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1. Povzetek 
 

 Splošni cilj projekta je bil  oživljanje in ohranjanje visokodebelnih pašnih sadovnjakov na 

(manjših) kmetijah. Projektne aktivnosti so bile usmerjene v oživljanje visokodebelnih sadovnjakov, 

krepitev njihovih različnih funkcij, s poudarkom na pašni funkciji, z vidika naravovarstvenih in okoljskih 

vsebin.  

 Skladno z navedenim so štiri vključene kmetije  s sodelovanjem dveh strokovnjakov pripravile 

in  pilotno izvedle Načrt vzpostavitve visokodebelnih pašnih sadovnjakov na podlagi katerega se je tudi 

pilotno zasadilo oziroma obnovilo sadno drevje predvsem na pašnikih. S tem se je tudi ohranilo 

specifične strukture kulturne krajine. Dodatno je projekt prispeval tudi k ponovni vzpostavitvi 

kmetijske rabe na opuščenih kmetijskih zemljiščih, saj so bile aktivnosti (predvsem na kmetiji Volk) 

namenjene oživljanju sadovnjakov, ki so bili opuščeni in se niso ustrezno vzdrževali in obnavljali.. Prav 

tako projekt prispeva k dobrobiti živali, saj je drevje zasajeno na pašnikih na način, da omogoča 

kvalitetno senco ter ustvarja ugodno mikroklimo za podaljšanje sveže vegetacije v vročih in sušnih 

dneh. 

 Namen projekta je bil razvoj kmetijske prakse visokodebelnih pašnih sadovnjakov, preko 

katere smo in bomo prispevali k ohranjanju biotske raznovrstnosti in kakovosti okolja. Izdelan je bil 

priročnik in izvedene delavnice razširjanja rezultatov. 

 Projektne aktivnosti so bile izvedene v celoti. S projektom smo dokazali, da se s pravilnim 

pristopom da doseči  dober rezultat, zato priporočamo, da se tovrstna praksa razširi. Priporočila in 

ugotovitve v tem dokumentu se nanašajo na širjenje dobre prakse vzpostavitve in vzdrževanja 

visokodebelnega pašnega sadovnjaka. Pri tem je pomembno sodelovanje s KSS, MKGP, 

naravovarstveniki ter promocija zavedanja pomena ohranjanja VPS predvsem z vidika ohranjanja 

kulturne krajine, biodiverzitete ter v luči prilagajanja podnebnim spremembam. Ni zanemarljivo tudi, 

da je praksa VPS okolju prijazna, saj pri izvajanju niso potrebna ne klasična FFS ne mineralna gnojila. 

Zato so VPS primerni tudi na ožjih vodovarstvenih območjih. Seveda ob ustrezni obremenitvi s pašo 

živali.  

 Da pa je vzpostavitev in vzdrževanje VPS učinkovito in dolgoročno vzdržno, je pomemben 

sistematski pristop k načrtovanju vzpostavitve VPS ter ustrezne zaščite in nege. Ta sistematski pristop 

je tudi opisan v načrtih vzpostavitve VPS na vsaki kmetiji in se ga priporoča tudi pri nadaljnjem 

načrtovanju VPS. Pri tem apeliramo na MKGP da nameni dovolj strokovnjakov, ki bodo svetovali na 

terenu ter dovolj sredstev za spodbujanje oživitve in ohranjanja ter povečanja števila VPS. Menimo 

tudi, da  je potrebno v sodelovanju z MKGP avtohtonim in tradicionalnim sortam dodeliti »premium« 

kvaliteto. Na ta način, bi se povečal tudi ekonomski učinek in s tem zanimanje za vzpostavitev in 

vzdrževanje visokodebelnih pašnih sadovnjakov. 
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2. Ocena izvedljivosti prenosa predlaganih rešitev v prakso  
 

2.1. Namen in predlagane rešitve projekta 

 Namen projekta je bil, da projektni partnerji pridobijo ustrezno znanje o pomenu 

visokodebelnih pašnih sadovnjakov, o napravi nasadov in oskrbi ter da preizkusijo svoje znanje v 

praksi, si med seboj izmenjajo tehnološke rešitve in jih posredujejo širši javnosti. 

 S propadanjem visokodebelnih pašnih sadovnjakov se tudi kmetijska znanja izgubljajo. Zato 

smo želeli širšo javnost opozoriti o pomenu ohranjanja visokodebelnih pašnih sadovnjakov na 

podeželju ter najti način, kako najbolj učinkovito pristopiti k oživljanju visokodebelnih pašnih 

sadovnjakov na posameznih kmetijah. Predlagane rešitve se nanašajo na načrtovanje in vzpostavitev 

nasadov v različnih klimatskih in pedoloških razmerah, učinkovit prenos znanj glede na specifiko 

posameznih kmetijskih gospodarstev ter različne načine oskrbe  domačih živali. 

 Na kmetiji Jernejevi so visokodebelni (pašni)  sadovnjak  vzpostavili na dveh lokacijah. Prva 

lokacija je ob hiši, kjer je kokošnjak in se pasejo kokoši in race. Ta pašni sadovnjak je bil vzpostavljen z 

namenom zaščite perutnine pred neugodnimi vremenskimi razmerami ter z namenom oskrbe kmetije 

z (zgodnjim) sadjem, namenjene predvsem svežemu uživanju. Na drugi lokaciji so posajene višje sorte, 

namenjene ozimnici in predelavi.  

 Na kmetiji Volk so bili obstoječi pašni travniški sadovnjak v zelo slabem stanju. Drevesa so bila 

zelo stara, več kot 50 let in na več mestih težko dostopna zaradi robide, bršljana pa tudi zaradi 

polomljenih vej. Potrebno je bilo najprej očistiti okolico in odstraniti slak, bršljan ali robido, nato pa 

zelo pazljivo izvesti obrezovanje. Pri tem jim je bila strokovna pomoč znotraj partnerstva v veliko 

pomoč. Nadalje, primanjkovalo jim je znanja glede razmnoževanja starih sadnih vrst in pravilne  vzgoje 

mladih dreves.  

 V okviru projekta so pridobili ogromno novih praktičnih znanj in pa tudi izkušenj, saj so pilotno 

posadili sadna drevesa pod stalnim mentorstvom strokovnjakov.  S posajenimi drevesi so pomladili 

obstoječ pašni travniški sadovnjak in s tem zagotovili, da bo tudi v prihodnje nudil tako sadje kot tudi 

senco živalim, ki se na tem območju pasejo.  

 Na kmetiji Pečar so vzpostavili visokodebelni sadovnjak ob hiši, v kombinaciji s pašo kokoši. 

Znanje, ki so ga dobili v okviru projekta bodo uporabili pri nameravani zasaditvi visokodebelnega 

sadovnjaka na večji površini z namenom pridobivanja ustreznega in kvalitetnega sadja za izdelavo 

cyderja. Na kmetiji se namreč ukvarjajo s predelavo jabolk v cyder, ugotovili so, da izdelava 

kvalitetnega cyderja brez starih avtohtonih sort jabolk ni mogoča. 

 Na kmetiji Slavec so na novo zasadili sadovnjak z avtohtonimi in tradicionalnimi sortami in 

sicer na površini, kjer v preteklosti ni bilo sadovnjaka zaradi vremenskih razmer in nadmorske višine. S 

podnebnimi spremembami se tudi vreme spreminja, zato so se odločili preizkusiti. Prvo leto po sajenju 

so vse sadike preživele zahvaljujoč dobremu načrtu in izvedbi zasaditve ter zaščite. Med sadikami se 

pase govedo in divjad. 

2.2. Načrtovanje in izvedba zasaditev visokodebelnih pašnih sadovnjakov  
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 Najprej je bilo potrebno zbrati informacije o klimatskih pogojih lokacij za napravo nasadov. 

Sledili so ogledi kmetij in lokacij obnove. Zbrali so se podatki o legi zemljišča, kvaliteti tal, o sadnih 

vrstah in sortah, ki uspevajo v okolici ter o željah in vizijah kmetij. Kmetije so vzele vzorce tal za analizo 

zemlje na osnovi katere je bil narejen gnojilni načrt. Lokacije za sajenje nasadov so se med seboj zelo 

razlikovale. Tako smo imeli opravka z dobrimi sadjarskimi legami in tudi netipičnimi. Za vsako lokacijo 

in kmetijo je bil potreben poseben pristop. Kmetije so pokazale veliko mero zanimanja in 

samoiniciative pri napravi in oskrbi nasadov. 

 Na kmetiji Jernejevi je analiza zemlje pokazala, da na obeh lokacijah primanjkuje fosforja, zato 

so obe območji izdatno gnojili z  ekološkim gnojilom Hypercorn. Jame so kopali strojno, nato pa jih 

skladno z navodili pripravili za sadnjo. Na lokaciji Na Griču so predhodno odstranili drevje in grmičevje 

ter korenine. Za obe lokaciji so izbrali stare sorte, ki so odporne na bolezni in škodljivce ter podnebne 

spremembe (suša, moča, pozeba … ). Upoštevalo se je tudi opraševalne odnose in dobavljivost sadik v 

drevesnici (Štivan).  

 Sorte na prvi lokaciji so nekoliko nižje in namenjene predvsem poletni oz. zgodno jesenski 

oskrbi s svežim sadjem (slive, češnje, hruške, lešniki, aronija, asimina, kutina, nešplja, ringlo). Zasajene 

so enakomerno po celotnem območju, ki je namenjeno paši perutnine, tako da bodo nudile zaščito 

pred neugodnimi vremenskimi pogoji.  

 Sorte na drugi lokaciji pa so (pozno) jesenske in namenjene ozimnici ter predelavi (poleg sliv in 

jablan, so še tepke, hruške, orehi in kostanji). Glede na težje talne pogoje na parceli Na Griču so 

jablane in hruške cepljene na sejancu. Močan koreninski sistem se bo tako bolje prilagodil na flišno 

zemljišče in kljuboval klimatskim spremembam. Parcela na Griču je dolga in ozka, zato je zasaditev eno 

vrstna. Izjema so le slive, ki bi bile posajene v dveh vrstah. Zaradi lažjega spravila pridelka bo ob enem 

robu zemljišča speljana zatravljena pot.  

 

 Na kmetij Volk so ob strokovni pomoči najprej določili lokacije, na njih izkopali sadilne jame in 

jih pustili nekaj časa odprte. Nato so ob ustreznem času v skladu s pripravljenim Načrtom za saditev 

posadili sadna drevesa. Pri izbiri sort jih je vodila ekološka in trajnostna usmeritev kmetije, zato so 

izbrali stare sorte, ki so odporne na podnebne spremembe. Sorte so bile usklajene tudi glede 

opraševalnih odnosov. Posadili so nekaj različnih sort jabolk: Goriška sevka, Kanadka, Carjevič, 

Krivopecelj in sorte hrušk: Viljamovka, Konferans in Junijska lepotica. Naredili so tudi analizo zemlje, ki 

je pokazala, da je pH (kislost) nekoliko višja a še vedno ugodna za uspevanje sadnih vrst. Prav tako je 

bila optimalna vrednost kalija. Analiza ni bila narejena na organsko snov. Iz načina pridelave (paša) se 

sklepa, da bi organske snovi moralo biti dovolj. Iz analize je bilo razvidno rahlo pomanjkanje fosforja, 

zato so  dodali gnojilo Hypercorn. 

 

 Podoben pristop k sajenju je bil izveden tudi na kmetiji Pečar in kmetiji Slavec. Na kmetiji 

Slavec je bila nujna uporaba kopača za kopanje jam na izrazito skeletnih tleh, ki jih je prekrivala tanka 

plast prsti. Zato je morala kmetija pripeljati nekaj kubikov dodatne prsti za sajenje sadik. Tudi zabijanje 

zaščitnih kolov je opravila s kopačem.  
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2.3. Zaščita sadik pred boleznimi, škodljivci in objedanjem 

 Za sajenje so bile izbrane sorte, ki so odpornejše na bolezni in tudi neugodne klimatske 

pogoje(zimske in spomladanske pozebe). Izdano je bilo priporočilo za redne obhode in opazovanje 

rasti. Škodljivci v prvem letu niso predstavljali večje nevarnosti. V primerih manjšega pojava 

škodljivcev pa so kmetije hitro ukrepale. Za razvoj sadik pa je bila neugodna tudi letošnja poletna suša. 

Zato je bilo potrebno sadike konstantno zalivati. 

 Na kmetiji Jernejevi so pri nasadu ob hiši  namenili pozornost predvsem zaščiti posajenih sadik 

pred kokošmi. Tako so spomladi zemljo okoli dreves zaščitili z mrežo, dokler se na novo posejana trava 

ni ukoreninila in tako kokošim preprečiti brskanje. Nato so mrežo odstranili, pustili so le nekaj večjih 

kamnov okoli debla, da kokoši ne bi zbrskale zemlje okoli korenin. Grmovnice so zaščitili z 1m visoko 

gosto mrežo in tako preprečili, da bi kokoši poškodovale poganjke. Na tej lokaciji zaščite pred divjadjo 

niso namestili, saj je na lokaciji večji del leta postavljena premična mreža za pašo kokoši. Od ostalih 

škodljivcev so se pojavile le uši in sicer v manjši meri.  

Sadno drevje, posajeno na Griču, so zaščitili pred divjadjo in sicer so okoli sadik namestili ca 2 m visoko 

mrežo. Sadike so bile posajene jeseni 2022, tako da pojava škodljivcev še ni bilo.  

 Na kmetiji Volk in Slavec  so v spomladanskem času nekatera drevesa napadli škodljivci, zato 

so morali v sodelovanju s Tamaro Urbančič in Janezom Gačnikom poiskati ustrezne načine za ekološko 

zaščito mladih drevesc.  

 Pred živalmi, tako domačimi kot divjimi, so na kmetiji Volk in Slavec postavili zaščito, ki je 

sestavljena iz treh kolov med katerimi je napeta mreža. Prvotno izbrana mreže se je izkazala za 

pomanjkljivo in je bilo potrebno dodati sloj mreže z manjšimi kvadratki, skozi katere živali ne dosežejo 

poganjkov. 

 Na kmetiji Pečar ni bilo posebnosti. Drevje se je zasadilo v skladu z načrtom. Zaščita sadik ni 

bila potrebna, ker na lokaciji zaenkrat še ni divjadi, obtežba s kokošmi pa je bila tako majhna, da do 

brskanja ob sadikah ni prihajalo. 

2.4. Usposabljanje lastnikov in članov kmetij glede zasaditve in vzdrževanja 

sadovnjakov 

 Za namen izdelave načrta zasaditev so bili izvedeni ogledi kmetij, ki so se jih udeležili tudi člani 

drugih partnerskih kmetij. Pri tem so se veliko naučili, saj je vsaka kmetija imela svoje specifike, ki jih je 

bilo potrebno upoštevati pri načrtovanju vzpostavitve visokodebelnega sadovnjaka. 

 Prvo izobraževanje o pomenu visokodebelnih pašnih sadovnjakov in načrtovanju nasadov je 

potekalo preko ZOOMA, vsa kasnejša izobraževanja pa na kmetijah. Na izobraževanjih so se kmetije 

seznanile z načrtovanjem zasaditve visokodebelnega pašnega sadovnjaka, s pripravo načrta zasaditve, 

s postopki sajenja, postavitvijo zaščite, varstvu pred boleznimi in škodljivci ter oskrbe in vzgojo sadik. 

Podana so bile tudi znanja o oživitveni rez in oskrbi starejših travniških sadovnjakov.  
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2.5. Povzetki ugotovitev z delavnice na kateri so sodelovali strokovnjaki kmetijstva in  

naravovarstva: 

 
 Včasih se obesi preveč naravovarstvenih vsebin na kmetijski prostor, kmetu na pleča, ki jih izvaja 

napol brezplačno. Potrebne so boljše spodbude za to dejavnost. Če primerjamo koliko bi bila 

vrednotena ista storitev komunalnega  podjetja, vidimo, da je delo kmeta še vedno podcenjeno. 

 Potrebno je sodelovanje naravovarstvenikov pri vzpostavitvi in vzdrževanju VPS. 

 V komunikaciji z MKGP je nujno poudarit, da VPS drugačen kot intenzivni nasad, da je to dodatna 

ponudba kmetij, ki vpliva na izgled krajine, turizem, ohranjanje tradicije, ekološki pomen. 

 Predlaga se dodaten ukrep PRP: Spodbujanje VPS, ker je pomemben tudi izgled krajine. Primer 

dobre prakse iz Francije, kjer država daje znatne spodbude za ohranjanje VPS. 

 Zgledi za vzdrževanje in zasaditve VPS v Sloveniji so; v glavnem pa potekajo preko projektov, zato 

je potrebno spodbujati tudi projektno dejavnost. 

 Prednost VPS so stare sorte. Potrebno bi bilo dati prestižno  vrednost starim sortam 

npr.«premium sevka«.  Potrebno je predlagati MKGP-ju reklamiranje starih sort tudi na ta način.  

 Občine imajo različne okoljsko prostorske plane. Primer občine Sevnica, ki ima napisano, da 

morajo lastniki okoli hiš zasaditi avtohtone sorte dreves. Ta primer dobre prakse je potrebno širiti. 

 Na KSS je premalo strokovnjakov za  izvedbo takšnega pristopa kot smo ga imeli v projektu!    

 Apelirat na KGZS ali MKGP za povečanje števila strokovnjakov za svetovanje na področju VPS. 

 Institucije naj bi začele promocijo ohranjanja VPS. 

 Potrebno je tudi izvajat usposabljanje na terenu v manjših skupinah. Včasih se nabere tudi po 40 

poslušalcev in ne morejo vprašati in spremljati, kar jih zanima. 

 Problem je tudi pomanjkanje interesentov s strani kmetij. Potrebno poiskati ljudi, ki jih zanimajo 

VPS in tem dat podporo. 

 Nujno spodbujat povezovanje pridelave in predelave.  

 Odločilne so subvencije, ki sedaj podpirajo travnike, ne VPS. 

 Spodbujati ciljne skupine: mladi (dajo veliko na zdravo hrano) in mladi upokojenci (ponosni na 

dosežke, užitek pri pridelavi sadja). Spodbujati medgeneracijsko sodelovanje. 

 Kmetje potrebujejo nekoga, ki jim večkrat na terenu svetuje. 

 Več se je potrebno posvečati delu z mladimi. Vključevanje mladih zahteva drugačne pristope, ker 

so tudi njihove potrebe drugačne. Zato so potrebni novi načini prenosa znanja, predvsem kar  

zadeva  mlade. Potrebno razviti nov pristop prenosa znanja na mlade z uporabo digitalizacije.  

 Delati je potrebno z mentorji šolskih vrtov. 

 VPS imajo višje stroške in so jabolka primerna več ali manj za predelavo. Zato ne morejo 

konkurirati intenzivnim sadovnjakom.  Poudarjat tudi druge vidike VPS, ki posredno prinesejo 

ekonomski učinek (turizem, zdravje…). 

 

2.6. Ocena izvedljivosti predlagane rešitve v prakso: 

 
Predlagana rešitev je vsekakor izvedljiva ob upoštevanju sledečega: 

 

 Nujen je sistematični in temeljit pristop k načrtovanju VPS. Takšen pristop se je v projektu 

izkazal za odličen. 
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 Svetovalec mora večkrat v živo obiskati kmetijo in svetovati. 

 Potrebno je izvajanje delavnic in izobraževanj na terenu za manjše skupine kmetov, da lahko vsi 

spremljajo dogajanje. 

 Nujno je potrebno posvetiti dovolj pozornosti in sredstev dobri zaščiti dreves ter negi v prvem 

letu. 

 Potrebno je sodelovanje tudi z naravovarstveniki glede ohranjanja biotske pestrosti. 

 Potrebno je s promocijo povečati vrednost sadja avtohtonih in tradicionalnih sort, da bo 

pridelava tudi ekonomsko upravičena. 

 

 

3. Problemi in posebnosti pri prenosu predlaganih rešitev v prakso  
 

3.1. Načrti vzpostavitve in oskrbe visokodebelnih pašnih sadovnjakov 

 Pri načrtovanju je bilo kar nekaj dilem pri izbiri sadnih vrst in sort, saj se nekatere lokacije ne 

uvrščajo med tipične sadjarske lege. Meteorološki podatki kažejo določeno situacijo, vendar pa je bilo 

potrebno upoštevati tudi klimatske spremembe. Potrebno je bilo poiskati neko vmesno pot in 

predvideti sorte, ki se bodo v danih razmerah najbolj obnesle. Prav tako je bilo pri zasnovi nasada 

upoštevati, da je polovica kmetij sadjarskih začetnikov. Tudi z oskrbo z domačimi živalmi v mladih 

nasadih stroka nima veliko izkušenj zato je bilo potrebno najti rešitve za vsako lokacijo posebej. 

 

 Na kmetijah problemov pri pripravi načrta za zasaditev nismo zaznali. Nam je bilo pa v veliko 

pomoč  to, da sta pri pripravi načrta sodelovala strokovnjaka. V kolikor bi se tega lotili sami, bi 

potrebovali veliko več časa in raziskovanja, da bi prišli do podobnega rezultata. Tako pa smo tekom 

projekta dobili vse potrebne informacije in navodila, da je sama priprava na sadnjo in kasneje sadnja, 

stekla brez zapletov.  

 

Načrti vzpostavitve visokodebelnih pašnih sadovnjakov vsebujejo naslednja poglavja:  

1. Osnovna predstavitev kmetije in značilnosti območja (opis kmetije, lega, klima, padavine, 

temperatura, veter) 

2. Izhodiščno stanje visokodebelnega pašnega sadovnjaka ( kratek opis zemljišča za zasaditev, 

lokacija, analiza zemlje in priporočilo) 

3. Lokacija, navodila glede zasaditve, sadni izbor, skica zasaditve, zemeljska dela (navodila za 

sajenje, priprava tal, sadilni načrt, razporeditev sadnih vrst in sort, količenje, izkop jam, 

ravnanje s sadikami, sajenje, postopek sajenja, zalivanje) 

4. Zaščita drevja (varstvo in zaščita drevja ob in po sajenju, zaščita pred divjimi in domačimi 

živalmi 

5. Vzgoja in nega visokodebelnega pašnega sadovnjaka (kratkoročni plan del glede na sezone, 

dolgoročni plan del glede na sezone, koledar opravil v sadovnjaku) 
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3.2. Izvedba pilotnega preizkusa  
 

 Pri izvedbi pilotnega projekta ni bilo večjih težav. Kmetije so se izkazale z izvedbo postavitve 

nasadov in iskanjem ustreznih rešitev. Eden od problemov se je pokazal pri nabavi sadik. V drevesnicah 

primanjkuje ekoloških sadik ustrezne kvalitete. Za visokodebelne pašne sadovnjake bi bile ustrezne 

dvoletne sadike, ki bi imele že izoblikovano deblo višine 2 m. Vendar takšnih sadik v Sloveniji ni v 

ponudbi drevesnic. Prav tako je pomanjkljiv izbor starejših sort. Nekaj težav je predstavljalo daljše 

sušno obdobje in pomakanja vlage v tleh. Kljub zalivanju se sadike niso razvile do takšne mere, kot bi 

se v normalnih pogojih. 

 

 Na kmetiji Jernejevi in na kmetiji Slavec je bilo na lokacijah pri kopanju jam precej kamenja, ki 

so ga odstranili in posledično je bilo potrebno zagotoviti dodatno zemljo. Sama sadnja, vključno s 

pripravo terena, sadilnih jam, zemlje, gnoja ipd. je vzela precej več časa, kot so prvotno načrtovali. 

Vendar pa menijo, da je to pravi način, da se nameni pozornost oziroma da se ustrezno izvede vse faze 

sadnje. Saj lahko le v tem primeru zagotovijo optimalne pogoje za rast posajenega sadnega drevja.  

 Na kmetiji Volk in Slavec so nekaj sadik kljub zaščiti poškodovale živali, kar je nekoliko 

zaustavilo njihovo rast. Pomembno je dobro pripraviti zaščitno ograjo, sicer je ves trud zaman. 

 

3.3. Usposabljanje lastnikov in članov kmetij 
 

 Usposabljanja, ki so se jih udeležile vse kmetije v sklopu projekta, so bila zelo koristna. 

Predvsem je bil uporaben prikaz različnih opravil, vezanih na sadnjo in oskrbo sadik. Kmetije so 

mnenja, da bi se vsakdo, ki si želi postaviti (visokodebelni) sadovnjak, moral udeležiti takih 

usposabljanj.  

 Kmetijam manjka strokovno znanje za uspešno vzpostavitev in nego visokodebelnih nasadov. 

Na kmetiji Volk so že pred vključitvijo v projekt nasadili sadna drevesa, vendar so bili pri tem bistveno 

manj uspešni kot tokrat, ko so se aktivnosti izvajale po navodilih sodelujočih strokovnjakov. Ob 

zaključku projekta so bistveno izboljšali svoje znanje, ki ga bodo uporabljali tudi v prihodnje. Predvsem 

so bila pomembna znanja s področja rezi in zaščite pred škodljivci, pa tudi lastnosti različnih sadnih 

vrst.  

3.4. V okviru projekta izdelan priročnik  
 

 V okviru projekta je bil izdelan priročnik za vzpostavitev in vzdrževanje visokodebelnega 

pašnega sadovnjaka, ki je enostaven, nezahteven ter razumljiv vsakemu bralcu. Poudarjeno je bistvo, 

brez zapletatanja v podrobnosti, ki so opisane v mnogovrstni strokovni literaturi. Namen priročnika je, 

da zainteresirani  za saditev in nego dreves, dobijo ključne in jasne napotke.  Priročnik za vzpostavitev 

in oskrbo visokodebelnega pašnega sadovnjaka  predstavlja zbir strokovnih podlag in praktičnih 

rešitev.  Dosedanji uporabniki so ga pohvalili. 
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 Poglavja v priročniku so: 

1. Uvodni del 

2. Osnovne značilnosti visokodebelnih pašnih sadovnjakov 

3. Zasnova in načrt zasaditve visokodebelnega pašnega sadovnjaka 

4. Sajenje 

5. Vzgoja in nega  dreves 

6. Varstvo in zaščita 

7. Oživitvena rez in oskrba starejših dreves 

8. Zaključek 

 

 

 

4. Koristi predlaganih rešitev za kmetijsko gospodarstvo 
 

4.1. Ekonomske ali finančne koristi 
 

⮚ Izgled krajine je za kmetijo, ki se ukvarja s turizmom pomemben. Visokodebelni pašni 

sadovnjak pomembno oblikuje kulturno krajino. 

⮚ Paša v kombinaciji z drevjem je ekonomsko učinkovita, saj živali gnojijo drevje, ki jim nudi 

senco in zavetje. Živali se ob tem boljše počutijo, kar vpliva na prirast. 

⮚ Visokodebelna drevesa ob primerni negi  dolgoročno bogato obrodijo sorte jabolk, ki so vse 

bolj cenjene v predelavi zaradi pestrosti okusov predvsem  pri predelavi v sok, kis in cyder 

(jabolčno vino), sadna žganja, suho sadje… 

 

4.2. Okoljske koristi 
 

⮚ Ohranjanje kulturne krajine in habitatnih tipov. 

⮚ Ohranjanje biodiverzitete kulturnih rastlin in živalskega sveta ter ravnovesja v naravi. 

⮚ Prilagajanje na podnebne spremembe, saj visoka drevesa ustvarijo posebno mikroklimo, 

nudijo senco živalim in nižajo temperaturo v okolju, zaradi česar je pokrajina v vročinskih 

valovih manj ali kasneje ožgana od sonca, kot bi bila brez dreves. 

⮚   Visokodebelna drevesa imajo pomembno vlogo pri preprečevanju erozije na strmejših 

zemljiščih. 

⮚ Ohranjanje tradicionalnih in sonaravnih načinov kmetovanja. 

⮚  Ohranjanje genskega materiala avtohtonih in tradicionalnih sort. 

⮚ Ničelna poraba klasičnih FFS. Ekološka sredstva za zaščito sadik se uporabi le v prvih letih rasti, 

v našem projektu ni bilo potrebno. 

⮚ Ničelna poraba mineralnih gnojil.  
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4.3. Socialne koristi 
 

⮚ Dvig narodne zavesti. Ko se začneš ukvarjati z ohranjanjem visokodebelnih dreves, začutiš 

hvaležnost do prednikov, se čudiš vrstni pestrosti  in občutiš nemoč pri pomlajevanju / 

precepljanju dreves, saj družba temu ne posveča ne zanimanja ne dovolj sredstev za izvedbo. 

⮚  Izobraževanje mladih ob delu s svojimi starši. 

 

 

5. Vpliv predlaganih rešitev na okolje 

 

Predlagane in izvedene rešitve imajo pozitiven vpliv na okolje, saj:  

 Čiščenje in vzdrževanje površin ter tudi pravilna nega visokodebelnih dreves vodi do ponovne 

vzpostavitve čudovite kulturne krajine, ki jo ta drevesa nudijo. Primer: kmetija Volk 

 S pravilno nego dreves se ohranja rodnost dreves in s tem pestrost sadežev, ki jih v trgovini ni 

moč kupiti, nudijo pa svojevrsten okus ter bogastvo vitaminov in vonjav. Ohranjanje 

biodiverzitete kulturnih rastlin torej. Na kmetiji Volk so v okviru projekta uspešno precepili 

tudi staro jablano Tišlarko, edino, ki je še ostala v vasi in se naslednje leto posušila.  

 Z ohranjanjem visokodebelnih sadovnjakov se ohranja tudi specifičen habitat flore in favne, 

kar smo opazili pri ogledu na vseh kmetijah, ko smo prepoznali različne metulje, žuželke in 

celo paleto rastlin.  

 Visokodebelni sadovnjak v vročih dneh nudi posebno, hladnejšo mikroklimo, kar ugodno 

vpliva na razne živali, predvsem domače, ki se pasejo pod drevesi. 

 Preprečevanje erozije na strmejših legah. 

 Paša živali v kombinaciji z drevesi se je na vseh treh kmetijah  izkazala kot odlična ob 

predpostavki, da se temeljito zaščiti mlade sadike.  Živali s svojimi iztrebki gnojijo okolico 

sadik in tako olajšajo delo.  Zaščite niso uporabili le na kmetiji Pečar, ker je bila gostota 

kokoši tako nizka, da ni prihajalo do kljuvanja brstov ali brskanja ob sadikah. 

 Pri vzpostavitvi in vzdrževanju VPS ni potrebno uporabljati klasičnih FFS in mineralnih gnojil. 

V kolikor se v prvih letih pojavijo težave, se jih odpravi z ekološkimi pripravki. Gnoji se z 

hlevskim gnojem. V kolikor analiza tal pokaže pomanjkanje določenega elementa se izbere 

ekološko gnojilo s tem elementom. 

 Z ohranjanjem visokodebelnih pašnih sadovnjakov se prispeva k ohranjanju habitatnega tipa 

»Mezotrofni do evtrofni gojeni travniki”. 
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6. Ugotovitve in priporočila 
 

Na podlagi zgoraj navedene analize smo prišli do naslednjih ključnih ugotovitev: 

1. Kmetijam manjka strokovno znanje za uspešno vzpostavitev in nego visokodebelnih nasadov.  

2. Ob zaključku projekta so kmetije bistveno izboljšale svoje znanje, ki ga bodo uporabljale tudi v 

prihodnje.  

3. Zelo uporaben je tudi priročnik, ki je nastal v okviru projekta. 

4. Mreža za zaščito dreves mora biti dovolj gosta po celotni višini in ne samo v spodnjem delu. 

Pomembna je dobro postavljena zaščita dreves, kar se je izkazalo na sodelujočih kmetijah. 

5. Nasad potrebuje konstantno kontrolo in nego, saj se v vsakem obdobju leta nekaj dogaja. Le s 

pogostim obiskom sadovnjaka (najmanj 1x na teden) se lahko pravočasno reagira, če je 

rastlina na kakršenkoli način ogrožena (bolezni, škodljivci, suša in podobno). 

6. Visokodebelni pašni sadovnjaki potrebujejo zelo veliko časa, da se vzpostavijo, da drevesa 

zrastejo do končne višine in polne rodnosti, verjetno je ta doba zelo blizu 10 let. V tem času 

mora kmet zelo veliko dela investirati v nego nasada, da ne omenjamo s tem povezanih 

stroškov. Pri tem ni nobene garancije, da toča ali vetrolom ne bosta drevje v tem času ali 

kasneje uničila. 

Menimo, da bi morali veliko več pozornosti nameniti negi in ohranjanju obstoječih 

visokodebelnih dreves, ki pogosto ostajajo zaraščena in zanemarjena. 

7. V luči prilagajanja na podnebne spremembe so se pokazala obstoječa drevesa, ki so bila 

obrezana, zelo učinkovita zaščita živalim pred poletno pripeko. Dokaj dobro so ta stara drevesa 

(slive in jablane) prenesla tudi sušo, saj je bil pridelek kljub pomanjkanju padavin dober. 

8. Z nego obstoječega visokodebelnega sadovnjaka pri Volkovih, je prišla do izraza vsa lepota 

kulturne krajine, ki jo nudi tovrstno drevje. 

9. Potrebno je več pozornosti posvečati ohranjanju visokodebelnih sadovnjakov  tudi  zaradi 

ohranjanja biodiverzitete tako starih sort kot posebnega habitata za floro in favno. 

10. Priporočamo, da se na državni ravni  več energije in sredstev vloži v ohranjanje visokodebelnih 

pašnih sadovnjakov, ki so izjemno pomembni za ohranjanje kulturne krajine in biodiverzitete.  

11. Nujno je sodelovanje KSS na terenu ter sodelovanje z naravovarstveniki. 

12. Potrebno je vzpostaviti »premium« kvaliteto sadja pridelanega na tovrsten način, da bo 

ekonomski rezultat boljši ter s tem tudi zanimanje za vzpostavitve in oživitve VPS. 

13. Vse naštete ugotovitve in priporočila strokovnjakov opisana v poglavju 2.5. 

14. S projektom smo dokazali, da se s pravilnim pristopom da doseči  dober rezultat, zato 

priporočamo, da se tovrstna praksa razširi. 


