
  

Ekoci –  eko civilna iniciativa Slovenije, Združenje za trajnostno prihodnost 
Ulica Savinjske čete 4, SI- 3310 Žalec -  w: www.ekoci.si -  t: +386 40 203 055 

FB: Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije; Oskrbimo Slovenijo; Štafeta semen; Ekoci Green Tourism; SDM - Slovenska 
delovna mesta; Nič nas ne sme presenetiti 

 
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 – SEJEM AGRA   –  sreda 25.8. 2021    

 

• Zdravilne rastline pomembne pri paši čebel in divjih opraševalcev  
• Poligon zeleni dragulji narave 
• Izmenjevalnica znanj – energija zemlje, prostora in telesa 

 

Gornja Radgona 25.8. 2021 Na poligonu zeleni dragulji, ki ga urejajo Inštitut za hmeljarstvo in 
pivovarstvo Slovenije (IHPS), Ekoci in Pomurski sejem so poleg poljščin, vrtnin posajene tudi 
zdravilne rastline za različne namene uporabe.  Predstavljene so tudi kot medovita zelišča, ki so 
pomembne pri prehrani čebel in divjih opraševalcev in so vključena v EIP projekta Sadjarji za 
opraševalce in opraševalci za sadjarje. O pomenu zelišč pri ohranjanju biodiverzitete 
opraševalcev je v predstavitvi povedala mag. Nataša Ferant.  

Izvedeno je bilo večkratno vodenje po Poligonu zeleni dragulji narave, kot tudi predstavitev 
jagod haskap ter celostni pristop k energiji  zemlje, narave, okolja in človeka, pri čemer imajo 
opraševalci in ljudje izjemno vlogo.  

Mag. Nataša Ferant je predstavila pomen zelišč v okviru projekta EIP projekt Sadjarji za opraševalce 
in opraševalci za sadjarje (SOOS). Pomen opraševalcev za kmetijstvo je poznan. Slovenija je 
tradicionalno dežela čebelarjev in medu. Poleg čebel so zelo pomembni tudi divji opraševalci kot so 
npr. čmrlji in divje čebele. Za pašo opraševalcev in tudi njihovo zdravje je pomembna zdrava paša: to 
so cvetoči travniki, sadovnjaki, polja… zato je pomembno, da v njihovo bližino sadimo medovite rastline 
med katere spadajo tudi zelišča.  
Glavni cilji projekta so: Izboljšati prenos znanja v prakso na področju divjih opraševalcev v sadjarstvu, 
vzpostaviti dobre prakse varovanja opraševalcev na vzorčnih kmetijskih gospodarstvih. Partnerji 
projekta izboljšujejo razmere za divje opraševalce v sadovnjakih in tako  prispevajo  k varovanju biotske 
raznovrstnosti ter s tem povečajo zanesljivost in kakovost opraševanja. 
 
Prenos pridobljenih znanj bo prenesen v prakso z usposabljanjem za kmete, pripravili  bodo predavanja 
in delavnice, organizirali strokovni posvet, izdali priročnik in izobraževalne video vsebine. 
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Predstavljene so bile tudi jagode Haskap in njihov pomen za opraševalce. Kot je povedal Zoran 
Petrovič jagode Haskap obilno cvetijo, prav v času od marca od konca  maja. Najboljši opraševalec je 
čmrlj, ker ima sibirska borovnica –jagoda  haskap zvončasto obliko cveta. Kljub temu, da je jagoda 
Haskap tudi vetrocvetka,  čmrlji obilo pripomorejo k obilnejšim pridelkom v nasadih.  
 
  
Na  poligonu  zeleni dragulji narave, ki ga ureja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije 
(IHPS), Pomurski sejem in Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije so posajene različne poljščine, vrtnine 
in zelišča,  ki podpirajo opraševalce,  skrbijo za biotsko pestrost ter hrano za ljudi in živali. Predstavljene 
so tudi medonosne zdravilne rastline, razne poljščine kot so ajda, tatarska ajda, sončnice, buče.. Zraven 
je tudi postavljen čebelnjak, ki s svojo aktivnostjo avtohtonih čebel kranjska sivka dokazuje da je 
tovrstna podpora  prikazanih  naprednih  znanj iz teorije v prakso učinkovita.  
 
 
Alfred Brinovec je poudaril pomen opraševalcev kot indikatorjev, ki zelo hitro  zaznajo  spremembe  
okolja in energij, ki nas obdajajo tako na ravni  človeka, okolja, kozmosa in širše. Za uravnotežen sistem 
potrebujemo zdravo hrano, zdrav način življenja in ustvarjanje takšnih pogojev, ki bodo ustvarjale prave 
energije in zagotavljale celostni pristop za dolgoročno izgradnjo trajnostne prihodnosti za zdravje 
narave, opraševalcev, vseh živih bitij ter ljudi in okolja.   
 
 
  Soustvarjajmo trajnost prihodnost 
 
 Za Ekoci in partnerje, 
 Irena Rotar  (040 -203-055)  
 
 
 
 

 

 

 

 


