
Vodilni partner: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in 
biosistemske vede

Ostali člani partnerstva: 

Kontaktni podatki vodilnega partnerja  oz. kontaktni podatki predstavitelja posterja:
dr. Tatjana Unuk (tatjana.unuk@um.si)
Spletna stran projekta: https://www.fkbv.um.si/index.php/raziskovalna-dejavnost-fkbv/projekti/60-vsebina/4502-okoljski-vidiki-preusmeritve-v-ekolosko-pridelavo-sadja

Tip projekta: EIP 16.5
Tematika projekta: Programa razvoja podeželja za skupno
ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje
nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim
okoljskim praksam

Pogled kmeta:
„Način dela v projektu EIP, ki poteka preko 
partnerskega trikotnika raziskovalec –
svetovalec – kmetovalec, mi omogoča 
neposreden dostop do najkvalitetnejših 
informacij in navodil za delo, kar mi omogoča 
učinkovito in sprotno reševanje aktualne 
problematike v pridelavi.“

Obdobje trajanja projekta: 15. 11. 2019 – 15. 11. 2022
Višina odobrenih sredstev: 249.748,00 € 

Pogled svetovalca: 
„Kot svetovalcu mi ogromno pomeni možnost 
tesnega sodelovanja z raziskovalnimi 
institucijami, s katerimi skupaj naslavljamo 
aktualno problematiko v EKO pridelavi sadja. 
Pri tem se odlično dopolnjujemo, največjo 
korist pa ima končni uporabnik -
pridelovalec.“

Pogled raziskovalca: 
„Raziskovalci se v tem projektu srečujemo z 
aktualnimi problemi, ki se javljajo v sadjarski 
praksi. Ta stik nam omogoča usmeritev 
našega raziskovalnega dela, svetovalcem in 
pridelovalcem pa hitro nudi preverjeno 
informacijo in nasvet.“
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Namen in cilji projekta: 
Razumevanje pomena izvedbe tehnoloških ukrepov v ekološki pridelavi 
sadja z vidika njihovega vpliva na okolje.
Uvedba izbranih tehnoloških ukrepov v pridelovalno prakso v 
demonstracijskih nasadih.
Prenos znanja in preverjenih praks v širšo sadjarsko pridelavo.

Dosedanji rezultati projekta:
Formiranje partnerskega trikotnika za prenos znanja med člani projekta.
Analiza stanja v ekološki pridelavi in poenotenje stališč partnerjev.
Nabor kriterijev za analizo stanja v nasadih s poudarkom na tistih, ki omejujejo 
prehod v EKO.
Nabor in začetek izvajanja okoljsko sprejemljivejših ukrepov v pridelavi sadja v 
demonstracijskih nasadih.
Intenziviranje monitoringa bolezni in škodljivcev v povezavi z natančnim 
spremljanjem meteoroloških podatkov.
Prenos znanja ter razširjanje uspešnih praks v širši sadjarski prostor.

Zaključek:
Številnost sadnih vrst in sort, heterogenost pedoklimatskih 
pogojev, različna opremljenost in stanje v nasadih ter 
različni nivoji znanja omejujejo izrazitejše povečanje površin 
z EKO pridelavo sadja v Sloveniji. Bistvena sprememba na 
tem področju se bo lahko zgodila šele po ureditvi celotnega 
„podpornega okolja“, predvsem preko dodatno podprtega 
prenosa znanja in svetovanja, in z deklarativno izkazano 
podporo odločevalcev.

Pričakovani rezultati:
Razumevanje večplastnosti in zahtevnosti ekološke pridelave sadja.
Razumevanje večplastnosti in zahtevnosti ekološke pridelave sadja.
Povečanje obsega ekološke pridelave sadja s pomočjo razumevanja 
trajnostnega pomena tehnoloških ukrepov, vključenih v shemo pridelave.


