
Iz preteklosti s pogledom v 
prihodnost, 

Sivis 25-let delovanja

Simon, Lovro, Darijan, Iztok 



KAKO ZNIŽATI UPORABO 
SREDSTEV ZA VARSTVO RASTLIN     
IN OBVAROVATI PRIDELEK ?

• ali so naše jagode na pogled privlačne, po okusu 
slastne in predvsem zdrave ?

• ali je zagotovljeno EKOnomsko–EKOloško 
ravnovesje

www.sivis.si

Leto 2010



Katera vizija, izbira pridelave je… 
(bo) prava ?

• Konvencionalni način s pridihom ‘agro-industrije’, ki 
je v zakonskih okvirih

• Integrirani način z odgovornostjo do okolja, a le na 
ekonomskih temeljih

• Ekološki način, kjer je v ospredju duh pripadnosti in 
skrb za okolje z vsemi tveganji

• Biodinamični način, ki temelji na krepitvi rastlin

• Ali mogoče v prehodnem obdobju integrirano-
ekološka kombinacija



Naš cilj in usmeritev:

*ostanki sredstev za varstvo rastlin pri pridelavi hrane 
naj bi se v prihodnosti približali mejni vrednosti 0 
(zero MRL)

Kako to neboleče doseči z znižano količino ali celo 
brez uporabe FFS za varstvo rastlin 

*siva plesen, črna pegavost, 
pepelasta plesen, škodljivci in 
pleveli odločilno vplivajo na 
kakovost in količino pridelka



Leto 2011, Sorte in termini sajenja,
Leto 2012,  Prodaja in uživanje 

zdravih jagod

Iztok Janežič, Simon Zvoljenk, Darijan Janežič

www.sivis.si   20 let



Franci Kotar (1953-2012)



Naše prednosti

• naravne danosti Alpskega geografskega pasu

• vodni viri, pitna voda in zdravo življenjsko okolje

• sveži sadeži in njihova notranja kakovost

• Slovenija je dežela kratkih razdalj   



.. ne pozabimo, da so naši najzvestejši oboževalci 
jagod otroci..

Sivis 20 let



Leto 2013    Energija v hrani





LETO 2014    Širša trajnostna in 
okoljevarstvena odgovornost.., koliko 

lahko prispevamo sami? M
O
J



Tesco trgovina (VB), izračuni CO2 odtisa



LETO 2015  Agrohomeopatija in 5-letne izkušnje 
pri preusmeritvah iz integrirane v ekološko 

pridelavo 

Dejavniki, ki jih lahko primerjalno izmerimo: 

(meritve kakovost plodov in dipl. delo Darijan Janežič, 2016) 

• količina pridelka                                             0-

• zunanja kakovost > oblika, barva                   0-

• notranja kakovost > okus, aroma                    0+

• obstojnost sadežev                                          0+                                                                

• stroški in cena                                                 0+



ŠIRŠE PREDNOSTI in celostni učinki, ki jih (še) ne 
merimo:

Dobro počutje, zdravje in veselje pri delu +++

• zaupanje in zadovoljstvo potrošnikov             +

• dolgoročna tržna prednost                               +

• test plodov ali telesnega urina na FFS             +                                                                         

• odgovornost do soljudi in drugih bitij             +                      

• CO2 odtis                                                         +

• varstvo okolja brez onesnaževanja                   +                                                 

• ohranjanje vitalnosti tal in voda                       +                                                                     

• …….



Kje smo danes in kako uresničujemo 
zamisli..



• konvencionalno pridelavo je zamenjala varna
integrirana (IP), ki je trenutno najbolj zastopana

• njen vpliv na podnebne spremembe je neugoden in 
posledično nam samim zaostruje pogoje pridelave  

• ekološki način ima v dopolnitev zelenemu turizmu in 
kulinariki zdrave tržne in okoljevarstvene možnosti 
za prihodnost

Ali razlikujemo pojmovanja varno, 
zdravo in zdravilno ?



• biološko dinamičen način (antopozofsko ali z 
agrohomeopatijo) je najvišja etična raven pri 
pridelavi hrane

• brez uporabe Cu, S ali drugih eko dodatkov

• velik prispevek pri zniževanju vplivov na podnebne 
spremembe in k sonaravnem bivanju  

Dolgoročni cilj naj bo celostna kakovost



• pridelavo jagod in sadja bomo poskušali dvigniti še 
na višjo raven, kjer lahko hrana postaja medij 
zdravilnih vsebin

• spodbujamo preusmeritve in nudimo svetovalno 
podporo za sonaravno pridelovanje  

..v zahvalo vam na dlani delim‘dely‘



Primer dobrih praks na Obali 
Ekološka zadruga Zemlja&Morje

Vino, oljke.. in češnje ali jagode v dopolnitev



Ni namen prepričevati, ni potrebno vsega verjeti, 
le dopuščajte si preizkušati sami..

Hvala 


