Ogled dobrih praks ekološkega kmetijstva v Nemčiji: Svetovni sejem ekološkega kmetijstva
Biofach in ekološko posestvo Herrmannsdorfer

Inštitut za ekološko kmetijstvo na UM Fakulteti za kmetijstvo in biosistemeke vede in Študentski svet
fakultete sta s finančno pomočjo Mreže za podeželje, ki je pokrila stroške prevoza, organizirala
dvodnevno strokovno ekskurzijo (15. in 16.2.2019) v Nemčijo na ogled dobrih praks ekološkega
kmetovanja. Strokovne ekskurzije se je skupaj udeležilo 51 zainteresiranih za ekološko kmetijstvo, od
tega 30 študentov različnih letnikov in študijskih programov na FKBV, trije pedagoški delavci
(predavatelji različnih predmetov s področja ekološkega kmetijstva) in sodelavka s fakultetnega
posestva, kjer se ukvarja z ekološko pridelavo sadik in organizira neposredno prodajo ekoloških in
drugih pridelkov/izdelkov posestva v dveh lastnih prodajalnah in na tržnici. Strokovne ekskurzije se je
udeležilo tudi 17 drugih zainteresiranih za ekološko kmetijstvo – med njimi nekaj že ekoloških
pridelovalcev (največ s področja pridelave in predelave zelišč), ki so iskali informacije za izboljšave v
svoji pridelavi in zlasti predelavi, predstavitvi in konceptih za trženje ter lastniki kmetij oz. taki, ki se v
kratkem nameravajo bolj aktivno ukvarjati s kmetijstvom in tudi vidijo svojo priložnost v ekološki
pridelavi. Med udeleženci pa so bili tudi npr. učiteljica ene izmed osnovnih šol, sodelavka
certifikacijskega organa, ki nadzira ekološko pridelavo in predelavo,….Glede na pogovor z udeleženci,
ki so bili zelo zadovoljni in hvaležni, da so si lahko ogledali primere dobrih praks na Bavarskem, lahko
pričakujemo, da jih bo vsaj 5 pristopilo v ekološko pridelavo – dolgoročno pa še več, ko bodo domače
kmetije prevzeli tudi nekateri študentje, ki jim je ogled največjega svetovnega sejma ekoloških živil
sejma BioFach (www.biofach.de)
v Nürnbergu in tudi primer posestva Herrmannsdorfer
(www.herrmannsdorfer.de) v kraju Glonn na Bavarskem razširil pogled na ekološko kmetijstvo in
živila (tudi kozmetiko) ter koncept lokalne ekološke pridelave, predelave in neposredne prodaje brez
posrednikov, kjer se udejanja nemški koncept »Bio und Regional ist Ideal«. Ta vključuje tudi
sodelovanje ekološkega posestva s še okoli 100 manjšimi ekološkimi kmetijami od katerih odkupijo
ekološko vzrejene živali in druge pridelke ter jih predelajo in večino prodajo na lokalnem trgu v
bližnjem mestu München oz. na južnem Bavarskem. Njihovih ekoloških živil ne prodajajo v trgovske
verige temveč le specializiranim ekološkim trgovinam. Na poti smo organizatorji udeležence tudi
seznanili s stanjem in trendi ekološkega kmetijstva v svetu in Nemčiji, saj so bili prvi dan sejma
predstavljeni najnovejši statistični podatki za leto 2017. Nekaj prisotnih pa se je udeležilo tudi
strokovnih predavaj, ki vzporedno potekajo poleg samih sejemskih predstavitev. Še zlasti so bila
zanimive diskusije temo nove zakonodaje o ekološkem kmetovanju, ki bo stopila v veljavo 1.1.2021,
saj se pri mnogih deležnikih zastavljajo številna vprašanja glede izvedbe v praksi. Naslednje leto bo
sejem potekal med 12. in 15. februarjem 2020.

Slika 1: Udeleženci strokovne ekskurzije pred vstopom na sejmišče

BioFach Nürnberg

Sliki 2 in 3: Predstavitvi zlatega ghee-ja in lectarstva

Na letošnjem že 30. po vrsti mednarodnem sejmu ekoloških živil je bilo prisotnih 3.273 razstavljavcev
iz 98 držav. Iz Slovenije je bilo zastopanih 9 podjetij, ki so predstavljala svoje ekološke produkte
(ajdova kaša in kus kus iz tatarske ajde Mlin Rangus predstavljena izdelka tudi med novostmi sejma,
eko bonboni in medenjaki Lectarstvo Perger 1757, zlati ghee Zavod za zdravo življenje, Bio Forest
Food, Bio Pak, Drobtinka, Hemptouch, Inlifemedicinal mashrooms supplements, Natures' Finest by
Nutrisslim), skupnega razstavnega prostora pa Slovenija za razliko večine razvitih držav kot tudi vseh
iz nekdanje skupne države (slike 4-7), ni imela - prisotni pa smo bili s skupnim prostorom že od leta
2000 (več let v okviru Alpe Adria skupaj s Koroško in Furlanijo) do 2014 v okviru projekta Bioužitek
(Zveza Biodar). Sejem je skupaj obiskalo 51.500 zainteresiranih za ekološko kmetijstvo in ekološka
živila (prevladujejo predvsem distributerji, trgovci, iz živilsko predelovalne industrije…) in ekološko
kozmetiko. Poleg našega avtobusa je bila še ena organizirana skupina iz Slovenije in večje število
posameznikov – zlasti iz živilsko predelovalne branže, uvoznikov in distributerjev ekoloških živil in
tudi posamezne ekološke kmetije. Preko 9.000 ljudi se je udeležilo tudi različnih strokovnih
predavanj, okroglih miz in drugih spremljevalnih prireditev ob samem sejmu.

Sliki 4 in 5: Ekološka ajdova kaša – polovičke in kus kus iz tatarske ajde Mlin Rangus med novostmi
sejma v 2019
Na razstavišču so prisotne vse pomembnejše organizacije in združenja za ekološko kmetijstvo, številni
certifikacijski organi in tudi nekatere univerze s predstavitvijo študijskih programov. Med že znanimi
nemškimi univerzami s katerimi že leta sodeluje tudi FKBV (npr. Univerza v Kasslu in Univerza v
Hochenheimu) smo letos prvič zasledili tudi študijski progam ekološkega kmetijstva na Bavarskem,
kjer poteka že tri leta na Visoki šoli Weihenstephan v okviru Tehnične univerze München. Letos
poleti (24.8.2-31.8.2019) organizirajo mednarodno poletno šolo »Future of Food« s partnerjem
organizacijo pridelovalcev Schawäbisch Hall, kjer bodo tematika živila živalskega porekla in ekološka
reja, partner pa omogoča tudi štipendije udeležencem (več na https://www.schloss-kirchbergjagst.de/index.php/akademie-schloss-kirchberg/sommerschule).

Sliki 6 in 7: Državna razstavna prostora Bosne in Hercegovine ter Hrvaške

Sliki 8 in 9: Nacionalne predstavitve ekološkega kmetijstva – Kosovo in Srbija

Na sejmu so bili predstavljeni najnovejši statistični podatki o stanju na področju ekološkega
kmetijstva. Trg z ekološkimi živili raste tudi v zadnjem obdobju – dosegel je že okoli 90 milijard EUR
(skoraj polovica 40 v ZDA, 10 Nemčija, 7,9 Francija in 7,6 milijard EUR Kitajska). Pridelava poteka že
na skoraj 70 milijonih ha na 3 milijonih ekoloških kmetij v kontroli. Med letoma 2016 na 2017 se je
globalno obseg površin povečal za 20%, kar ja največja letna rast doslej - v Evropi celo za 21%.
Primerjava med leti 1999 in 20107 pokaže 533% povečanje površin! V rasti trga je med letoma 2016
in 2017 vodilna Francija z 18% rastjo – pri vinu pa predvidevajo celo podvojitev potrošnje v bližnji
prihodnosti in zato se množično preusmerjajo v tej panogi. Slovenija v tem obdobju ne dosega teh
trendov. Največji delež ekološko obdelanih površin je v Liechtensteinu (38%, na Samoi 37% in v
Avstriji 24%), kar v 14 državah pa je bil v 2017 nad 10% delež. V Sloveniji smo 10% delež dosegli lani.
V Švici v povprečju porabijo 288 EUR/osebo/leto, sledi Danska z 278 EUR/osebo, kjer je v državi na
tržišču že 13,3 % ekoloških živil in so vodilni po tem pokazatelju.
Veliko pozornosti vsako leto pritegnejo novi izdelki iz različnih kategorij. Organizirano je tudi
glasovanje za najbolj inovativne izdelke in npr. med sokovi je to nagrado dobil ekološki sok iz
jagodičevja Haskap (pri nas poimenovanega Sibirske borovnice oz. modro kosteničevje), ki ga je
predstavilo podjetje iz Poljske s 6 ha ekološko pridelavo. V Sloveniji se v kooperaciji s slovenskim
podjetjem Haskap d.o.o. ekološko prideluje na 34 ha in na Hrvaškem raste na 5 ha.

Sliki 10 in 11: Nagrajen izdelek med ekološkimi sokovi/pijačami – iz haskapa in novost – steklene
slamice s ščetko namesto plastike
Poleg velikega poudarka na ekoloških vinih z degustacijami in ekološkemu oljčnemu olju, je bil letos
poudarek tudi na veganskih živilih z demonstracijskim kuhanjem in predavanji tudi na razstavišču,
rastlinskimi beljakovinskimi produkti, med začimbami je bila izpostavljena kurkuma. Poseben prostor
ob glavnem vhodu je bil namenjen ekološkemu žlahtnjenju, saj nova regulativa že navaja ekološke
sorte – to pomeni sorte/kultivarje, ki so selekcionirani za potrebe ekološkega kmetijstva in tudi
njihova pridelava v obdobju od križanja do registracije poteka po pravilih ekološkega pridelovanja.
Med institucijami, ki so predstavljale svoje projekte, je bil tudi Kmetijski inštitut Slovenije s projektom
Ecobreed (več na http://ecobreed.eu/).

Slika 12: Predstavitev projekta Ecobreed, Kmetijski inštitut Slovenije

Ekološko posestvo Herrmannsdorfer v Glonnu

Karl Ludwig Schweisfurth (https://www.herrmannsdorfer.de/ideengrundsaetze/kls/) je po treh desetletjih dela v mesno predelovani industriji spoznal, da
industrializacija ter intenzifikacija kmetijstva in živinoreje nista prava pot, saj so sredi osemdesetih let
celo njegovi otroci zavrnili možnost prevzema takega podjetja – sin je študiral kmetijstvo in se
seznanil z negativnimi vplivi konvencionalnega kmetijstva in industrijske reje živali. Klavnico in
predelovalno podjetje je prodal in 1986 v majhnem kraju Glonn v bližini Münchna kupil 80 ha
kmetijsko posestvo s 30 ha gozda ter začel kot prvi z ekološko vzrejo prašičev in nato širil še druge
dejavnosti. Leta 1996 je vodenje podjetja prevzel njegov sin, ki sedaj vodi kmetijko pridelavo in rejo,
direktorica celotne dejavnosti pa je sedaj že njegova vnukinja. Danes posestvo z vsemi predelovalnimi
dejavnostmi (pekarna, predelava mesa, mleka, bio pivovarna, restavracija, 9 trgovin, izobraževanja za
Ustanovitelj

posestva

različne ciljne skupine, destilacija žganja, pražarna ekološke kave,…) zaposluje 200 ljudi, ponuja
možnost usposabljanja vajencem različnih strok, sprejema praktikante različnih šol in stopenj (tudi iz
tujine), ki imajo na voljo prenočišča na posestvu. Apartmaje lahko najamejo tudi turisti, na posestvu
je vrtec za otroke zaposlenih in ostalih vaščanov, trgovina in restavracija ter poleti »pivski« vrt z na
posestvu zvarjenim nefiltriranim bio pivom. Letni promet je okoli 19 milijonov EUR - od tega je 40%
prihodek okoli 100 ekoloških kmetij, ki so njihovi partnerji in dobavitelji različnih ekoloških kmetijskih
pridelkov in vzrejenih živali, kar je odličen primer vzpostavitve kratke verige. Na posestvu je
bioplinarna in pridobivanje elektrike s fotovoltaiko – s tem pokrijejo 25% potreb po električni energiji,
toplota iz bioplinarne pa ogreva objekte, kar pa lahko rečemo, da je primer tudi krožnega
gospodarstva.

Slika 12 in 13: Restavracija in kuhinja na posestvu Hermannsdorfer
Njivske površine so namenjene poljedelski pridelavi, kjer poleg DTM mešanic za krmo živalim zlasti
žita, oljnice in zrnate stročnice, kar primarno predelajo za prehrano ljudi. Del njiv je zasejan z
rastlinami za zeleno gnojenje (bela gorjušica, facelija, lupina). Ekološka žita in beljakovinske rastline
za prehrano živali dokupijo pri lokalnih/nemških dobaviteljih in pridelovalcih - tudi ekološko
pridelano sojo iz okolice Augsburga. Na 5-6 ha pridelujejo v kolobarju zelenjavo – del tudi v
plastenjakih z dvojno folijo, kjer je glavni vir hranil goveji gnoj. Kmetija je član nemškega združenja
ekoloških kmetij Natur Kreis, kjer imajo višje standarde kot je osnovna ekološka zakonodaja.
Predelava nepasteriziranega mleka v različne sire in druge mlečne proizvode poteka na posestvu –
sama ekološka prireja mleka pa 23 bližnjih kmetijah (do 5 km) z molznicami inn ene kmetije s kozami.
Pri sprejemu mleka ne uporabljajo črpalk (prosti padec), kar prepreči dostop zraka v mleko ter ima
vpliv na kakovost v predelavi.
Najbolj so prepoznavni po ekološki reji prašičev, kjer križajo avtohtono črno belo pasmo SchwäbischHällische ki je značilna po več maščobe in primerna za rejo na prostem tudi pozimi. Za pripust
uporabljajo merjasce mesne pasme Duroc ali Pietrain. V čredi imajo 2 merjasca in v 50% primerov gre
za naravni pripust. 35 plemenskih svinj ima po 5-7 m2 velike bokse, kjer je manjše zatočišče za
skotene mladiče (8-14) in ni poginov zaradi poleganja – z materjo so 7-8 tednov. Pri starosti 5 let pa
gredo plemenske svinje v zakol in v predelavo za klobase. Majhne prašičke uspavajo in kastrirajo ter
jim dajo protibolečinsko sredstvo na podlagi homeopatije. Reja v hlevih z nastiljam in izpusti je
živalim prijazna, v krmnem obroku je poleg žit in beljakovinskih rastlin, ostankov iz predelovalnih
dejavnosti na kmetiji – npr. sirotka, ječmenov slad iz pivovarne,… in tudi voluminozna krma, silaža iz

DTM ter pozimi tudi kuhan krompir. Živali se tudi pasejo na kmetijskih površinah in deloma tudi v
ograjenem gozdu.

Slika 14: Veliki boksi za pujske in mater.
V klavnici poteka zakol prašičev 2x tedensko po okoli 35 živali, ki jih pripeljejo zvečer pred zakolom v
velik s slamo nastlan prostor, kjer je glavna skrb posvečena čim manj stresa in tvorbe stresnih
hormonov. Zakol poteka v zgodnjih jutranjih urah po pregledu živali s strani veterinarja, ki pregleda
tudi meso zaklanih živali. Še toplo meso gre v predelavo in zato ni potrebe po dodajanju fosfatov in
drugih aditivov, ki se običajno uporabljajo pri predelavi hladnega mesa. Poleg prodaje svežega
ekološkega mesa, izdelujejo iz različnih delov tudi številne izdelke (tudi iz drobovine) in porabijo vse
užitne dele živali. Del svinjine tudi dimijo in suhomesnate izdelke zorijo v posebni zorilnici.
Enkrat tedensko poteka zakol govedi po okoli 20 živali. Tudi tu je glavna skrb posvečena živalim in
povzročitvi čim manj stresa, kar izjemno vpliva na kakovost mesa in predelanih izdelkov. Živali so v
velikem boksu (takem, da se lahko obrnejo in imajo občutek, da gredo lahko tudi ven) že prejšnji
večer in v zgodnjih jutranjih urah poteka zakol. Večji del zrejenih živali prihaja iz bližnjih ekoloških
kmetij. Enako tudi ekološko vzrejene ovce, kjer zakoljejo 1x teden po okoli 25 živali. Vsakih 6 tednov
poteka v drugi klavnici zakol perutnine (piščanci, znesene kokoši in tudi vodna perutnina) – v primeru
piščance po 70 živali hkrati. Zelo iskane so ekološke kokoši po zaključku nesnosti za juhe.

Slika 15: S slamo nastlan čakalni boks in prikaz zakola prašičev
Na lastnem posestvu letno vzredijo 1.500 piščancev, ki so križanci avstrijske pasme Sulmtal (zelo
podobni naši pasmi Štajerska kokoš) in stare francoske pasme Les Blues (Bresse Gauloises), ki ima
modre noge. Del piščancev ženskih spola postanejo nesnice (nesnost je okoli 200 jajc letno), moške
piščančke pa tudi vzredijo, predvsem je to posledica načrtnega križanja sort, ki so primerne tako za
nesnice in nadaljnjo vzrejo, in enodnevnih moških piščancev ni potrebno zavreči, kot se to dogaja v
konvencionalnem perutninarstvu, saj so primerni za nadaljnjo rejo. Perutnina je v izpustu in ima na
razpolago v mobilne hleve, ki jih prestavljajo po posestvu.

Slika 16: Hlev in izpust za kokoši v zimskem času.
Posestvo je primer regionalne ekološke pridelave za pretežno regionalno prodajo - kratkih verig,
sodelovanja z okoli 100 bližnjih ekoloških kmetij, ustvarjanja dodane vrednosti v predelavi in tudi
ponudbi preko dveh restavracij, učni center za vajence, dijake, študente, skupine otrok, potrošnikov

in predstavitev številnim skupinam zainteresiranih tudi iz tujine. Takoj po našem vodenem ogledu je
sledila skupina iz Japonske!

Mnenja udeležencev

Karmen in Boris Bračič, zeliščna kmetija Plahtica

Po 10 letih sva ponovno obiskala sejem Biofach. Očiten je napredek v razvoju ekoloških predelanih
živil in kozmetike. Nekateri razstavni prostori so dajali občutek bivanja v naravi, vonjave živil
pripravljenih za degustacijo so vabile k pokušini, obisk predavanja o zaupanju v blagovno znamko
ekoloških živil nama je pomagal pri razmišljanju kako to uporabiti pri nas.
Poudarki sejma so bili na veganskih ekoloških izdelkih, olivnem olju in vinu. Poučno je bilo tudi
predavanje prof. Martine Bavec na poti glede razvoja ekološkega kmetijstva v svetu.

Posestvo Hermannsdorfer je dober primer promocije ekološkega kmetijstva na deficitarnih živilih in
lokalnih produktih. Zanimiva je bila povezava same pridelave s storitvami (peko kruha, pivovarstvo,
delavnice, ogledi, trgovina, gostinski obrat). Z dobro predstavitvijo kmetije in ponudbo živil, se po
takšnem ogledu in degustaciji ni težko odločiti za nakup nekaterih živil, ki odtehtajo višjo ceno.

Tadej Dolenc, ekološka kmetija pri Dolencu

Na sejmu Biofach sem bil prvič in mi je bilo zanimivo. Glede na dejstvo, da prihajam iz zelenjadarske
ekološke kmetije s primarno pridelavo, sem pričakoval več tovrstne ponudbe. Skoraj brez izjeme je
bila predstavljena ponudba le predelanih ekoloških izdelkov in mesni nadomestki ter druga hrana za
vegane na ta in oni način ( v obliki crunch-ijev, pokovke, veganskih hamburgerjev).

Precej bolj zanimiv je bil obisk ekološke kmetije. Hermannsdorferjevi se resnično trudijo za vzrejo
živali na prijazen način brez stresa. Seveda se to tudi odraža na cenovni plati in nam je lahko za zgled.
Moj pogled: marsikatera slovenska ekološka kmetija premalo ceni svoje delo, ki je povezano s precej
več ročnega dela, višjimi stroški in ogromno porabljenega časa za urejanje zapletene administracije.
Zdravi ekološki pridelki pa v Sloveniji po ceni premalo odstopajo od tistih iz konvencionalne
pridelave.

Kar se tiče strokovne plati in organizacije ekskurzije pa vse pohvale prof. dr. Martini Bavec in Andreju
Perku. Pohvaliti pa želim tudi študente, ki so pokazali resen, spoštljiv odnos brez zamujanja in na
kulturnem nivoju.

Robert Belec, pridelovalec zelenjave

Sejem Biofach je presegel moja pričakovanja, na njega se vsekakor vrnem. Tudi obisk kmetije
Hermannsdorfer je bil zelo poučen, dobil sem veliko novih, zanimivih idej kako se lotiti iskanja strank
(kupcev, saj je to v mojem primeru največji izziv). Obisk sejma v izvedbi enega dne mora biti zelo
naporen, zato je izvedba v dveh dneh prava izbira. Ker sem veliko v krogih kmetov, ki se pogovarjajo
o raznih sofinanciranjih ministrstva za njihove projekte menim da je sofinanciranje takšne zadeve
veliko bolj upravičeno, saj se za majhen vložek dobi veliko novih informacij, ki bodo koristne pri
razvoju kmetij.
Metka Maček

Ekskurzija na sejem Biofach je vedno zanimiva, so nekatere nove predstavitve, predvsem pa lahko
vidimo, da lahko tudi mi majhni postanemo veliki. Veliko držav je zastopanih iz te naše poloble a žal
Slovenija ni imela enega skupnega prostora za predstavitev.
Sejem predstavlja polno idej, pridelovalcev kako se tudi veliki trudijo s svojimi predstavitvami in
razpoznavnostjo.
Obisk kmetije Hermannsdorfer je pokazal eno dobrih praks, kako se lahko ljudje dogovorijo kaj bo
kdo delal in za kakšno ceno, predvsem pa se držal tudi podpisanega dogovora in to velja za več let,
zato so lahko uspešni, saj so vredni zaupanja.

Švigelj Veronika, ekološka kmetija Švigelj

Moje mnenje je pa je kar se tiče sejma Biofach malo drugačno. Kot pridelovalka ekološke zelenjave
...to je primarne surovine za pripravo vseh teh predelanih živil, ki so bila na ogledu in ponudbi,.bi
želela več predstavitev pridelovalcev in predstavitev semenarskih hiš. Pa je tega vsako leto manj.

Kar se tiče obiska kmetije Hermannsdorfer pa se zahvalim organizatorjem, da smo dobili možnost
ogleda in veliko idej za prodajo na domu. To je res najboljša učna kmetija, za nas ki tržimo pridelano.

Še enkrat hvala, da sem bila del skupine.

Terezija Nikolčič, pridelovalka zdravilnih zelišč

Sejem v Biofachu je bil bogato založen z raznovrstnimi dobrotami. Žal je bilo veliko preveč sladkorja
v izdelkih. Kar sem poskusila sirov so bili zelo dobri, žal ne vem imen. Ogromno zeliščnih izdelkov in
zelišč. Letos sem obiskala sejem tretjič, pa se mi zdi, da je bilo leta 2013 veliko več zelišč in čajev.
Pogrešala sem majhne stroje za pobiranje zelišč in stroje za predelavo le - teh itd.
Kar se tiče obiska Hermannsdorf lepo urejena kmetija. Bilo je treba vložiti veliko znanja in pa truda,
da so uredili tako veliki projekt. Zahvaljujem se za tako gostoljuben sprejem.

Žiga Černilogar Munih, študent

Kot prvo, bi se Vam iskreno zahvalil, za ponujeno priložnost in meni osebno dobro organizacijo. Meni
kot študentu prvega letnika ekološkega kmetijstva(I. stopnja) mi je bila ekskurzija in sam pregled
situacij v prehrani, kmetijstvu, gospodarjenju in ostalih spektrih izjemno zanimiva.
Sejem Biofach mi je bil zanimiv iz vidika kako svet gleda prehrano, prehrambne, pridelovalne in
predelovalne postopke. Kljub velikemu razstavnemu prostoru, veliko poslovnih možnosti in veliko
obiskovalcem, bi si želel videti ali slišati kakšno angleško predavanje ali predstavitev. Pri ogledu
samega sejma me je zmotila tudi nekako časovna omejitev. Časa je bilo nekako dovolj za celoten
ogled, ampak vseeno mogoče bi bilo dosti lažje, če bi si ogledal sejem z bolj bistro in naspano glavo.
Na posestvu Hermannsdorfer mi je bilo izjemno všeč, že zaradi samega koncepta kmetije. Na tem
posestvu mi je že sam koncept dela in delovanja celote podal nek pozitiven odziv. Ob samem ogledu
pa sem opazil tudi še ogromno manevrskega prostora za dopolnitev slovenskih kmetij in kmetovanja,
ter še nekaj nadgradnje.

Danijel Davidovič

Prvi dan je bil namenjen ogledu izvirno oblikovanih sejemskih stojnic v osmih dvoranah. Na stojnicah
so bili razstavljeni raznovrstni ekološki izdelki iz različnih držav sveta. Poleg hrane in pijače so bile
zanimive tudi stojnice z naravno kozmetiko in razgradljivo embalažo.
Naslednji dan je sledil ogled vzornega primera domačije s pestrim naborom kmetijskih in dopolnilnih
dejavnosti. Na domačiji skušajo skleniti tokove snovi in energije, tako imajo lastno bioplinarno s
sočnimi celicami in sistem za čiščenje odpadne vode. Zanimiv je tudi njihov slogan 'Iz regije za regijo',
ki ponazarja načelo kratkih dobavnih verig oziroma regionalne samozadostnosti.
Dolga pot v in iz Nemčije je bila dopolnjena z zanimivimi in informativnimi predavanji profesorjev ter
pestro družbo iz različnih delov Slovenije, prijazni organizatorji pa so poskrbeli za nemoten potek
programa in prijetno vzdušje.

Poročilo pripravili:
Martina Bavec, Andrej Perko in Martina Robačer, vsi UM FKBV

