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Projekt:

SLOVENSKI INGVER
Vodilni partner:
Združenje za prenos znanja na podeželju
Partnerji v projektu:
 Društvo skupina proizvajalcev ekološkega sadja,
 Ekološka kmetija Barbare Jurič,
 Ekološka kmetija Janeza Ocepek in
 Pingpong Foto, Fotografija, Rok Štupar s.p
Odločba o pravici do sredstev:
št. 33117-2017/2018/8, z dne 05.11.2019
Vrednost projekta (z DDV):
104.112,00 evrov
Vrednost sofinanciranja:
74.770,37 evrov
Trajanje proejkta:
November 2019 – oktober 2022
Opis operacije:
V projektnem partnerstvu svetovalnega Združenja za prenos znanja na podeželju, dveh ekoloških
kmetij, mreže ekoloških kmetij Bio s kmetij in video produkcijske hiše bomo izvedli praktični preizkus
pridelave ingverja v Sloveniji.
Ekološki ingver je priljubljen in nepogrešljiv artikel vsake ekološke trgovine in pridelovalca v Sloveniji
še nimamo. Posledično nimamo dobre ocene o lastni ceni ingverja in ali bo s prodajno ceno poleg
stroškov ogrevanja možno ustvariti še kaj dodane vrednosti.
V projektu bomo izvedli praktični preizkus pridelave ingverja pod različnimi pridelovalnimi pogoji. Na
podlagi pozitivnih rezultatov preizkusa se bodo pripravila tehnološka navodila oz. priporočila za prenos

oz. razširjanje znanja. V primeru negativnih rezultatov pa bodo predstavljene ovire, s katerimi smo se
soočili pri izvedbi praktičnega preizkusa,
Pridelava slovesnega ingverja je zanimiva še iz vidika mreže ekoloških kmetij Bio s kmetij, saj se
inovativno surovino odpira možnost več izvirnih izdelkov, ki jih bodo lahko člani mreže ponudili na trgu.
Cilj:
Osrednji namen projekta je zagotoviti rezultate praktičnega preizkusa potencialno zelo zanimive
kmetijske kulture za nekaj slovenskih kmetij. Na podlagi pozitivnih rezultatov preizkusa pričakujemo,
da se bo nekaj kmetij odločilo za pridelavo ingverja in si tako zagotovili razvoj kmetije.
Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:
V sklopu projekta bomo izvedli aktivnosti izvedbo dveh praktičnih preizkusov pridelave ingverja,
priprave tehnoloških navodil in podpornih aktivnosti diseminacije:
 praktični preizkus pridelave sadik ingverja
 praktični preizkus pridelave ingverja
 priprava tehnoloških navodil za pridelavo ingverja
 analiza izvedljivosti prenosa pridelave ingverja v prakso
 predstavitveni video
 demonstracija pridelave na kmetiji Jurič
 3 delavnica za kmetije
 1 delavnica za kmetijske svetovalce
 vsaj 6x objave v medijih (v časopisu, na televiziji in radiu, spletni stani in FB) in
 informiranje preko elektronske in običajne pošte
Rezultati:
Rezultati projekti bodo odvisni od uspešnosti praktičnega preizkusa. V primeru, da bo načrtovana
tehnologija oz. izboljšana tehnologija omogočala pridelavo ingverja v Sloveniji lahko pričakujemo
ustvarjeno finančno dodano vrednost na kmetijah, ki se bodo odločile za pridelavo ingverja. Dodatno
lahko pričakujemo nove inovativne izdelke v mreži slovenskih ekoloških kmetij Bio s kmetij in
posledično nova delovna mesta oz. ustvarjeno nova dodano vrednost .
Povezava med namenom spletne strani in virom sofinanciranja:
Vodilni partner, Združenje za prenos znanja na podeželju, je svetovalno združenje, ki skrbi za prenos
znanja iz raziskovano – izobraževalnih institucij do končnih uporabnikov znanja na podeželju. Ekološka
kmetija Jurič bo izvedla praktični preizkus pridelave ingverja in ob ugodnih rezultatih preizkusa
pridelave tudi nadaljevala s pridelavo ingverja. Ekološka kmetija Ocepek, kjer že več desetletji vzgajajo
ekološke sadike starih in novejših odpornejših sort jabolk ter drugih sadnih vrst bodo opravili praktični
preizkus pridelave ingverja s poudarkom na pridelavi sadik. Mreža ekoloških kmetij »Bio s kmetij« bo
sodelovala pri diseminaciji projektnih rezultatov in pri snovanju novih inovativnih produktov na svojih
kmetijah z vključevanjem ingverja. Pingpong Foto pa bo pripravil promocijsko predstavitveni video.
Povezavi:
- spletna stran Evropske komisije, namenjena Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
- spletna stran PRP 2014-2020: http://www.program-podezelja.si/

