Spoštovani,
vljudno vas vabimo na

4. Posvet o ohranjanju in trajnostni rabi rastlinskih genskih virov,
ki bo v torek, 19. junija 2018
na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, Pivola 10, Hoče,
v dvorani Auditorium Magnum
PROGRAM POSVETA:
8:30 – 9:00

Registracija udeležencev

9:00 – 9:15

Pozdravna nagovora
Red. prof. dr. Črtomir Rozman, prodekan za raziskovalno dejavnost
Mag. Tanja Strniša, državna sekretarka, MKGP

9:15 – 10:00

Uvodne predstavitve
Uredba o javni službi nalog rastlinske genske banke in program javne
službe za obdobje od 2018 do 2024 (Joži J. Cvelbar)
Predstavitev Javnih služb nalog rastlinske genske banke KIS in BF (dr.
Jelka Šuštar Vozlič, dr. Zlata Luthar)
ECPGR na poti v X. fazo programa (dr. Jelka Šuštar Vozlič)

10:00 – 10:15

Razprava

10:15 – 11:30

Ohranjanje genskih virov sadnih rastlin in vinske trte
 Predstavitev genske banke kmetijskih rastlin na FKBV in predstavitev
zbirke bezgov (dr. Metka Šiško, dr. Anton Ivančič)
 FAO standardi za ex situ zbirke RGV, ki se hranijo v obliki kolekcijskih
nasadov (dr. Gregor Osterc, Radojko Pelengić)
 Zbirke sadnih rastlin JSRGB (dr. Gregor Osterc, dr. Metka Šiško)
 Zbirke vinske trte JSRGB (Radojko Pelengić, dr. Stanko Vršič)

11:30 – 11:45

Razprava

11:45 – 12:30

Odmor

12:30 – 13:15

Uporaba rastlinskih genskih virov za kmetijstvo in prehrano
Možnosti uporabe akcesij žit zbranih v slovenski genski banki, rezultati
študij (dr. Borut Bohanec)
Sistem vzdrževalne selekcije lokalnih sort česna in marelic – rezultati CRP
projekta (dr. Mojca Marn Viršček)
Predstavitev CRP projekta Ogroženost lokalnih sort zaradi genske erozije
in njihova vrednost za pridelavo in uporabo (dr. Kristina Ugrinović)

13:15 – 13:30

Razprava in zaključki

13:30 – 14:30

Ogled zbirk rastlinskih genskih virov na FKBV

***
15:30 – 17:00

Sestanek kuratorjev Javne službe nalog rastlinske genske banke

Zaradi organizacije posveta prosimo za potrditev udeležbe do 12. 6. 2018 na e-naslov: metka.sisko@um.si

