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predavanje l.2010:

KAKO ZNIŽATI UPORABO SREDSTEV ZA 
VARSTVO RASTLIN IN OBVAROVATI 

PRIDELEK ?

Ali so naše jagode na pogled privlačne, po okusu
slastne in predvsem zdrave ?

Ali zagotavljamo ekonomsko–ekološko ravnovesje?

www.sivis.si



Katera vizija…, izbira pridelave je 
(bo) prava ?

• KONVENCIONALNA pridelava, kjer prevladuje 
izključno ekonomski nazor 

• INTEGRIRANA pridelava, kjer gre za naravi 
prijaznejši način pridelave in je glavni vodnik 
ekonomika

• EKOLOŠKA pridelava povezuje EKO_logijo z 
EKO_nomijo in odgovornostjo za okolje brez uporabe 
sintetičnih KEMIČNIH gnojil in FFS

• BIODINAMIČNA pridelava, kjer je osnovno vodilo 
skrb za okolje in visoka ozaveščenost pridelovalcev



• Konvencionalna pridelava nima prihodnosti

• Integrirana pridelava je trenutno najbolj zastopana 

• Ekološki način ima dolgoročno največjo tržno 
perspektivo

• Biodinamični način je zastopan na manjših površinah

• Integrirano-ekološki pristop pomeni ravnovesje
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Kaj je skupno vsem načinom 
pridelave ?

• Izbira zemljišča in lega  
• Priprava tal in izdelava grebenov za sajenje
• Kolobar, predkultura in rastline za podor
• Pokrita pridelava (tuneli) je pogoj za dolgoročno 

uspešnost 
• Razdalje sajenja in izbira sortimenta 
• Voda in namakanje
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Naši cilji in usmeritev:

• ostanki sredstev za varstvo rastlin pri pridelavi hrane
naj bi se v prihodnosti približali mejni vrednosti 
0 (zero MRL)

• neboleče doseči znižano ali celo brez uporabe FFS za 
varstvo rastlin 

• omejiti sivo plesen, črno pegavost, pepelasto plesen, 
škodljivce in plevele, ki lahko odločilno vplivajo na 
kakovost in količino pridelka
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..ne pozabimo, da so naši najzvestejši oboževalci 
jagod, otroci..

Sivis 20 let



Izkušnje po 4-ih letih in pogled v prihodnost..

• ocenjujemo, da smo letos pridelovali jagode brez 
kemičnih gnojil in FFS s cca rastočimi 200.000 
sadikami

• nadaljevati s preusmeritvami iz integrirane v 
ekološko pridelavo 

• celostna kakovost naj bo glavno vodilo  



• v naslednjih letih bomo še poglabljali in  
povezovali različna sadjarska, ekonomska, 
trajnostna in biodinamična znanja 

• z odgovornostjo do naslednikov želimo pridelovati  
zdrave jagode

• pridelovalcem v preusmeritvi 

nudimo širšo svetovalno podporo



• dolgoročni vidik: gre za pomembno 

prednost pridelovalcev, za nekatere celo 

eksistenčno vrednost 

• živimo v deželi kratkih razdalj, kjer so nam 
dani naravni viri za pridelavo zdrave hrane 

• dolgoročno želimo prispevati k trajnostnemu 
razvoju in ohranitvi okolja



Trajnostni in okoljevarstveni vidik in kaj je 
CO2 odtis (carbon footprint)

Ogljični odtis je seštevek TGP (toplogrednih plinov), 
ki jih neposredno ali posredno povzroči posameznik, 
podjetje, dogodek ali proizvod; merimo ga v tonah 
CO2 ali ekvivalent t/CO2-e, če upoštevamo vse TGP 

skupni 

bivalni 

prostor >>



Vsaka malenkost pomaga



• Adding these together all of the greenhouse 

..‘od zibelke do groba‘..



>>Naučili smo se, npr. pri mleku, da 73% ogljičnega 
odtisa prihaja iz pridelave na kmetijah, kot rezultat 
metana, ki ga ‘uglasbijo‘ kravice, in z uporabo 
neorganskih gnojil na osnovi dušika<<



Vir: Wikipedia
UN-FAO navaja, da je 37% svetovnih emisij metana 
zaradi živinoreje in perutninarstva. 
Človeštvo naj bi do 2050 naraslo na 9,1 mrd 
prebivalcev in poraba mesa se bo podvojila. 

Večina na planetu pridelane hrane se porabi za krmo 
živali in pridelavo mesa, kar zmanjšuje površine.

2010 UNEP: v izogib lakoti, pomanjkanju 
energentov in hudih klimatskih težav, naj bi 
človeštvo spremenilo način prehranjevanja, v 
veganski način. 



Vir : Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni 
razvoj 

Do danes so raziskali že okoli 1.100
izdelkov, ki so najbolj prodajni. Izbrali so tudi  
pomarančni sok.  

Več, kot 90 % celotnega ogljičnega odtisa je pripadlo
pridelavi in to največ na račun neorganskih gnojil.., 
distribucija 1%, skladiščenje 7%. 
Prevoz iz Brazilije je povzročil veliko manj emisij, kot
so pričakovali. 





..kaj je moja odgovornost.., kaj mi sporoča
življenje..



Nihče drug ni odgovoren za nas, smo le Vsak 
zase.., in posledično za Vse.  

>> Zemlja je vesoljska ladja, na kateri ni potnikov, 

vsi smo posadka << 



Kakor razmišljamo, 
takšni postajamo,

kar čustvujemo, 
enako privlačimo.
kar si domišljamo,

to ustvarjamo.
(Budhha)



Ne obstaja stvar na svetu, za katero ne obstaja 
rešitev.., sicer tudi problem ne bi obstajal.

Hvala za udeležbo in lepo se imejte 


