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Predstavitev Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije (ZDEKS): 

    

 Ustanovljena 24. septembra 2017 in povezuje  6 regionalnih združenj: 

     - Združenje ekoloških pridelovalcev in predelovalcev Deteljica 

     - Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine 

     - Združenje za ekološko kmetovanje Gorenjske 

     - Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske 

     - Združenje za ekološko kmetovanje SV Slovenije 

     - Društvo EKO Istra 

 

   Skupaj šteje okrog 400 članov 

 



 

        

   Naloge ZDEKS: 

 zastopanje interesov slovenskih ekoloških kmetov 

 povezovanje in sodelovanje  

 vsestransko spodbujanje razvoja ekološkega kmetijstva 

 povečanje samooskrbe z ekološko hrano v Sloveniji 

 promocija ekološko pridelane hane 

 sodelovanje s sorodnimi NVO v Sloveniji in v tujini – IFOAM 

 izobraževanje članstva (ogledi dobih praks, delavnice na terenu, predavanja, 
ogledi sejmov…) 

 



 

  Zavzemamo se za: 

  prenos znanja v ekološko kmetovanje 

  bolj poglobljeno generično promocijo 

  prepoved uporabe FFS na VVO  

  več raziskav na področju ekološkega kmetovanja 

  sodelovali pri pripravah ANEKa in SN SKP in drugih zakonodajnih predlogih 

(ZkM, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Pravilnik o EKO..) 

 



 

Kako zmanjšati uporabo kemičnih 
sintetičnih pesticidov brez zmanjšanja 
pridelka?  

 
    z uporabo načel ekološkega kmetovanja 

    z uporabo načel biodinamike 

  



 iskanje alternativ – raziskave v smeri proizvodnje naravnih sredstev proti 

škodljivcem 

 ozaveščanje  o stranskih učinkih uporabe FFS in drugih kemičnih pripravkov v 

kmetijstvu - nevarni pesticidi se kopičijo tudi v človeškem organizmu, ne le v tleh 

(ranljive skupine…) 

 izobraževanja o stranskih učinkih FFS za kmete, kmetijske svetovalce in 

odločevalce 

 nadzor nad uporabo pesticidov 

 



 v določenih primerih se zahteva uporabo kemičnih sredstev za 
zatiranje škodljivcev tudi v eko kmetovanju: 

 Obvezna trikratna uporaba eko insekticida na osnovi piretrina za 
zatiranje Ameriškega škržatka - prenašalca karantenske bolezni zlate 
trsne rumenice. Gre za veliko povečanje stroška pridelave eko 
grozdja, ki znaša ob obveznih 3 tretiranjih s predpisano količino 
1,6L/ha skupaj 4,8L/ha ob ceni 85€/L skupaj 408€, kar je vsaj 300€ 
več kot je cena zatiranja v konv. pridelavi grozdja.  
 

 Problem je, ker so kontrole inšpekcije in te silijo v uporabo, čeprav 
nimaš niti ene okužene trte v vinogradu. V Avstriji na primer imajo 
vinogradniki na izbiro piretrin ali dve drugi sredstvi, ki nista tako 
škodljivi za koristne organizme in ne tako dragi. 



CILJI: 

 ozaveščanje javnosti o posameznih oblika pridelave hrane 

 ekološko kmetovanje - „manj je več“ - kvaliteta!!! 

 dokazano, da so hektarski donosi enaki ali celo višji kot v integrirani ali 

konvencionalni pridelavi 

 trditev z več ekološkega kmetovanja bomo „lačni“, ne drži 

 več bo ekološko pridelane hane, manj bo zavržene hane 

 podnebne spremembe 

    



 

 Hrana je gorivo in gradbeni material za naše telo, zato naj bo hrana  

 



Hvala za pozornost! 

www.zdeks.si 
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