
Sadjarji za opraševalce 
in opraševalci za sadjarje

Vodilni partner: Nacionalni inštitut za biologijo
Ostali člani partnerstva: Darsad d.o.o., Matjaž Škof, Stanislav Tojnko, Radovan 
Jelina, Anže Legat, Manca Omerzu, Zavod Jabolko, Kmetijski inštitut Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, 
Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Kozjanski park, Društvo za 
opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

Kontaktni podatki vodilnega partnerja: doc. dr. Danilo Bevk (danilo.bevk@nib.si)  
Spletna stran projekta: http://www.nib.si/projektinib?view=project&id=321

Tip projekta: EIP
Tematika projekta: Kmetijstvo kot podpora naravovarstva
oziroma ohranjanje biotske raznovrstnosti preko 
ustreznega načina kmetovanja.

Praktični problem: Potencial divjih opraševalcev je v 
Sloveniji še vedno razmeroma velik, a slabo izkoriščen in 
brez strategije trajnostnega upravljanja, zato ga že 
izgubljamo, kar ogroža zanesljivo opraševanje v kmetijstvu. 

Pogled kmeta:

K projektu smo pristopili zaradi povečanja 
kakovosti pridelka na naši kmetiji. Vsekakor z 
optimizmom gledamo v prihodnost, vse 
pridobljene informacije in izkušnje pa bomo 
uporabili pri nadaljnjem delu. 

Obdobje trajanja projekta: 14. 12. 2018 – 13. 12. 2021
Višina odobrenih sredstev: 216.768,77 € 

Pogled svetovalca: 

Kmetijski svetovalci v tem projektu 
neposredno od raziskovalne inštitucije 
pridobimo informacije o divjih opraševalcih, 
ki jih lahko posredujemo kmetom na terenu.

Pogled raziskovalca: 

Projekt omogoča prenos znanja od raziskav v 
prakso. Sodelovanje z različnimi partnerji 
nam daje ideje za nove raziskovalne izzive in 
rešitve.

Glavni cilji projekta
(1) Izboljšati prenos znanja v prakso na področju divjih 

opraševalcev v sadjarstvu. 
(2) Vzpostaviti dobre prakse varovanja opraševalcev na 
vzorčnih kmetijskih gospodarstvih. 
(3) Izboljšati razmere za divje opraševalce v sadovnjakih 
in s tem prispevati k varovanju biotske raznovrstnosti. 
(4) Povečati zanesljivost in kakovost opraševanja.

Dosedanji rezultati
V sadovnjakih smo postavili 24 velikih gnezdišč za čebele 
samotarke. Posejali smo 50 različnih medovitih rastlin in 
vzpostavili travnike za opraševalce. Izvedli smo dve 
usposabljanji.  

Pričakovani rezultati
V sadovnjakih bomo izboljšali prehranske in gnezdilne 
razmere za opraševalce. Poleg tega bomo izvedli program 
usposabljanja za kmete, pripravili predavanja in 
delavnice, izdali priročnik in izobraževalne video vsebine 
in organizirali strokovni posvet.

Prihodnje aktivnosti
Nadaljevali bomo z izboljševanjem razmer za opraševalce 
v sadovnjaku. Pripravili bomo priročnik, izobraževalne 
video vsebine in organizirali strokovni posvet.


