katjenaiareklama
Certifi
"Certifikat
praviStefanDeZman,
ni le dokaz,da kmetujemo
ekoloSko,
ampakje tudi naia reklama,"
predsedni k Zdruienjaekolo5kih kmetovGorenjske.
Cvrro Zeprorxrr
Radovljica- Aprila je minilo
desetlet, odkar je 35 ekoloSkihkmetov iz Gorenjske,
predvsemiz Bohinja, ustanovilo svoje zdruZenje.V
Bohinju, kjer je bil ustanovni zbor, so pred nedavnim
pripravili tudi slovesnostob
desetiobletnici,jubilej pa je
bil priloZnostza pogovor s
predsednikom zdrulenja
StefanomDeZmanom.
Ali zanimanje'za ekololko
kmetovanie" na Goreniskem 5enara3Cal
" Stevilo dlanov zdruLerya
se je v desetihletih povedalo
s 35 na r3z, zanimanje za
ekolo3kokmetovanjepa 5e
nara5da,tudi zaradi vse vedjih potreb potro3nikovpo
ekoloSkopridelani hrani.
Najveddlanovje iz Bohinja
in iz Poljanskedoline, ved.i;L

StefanDeiman.iz Radovljicese z ekoloikim kmetovanjemukvariaod letazooo. Na kmetiji
obdelujejoz5 hektarjevkmetijskihzemljiSi,od tega pet hektarjevnjiv. Pridelujejojedmen,
grah,oves,koruzoin pienico,v kolobarvkljuCujejo
tuditravno deteljneme5anicein lucerno.
Trenutnoredijodvanajstpra5iCev,
Sestkonj in blizudvajsetgoved.Zivaliso zunajv
izpustutudi pozimi,govedaso od spomladido zaCetka
zime na paii. NajveCekoloSko
pridelanehraneprodajodoma,glavni"hit" ponudbeje salama,kupcipa prihajajotudi iz

ina jih ie s hribovskih obmodij, kier je tudi laZjekot v rav'
nini izpolniti osnowle pogoje za ekoloSkeZivinoreje, to
0"U", izpust, prosto rejo
i:
Kai ie trenutno glavni problem ekoloikega kmetovanial
"Glavna zayora je nenehno spreminjanje pogojev oz.
zahtev. Nekatere zahteve
tudi niso Zivljenjske, alpski
prostor je nekaj posebnega,
zato zanj ne morejo veljati
enaka pravila kot za celotno
Ewopsko unijo. Veliko je
tudi administriranja, birokracije ... Starei5e kmete to
odwada od ekolo5kega krnetovanja, mladi se v to niti ne
Zelijo poglabljati."
Vedina ekolo3kih kmetii
prideluie hrano le za lastne
potrebe in za sorodnike,
znance...
"S tak5no trditvijo se ne
strihjam. Vedina je trZno naravnana, hrano pridelujemo
tudi za druge, vendar ie razlika v nadinu trZenja. Pridelkov ne prodajamo v veleblagovnicah, ampak na domu,
kjer kupec lahko tudi vidi,
kje in kako se hrana prideluje. Doma je prodamo petlcat
ved kot na trZnicah."

Ljubljane.Kerso prostorskoutesnjeni,bi hlevradi preselilina lokacijozunajmesta.
Prodaiatepa io tudi na trtnicah?
"Tudi! StevilotrZnic z ekolo5koponudbohrane nara5da.TalSnetrZniceso na Bledu, v Bohinju,v Lescah,Naklem, Kranju, Skofii Loki,
poskusi so tudi v Kranjski
Gori,na Brezjah..."
Spremenienipredpisiomogoiaio vrtcem, Solam in
drugimusFnov€m,davokviru iavneganaroiania lahko izbereiotudi draiio, ekolo3kopridelanohrano ...
"Ekolo5kilrnetje za zdaj s
kolidinamine bibili sposobni
polciti vseh njihovih potreb.
Z mesombi nam 5euspelo,z
mlekom 2e telje, SeteZjez
zelenjavo.Bolj kot to se mi
zdi pomembno izobraZevanje, navajanjeotrok na drugadno, ekolo5ko pridelano
hrano.Solelahkov tem oziru
najvedstorijo,depeljejootroke na ekolo5kokrnetijo, kjer
lahko v Zivo spoznajoekolo5ko pridelavo. Otrok mora
sam ugotovitirazliko med jagodozekolo5kekrnetijein tisto iz trgovskegacentra."

"Razlika je odvisna od pridelka in dasaprodaje, praviloma naj bi bili do polovice
draZji, vendar v primerjavi s
cenami pri lanetih ill ne s tistimi v trgovini. Potrosniki
so pripravljeni to razliko v
kvaliteti tudi platati. "
Ali kupec Zeli videti tudi
certifikat kot dokaz, da ie
hrana res pridelana na ekolo5ki naiinl
"Sevedaso tudi tak5ni primeri. Certifikata ne skrivamo, vsem ga radi pokaZemo,
saj to ni le dokaz, da krnetujemo ekololko, ampak tudi
naSareklama. ee na primer
prodam pujska, kupec potrebuie certifikat kot dokazilo
kontrolorju, da res izhaja z
ekolo5kekrnetije."
So subvenciie za ekolo5ko
pridelavo dovoli velikel
"Na zadetku so bile subvencije spodbuda za ekoloSkokmetovanje, saj so,bile v
primerjavi z drugSrni nadini
krnetovanja viSje, zdaj pa so
za integrirano pridelavo Ze
na dokaj podobni rarmi."

Za koliko so ekolo5kipri- Kakina ie pri spodbuihniu
delki dratii od konvencio- ekoloSkega kmetovania vlonalnihl
ga va5egazdruZenial

"Njegova vloga fe predvsem svetovalna, izobrai.evalna. Dobro je zaZivela tudi
eko borza s ponudbo in povpraSevanjem med ekolo5ki
mi kmeti. Za zdai poteka
prek internega tasopisa in
tajnika, 5e letos pa bo lahko
prek spleta.
Zanimivo: seie upravnega
odbora imate ob nedeliah
na ekolo5kih kmetiiah ...
"Ko smo usklajevali dneve
za seje,se nismo mogli dogovoriti in sem malo v Sali in
malo zares predlagal: "Pridite
v nedeljo po ma5i k meni na
planino!" In so pri3li. Odtlej
so seje na eni od ekoloSkih
kmetij. S tem smo dosegli
dvoje: seja je tudi izlet, hkrati
pa "v Zivo" spoznavamoprobleme ekolo5kih l<r""tij."
Kak3no je va3e mnenie o
gojeniu gensko spremenienih rastlin?
"Sobivanjemed gojenjem
"genskih" rastlin in ekoloSkim kmetovanjem ni moZno. V zakonu sicer pi5e, da
mora krnet, ki Zeli pridelovati
gensko spremenjene rastline, skleniti pisni dogovor s
sosedi,vendar se bojim, da
bo marsikdo to obiel."

