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SPOROČILO ZA JAVNOST  
 
SEJEM AGRA 21.8.2021 
 
• KAKO POVEČATI OSKRBO S SADJEM V ČASU PODNEBNIH SPREMEMB 
• POVEČANJE SAMOOSKRBE HASKAP JAGODE - SADEŽ PRIHODNOSTI IN 

TRŽNA PRILOŽNOST ZA MANJŠE EKO KMETIJE  
• POMEN GENSKE BANKE ZDRAVILNIH IN AROMATIČNIH RASTLIN NA 

IHPS  

 

Sejem Agra, 21.8.2021: Že prvi dan sejma je bila v organizaciji Inštituta 
za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije iz Žalca (IHPS), Pomurskega 
sejma in Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije s partnerji izvedena 
zanimiva promocija naprednih znanj iz teorije v prakso. Na poligonu Zeleni 
dragulji narave so posajene tudi rastline iz genske banke zdravilnih in 
aromatičnih rastlin na IHPS, ki jih hranijo v Žalcu. Pomen ohranjanja 
avtohtonih rastlin in pomen genske banke je predstavila mag. Nataša 
Ferant. Haskap jagode so čudovita priložnost za povečanje oskrbe sadjem, 
sonaravno celostno živilo, gojenje haskap jagod pa je dobra priložnost za 
izboljšanje gospodarskih učinkov tudi na manjših eko kmetijah. 

 

Mag. Nataša Ferant je v predstavitvi genske banke zdravilnih in 
aromatičnih rastlin na IHPS razložila pomen avtohtonih zdravilnih rastlin, 
njihovo ohranjanje ter poudarila: »Na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo 
Slovenije (IHPS) deluje genska banka zdravilnih in aromatičnih rastlin (ZAR) v 
okviru Javne službe slovenske rastlinske genske banke (JSRGB). V njej ohranjamo 
različne akcesij le-teh. V zbirki genske banke ZAR na IHPS je poleg 134 akcesij 
genske banke tudi 179 akcesij, ki so kot kolekcija že več kot 35 let na IHPS in niso 
financirane iz JSRGB, so pa vpisane v e-podatkovni bazi JSRGB. V okviru genske 
banke poteka zbiranje in evidentiranje lokalnih genskih virov ZAR na območju 
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Slovenije. Za te opravljamo osnovne opise in vrednotenje po mednarodnih 
deskriptorjih. Z nabiranjem semena in rastlin ter prenosom iz narave v ex situ in 
in vitro razmere, ohranjamo ogrožene ali potencialno ogrožene rastline, kar je zelo 
pomembno s strani ohranjanja biološke raznolikosti rastišč. Genska banka 
zdravilnih in aromatičnih rastlin je financirana s strani Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano.« 

 

Na IHPS je genska banka zdravilnih 
in aromatičnih rastlin, med drugim 
tudi kolmež.  
Foto: arhiv IHPS 
 

 

Irena Rotar (Ekoci) je predstavila zanimivega strokovnjaka Zorana 
Petroviča, ki si je zadal cilj, da razišče, katero »super živilo« bi bilo 
najprimernejše za pridelavo na manjših eko kmetijah glede na naravne 
danosti v Sloveniji. Kot je povedal Zoran Petrovič, je po večletnih preučevanjih 
in preskusih podjetje Haskap našlo zanimive rešitve v jagodičevju sibirskih 
borovnic, jagod Haskap, živila, ki ima poleg čudovitega okusa tudi obilni pridelek 
in številne zdravilne učinkovine ter ogromno antioksidantov. Sedaj razpolagajo z 
zanimivim znanjem, vse od izbora sort do pomoči pridelovalcem, kako jih 
pridelovati, kako pridobiti sredstva za sofinanciranje nasada ter tudi kako jih 
prodati, saj garantira tudi odkup borovnic. Iz njih pa izdelujejo atraktivne izdelke, 
ki jih v večini izvozijo. So pomembna paša tudi za opraševalce, izjemno jih ljubijo 
čmrlji. 

Zoran Petrovič navdušeno opisuje jagode Haskap: »Podjetje Haskap d.o.o. 
deluje od leta 2015 kot kooperacija pridelovalcev haskap jagod. Haskapu (Lonicera 
caerulea), na Balkanu imenovana tudi kot sibirska borovnica, je japonsko ime Ainu 
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starodavnih prebivalcev severne Japonske za haskap jagode, ki v njihovem jeziku 
pomeni »jagode dolgega življenja in dobrega vida«. 
V Rusiji in na Japonskem so te jagode cenjene in priljubljene že stoletja, predvsem 
zaradi izrednih zdravilnih lastnosti, vendar so v Evropi do pred nekaj leti bile skoraj 
neznane. Haskap jagode so temno modre barve, edinstvenega slastnega, 
sladkokislega okusa in vsebujejo 3 do 4 krat več bioaktivnih spojin, vitaminov in 
mineralov, od vsega ostalega znanega jagodičja, ki jih človeški organizem dnevno 
potrebuje za svoje delovanje in ohranjanje zdravja. Strokovnjaki jih na temelju 
številnih znanstvenih in kliničnih študij imenujejo »jagode večne mladosti«. Na 
naših ekološko certificiranih nasadih gojimo najnovejše jedilne sorte haskap jagod, 
katere predelujemo v inovativno edinstveno paleto ekološko certificiranih izdelkov 
kot funkcionalna živila. Funkcionalna živila so tista živila katera nam ob pogostem 
ali vsakodnevnem uživanju dajejo energijo, ohranjajo zdravje, lajšajo ali celo 
odpravljajo zdravstvene tegobe. 

Jagode haskap dozorijo že konec maja ali v začetku junija in tako »uidejo« bolj 
neprijaznim vremenskim razmeram. 

 

Prijazno vabljeni ves čas sejma na 
degustacijo in spoznavanje 
izdelkov na stojnico ob Poligonu 
zeleni dragulji narave«, je še 
povzel Zoran Petrovič. 

Več informacij o podjetju najdete 
na https://www.haskapberry.si.  
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Na stojnicah je svoje izdelke iz zelišč predstavila partnerska kmetija Vidov brejg, 
ki sodeluje v pilotnem projektu Zelpod. 

Na kmetiji Vidov brejg, ki je v osrčju Goričkega, so prva zelišča nasadili v letu 2018 in 
že jeseni izdelali prve produkte iz zelišč. Vsa zelišča so iz kontrolirane ekološke pridelave 
in imajo certifikat. V treh letih so nasade razširili, razvili nove izdelke, vodijo in sodelujejo 
v različnih projektih, izvajajo delavnice in vodenje po posestvu Moj mir. Tatjana Buzeti 
lastnica kmetije je poudarila, da brez eko in pravih sadik, ne more biti pravega, zdravega 
in okusnega pridelka.   

 

 

Soustvarjajmo trajnostno prihodnost. Ekoci in partnerji.  

Več informacij na ekoci.si@gmail.com in telefonski številki 040 203 055.  

 
 

 


