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Nekatere še veže spomin na gojenje sviloprejk, zvok grizljanja murvinih listov in zapredanja sviloprejk v 

kokone. Preostale stare murve so živi spomeniki nekdaj aktivnega svilogojstva. 

Vabimo vas na brezplačni 

Svilogojski posvet       
namenjen vsem potencialnim bodočim gojiteljem sviloprejk in murv. 

Čas:  Sobota, 17. marec 2018 ob 9.00 uri 

Organizatorji:  
Zavod Gozvin Prosenjakovci; Univerza za veterinarsko medicino Budimpešta; Fakulteta za 
kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru, Kocljevina Prosenjakovci 

Kraj posveta:  
Kocljevina,  prostori nekdanje stražnice na meji z Madžarsko,  
Prosenjakovci 67c, 9207 Prosenjakovci              GPS  46.748151, 16.326446 

                             
  

   Program posveta 

8.30 – 9.00 Prijava udeležencev posveta  

9. 00 – 9.20 

dr. Rebeka Berčič, veterinarka, Obuditev svilogojstva v Sloveniji  

Svilogojstvo je bila pomembna kmetijska panoga, ki je doživela razcvet v 19. stoletju, po 1. svetovni 
vojni je zgubilo na pomenu. Sviloprejke, razvojni stadiji od jajčec do zapredanja kokonov, način 
pridelave, potencial pridelave v Sloveniji. 

9.20 – 9.40 

dr. Andreja Urbanek Krajnc, botaničarka, S svilogojstvom povezana morikultura  

Večstoletne murve so v slovenski kmetijski krajini živi spomeniki nekdanjega svilogojstva. Gojitveni 
načini murv za intenzivno rabo v svilogojstvu. Pridelava in predelava murvinih listov, plodov in lesnih 

ostankov, potencial koriščenja stranskih produktov. 

9.40 – 10.00     

Janez Škalič, rejec sviloprejk, Predstavitev pilotnih izkušenj svilogojstva  

Janez Škalič je v večkratnih razvojnih ciklih gojenja sviloprejk pridobil izkušnje s svilogojstvom, ki jih 
bo podal tekom predavanja. Praktične izkušnje svilogojstva, prikaz potrebnih materialov, jajčec in 
kokonov, potencial in način koriščenja obstoječih starih murv za svilogojstvo.  

10.00 – 10.15 Kratek odmor 

10.15 – 10.30 Vprašanja in razprava 

10.30 – 11.30 Ogled zavoda Kocljevina (vodi Ludvik Jonaš) 
 

Prijava na posvet  
Število udeležencev posveta je omejeno, zato je za udeležbo obvezna predhodna prijava, in sicer do 7. marca 

2018 na   murve.um.si/sl/posvet/       Za vprašanja smo na voljo na murve.fkbv@um.si in  telefonske številke:    

+386 (0)41 351 953, +386 (0) 41 776 711; +386 (0)2 320 90 52 

V primeru večjega števila prijav, se bo posvet organiziral v dveh skupinah. 
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