
Optimizacija tehnologije pridelave navadne konoplje (Cannabis
sativa L.) za pridelavo socvetja na slovenskih kmetijah

Vodilni partner: SLOKVA, zavod za razvoj neizkoriščenih potencialov so. p.
Ostali člani partnerstva: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, 
Blažka Čas s. p., Kmetija Dvorjak,  Kmetija Klančnik, Kmetija Štumpfl
Prevorčič in Kmetija Šerbec.

Kontaktni podatki vodilnega partnerja  oz. SLOKVA, zavod za razvoj neizkoriščenih potencialov so. p., info@slokva.si
www.facebook.com/Zavod SLOKVA, 040-876-053
Kontaktni podatki predstavitelja posterja: Alenka Berložnik, alenka.berloznik@slokva.si
Spletna stran projekta: www.slokva.si

Tip projekta: pilotni

Tematika projekta: kmetijstvo

Praktični problem: Nepoznavanje tehnologije 
pridelave navadne konoplje

Pogled kmeta:
Kmetje bomo z novim znanjem ustvarili
dodano vrednost na kmetiji.

Obdobje trajanja projekta: november 2019 – november 2021
Višina odobrenih sredstev:73.723,02 EUR

Pogled svetovalca: 
Znanje in rezultate projekta bo mogoče
vključiti v strokovno svetovanje na
področju kmetijstva.

Pogled raziskovalca: 
V prakso prenesen koncept pridelave in 
predelave navadne konoplje ter prenos 
znanj in dobrih praks drugim kmetovalcem 
in širše.

Namen projekta je prenos znanj na kmetije s področja pridelave navadne konoplje s ciljem
dobrega in kakovostnega pridelka socvetja.
Glavni cilji projekta so: povečanje pestrosti kolobarja na slovenskih kmetijah; dodelana
agrotehnika pridelave konoplje; ohranjanje rodovitnosti tal in povečanje pestrosti krajine za vse
prebivalstvo. Posredni cilji projekta so: neuporaba FFS, manjša uporaba mineralnih gnojil, boljša
ekonomika pridelave na kmetijah s prodajo tržno zanimivih pridelkov in izdelkov, obveščanje
javnosti glede potencialov navadne konoplje.

Dosedanji rezultati projekta:
- Povečano število izobraženih kmetij na 

področju trajnostno naravnane pridelave 
konoplje s ciljem dobrega in 
kakovostnega pridelka socvetja;

- S setvijo konoplje izboljšane možnosti 
kolobarja na kmetijah;

- Vzpostavitev treh demonstracijskih 
površin;

- Ozaveščanje širše javnosti o navadni 
konoplji;

- Ohranjanje rodovitnosti tal in ;
- Varovanje okolja

V prihodnje bodo aktivnosti usmerjene k intenzivnemu prenosu znanj na ostale kmetije in na kmetijske svetovalne
službe ter širšo javnost. Vpeljali in prikazali bomo metodo ločevanja moških in ženskih rastlin na njivi s ciljem večjega in
bolj kakovostnega pridelka socvetja. Prenesti želimo znanja o tehnologiji pridelave navadne konoplje na kmetije, ki
bodo z novimi znanji znale pridelati in predelati socvetja navadne konoplje v različne izdelke, ki bodo povečali
ekonomiko na kmetijah.
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