VABILO NA OKROGLO MIZO O RAZISKAVAH IN RAZVOJU KONOPLJE V SLOVENIJI
Spoštovani!
Zadruga KonopKo vabi vse konopljarje, raziskovalce, podjetnike, odločevalce in ljubitelje te
vsestranske rastline na aktualno okroglo mizo o raziskavah in razvoju konoplje v Sloveniji!
V času sejma Narava in zdravje na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani organizira aktualno okroglo
mizo na temo konoplje in prepoznavanja njenega potenciala v Sloveniji. Z relevantnimi gosti in v
odprti debati bomo razsvetlili problematiko in poskušali odgovoriti na marsikatero pereče vprašanje.
Rdeča nit okrogle mize se bo nanašala zlasti na:
- raziskave konoplje in razvoj konopljarstva v Sloveniji, s poudarkom na prepoznavanju
priložnosti, ki jih ponujajo kanabinoidi (predvsem CBD),
- o pridelavi in predelavi konoplje,
- vzpostavitvi sistema kontroliranega gojenja industrijske konoplje z namenom maksimiranja
kvalitete cvetov konoplje z visoko vsebnostjo kanabinoidov in terpenov,
- o aktualni zakonodaji, poslovnih priložnostih, ...
Gostje okrogle mize bodo:
- dr. Barbara Čeh (Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo IHPS Žalec),
- dr. Marko Likon (IME-Insol d.o.o.),
- prof. dr. David Neubauer, dr. med. (Pediatrična klinika UKC Ljubljana, Inštitut ICANNA),
- prof. dr. Tamara Lah Turnšek (Nacionalni inštitut za biologijo - NIB, Inštitut ICANNA),
- dr. Marko Flajšman (Biotehniška fakulteta Ljubljana),
- Andraž Erjavec (zadruga AGROSLOVEN),
- David Geršak, Boštjan Kragl (Zadruga KonopKo),
- Jernej Redek (kmetovalec iz Dolenjske),
- moderatorka: Meta Medved, mag. kmet. (Zadruga KonopKo).
Vabljeni v četrtek, 29.11.2018 ob 14.00 na odprti oder sejmišča, udeležba je za vse obiskovalce sejma
brezplačna. Zadruga KonopKo bo seveda ves čas sejma Narava zdravje prisotna s svojim razstavnim
prostorom.
Več o nas in delovanju zadruge KonopKo najdete tudi na spletni strani www.konopko.si ali v medijih.
Lep pozdrav!
Organizacijska ekipa
Zadruga Konopko, zadruga za razvoj trajnostne pridelave in predelave
konoplje z.o.o., socialno podjetje
info@konopko.si
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