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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 
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• EKOSISTEMSKE REŠITVE - PRIDELAVA HRANE IN VAROVANJA OKOLJA NA SONARAVEN NAČIN  
• NOVI IZDELKI V EKOSISTEMSKI PRIDELAVI NA MALIH KMETIJAH  

 

Gornja Radgona, sejem Agra,  24.8. 2021. Kako lahko  male kmetije bistveno pripomorejo k večji samooskrbi 
s hrano in kako najti ravnovesje med ekologijo, etiko in ekonomijo? Z ekosistemskimi sonaravnim rešitvami. 
Kje najti nove  priložnosti na kmetijah – s pridelavo zelišč in  tudi s pridelavo zelišč in vzpostavitvijo naravnih 
eko sistemov in takšnih dejavnosti na kmetijah, ki omogočajo tudi pridelavo hrane za samooskrbo in za trg. 
Dobre prakse iz  pilotnih projektov Zelpod in  Ekomale ki jih izvaja IHPS s partnerji so predavatelji predstavili  
rastline, ki so vključene v projekte (zelišča in poljščine) in izdelke, ki nastajajo v sklopu projekta. Zasaditve so  
predstavljene tudi na Poligonu zeleni dragulji narave. 

Na predavanju Ekosistemske rešitve je  ddr. Ana Vovk (Inštitut za varstvo okolja) predstavila pridelavo hrane  v 
spremenjenih podnebnih razmerah na sonaraven način z modernimi pristopi/permakultura, zastiranje, 
plemenitenje tal, pridelava žive zemlje, uporaba zdravilnih rastlin pri ekosistemskih rešitvah, ki jih vključujejo 
partnerske kmetije na svojih kmetijah. Z ekosistemskimi pristopi, ki vključujejo varčno  rabo naravnih virov in 
prilagoditve na omejene pogoje je nujno treba  upoštevati nova znanja in izkušnje ter tudi tradicijo in inovacije 
s področja trajnostnih oblik kmetovanja. Iščemo rešitve, kako pridelovati v sozvočju z naravnim danostmi, ki 
bodo omogočala izboljšanje ekonomike na kmetiji. Ekosistemske rešitve, ki jih bomo prenesli iz teorije v prakso 
bodo zagotovile samoregeneracijske možnosti zemlje, da vodo zadrži, da se hranila vključujejo v tla ter da so 
rastline priskrbljene z anorganskimi in organskimi hranili po naravni poti, kar je v sušnih pogojih panonske 
Slovenije zelo pomembno. Predavanje je v sklopu pilotnih projektov Zelpod in Ekomale.  
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Na predavanju Novi izdelki iz zelišč na malih kmetijah v ekosistemski pridelavi je mag. Nataša Ferant (Inštitut 
za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije) predstavila nastajajoče izdelke na partnerskih kmetijah v okviru 
pilotnih projektov Ekomale in Zelpod.  

S pripravo pogojev  za čim bolj sonaravno pridelovanje zelišč v času podnebnih sprememb proučujemo 
mnogonamenskost uporabe zelišč –  kot soposevke, za izboljšanje kakovosti tal, kot  medonosna zelišča in zelišča 
za različne izdelke. Z nastajanjem novih izdelkov iz zelišč, medu, poljščin in krškopoljskega prašiča se bo povečala 
ponudba produktov na posamezni kmetiji.  Kmetje bodo razvili nove produkte in jih tržili. Tako se lahko tudi 
izboljša ekonomika na kmetiji. Več inf na . www.ihps.si;  

 
Na stojnicah je svoje izdelke iz zelišč predstavila partnerska kmetija Vrt okusov, ki sodeluje v pilotnem 
projektu Zelpod. 

Garden Taste –vrt okusov iz Bleda, ki jo predstavi Mateja Reš: 

Mlada butična kmetija Vrt okusov je izobraževalna, turistična in pridelovalna kmetija,  kjer gojijo jagodičje, 
zelišča, zelenjavo in redijo pašne kokoši. Iz malin, robid, ribeza in aronije kuhajo manj sladke marmelade, sušijo 
v sadne lističe, zelišča pa predelajo v zeliščno sol, cvetne vode-hidrolate in čaje. Na kmetiji stoji  učni čebelnjak, 
postavljen v projektu Čebelarske zveze Slovenije v sodelovanju s čebelarskim društvom Bled-Gorje. Na 1 ha 
površin se na mladi butični kmetiji v preusmeritvi v ekološko kmetovanje dopolnjujejo sonaravni načini pridelave 
hrane - tako biodinamike kot permakulture. Več info na : Vrtni okus (gardentastenj.com) 

 
 
 
Soustvarjajmo trajnostno prihodnost. 
 
Za Ekoci in partnerje, Irena Rotar (040-203-055)  
 
 
 
 

 

 

 


