribor
14.00 / Vinski hram
Vodena pokušnja vin z ocenjevanja vin Vino Slovenija Gornja Radgona 2022 z Ano Protner, Vinsko kraljico
Slovenije 2022
15.00-15.30 / Hala A
Vodenje po razstavi o 150 letni zgodovini zadružništva v Sloveniji: »Zadruge ščitijo prebivalstvo na deželi«
Organizator: Zadružna zveza Slovenije
15.00-16.00 / Maneža
Revija razstavljene goveje živine s strokovnim komentarjem
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
16.00 / Vinski hram
Vodena pokušnja vin z ocenjevanja vin Vino Slovenija Gornja Radgona 2022 z Ano Protner, Vinsko kraljico
Slovenije 2022

Več informacij: Sandra Sedmak, 02/564 21 18, sandra@pomurski-sejem.si
Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.
Datum zadnje spremembe: 11.8.2022

