Odobreni projekti EIP na podukrepu 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
iz PRP 2014-2020 v okviru prvega javnega razpisa
Podukrep

Naslov projekta

16.2

Reja različnih pasem
drobnice za meso in izdelke
vrhunske kakovosti

16.2

16.2

Zrnate stročnice – pridelava,
predelava in uporaba;
uvajanje novih praks
vključenih na vseh ravneh v
pridelovalno-predelovalni
verigi omogoča doseganje
ciljev večje samooskrbe.
Seneno meso in mleko

Tematika
projekta
Reja različnih
pasem drobnice
za meso in
izdelke
vrhunske
kakovosti

Vodilni partner
Univerza v
Ljubljani,
Biotehniška
fakulteta, Oddelek
za zootehniko

Razvoj
tehnologij
pridelave in
predelave z
beljakovinami
bogatih rastlin

Univerza v
Mariboru,
Fakulteta za
kmetijstvo in
biosistemske vede

Modeli lokalne
oskrbe

Kmetijsko
gozdarska
zbornica Slovenije

Št.
partnerjev

12

11

11

16.2

Pitanje govedi za prirejo
govedine vrhunske kakovosti

Reja različnih
pasem govedi
za meso in
izdelke
vrhunske
kakovosti

Emona Razvojni
center za
prehrano d.o.o.
11

Višina odobrenih
sredstev

Cilj projekta
Cilj projekta je vzpostavitev najprimernejše in ekonomsko vzdržne tehnologije reje drobnice za prirejo mesa oz.
klavnih jagnjet/kozličev na območju Slovenije. Na kmetijskih gospodarstvih, ki redijo ovce ali koze se kaže
problematika prodaje klavnih jagnjet/kozličev po ekonomsko sprejemljivi tržni ceni. Interes klavniško-predelovalne
industrije je slab. Priložnost za reševanje problema v smislu izboljšane prodaje mesa drobnice vidimo v razvoju
konfekcioniranja trupov na manjše uporabniške kose mesa. Z razširjeno rabo izenačene tehnologije reje ter uvedbo
konfekcioniranja lahko izenačimo kakovost mesa, povečamo ponudbo ter povečamo povpraševanje po tovrstnem
mesu.
Eden izmed ciljev in pričakovanih rezultatov je razvoj konfekcioniranja klavnih trupov v manjše uporabniške kose
oz. uspešnost prodaje teh kosov. Pri tem cilju pričakujemo ovire povezane s trgom. Veliko vprašanje je, kako
uspešna bo lahko prodaja mesa drobnice končnemu porabniku. Z analizo trga želimo prepoznati nakupno
obnašanje potrošnika in temu primerno usmeriti predelavo mesa. Precejšen del uspešnosti zaključne faze projekta
je odvisen od povpraševanja potrošnika.
Cilj projekta 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. Projektne dejavnosti bodo imele
vpliv na zagotavljanje pogojev večje samooskrbe in s tem pomembno prispevale k zmanjšanju uvoza beljakovinske
krme in hrane za ljudi. K ciljem spada tudi zasledovanje in priprava strokovnih podlag za doseganje ciljev skupne
evropske kmetijske politike in osnutka Agende združenja Podonavske soje z naslovom The European Protein
Transition, ki za naslednja obdobje predvideva bistveno zmanjšanje odvisnost uvoza beljakovinskih rastlin iz
neevropskih trgov.
Člani partnerstva želimo vzpostaviti stabilen sistem pridelave, predelave, promocije in trženja senenega mesa in
mleka.
Cilji so:
- ustanovitev gospodarskega subjekta in neprofitne organizacije ter vzpostavitev enotnega sistema certificiranja
- baza ponudnikov in modeli oskrbe javnih zavodov, gostiln in družin
- vzpostaviti kolektivno blagovno znamko ter izvesti tržno raziskavo in promocijo (dogodki, objave, online,...)
- razviti model kolektivne predelave in razvoj novih izdelkov
- optimizacija pridelave (travinje, sušenje, krmljenje)
- prenos znanje preko delavnic, predstavitev, demonstracij,...
Pitanje goveda v Sloveniji predstavlja za prirejo mleka drugo najpomembnejšo živinorejsko panogo. Na tem
področju v Sloveniji zaostajamo za svojimi severnimi in zahodnimi sosedi Namen projekta je pripraviti, preizkusiti in
predstaviti tehnologijo pitanja telet za prirejo teletine in mlade govedine visoke kakovosti. Razvita tehnologija reje
skupaj z ekonomskimi analizami bo osnova na kateri se bodo lahko v nadaljevanju postavile blagovne znamke
govedine visoke kakovosti, izboljšal ekonomski status rejcev in z optimirano prehrano živali zmanjšati izpust
toplogrednih plinov.
Poskusna pitanja telet in mlade govedi za prirejo mesa vrhunske kakovosti bodo potekala pri šestih rejcih širom
Slovenije. Menedžment in prehrano živali, spremljanje ekonomike reje, predklavnih in klavnih postopkov in
tehnologijo postklavne obdelave mesa bodo vodili strokovnjaki Biotehnične fakultete Univerze v Ljubljani,
Kmetijskega inštituta Slovenije in Emona Razvojnega centra za prehrano. Strokovnjaki za agrarno ekonomiko bodo
naredili kalkulacije gospodarnosti pitanja in podali smernice za ekonomičnost reje. Pri razširjanju znanja bodo
sodelovali vsi partnerji pod vodstvom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Zavoda Novo Mesto.

Stran 1 od 3

348.295,76 €

349.879,90 €

348.139,57 €

349.330,78 €

Odobreni projekti EIP na podukrepu 16.5: Okolje in podnebne spremembe
iz PRP 2014-2020 v okviru prvega javnega razpisa
Podukrep

Naslov projekta

16.5

Izboljšane
tehnologije
pridelave in
konzerviranja z
beljakovinami
bogate krme metuljnice in
njihove
mešanice za
prilagajanje
podnebnim
spremembam

16.5

Okoljsko
učinkovita
pridelava koruze
in pšenice na
vodovarstvenih
območjih

Tematika
projekta
Blaženje in
prilagajanje na
podnebne
spremembe na
kmetijskem
gospodarstvu;

Vodilni partner

Št.
partnerjev

Univerza v
Mariboru

9

Višina odobrenih sredstev

Cilj projekta
Pridelava krme na zalogo v obdobju, ko ne pričakujemo suše in pridelava proti suši odpornih rastlin sta ključna za prilagajanje
živinoreje podnebnim spremembam. Na njivah veliko krme za konzerviranje pridelamo s prezimnimi dosevki (mnogocvetna
ljuljka) in v zadnjem času z lucerno. Ljuljka je zaradi potreb po N gnojilih lahko obremenjujoča za okolje. Metuljnice se slabo
konzervirajo. Cilj projekta je vpeljati pridelavo in napredne izboljšane oblike konzerviranja z metuljnicami bogatih mešanic za
intenzivirajoče se podnebne spremembe. Mešanice manj obremenjujejo okolje (izpiranje N), dajejo več pridelka z
beljakovinami bogate krme in nimajo negativnega vpliva na naslednjo poljščino v kolobarju.

239.934,36 €

Projekt je večnamenski. V osnovi predstavlja prilagajanje živinoreje podnebnim spremembam, vendar vključuje tudi druge, v
kmetijstvu zelo aktualne proizvodne, okoljske ostale vidike kmetovanja. Projekt je primer uvedbe inovativnih rešitev in prenosa
znanja v prakso na demonstracijske kmetije, kjer analitika (predvsem kemijska), ki podrobno spremlja stanje N v tleh,
pridelavo in napredne oblike konzerviranja, služi kot neposreden dokaz - orodje, ki ga uporablja svetovalna služba za
promocijo rezultatov pri širjenju novega znanja še na druge kmetije v kmetijskem prostoru. Posledično projekt poleg
združevanja pomembnih raziskovalnih institucij na tem področju, svetovalne službe in demonstracijskih kmetij posredno
zajema veliko število kmetijskih gospodarstev, kamor se bodo razširjala pridobljena znanja.

Okoljsko
učinkovita
kmetijska
pridelava na
vodovarstvenih
območjih

INTERKORN
SEMENARSTVO
IN OBNOVLJIVI
VIRI D.O.O.
11

Pričakovane ovire se lahko pojavijo v ekstremno netipičnih vremenskih razmerah – npr. dolgotrajna ekstremna zima, suša ali
toča, ki uniči pridelke. Vendar različne lokacije demonstracijskih kmetij zmanjšujejo nevarnost tveganja, da projekt EIP ne bi
dal uporabnih dosežkov.
Tla so pomemben naravni vir za pridelavo kmetijskih rastlin in delujejo kot naravni filter za podzemne vode. Fitofarmacevtska
sredstva (FFS) se po uporabi v tleh zadržujejo, transformirajo ali potujejo skozi talni profil. Spirajo se lahko v podzemno vodo
ali pa skozi drenažni sistem tal v površinske vode. Herbicidi predstavljajo največje tveganje za podzemno in posredno tudi
pitno vodo. V projektu bomo strokovno ocenili trenutno stanje na področju pridelave koruze in navadne pšenice (v
nadaljevanju: pšenice) na VVO ter na tej osnovi ponudili predloge za izboljšanje stanja pri pridelavi dveh najbolj razširjenih
poljščin v RS, ki bodo strokovno utemeljeni ter izvedljivi.

249.801,38 €

Projekt odgovarja na aktualne izzive kmetijske rabe na VVO v RS, ki obsegajo skoraj 1/5 ozemlja. Kmetijska dejavnost na
VVO-jih je pogosto problematizirana zaradi vnosa mineralnih in organskih gnojil v tla in uporabe FFS. V praksi to predstavlja
omejevanje uporabe gnojil in FFS-jev na VVO, kar pa posledično negativno vpliva na konkurenčnost kmetijske dejavnosti na
teh območjih.
Sodobni načini tretiranja semen, gnojenja (s stabilizatorji dušika, membranskimi dušikovimi gnojili) in zatiranja plevela
(česanje, okopavanje, termično zatiranje), predstavljeni in preizkušeni v projektu, bodo zagotavljali ustrezne donose koruze in
pšenice ob upoštevanju vseh ukrepov, ki veljajo za pridelavo na VVO.

16.5

Sadjarji za
opraševalce in
opraševalci za
sadjarje

Kmetijstvo kot
podpora
naravovarstva
oziroma
ohranjanje
biotske
raznovrstnosti
preko
ustreznega
načina
kmetovanja

Operativna skupina za izvedbo projekta, ki združuje kmetijska gospodarstva, raziskovalce in svetovalce, bo izvedla celostno in
poglobljeno raziskavo, praktični preizkus pridelave koruze in pšenice z zgoraj omenjenimi ukrepi. Rezultate bo predstavila
ciljnim skupinam.
Glavni cilji predlaganega projekta so: (1) Izboljšati prenos znanja v prakso na področju divjih opraševalcev v sadjarstvu. (2)
Vzpostaviti dobre prakse varovanja opraševalcev na vzorčnih kmetijskih gospodarstvih. (3) Izboljšati razmere za divje
opraševalce v sadovnjakih in s tem pripevati k varovanju biotske raznovrstnosti. (4).Povečati zanesljivost in kakovost
opraševanja.

Nacionalni inštitut
za biologijo

216.768,77 €

14
Za izboljšanje razmer za opraševalce na kmetijskih gospodarstvih načrtujemo postavitev gnezdilnih postaj, vzpostavitev
travnikov za opraševalce in površin medovitih rastlin. V okviru projekta načrtujemo tudi izvedbo usposabljanja, izdajo
priročnika, organizacijo strokovnega posveta in številne druge načine prenosa znanja in širjenja rezultatov projekta.
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Podukrep
16.5

16.5

Naslov
projekta
Povečanje
produktivnosti
kmetijske
pridelave z
učinkovito in
trajnostno rabo
vode (PROPRIDELAVA)

Tematika
projekta
Učinkovita in
trajnostna raba
vode na
kmetijskem
gospodarstvu

Koruzni oklasek
kot obnovljivi vir
energije

Učinkovita raba
energije in OVE
v kmetijski
pridelavi in
predelavi

Vodilni partner

Št.
partnerjev

Univerza v
Ljubljani,
Biotehniška
fakulteta
11

ŽIPO
ŽIVINOREJA
POLJEDELSTVO
LENART D.O.O.
11

Višina odobrenih sredstev

Cilj projekta
Nizka produktivnost kmetijske pridelave v Sloveniji je posledica prenizke produktivnosti rabe vode. Namakanje brez uporabe
informacij o lastnostih tal, potrebah rastlin in pričakovanem vremenu, znižuje količino tržnega pridelka in tržno vrednost
pridelka, glede na vložena produkcijska sredstva. Neoptimalna oskrba rastlin povečuje možnost spiranja hranil in prekomerne
porabe vode. Projekt EIP PRO-PRIDELAVA bo zvišal produktivnost rabe vode na kmetijah s sistemom za podporo odločanju
o namakanju, upoštevaje potrebe rastlin po vodi, vodnozadrževalne lastnosti tal, trenutno količino vode v tleh, in večdnevno
napoved evapotranspiracije količine padavin.
Opis projektnih tveganj in načrtovanih ukrepov za njihovo zmanjšanje: (i.) Problemi z opremo (TDR sonde, prenos podatkov
na strežnik): Oprema za merjenje bo nova, tako da se v primeru težav lahko uveljavlja garancija. Projekt bo potekal dovolj
časa, da se vse morebitne pomanjkljivosti odpravi. V primeru poškodovanja oz. odtujitve opreme je v finančnem načrtu
predvidena zamenjava opreme. (ii.) Nesodelovanje kmetov oz. nenamakanje po nasvetu: Nesodelovanje ni pričakovano, saj
so bila kmetijska gospodarstva skrbno izbrana, vsaj eden od partnerjev že sedaj sodeluje z njimi. Problem neuporabe sistema
za podporo odločanju o namakanju oz. da kmetje ne bodo namakali po nasvetu bomo preprečili z delavnicami, kjer jim bomo
podrobno predstavili zakaj je strokovno pravilno namakanje nujno potrebno in kakšne prednosti prinaša. (iii.) Neoptimalno
delovanje partnerstva: Problemi znotraj partnerstva niso pričakovani, saj so posamezni partnerji že sodelovali v preteklosti.
Poleg tega imajo partnerji dovolj izkušenj za izpeljavo projekta, tako administrativno kot izvedbeno.
Sodobno zavedanje o omejenih zalogah fosilnih goriv in škodljivih posledicah njihove uporabe, vodi v ponovno intenzivno
raziskovanje uporabe zavrženih naravnih produktov. Rastlinske ostanke, ki nastanejo pri predelavi kmetijskih pridelkov, lahko
uporabimo kot vir energije. Koruzni oklasek, kmetijski rastlinski ostanek in OVE, ki ga trenutno zavržemo kot stranski produkt
na polju, kjer zaradi svoje olesenele strukture počasi gnije, bo zagotovil okoljsko učinkovito ravnanje kmetijskih gospodarstev
(KG), ki bodo koruzni oklasek uporabila kot vir energije. Zmanjšal se bo delež fosilnih goriv in izpust toplogrednih plinov, hkrati
pa zmanjšala odvisnost KG od neobnovljivih virov energije.
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249.878,64 €

