Sporočilo za javnost
Ljubljana, 12. april 2012
Zavod Ekologičen predstavil Partnersko kmetijstvo na Umanoterinem posvetu
Na današnjem posvetu Partnerstva za ekološko kmetijstvo, zeleno javno
naročanje in regionalni razvoj, ki ga je priredila Umanotera v okviru projekta
Slovenija znižuje CO2: dobre prakse, je Zavod Ekologičen predstavil svoj
projekt Partnerskega kmetijstva. Umanotera je namreč Partnersko kmetijstvo,
ki deluje pod okriljem Zavoda Ekologičen konec preteklega leta proglasila kot
primer dobre prakse. Na posvetu pa se je predstavila tudi nova ekološka
kmetija Šelar, ki je v Partnersko kmetijstvo pristopila na novo.
Anja Horvat Jeromel, soustanoviteljica Zavoda Ekologičen (www.ekologicen.si) in
urednica spletnega portala Ekologičen je na posvetu dejala, da je projekt
Partnersko kmetijstvo (www.partnerskokmetijstvo.si) nastal, ko so ustanovitelji
Zavoda Ekologičen spoznali, da se vse začne in konča pri hrani: »Namreč če imamo
na voljo zdravo hrano, ki je bila pridelana naravno in z ljubeznijo, je to prvi pogoj
za naše zdravje kot tudi zdravje našega planeta. Če imamo povrhu še lokalno
hrano, ki je bila pridelana naravno ali ekološko, potem lahko preživimo.« S tem
zavedanjem je pri ustanoviteljih Ekologičnega prišlo do preusmeritve fokusa in v
trenutku so se zavedli pomena zdrave in lokalne hrane. Ugotovili so, da se je
pozabilo ogromno znanja in virov za pridobivanje domače hrane, zato so se odločili,
da bodo svojo energijo usmerili koristno in povezali mesta s podeželjem. Ta vez
nam lahko zagotovi lastne vire do hrane, ki bodo ključni za preživetje v tem času
recesije. Tako je nastal projekt Partnersko kmetijstvo.
S projektom so želeli vzpostaviti neposredno komunikacijo med kmeti in potrošniki
ter spodbuditi lokalno pridelavo naravne ekološke hrane, ki jo poganja trajnostno
naravnano etično potrošništvo s poudarkom na solidarnosti do manjših ekoloških
kmetij. Projekt Ekologičen je v času nastanka projekta Partnerskega kmetijstva
prek spletnega portala Ekologičen in številnih predavanj že začel ljudi ozaveščati v
smeri sonaravnega načina življenja, saj je poslanstvo Zavoda Ekologičen prek
povezovanja in ohranjanja naravnega ravnovesja služiti človeštvu. V partnerskem
kmetijstvu so takoj prepoznali pozitivne učinke za vse strani. »Ekološka kmetija
Studen, ki partnersko kmetijstvo izvaja pod blagovno znamko Brevkina svežina, je
takrat ravno vpeljala partnersko kmetijstvo in tak model smo želeli razširiti na čim
več zainteresiranih kmetij. Nismo želeli biti v vlogi posrednika, le postaviti spletno
platformo, ki bi pomagala projektu, da se hitreje razširi in zaživi. Nastala je
platforma www.partnerskokmetijstvo.si, ki vsebuje številne informacije za kmete
in potrošnike. Tako so se lahko povezale tudi različne ekološke kmetije, ki tak
način kmetovanja že prakticirajo, da so lahko prelili svoje izkušnje,« pojasnjuje
Anja Horvat Jeromel.

V slabem letu delovanja projekta Partnersko kmetijstvo v Zavodu Ekologičen z
navdušenjem opazujejo, kako se projekt širi in se postopno o pomenu lokalne
ekološke pridelave ozavešča vse več potrošnikov kot kmetij. Odkar je s partnerskim
kmetovanjem v Sloveniji začela ekološka kmetija Studen, ki je v sezoni 2009/2010
oblikovala svojo prvo skupino odjemalcev (okoli 30), se je število le-teh v sezoni
2011 povečalo že na 80. »Prav tako se je pokazalo zanimanje s strani drugih
ekoloških kmetij, saj je do zdaj pod našim okriljem združenih že 5 kmetij (ekološka
kmetija Studen, ekološka kmetija Porta. ekološka kmetija Romane Rejc, ekološka
kmetija Zahojnik in ekološka kmetija Šelar). Te ki so začele že lani so tudi že
skoraj polne - imajo tudi že od 20 do 30 odjemalcev, na novo priključena ekološka
kmetija Šelar pa že zbira prijave za letošnje leto. Nenehno se javlja vedno več
novih, ki jih zanima, da bi se v partnersko kmetijstvo priključile v prihodnje in se
počasi pripravljajo. Kot velika prednost se pokaže, da so kmetije na nek način
povezane v platformo www.partnerskokmetijstvo.si, saj je zadeva bolj
transparentna in se kmetije med sabo lahko tudi povezujejo in si izmenjujejo
izkušnje glede vpeljave samega sistema partnerskega kmetovanja,« ugotavlja
Horvat Jeromelova.
Na Umanoterinem posvetu pa se je predstavila tudi ekološka kmetija Šelar iz
manjše vasice Grabrovec pri Metliki, ki je najnovejša članica Partnerskega
kmetijstva. Kmetijo, ki leži na sončni strani Gorjancev obdana z gozdovi, obdeluje
Andrej Črnugelj skupaj z ženo in otroki. Za pristop k partnerskemu kmetijstvu so se
odločili, ker ekološko kmetujejo že vrsto let in je njihova zemlja ostala zdrava,
zato so želeli svoje pridelke deliti z ljudmi iz okolice, ki si želijo zdrave, ekološke,
slovenske hrane. Zavedajo se, da lahko le z ekološkim kmetovanjem prispevamo k
ohranjanju našega planeta in zdravja ljudi. S partnerskim kmetovanjem želijo
preprečevati nevarnosti industrijskega kmetovanja in pozivati k odgovornemu
ravnanju s kmetijsko zemljo. Pri izbiri njiv za pridelavo se tako izogibajo ostalih
konvencionalnih kmetov, da niso intenzivno naravnane. Uporabljajo domači hlevski
gnoj in kompost, ki jim ga priskrbijo njihove ovce in govedo. Za zaščito rastlin
uporabljajo domače pripravke iz koprive, rmana, kamilice, njivske preslice…
Na kmetiji redijo 60 plemenskih ovac, kravo, prašiče in kokoši za jajca. Njive imajo
posejane z žiti (pira, pšenica, koruza, ajda, ječmen, soja, proso), iz katerih v
lastnem mlinu pridelajo različne moke in zdrobe. Trenutno imajo pripravljenih 70
arov njiv za pridelavo zelenjave. Pri izbiri sort semen dajejo prednost domačim
avtohtonim sortam. Tako, da je mogoče pri njih dobiti določene pridelke tudi zunaj
sezone.
Zdaj so že začeli z zbiranjem odjemalcev za partnersko kmetijstvo, v okviru
katerega boste enkrat tedensko prejemali zabojček sezonskega sadja in zelenjave,
zato vas vabijo dobrem sodelovanju. Zabojček so ocenili na 10 evrov. Dostava bo
enkrat tedensko v Novo mesto oziroma po dogovoru.
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