Partnersko kmetovanje
Partnersko kmetovanje je alternativna
oblika prehrambne mreže oziroma
distribucije hrane od kmeta do skupine
posameznikov. Ta alternativni socialnoekonomski model se je izoblikoval iz
potrebe po reševanju problemov, ki
so nastali ob vzpostavitvi globalnega
prehranskega sistema. Poskuša reševati
probleme industrializiranega kmetijstva,
ki ubija biodiverziteto, zastruplja zemljo in
povzroča propad malih kmetov.

Kako deluje?
1. Kmet se ob posvetovanju s
potrošniki dogovori o njihovih
željah glede pridelkov ter o jasnih
pravilih plačevanja in distribucije.
2. Nato kmet zaseje dogovorjeno
površino, oskrbuje predelke po
tehnologiji in predpisih ekološke
pridelave.
3. Pridelki, ki zrastejo na dogovorjeni
površini, se tedensko razdelijo
med odjemalce.

Leta 2012 smo pričeli s projektom na
pobudo Društva za razvoj humanistike
Zofijini ljubimci. Prvi koraki so bili
zanimiva izkušnja za vse. Tudi v letu
2015 s projektom nadaljujemo. Za več
informacij nas lahko kontaktirate na
partnersko.kmetovanje@gmail.com

Kontakt:
EKOLOŠKA KMETIJA
LENIČ IRENA
Zgornja Korena 41, 2242 Zgornja Korena
02 684 02 76
040 882 479
ekokmetijalenic@yahoo.com
ekokmetijalenic.webs.com

DIDAKTIČNA IN EKOLOŠKA
KMETIJA LENIČ
www.eko-podezelje.si

Izberite ekolosko in lokalno!

“

Kjer je solska zgradba
prostrana narava, uciteljice pa
so zlato polje, zeliscni vrt, pisan
travnik ter skrivnosten gozd …
Irena Lenič

”

Izberite ekološka živila s slovenskih kmetij,
saj niso izpostavljena dolgim transportnim
potem in tako obdržijo svežino, več vitaminov
in mineralov. Ekološka živila so pridelana na
povsem naraven način, brez uporabe topnih
mineralnih gnojil, kemično sintetiziranih
fitofarmacevtskih sredstev (pesticidov),
gensko spremenjenih organizmov in
različnih regulatorjev rasti. So visoko
kakovostna, z bogato prehransko vrednostjo
in visoko vsebnostjo vitaminov, mineralov in
antioksidantov, dajejo več energije in krepijo
imunski sistem.

Zeliščni vrt, živali v naravi, tišina,
spokojnost, vrvež otrok, cvetoč travnik,
čarobnost – to je naša kmetija. Kmetija,
ki je del narave in živi za naravo.

Ekoloska kmetija kot ucna
delavnica varstva narave

“

Dejavnosti na kmetiji sem razsirila na osvescanje mladih generacij.
Menim, da je ekoloska kmetija najboljsa ucilnica, kjer se otroci prek
dozivetij vida, sluha in vonja naucijo, kako se prideluje hrana, ki je
naravi in zivalim prijazna; kako se z naravo sodeluje in kaj pomenijo
agresivni posegi v naravo.«
Irena Lenič

Na naši kmetiji potekajo
delavnice na naslednje teme:
• Kako si pomagam sam: Poiščimo
pomoč v naravi in si naredimo domačo
lekarno: čaji, tinkture, zelišča za
kopeli, zeliščni kisi;
• Lepota iz narave: Kako nastane milo?
Naravni pilingi in maske za telo,
mazila, olja, obogatena z zelišči;
• Dobrote iz narave: Priprava zdravega
obroka: odvisno od letnega časa,
veganska malica;
• Raziskovalna delavnica: Spoznavanje
strukture tal na kmetiji in spoznavanje
vodnih virov.

Delavnice v naravi

”

Delavnice se izvajajo na naši kmetiji in v
bližnji okolici od aprila do konca oktobra.
Našo kmetijo lahko obiščejo skupine od 25 –
50 ljudi (odvisno od dejavnosti). Po dogovoru
pa lahko otroke obiščemo tudi v vrtcih in
šolah, kjer se pogovarjamo o omenjenih
temah, sadimo in urejamo zeliščne vrtičke in
poskušamo čaj in domači kruh.

V okviru delavnic spoznavamo:
• vzorčni zeliščni vrt zdravilnih rastlin
ter vzgojo zelišč in dišavnic,
• sušenje zelišč in dišavnic, sadja ter
zelenjave,
• delo na vrtu: sajenje in vzgoja vrtnin
ter pozabljenih poljščin, sestava
kompostnega kupa, kako pripravimo
naravna gnojila in škropila,
• luščenje orehov, soje, fižola, ličkanje,
• izkoristek vode (ribnik v bližnjem
gozdu in potoček) za vodno terapijo
– knajpanje po metodah S. Kneippa.

Že vrsto let uspešno sodelujemo z vrtci
Korena, Voličina in Sv. Ana ter osnovnimi
šolami Duplek, Korena, Voličina, Tišina, Sv.
Ana in s Srednjo kmetijsko šolo Maribor.
Srednješolcem in študentom omogočamo,
da na naši ekološki kmetiji opravljajo prakso.

