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V ponedeljek, 9. 2., me je pot zanesla na Fakulteto za 

kmetijstvo in biosistemske vede v Hoče, kjer je zadruga 

Konopko organizirala predavanje o industrijski konoplji. 

Predavalnica, ki ima kapaciteto 200 sedežev, je bila kljub 

neugodnim vremenskim razmeram (padal je sneg) komaj dovolj 

velika za vse udeležence, ki so prišli iz različnih krajev. Izjemno 

zanimanje in obisk kažeta, da se v Sloveniji dogajajo premiki 

in da vedno več ljudi vidi možnost in priložnost za gojenje in 

predelavo te pomembne industrijske rastline.

Predavanja se je udeležil tudi pionir pridelave konoplje na 

Slovenskem g. Dejan Rengeo, ki je bil podobno presenečen nad 

številnim obiskom. Njegovo predavanje je bilo res doživeto, 

polno uporabnih informacij in je predvsem povzemalo 

dolgoletne praktične izkušnje. Udeleženci smo se seznanili z 

zakonodajo, sortami, primernimi za gojenje, načinom obdelave 

in priprave tal, postopkom spravila pridelka, z ekonomiko 

pridelave ter ostalimi pomembnimi podatki za gojenje in 

predelavo industrijske konoplje.

Po koncu predavanja smo se udeleženci in predavatelji družili 

še na posameznih informativnih stojnicah, kjer so bili 

razstavljeni uporabni izdelki iz konoplje. Strinjam se z izjavami 

zadovoljnih udeležencev, ki so potrdili, da so ravno predavanja 

in izobraževanja izjemnega pomena za preboj konopljarstva na 

Slovenskem.

Zadruga Konopko bo priredila predavanja o industrijski 

konoplji v različnih mestih. Podrobnosti in vse informacije 

bodo objavljene na spletni strani: www.konopko.si.

Zahvalil bi se vsem članom zadruge Konopko in predavateljem, 

ki so organizirali uspešen in odmeven dogodek.

Andrej Pugelj

PREDAVANJE O INDUSTRIJSKI KONOPLJI
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Vesoljska kuhinja

Dnevi so neverjetno lepi,
noči mrzle, polne zvezd, satelitov, 

morebiti tudi utrinkov ...
Kje je vaše ozvezdje, 

da ga ne opazim? 
Mogoče žar draži, je malo stran ...

Da napišem še kakšno rimo,
ma ne, nimam časa, 
grem peči burek, 

à la čemaž s skuto.

Toplega, da prinesem
v galaksijo daleč stran? 

Cakalabumlandijo št. 012agh2?
Dostavimo s telepatijo v svetlobnem času, 

brez konzervansov in odvečnih E-jev. 
Samo za vas in z vami

si lahko delimo vesolje veselja naših dni. 
Naj vam tekne, pa dober tek.

AGENCIJA ZA MEDPLANETARNO PREHRANO V VESOLJU, 
Cakalabumlandija št. 012A4

Jože Drol

JurčkiJurčki

Pozabi Pozabi 
na očala,na očala,

na minuto sreče,na minuto sreče,
ki prehitro teče,ki prehitro teče,
in na tisti čas,in na tisti čas,

ki ga ni nazaj ...ki ga ni nazaj ...

Stopi na planStopi na plan
tik pred tik pred 

koncem dežja,koncem dežja,
preden soncepreden sonce

zasije,zasije,
skozi pomladne veje.skozi pomladne veje.

Pojdi po jurčkePojdi po jurčke
in po lisičke,in po lisičke,

počasi,počasi,
po tisti poti,po tisti poti,
na konec vasi.na konec vasi.

Še vedno so tam,Še vedno so tam,
kot predkot pred

davnimi časi.davnimi časi.

Neda TumaNeda Tuma
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