
Pestro v okviru dogodkov IHPS na sejmu AGRA  

 

Strokovna vodenja in predstavitve v nasadu Zeleni dragulji narave na Pomurskem 

sejmu v času sejma AGRA – obisk uradne delegacije ob otvoritvi sejma 

 

Na demonstracijskem vrtu Pomurskega sejma smo pod strokovnim vodstvom Inštituta za 

hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS), na pobudo Ekoci – eko civilne iniciative Slovenije, 

spomladi zasadili nasad različnih kmetijskih rastlin, poimenovan Zeleni dragulji narave. 

Ogledati si ga je bilo moč ves čas trajanja sejma AGRA, ki je potekal od 26. do 30. avgusta. 

Že na dan otvoritve si je poligon ogledala tudi uradna delegacija s predsednikom Republike 

Slovenije Borutom Pahorjem, ministrom mag. Dejanom Židanom, ministrom za kmetijstvo 

Republike Kitajske Han Chanfu s svojo delegacijo ter predsednikom uprave Pomurskega 

sejma Janezom Erjavcem.   

   
 

Obiskovalci so si v nasadu lahko med drugim ogledali kolekcijo 14 sort konoplje z EU sortne 

liste in se tako seznanili s to poljščino, ki je sicer v zadnjih letih dokaj popularna, a je do nje 

vendarle veliko ljudi še skeptičnih. Takšna setev različnih sort nudi možnost neposredne 

primerjave njihovega odziva v naših pridelovalnih razmerah. Na tak način lahko odberemo 

tiste, ki se na razmere, v katerih rastejo, najbolje odzovejo, oziroma izločimo tiste, ki se v naših 

pridelovalnih razmerah ne bodo dobro odrezale. Enaka kolekcija, posejana v nekoliko bolj 

zgodnjem terminu, raste na IHPS (http://www.ihps.si/otvoritev-poligona-zeleni-dragulji-

narave/). Kolekciji sta zasnovani v okviru Ciljnega raziskovalnega projekta Pridelava 

industrijske konoplje v Sloveniji (http://www.ihps.si/rastline-tla-in-okolje/pridelava-industrijske-

konoplje-cannabis-sativa-l-v-sloveniji/), ki se je začel oktobra 2016 in bo trajal tri leta, vodi ga 

IHPS, financirata pa MKGP in ARRS.  

 

  
 

Zelišča so bila predstavljena na dveh gredah. Na eni so bila tista, ki se uporabljajo v 

biodinamičnem kmetijstvu, na drugi pa zelišča, ki jih preučujemo v sklopu strokovne naloge 
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Ekološka rajonizacija zelišč, ki jo financira MKGP. Na gredi Medoviti posevki na njivah so bili  

predstavljeni posevki, katerih prvoten namen je pridelava hrane ali krme na njivah oziroma so 

namenjeni za podor (obogatitev tal z organsko snovjo), a obenem nudijo odlično pašo za 

čebele. Od vrveža sejma je nasad ločila vrsta hmelja, sort Aurora in Bobek, simbola IHPS in 

Savinjske doline na sploh. Gredice na demonstracijskem vrtu so bile opremljene z 

namakanjem, ki pomembno vpliva na količino in kakovost pridelka v vedno pogostejših sušnih 

obdobjih. Za demonstracijo le-tega to je poskrbelo podjetje Marovt sistemi d. o. o. Več o 

nasadu na: http://www.ihps.si/ihps-na-sejmu-agra-konoplja-zelisca-medoviti-posevki-na-

njivah-ter-demonstracija-namakanja/.  

 

  
 

Vsak dan smo imeli v nasadu voden ogled s strokovnimi predstavitvami. V sredo, 30. avgusta, 

pa si je nasad ogledala tudi delegacija, ki se je tik za tem udeležila posveta z naslovom IZZIVI 

OD SEMENA DO IZDELKOV IN STORITEV V ZELENEM KROŽNEM GOSPODARSTVU IN 

TRAJNOSTNEM TURIZMU v Dvorani 1. Poligon so ob tem dogodku obiskali mag. Tanja 

Strniša, državna sekretarka na MKGP, Tadeja Majer Kvas, direktorica Direktorata za 

kmetijstvo MKGP, Branko Ravnik, direktor KGZS, Mateja Jaklič, izvršna direktorica 

Pomurskega sejma, Stojan Praprotnik, direktor razvojne agencija Savinja, Irena Rotar, 

idejna vodja Ekoci - eko civilne iniciative Slovenije, Monika Oset Luskar, Inštitut za 

hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Marko Klemenčič, direktor Zadruge Ekoci, Dejan 

Rangeo, pionir pridelave industrijske konoplje v Sloveniji ter Maja Klemen Cokan, svetovalka 

KGZS, Žiga Srblin, Soven Natura. Več o posvetu na: http://ekoci.si/.  
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