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Projekt EIP Zrnate stročnice-pridelava, predelava
in uporaba poteka v okviru ukrepa Sodelovanje iz
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2014-2020.

Obdobje trajanja projekta: januar 2019 do december 2021
IHPS sodeluje kot partner v projektu EIP Zrnate stročnice-pridelava, predelava in uporaba, cilj katerega je na podlagi uvajanja
novih praks vpeljati tehnologijo za pridelovanja soje in drugih zrnatih stročnic za različne sisteme pridelave ter s tem ustvariti
pogoje za tržno uspešno proizvodnjo. IHPS v okviru projekta vodi tematiko pridelave visokega fižola v žičnicah hmeljišč v premeni.

Cilj projekta:
Cilj dela projekta, ki ga vodi IHPS, je izboljšati način pridelave
visokega fižola na področju gnojenja, in sicer vpeljati manjše
obroke dušika, ki bodo omogočali razvoj simbiotskih bakterij v
tleh in obenem enako visoke pridelke, ter prikazati pomen
inokulacije semena fižola neposredno pred setvijo. S tem kmetje
prihranijo za nabavo gnojila, obenem pa varujemo okolje z
manjšimi vnosi mineralnega dušikovega gnojila.

Hmeljarji dostikrat izkoristijo setev visokega fižola
v hmeljišča v premeni, saj se pri tem izkoristi
obstoječa žičnica, obenem fižol sivček dosega na
trgu dobro ceno, visok fižol pa kot ostale
stročnice zelo pozitivno vpliva na izboljševanje
oziroma ohranjanje rodovitnosti tal.

Cilj projekta je tudi nadomestiti polipropilensko vrvico v pridelavi visokega fižola v hmeljiščih z vrvico, narejeno iz polimerov
naravnih snovi (koruznega škroba), ki pri kompostiranju razpade na naravne snovi, CO2, voda in organska snov, ne obremenjuje
okolja in se v okolju ne kopiči. S tem je omogočena trajnostna pridelava visokega fižola, ki ne obremenjuje okolja in obenem ne
povzroča težav pri kasnejši obdelavi tal, saj se ne kopiči v tleh in problem navijanja vrvice na strojne dele odpade.
Vabimo vas, da sledite izvajanju projektnih aktivnosti in se udeležujete dogodkov, ki jih objavljamo po različnih kanalih obveščanja,
vsekakor pa novice sproti objavljamo na spletni strani našega inštituta, pod zavihkom Visok fižol v hmeljiščih.
Spletna stran projekta: http://www.ihps.si/visok-fizol-v-hmeljiscih/

