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Dejavnosti združenja: Aktivnosti, znanje, povezovanje, izobraževanje v zelenem krožnem gospodarstvu in kmetijstvu * Raziskave * 
Izobraževanje * Ohranjane kulturne in naravne dediščine in virov * Inovativnost * Prenos znanja iz teorije v prakso * Zeleni dragulji narave 
- industrijska konoplja, hmelj, zdravilne rastline, sonaravana hrana, lan, volna, les 

Ekoci Green Design: natečaj za izdelavo izdelkov iz konoplje, lanu in volne  ter naravnih materialov 

Štefeta semen: gibanje za ohranjenje izmenjavo in sejanje avtohtonoh, domačih in tradcionalnih sort semen * Izmenjavalnica semem in 
dobrin 

 

                Sporočilo za javnost –  nedelja 22. 8. 2021 –SEJEM AGRA  

• INOVATIVNE PRAKSE IN PROIZVODI SONARAVNEGA PRIDELOVANJA NA MALIH KMETIJAH V ČASU 
PODNEBNIH SPREMEMB 

• IZBOLJŠANJE  EKONOMIČNOSTI EKO MALIH KMETIJ S PRIDELAVO JAGOD HASKAP  

• PRIDELAVA IN PREDALAVA  ZELIŠČ NA KMETIJI VIDOV BREJG    

Gornja Radgona, sejem Agra; 22.8. 2021 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Pomurski sejem in 
Ekoci – eko civilna iniciative Slovenije ter partnerji, skupaj s strokovnjaki in ljudmi iz prakse prikazujejo  prenos 
naprednih znanj iz teorije v prakso v iskanju trajnostnih rešitev tudi na področju zdravilnih rastlin in  sonaravne 
pridelave  hrane v času podnebnih sprememb. Združitev trajnostnih in inovativnih pristopov daje ogromno 
priložnosti tudi na manjših eko kmetijah kjer je možno sonaravno pridelati  pridelke, ki istočasno ohranjajo 
okolje ter  podpirajo tudi imunski sistem človeka, izdelki pa dosegajo višje cene na  trgu.  

mag. Nataša Ferant, IHPS je predstavila Inovativne prakse in proizvodi sonaravnega pridelovanja na malih 
kmetijah v času podnebnih sprememb: ''V okviru pilotnega projekta uvajamo nove tehnološke postopke 
gospodarjenja na kmetiji v sožitju z naravo, geografsko lego kmetije in z resursi ter znanji, ki jih že imajo na 
kmetiji ter te nadgraditi z novimi tehnološkimi znanji in inovativnimi pristopi. Projekt vzpodbuja povečanje 
raznovrstnosti uporabe zelišč, alternativnih poljščin in končnih proizvodov, ki bodo plod biotske pestrosti in 
posevkov od  pridelave zelišč, sadja ter različnih posevkov pridelanih na sonaraven način (ekološki in/ali  
biodinamični). 
Projekt bo izboljšal ekonomsko uspešnost vseh kmetij ter zagotavljal lažje prestrukturiranje in posodabljanja 
malih kmetij, kar bomo dosegli z razvojem novih proizvodov trženja neposredno na kmetijah in sicer novih 
produktov iz zelišč, alternativnih poljščin, medu, sadja iz visokodebelnih sadovnjakov in izdelkov iz krško 
poljskega prašiča. Več info na : www.ihps.si;  
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Tatjana Buzeti,  predstavi kmetijo  Vidov brejg, dejavnost in izdelke:« Vidov brejg v osrčju Goričkega razvija 
svojo zgodbo. Po nakupu vile Moj mir in čiščenju okoli nje so zasadili zeliščni vrt z več kot 30 različnimi zelišči iz 
katerih delajo izdelke za zdravje, kulinariko, dobro počutje…Poleg zeliščnega vrta so v letu 2021 posadili z zelišči 
60 arov. Vsa zelišča so iz kontrolirane ekološke pridelave in imajo  certifikat. Glavni produkti so hidrolati, eterična 
olja, sirupi, zeliščne soli, kot tudi čaji. Prirejajo različne dogodke, delavnice in oglede. Več info na: 
http://www.vidovbrejg.eco/fokovci/site/. 

 
 
Zoran Petrovič predstavlja priložnosti, ki jih za eko male kmetije lahko pomenijo gojenje sadik Haskap. Gojenje 
jagod haskap ima z Haskap jagode, kot pomeni v prevodu iz jezika  naroda Ainu z otoka Hokaido » večna mladost« 
kot jih opisujejo  v podjetju  Haskap: ''Haskap jagoda, uradno je listopadna grmovnica odporna na mraz ( do - 47 
°C , v času cvetenja do -7 °C). Plodove uživamo sveže, posušene, v čajih, iz njih delamo sokove, vino, destilirane 
alkoholne pijače, likerje, džeme, želeje, uporabljamo zamrznjene, za konditorske izdelke in fermentirane mlečne 
izdelke. Najnovejše selekcionirane sorte zrastejo do 2,5 m v višino in 1,5 m v širino ( v komercialnih nasadih do 
1,8m v višino in 1,4 m v širino). Življenjska doba rastline je 50 in več let. Cveti v marcu . Haskap ni samooplodna 
vrsta. Biološko je vedno potrebno zasaditi vsaj dve različni sorti (za navzkrižno opraševanje), kateri cvetita v 
istem času.''  Več info na:https://www.haskapberry.si.  
 

 Vabljeni na predstavitev izdelkov in ogled dobrih praks k Poligonu zeleni dragulji narave na Pomurskem sejmu. 

Soustvarjajmo skupno trajnostno prihodnost. 

Za Ekoci. Irena Rotar  

 

 

 


