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Zadoščanje vse večjemu povpraševanju po ekološko 

pridelanem sadju in zelenjavi na Irskem 

V tem gostujočem blogu nam Gillian Westbrook, vodja projekta EIP-AGRI za povečanje 

sistemov ekološke pridelave (angl. Maximising Organic Production Systems, v nadaljevanju: 

MOPS) in izvršna direktorica Irskega združenja za ekološko pridelavo (IOA), ki sta vodilni 

partner projekta, ponuja informativni pregled nastanka tega triletnega projekta in njegove 

vloge pri izboljšanju učinkovitosti kmetijskih gospodarstev za potrebe naraščajočega 

povpraševanja po ekološko pridelanem sadju in zelenjavi na Irskem. Poda tudi nekaj 

vpogledov in dosedanjih naukov tega inovativnega projekta. 

 

MOPS kot projektni koncept je zaživel, ko se je skupina naših pridelovalcev obrnila na Irsko 

združenje za ekološko pridelavo z vprašanji o zmogljivosti svojih kmetijskih gospodarstev za 

zadostitev tržnemu povpraševanju po ekoloških proizvodih sadjarstva in vrtnarstva. Za naše 

podjetje je bil to glavni razlog za sodelovanje v pobudi EIP-AGRI, ki se je izvajala na Irskem. 

Govorila sem z ekološkimi pridelovalci, raziskovalci in agronomi, da bi videla, kako bi lahko 

rešili to vprašanje, in ustanovili smo operativno skupino EIP-AGRI. MOPS je precej tržno 

usmerjen projekt, katerega namen je izboljšati trajnost kmetijskih gospodarstev z izboljšanjem 

učinkovitosti in uspešnosti kmetij za zadostitev povečanemu povpraševanju po lokalnih 

ekoloških vrtninah. 

V projekt je vključenih enajst certificiranih ekoloških vrtnarskih kmetij po vsej Irski. So različno 

velike in imajo različne sposobnosti pridelovanja, vse pa so v operativni skupini. Te kmetije 
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upravljajo lastniki in skupaj oskrbujejo vrsto trgov, vključno z neposredno prodajo (po spletu 

in na tržnicah), veleprodajnimi tržnicami, specializiranimi trgovinami, restavracijami, zasebnimi 

prodajnimi mesti in supermarketi/trgovskimi verigami. Medtem ko vse kmetije pridelujejo 

poljščine vse leto, uvažajo tudi ekološke pridelke za dopolnitev tega, kar pridelajo same. 

 

Bistvena sestavina izboljšanja učinkovitosti in uspešnosti kmetij je oblikovanje letnega načrta 

za pridelavo, podprtega z zanesljivimi kmetijskimi nasveti za vsako kmetijo posebej. Podatki o 

kmetiji obsegajo predvsem beleženje in spremljanje uspešnosti pridelave skupaj z analizo tal, 

komposta in rastlinskega tkiva, odčitki temperature tal in relativne vlažnosti, donosa in prodaje 

pridelkov. Na podlagi podatkov o kmetiji, tržnega povpraševanja in sposobnosti kmetije se 

določi posamezni načrt pridelave. Zbrani podatki z vsake kmetije se nato zbirajo v programski 

opremi Gatekeeper, ki omogoča medsebojno primerjavo uspešnosti kmetij za vsak pridelek 

posebej. 

Potreba po vodenju natančnih kmetijskih evidenc je verjetno najpomembnejši nauk tega 

projekta doslej. Bistveno je, da kmetje poznajo dobičkonosnost vsake kulture, vključno s tem, 

katera sorta se najbolje obnese in v kakšnih pogojih. Če kmet ne more določiti stroškov 

proizvodnje za vsako kulturo, ne more postaviti prave vrednosti kulture. Dobičkonosnost je na 

vsaki kmetiji drugačna in odvisna od različnih dejavnikov, med drugim strojev, znanja in 

stroškov dela. Razumevanje resničnih stroškov pomaga pridelovalcu, da postane bolj 

konkurenčen, izboljša učinkovitost kmetije in mu zagotovi dovolj znanja, da se lahko na podlagi 

informacij odloči o izbiri pridelka, trga in poti dobave.  Doslej, po dveh letih projekta, se je 

zgodilo, da so kmetije izbrale drugo kulturo, ko so ugotovile resnične stroške pridelave; 

nekatere so znatno zmanjšale obseg pridelanih pridelkov oziroma se odločile za donosnejše 

pridelke, druge pa so se odločile za nakup pri drugem pridelovalcu v okviru projekta, ker je bilo 

tako ekonomsko učinkovitejše. 



Med velikimi trgovci je običajno, da predpisujejo specifikacije proizvodov, na primer dolžino 

korenčkov in težo glave brokolija. Če proizvod ne ustreza specifikaciji, lahko pridelovalcu 

ostane precej odpadkov. Odpadki so seveda nezaželeni tako z okoljskega kot z gospodarskega 

vidika.  Čeprav lahko velik trgovec odkupi velike količine pridelanih poljščin, je ozaveščenost o 

odpadkih in vpliv na donosnost kmetij privedla do tega, da so se nekatere projektne kmetije 

vrnile k neposredni prodaji. Mnogi pridelovalci so sprva prodajali v zabojčkih oziroma na 

tržnicah, trend pa je, da poslovni model v celoti ali delno spremenijo tako, da se vrnejo k 

neposredni prodaji. 

 

Del projekta MOPS je poskus s podorino, ki se izvaja v grofiji Wexford na eni od sodelujočih 

kmetij. Cilj poskusa je številčno opredeliti učinke različnih podorin na ugotovljene parametre, 

kot so tla, organska snov in vsebnost hranil, obvladovanje plevela in koristne žuželke. Poskus 

daje nekatere zanimive rezultate, ki ponazarjajo okoljske in gospodarske koristi uporabe 

podorin. 



Pridelava različnih pridelkov je predmet razprave v seriji strokovnih videoposnetkov MOPS, ki 

so objavljeni na spletni strani Irskega združenja ekoloških pridelovalcev in se delijo na 

družabnih omrežjih. Videoposnetki so bili nadvse uspešni, saj so zanimanje pokazali ekološki 

in konvencionalni pridelovalci iz vse EU in iz ZDA. 

Ker ekološko kmetijstvo predstavlja 2,4 % uporabnih kmetijskih zemljišč na Irskem, je ekološko 

vrtnarstvo majhen sektor, prodaja sadja in zelenjave pa predstavlja 34 % maloprodajnega trga 

ekoloških proizvodov (v supermarketih). To se zrcali v maloprodajnih podatkih iz drugih držav, 

saj je vrtnarstvo ena najmočnejših kategorij v svetovni prodaji ekološke hrane. 

Vendar pa je lokalno vrtnarstvo vedno uspešno in po njem je veliko povpraševanja, bodisi v 

neposredni prodaji bodisi v maloprodaji. Jasno je, da ima irsko ekološko vrtnarstvo ogromne 

možnosti za širjenje, saj kljub povečani proizvodnji ostaja velik primanjkljaj v ponudbi. 

Izboljšanje kratkih verig oskrbe v ekološkem sektorju je nekaj, kar je mogoče izvesti tudi v 

drugih regijah, da bi dosegli trajnostno gospodarsko rast in razvoj. Ključno je, da sodelujemo 

pri prepoznavanju najboljših praks, določitvi dejanskih proizvodnih stroškov vsakega pridelka, 

določitvi zmogljivosti kmetij, različnih poti do trga, izmenjavi informacij in načrtu za nekatere 

zahtevne in nepredvidljive vremenske razmere. 
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MOPS Twitter račun: @mopsorganic 

Spletna stran Irish Organic Association (IOA): www.irishorganicassociation.ie/eip/ 

Irish Organic Association (IOA) na Facebooku: www.facebook.com/irishorganicassociation 
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