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Cilj tega poglavja
Akvaponsko kmetovanje je kombinacija gojenja rastlin brez zemlje ter gojenja rib in pridobiva
veliko popularnost po vsem svetu. Sistem akvaponike je zelo pomemben način pridelave hrane
v prostorih, ki so omejeni, podnebno ranljivi in s slabimi okoljskimi razmerami. Akvaponski
sistem ponuja pomemben potencial za trajnostno izboljšanje rasti rastlin, pridelave hrane,
kakovosti hrane in zanesljive preskrbe s hrano. Pomanjkanje znanja in razumevanje pravilnega
izvajanja tehnik in strategij akvaponike sta glavna omejevalna dejavnika za akvaponsko
kmetovanje. Akvaponski sistem je strogo voden in združuje učinkovite stopnje biološke
varnosti, zmanjšuje tveganje zunanje kontaminacije in bolezni ter ustvarja visokokakovosten
donos brez pesticidov in sintetičnih gnojil. Dobro razumevanje akvaponike je lahko koristno za
izboljšanje proizvodnje hrane v urbanih okoljih, industrijske proizvodnje hrane na podeželju in
manjših kmetijskih dejavnosti v državah v razvoju in nerazvitih državah. Zato je to poglavje
osredotočeno na razprave o različnih akvaponskih sistemih oblikovanja in vzdrževanju
akvaponskih komponent za gojenje zdravih in s hrano bogatih rib in rastlin.
Ključne besede: Akvaponika, ribe, rastline, proizvodnja hrane, upravljanje s hranili, izzivi
akvaponike.

Uvod
Svetovno prebivalstvo hitro narašča in naj bi do leta 2050 doseglo 12 milijard. Trajnostna
pridelava hrane je glavna skrb znanstvene skupnosti, ker se v svetu dogajajo nekatere
spremembe, ki bodo v prihodnjih letih vplivale na preživetje milijard ljudi . Nedavni napredek
v znanosti in tehnologiji je močno spremenil različne sektorje in olajšal življenje po vsem svetu
(Jha et al., 2019).
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Medtem

ko

je

bil

razvoj medicinskih znanosti v bistvu koristen za trajnostno izboljšanje življenjske dobe in
stopnje preživetja, je na žalost ves ta napredek in razvoj potekal na račun velike škode za tla in
zdravje okolja, kar je negativno vplivalo na splošno stanje pridelave hrane v skoraj vseh
državah. Vsi ti dejavniki so znanstveni skupnosti ustvarili velike izzive za prehranjevanje sveta
in se po najboljših močeh trudijo razviti tehnološke in znanstvene inovacije za trajnostno
izboljšanje proizvodnje hrane (Gainer et al., 2019).
Svet se sooča z veliko negotovostjo zaradi globalnega segrevanja, onesnaženja tal, poslabšanja
okolja in podnebnih sprememb. Akvaponika lahko v takih okoliščinah znatno poveča možnost
za izboljšanje kakovostne proizvodnje hrane in preskrbe s hrano. Zato je to poglavje
osredotočeno predvsem na razpravo o glavnem konceptu akvaponike, njenih sestavnih delih in
dejavnikih upravljanja za trajnostno proizvodnjo hrane.

Kaj je akvaponika?
Po mnenju Aquaponic Gardening Community je akvaponika gojenje vrst rib in rastlin v
recirkulirajočih ekosistemih. Uporablja naravne bakterijske krogotoke za pretvorbo odpadkov,
ki jih proizvajajo ribe, v rastlinska hranila. Akvaponika je okolju prijazno gojenje hrane, ki
uporablja ribogojstvo in hidroponiko. V akvaponiki nam ni treba zavreči uporabljene vode ali
filtrata. Poleg tega ni treba dodajati kemičnih gnojil (Berstein, 2011).
Akvaponiko lahko sistemsko opredelimo kot specializiran sistem pridelave z uporabo rastlin in
vodnih organizmov, pri katerih se skoraj 50% hranil, pridobljenih iz vodnih organizmov, ohrani
za rast in razvoj rastlin (Palm et al., 2018).
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Slika 1: Akvaponski krogotok (Bernstein, 2011)

Hidroponika je gojenje rastlin brez uporabe zemlje, kemičnih hranil in vode (Stout, 2013). Izraz
hidroponika pomeni delovanje vode (Bernstein, 2011). Akvakultura je gojenje vodnih živali in
rastlin v naravnem ali nadzorovanem sladkovodnem ali morskem okolju. Prva uporaba
ribogojstva sega v peto stoletje pr. n. št. na starodavno Kitajsko. Ljudje so ujeli mlade ribe in
jih krmili v umetnem okolju. Akvakultura je bila znana tudi v rimskem imperiju in starem
Egiptu (Bernstein, 2011). V akvaponiki se sistem ribogojstva (RAS) pogosto uporablja kroženje
vode in hranil, saj je gostota rib zelo velika.
Če združimo hidroponiko in akvakulturo, lahko rešimo veliko težav, ki bi se pojavile. Draga
sintetična kemična hranila v hidroponiki nadomesti poceni krma za ribe, prav tako pa moramo
izvreči hranilno raztopino, če je rastline ne porabijo. Za namakanje rastlin je potrebna velika
količina vode, ki se ji lahko izognemo z recirkulacijo vode skozi biofiltre. V primerjavi z
akvaponiko je bolj le-ta produktivna kot le akvakultura in hidroponika. Akvaponika mora biti
ekološka, saj lahko zdravljenje z ribami vpliva na rastline in obratno (Bernstein, 2011).
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Postavitev akvaponike
Sistem akvaponike je v veliko pomoč pri izogibanju različnim izkoristkom virov v običajnem
kmetijstvu in z optimalnim vzdrževanjem zagotavlja trajnostno rast rastlin in proizvodnjo
hrane. Uspeh in učinkovitost akvaponike pa je odvisna od različnih dejavnikov, kot so varnost
načrtovanja sistema, vplivov akvaponike, nadzora pH vode v sistemu, sprejemljivosti obsega
hranilnih snovi, tehnologije filtracije in prezračevanja, pravilnega kombiniranja rib in
rastlinskih vrst, mikrobne populacije, kakovosti in količine ribje krme, ravni dušika in
obvladovanja napadov škodljivcev. Ti dejavniki so najpomembnejši za sistem upravljanja in
jih je treba ustrezno nadzorovati z uporabo inženirskih, kmetijskih, kemičnih, vrtnarskih in
akvakulturnih pristopov (Yep and Zheng, 2019).
Preden načrtujemo akvaponiko, za potebe podjetja ali domače uporabe, si moramo odgovoriti
na nekaj preprostih vprašanj. Ta so ‘’Zakaj’’, ‘’Kje’’, ‘’Kdaj’’ and ‘’Kdo’’.
Zakaj ste se odločili za akvaponiko? Bi radi eksperimentirali z akvaponiko? Otrokom pokazati,
kaj to je in jih naučiti o alternativnih, trajnostnih načinih gojenja rib in rastlin? Ali pa želite
zmanjšati svoje stroške hrano? Ali želite pridelati svežo zelenjavo, sadje, zelišča in ribe? Morda
želite komercialno spletno mesto? Vprašanje ‘’Zakaj?’’ naj bi ostalo v vaših mislih ves čas
načrtovanja akvaponskega sistema.
Kje je naslednje vprašanje, na katero moramo odgovoriti. Torej, kje boste namestili akvaponski
sistem? Kakšno podnebje imate? Ali lahko svoje rastline pospravite v rastlinjak ali uporabite
kakšno sobo v hiši ali drugi zgradbi? Ali obstajajo kakšne druge omejitve za vaš sistem?
Upoštevati morate, da so bakterije vaš motor za biofilter in jih nočete ubiti z zamrzovanjem ali
kuhanjem pri neprimernih temperaturah.
Tretje vprašanje je ‘’Kdaj’’. Kdaj želite zagnati akvaponski sistem? Bakterije bodo potrebovale
nekaj časa, da zrastejo v ustrezni količini, zato moramo to upoštevati. In potem, ko bo vaš
biofilter poln, boste dobili ribe in rastline? Zelo pomemben je tudi ta '' živi '' del akvaponskega
sistema.
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Zadnje vprašanje je ‘’Kdo?’’. Kdo bo skrbel za sistem? Ali ima ta oseba še kakšno drugo
odgovornost? Ali je treba razmišljati o drugih stvareh, na primer o višini te osebe, o čem, kar
je treba prilagoditi? Če je tako, je pomembno vedeti, kako načrtovati akvaponski sistem
(Bernstein, 2011).

Načrtovanje sistema
Akvaponski sistem v odprtem ribniku
Koncept odprte akvaponike v ribnikih je bil razvit predvsem v Aziji in je osredotočen na
uporabo soma in tilapije. Ta zasnova sistema akvaponike je stroškovno učinkovita metoda za
vključevanje pridelave rastlin in rib. Ta sistem uporablja malo energije in tehničnih komponent
ter zahteva minimalno uporabo prezračevanja, pretoka vode in vodnih črpalk. Eden glavnih
sestavnih delov tega sistema je umetni ribnik, ki je pametno založen z vrstami rib, bodisi z
monokulturo bodisi s polikulturo. Gnojila se dodajajo tudi za izboljšanje zdravstvenih in
razvojnih procesov gojenja rastlin. (Palm et al., 2018).

Domača akvaponika
Ta sistem temelji na uporabi klasičnega koncepta akvaponike in je osredotočen na skupno
gojenje rib in rastlin v povezanih in zaprtih sistemih. Ti sistemi vključujejo hobi in mini
instalacije, za njih pa je značilna majhna količina ribjih rezervoarjev, majhna površina sajenja
in velika gostota naselitve. Imajo samo en akvarij ali sistemski rezervoar in mini hidroponsko
enoto z majhno površino približno 2 m2. Ti sistemi se lahko uporabljajo samo za okrasne ribe
in omogočajo neposredno plavanje rastlin na vodni gladini (Palm et al., 2018).
Razširjene različice teh sistemov ponujajo ločevanje akvakulture in hidroponskih enot in
temeljijo na uporabi notranjih akvarijskih filtrov. Medtem so večji sistemi lahko opremljeni
tudi z usedlinami in recirkulacijskimi komponentami. V takšnih napravah je za premikanje vode
uporabljena gravitacija, večino vode pa je mogoče črpati nazaj v akvarij. Vendar je potrebno
dodatno prezračevanje, da se ohrani zdravje in rast rastlin. Domače konstrukcije za rastline in
pridelavo rib so znane tudi kot dvoriščna akvaponika in temeljijo na uporabi večjih akvarijev.
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Polkomercialni in manjši sistemi
Ti akvaponski sistemi temeljijo na tehnični širitvi proizvodnih površin in funkcionalnih
komponent. Več kot eno hidroponsko enoto in ribje cisterne se lahko uporabljamo za
razporejanje rastlin in rib. Rast in pridelavo rib in rastlin je mogoče optimizirati z uporabo
mehanskih in bioloških filtrirnih enot ter tehnik podsistema. Te sisteme je mogoče vgraditi tudi
na strehe v urbanih skupnostih in uporabiti eno črpalko za kroženje vode. Ta sistem zahteva
nekaj dodatnih premislekov glede zdravja rib, stabilnosti sistema in nadzora nad mikrobi (Love
et al., 2015).

Veliki akvaponski sistemi
Ti sistemi ponujajo največjo možno pridelavo rib in rastlin, vendar zahtevajo nekatere posebne
vodstvene veščine, visoke operativne stroške, mehanizacijo in informatizacijo za spremljanje
prevladujočih pogojev in kakovosti akvaponskih komponent. Običajno so ti sistemi nameščeni
v nadzorovanih rastlinjakih in zagotavljajo donos za večje trge (Greenfeld et al., 2019).

Posebni akvaponski sistemi
Nedavni napredek v znanosti in tehnologiji je ponudil spremenljive in zelo učinkovite zasnove
akvaponskih sistemov, zdaj pa jih je mogoče vgraditi tudi v živo steno in navpične vrtne
komponente, da se poveča proizvodnja biomase. Trenutno obstajajo različni modeli vertikalnih
in vodoravnih akvaponskih sistemov, ki jih je mogoče upravljati z uporabo baterijskih, vetrnih
in sončnih tehnologij.

Poplavljanje in odcejevanje
Je najpreprostejši postopek med vsemi drugimi sistemi in ga je zelo enostavno ločiti in izdelati.
Ta zasnova uporablja sistem razmerja 1: 1 za povečanje prostornine rastnih gred za prostornino
bazenov z ribami in je primernejša za manjše akvarijske akvaponske sisteme. V tem sistemu so
gredice postavljene nad bazene z ribami. Vodo iz akvarija je treba črpati do rastnih gred. Voda
se od rastnih gred do bazena z ribami vrne z gravitacijo. Prednost tega načina je v tem, da jo je
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enostavno
zgraditi in upravljati ter ne potrebuje zbiralnika. Ne morete pa dodati še ene gredice, saj bo ob
vsakem poplavnem ciklu iz akvarija izčrpano preveč vode (Bernstein, 2011).

Slika 2: Osnovni sistem poplavljanja in odcejevanja (Bernstein, 2011)

Naslednja stopnja osnovnega sistema poplavljanja in odcejevanja je dodajanje zbiralnika. Voda
iz rastnih gred gravitacijsko teče v zbiralnik in se nato prečrpa v rezervoarje za ribe. Vodo iz
zbiralnika lahko črpate v bazene z ribami stalno ali preko plovca, ko voda v posodi doseže
določeno raven. Voda v akvariju ostaja na konstantni ravni zaradi prelivne cevi, ki vodi do
rastnih gred. Prednost sistema je, da so akvarij in rastne grede za gojenje na isti ravni. Vključena
je tudi samo ena črpalka. Sistem ima eno pomanjkljivost. Rastne grede morajo biti na popolni
ravni, da ta sistem deluje. Druga stvar, ki jo je treba upoštevati, je, da mora biti zbiralnik dovolj
nizek, da je lahko pod rastnimi gredicami. Hkrati mora imeti dovolj prostornine, torej več kot
prostornina vode v rastnih gredah. Upoštevajte, da mora biti rezervoar za ribe dovolj visok, da
lahko gravitacijsko pošilja vodo v rastne grede (Bernstein, 2011).

11 | S t r a n
www.yeah-project.com
info@yeah-project.com

Slika 3:Sistem poplavljanja in odcejevanja z dodanim zbiralnikom (Bernstein, 2011)

Če sistemu poplavljanja in odcejevanja dodamo še eno črpalko, je lahko rastna greda višje od
rezervoarja za ribe, kot vidimo na sliki 4. Prednost sistema je, da je rezervoar za ribe lahko na
kateri koli višini. Slabosti so v tem, da potrebujemo še nekaj plavajočih ventilov in tudi
napajanje druge črpalke.

Slika 4:Sistem poplavljanja in odcejevanja z dvema črpalkama (Bernstein, 2011)
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Rastne grede in bazeni za ribe
Poglavje povezuje rastne grede in bazene z ribami, saj so zelo povezani in so odsev drug
drugega. Po drugi strani pa imajo drugačno vlogo, nabor zahtev in funkcijo. Glavni izziv in tudi
skrivnost uspešnega sistema akvaponike je ravnovesje med ribjimi odpadki, zmožnostjo
biofiltra in vnosom hranil v vodi v rastline. Če je odpadkov preveč, jih biofilter ne zmore
razgraditi. Po drugi strani pa premalo odpadkov in rastline ne morejo rasti. Torej, ravnovesje je
resnično pomembno (Bernstein, 2011).
Skupna prostornina rastnih gred mora biti na začetku delovanja akvaponičnega sistema enaka
prostornini bazenov za ribe. Ko je biofilter popolnoma vzpostavljen in funkcionalen, lahko
podvojite prostornino rastnih gred. S tem lahko zagotovimo še večjo filtracijo vode in je
dolgoročno še boljše za ribe.
Ko upoštevamo materialne zahteve, moramo vedeti, ali je material vodoodporen in ali ga lahko
obdržimo tudi v vseh okovjih. Uporabljeni material mora biti dovolj močan, saj je voda precej
težka. Naslednji premislek je o toksičnosti. Tudi gojišča in akvariji za gojenje morajo biti varni
za hrano in nestrupeni. Če želimo uporabiti nekaj starih posod, to ni tako očitno, kot se morda
zdi. Material za rastne grede in bazene za ribe mora biti inerten, tako da v vodo ne spušča svoje
kemične sestave. Ne uporabljajte kovinskih posod, saj lahko hitro korodirajo in spremenijo pH
v sistemu. Poleg tega se lahko v vodi pojavijo nekatere nezaželene kovine. Težava je lahko tudi
nepremazan beton, saj lahko spremeni pH sistema (Bernstein, 2011).

Načini gojenja rastlin
Rastne grede z medijem
Rastne grede so zabojniki, ki uporabljajo kamenje ali prod ali kateri koli drug material za
podporo rastlinam v okolju brez zemlje. Materiali, ki jih lahko uporabimo v rastnih gredah so
kamenje, pesek, perlit, mineralna volna, glinene kroglice in stiropor. Na gojiščih, saj mediji
podpirajo rastlino, lahko gojite tudi majhne grmovnice, korenovke in celo drevesa (Stout,
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2013). Rastna greda ima tri funkcije. Prva je odstranjevanje trdnih snovi, druga mineralizacija
trdnih snovi in tretja biofiltracija. Mediji podpirajo tudi rastline (Bernstein, 2011).

V rastnih gredicah se pojavijo tri cone. Prva je površina ali suho območje. Globoka je približno
5 cm in ima prodor svetlobe. To območje preprečuje preveč izhlapevanja in ščiti rastline pred
gnitjem in rastjo alg. Drugo območje je koreninsko območje. Tu se bo zgodilo največ rastlinske
dejavnosti in je globoko med 15 in 20 cm. V tem območju se voda dviguje in odteka. S tem
ciklom prihaja zrak, bogat s kisikom, do korenin in tudi voda, bogata s hranili. Zadnje območje
je zbiranje trdnih snovi in območje mineralizacije. Na spodnjih 5 cm gredice se zbirajo trdne
snovi iz vode (Bernstein, 2011). Območja v gredicah so prikazana na sliki 5.

Slika 5: Cone v rastnih gredah (Bernstein, 2011)

Rastne medije moramo upoštevati že na začetku načrtovanja našega akvaponskega sistema.
Glede na vaše možnosti in želje lahko uporabite široko paleto medijev. Upoštevajte pa, da
mediji ne smejo spreminjati pH vode in nikoli ne smejo razpadati. Prav tako mora biti v
ustreznih velikosti. Poroznost daje več rastnih površin bakterijam, zato je uporabno imeti takšen
medij. Z mediji je treba tudi enostavno ravnati (Bernstein. 2011).
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V rastnih gredicah lahko uporabimo tudi črve za razgradnjo trdnih snovi, ki prihajajo od rib.
Rastne grede dajejo črvom veliko prostora za izvedbo preoblikovanja trdnih snovi in zadržijo
naravna gnojila tam, kjer jih vaše rastline lahko porabijo (Stout, 2013).

Vertikalno gojenje
Vertikalno gojenje uporablja vertikalno visečo strukturo. S to vrsto rasti porabimo veliko manj
prostora. Za gojenje rastlin lahko uporabimo reciklirane plastične steklenice. Plastične
steklenice so obešene na glavo, odrezano dno pa napolnjeno z mediji. Voda običajno prihaja iz
akvarija. Ta vrsta vertikalne rasti je primerna tudi za manjša stanovanja, če je primerno okno.
Drug način vertikalne rasti so PVC stolpi. PVC cev je napolnjena z mediji in prerezana na
polovici premera, da se rastlinam zagotovi rast. PVC cevi lahko visijo neposredno nad bazenom
z ribami (Bernstein, 2011).
Druga možnost uporabe navpičnega prostora je zlaganje rastnih gred. Voda se iz določenega
rezervoarja za ribe prečrpa v najvišjo rastno gredo in nato odteče na spodnje grede, dokler se
ne izlije v bazen z ribami (Stout, 2013).
Če so vaše vrtnarske sposobnosti dovolj dobre, lahko poskusite z več pridelki, tako da imate
višje in nižje rastline. S skrbnim pozicioniranjem in obrezovanjem višjih rastlin lahko spodnjim
rastlinam zagotovite dovolj sončne svetlobe (Stout, 2013).
Gojenje v vodi
Obstajata dva najpomembnejša načina gojenja v vodi. Najprej je tehnika s hranilnimi filmi,
lahko rečemo tudi, da rastline uspevajo v kanalih. Druga je gojenje v globoki vodi. Če
primerjamo rastne grede in gojenje v vodi, lahko rečemo, da so rastne grede težje. Prav tako se
v akvarijih ne spreminja nivo vode. Na drugi strani ne moremo gojiti več sort rastlin in trdne
snovi je treba filtrirati. Sadike je treba podpreti, da ostanejo v vodi in običajno uporabljamo
mrežaste lončke, napolnjene z nekaterimi mediji. Naslednji premislek je, kako preprečiti gnitje
korenin, saj so večinoma v vodi (Stout, 2013).
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Tehnika s hranilnimi filmi je metoda, pri kateri so rastline v nekakšni posodi, na dnu pa teče
tanek curek vode. Korenine rastlin visijo v vodo in absorbirajo vlago in hranila. Večinoma
uporabljamo PVC cevi, v katere zvrtamo luknje po celotnem zgornjem delu in vstavimo
mrežaste lonce. Tehnika s hranilnimi filmi zelo dobro deluje v okolju, kjer je temperatura vode
enaka temperaturi zraka. Upoštevati moramo torej, da se lahko voda v tehniki hranilnega filma
poleti segreje, pozimi pa zamrzne (Stout, 2013).

Slika 6: Zehnika hranljivega filma z uporabo vertikalnega prostora (FAO, 2014)

Gojenje v globoki vodi je drugi način gojenja rastlin v vodi. S to metodo rastline ves čas plavajo
na vodni gladini. Ta rastoča gredica je večinoma splav iz pene s luknjami, kjer mrežasti lonci
visijo skozi splav (Stout, 2013).
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Slika 7: Gojenje v globoki vodi (FAO, 2014)

Slika 8: Zdrave rastline pri gojenju v globoki vodi (FAO, 2014)
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Voda
Voda je v akvaponskem sistemu zelo pomembna, saj je za ribe življenjsko okolje in tudi
povezovalno sredstvo med rastlinami in ribami. Čistost vode je eden najpomembnejših
parametrov. Akvaponska voda ne sme vsebovati klora ali kloraminov. Preden začnete
uporabljati komunalno oskrbo z vodo, preverite parametre tega vira. Pazite na pH, splošno
kakovost in vse dodatke. Druga možnost je deževnica. Ker je razmeroma čista, je odličen vir
vode za akvaponski sistem. Vendar bodite previdni glede kakovosti, saj je na nekaterih
območjih deževnica lahko kisla. Prepričajte se, da ste analizirali vzorec, preden se odločite za
ta vodni vir. Druga možnost je vodnjak. Tudi ta vir je bolje analizirati, saj večina vodnjakov
vsebuje vrsto mineralov, ki lahko vplivajo na vaš akvaponski sistem (Bernstein, 2011).
Temperatura vode je odvisna od vrste rib v vašem akvaponskem sistemu. Glede na to, da je
temperatura vode zelo povezana z vašim podnebjem, je najboljša strategija, da izberete vrste
rib, ki se čim bolj ujemajo s podnebjem, v katerem živite. V primeru, da morate vodo hladiti ali
ogrevati, boste potrebovali dodatno energijo. In če bi vaš sistem odpovedal, se temperatura vode
ne bo znižala ali dvignila, če je podobna podnebju. Če se temperatura preveč spremeni, lahko
izgubite ribe. Da bi to še bolj zakomplicirali, moramo upoštevati tudi bakterije in rastline.
Pomislite tudi na uporabo sončnega sevanja. Torej, črne barve za absorpcijo toplote (Bernstein,
2011).
Raztopljeni kisik je zelo pomemben, če ne celo najpomembnejši dejavnik v vodi. Brez
raztopljenega kisika ribe ne morejo dihati. Ko razmišljate o tem, koliko raztopljenega kisika je
v vaši vodi, morate pomisliti tudi na biološke dejavnosti, kot je razgradnja rastlin ali živali. To
zahteva tudi nekaj kisika. Dobro je, da lahko z vodo, ki se premika, svoji vodi dodate kisik.
Bolj ko se meša, boljše je. Količina raztopljenega kisika v vodi je odvisna od vrste rib.
Priporočljivo je, da v vodo dodamo nekaj kisika. Najenostavnejši način je, da voda iz rastnih
gred pade v akvarij ali zbiralnik. Več kot bo škropljenja, več kisika iz zraka bo dodanega vodi
(Bernstein, 2011).
Najnižje koncentracije raztopljenega kisika za ohranjanje dobrega fiziološkega stanja in zdravje
rib lahko spreminjamo glede na velikost rib in njihovo vrsto. Topnost kisika v vodi se z
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naraščajočo temperaturo zmanjšuje, raven kisika pa je treba preverjati in uravnavati glede na
temperaturo vode in prevladujoče podnebne razmere. Na splošno so priporočene mejne
vrednosti raztopljenega kisika v akvaponiki 4 ppm za toplovodne ribe in 6 ppm za ribe, ki
potrebujejo hladno vodo. Obstaja nekaj osnovnih navodil, ki jih je treba upoštevati pri
uravnavanju ravni raztopljenega kisika v akvaponskem sistemu, kot so
-

Stresni pogoji povzročajo moteno delovanje škrg in zmanjšano sposobnost prenašanja
kisika, povečana izpostavljenost stresorjem pa povzroči povečano povpraševanje po
kisiku za ribe.

-

Majhne ribe potrebujejo več raztopljenega kisika na enoto teže v primerjavi z večjimi
ribami.

-

Poraba kisika v sistemu akvaponike je sorazmerna s številom in velikostjo rib v sistemu
akvaponike.

-

Vnos kisika rib se poveča po hranjenju, saj potrebujejo kisik za predelavo krme, znan
kot specifično dinamično delovanje.

-

Povišane temperature znatno povečajo kisikovo presnovo in dihanje rib.

pH
Tudi pH je pomemben dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri ohranjanju splošnega zdravja
mikroorganizmov, rastlin in rib. Pri pH morate upoštevati tudi rastline, ribe in bakterije. Vsi
imajo posebne zahteve. Pomembno je, da vsaj vsak teden preverjate raven pH v akvaponskem
sistemu. Če gre kaj narobe, lahko dodate medpomnilnik in rešite težavo. A previdno, vzroka
niste odpravili (Bernstein, 2011).
Električna prevodnost
Tudi električna prevodnost (EP) je pomemben dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri ohranjanju
splošnega zdravja akvaponskih sistemov. EP je izraz, s katerim dobimo predstavo o skupni
količini hranil in trdnih snovi v raztopini ali akvaponski vodi. Vendar nam ta podatek ne da
zanesljivih informacij o mešanicah hranil, prisotnosti ali odsotnosti posameznih hranil in
količini hranil. V akvaponičnem sistemu se EP uporablja za določanje ravni ionskih oblik
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določenih hranil in se lahko uporablja kot vodilo ali orodje za preverjanje skupne količine
topnih in biološko dostopnih hranil v sistemu akvaponike.
Koncetracija CO2 v vodi
Koncentracija CO2 v vodi akvaponike je prav tako pomembna kot koncentracija raztopljenega
kisika in jo je treba ohranjati v optimalnem območju, da se zagotovi dobra rast in aktivnosti
rastlin, mikroorganizmov in rib.
Motnost in bistrost vode
Vzdrževanje bistrosti vode je pomemben dejavnik za sisteme akvaponike in pomaga izboljšati
splošno rast rastlin, zdravje rib in regulacijo bakterij. Motnost je običajno povezana s
prisotnostjo suspendiranih trdnih snovi, ki niso pravilno filtrirane. Te trdne snovi lahko vplivajo
na življenje rib, če se držijo škrg, kar lahko potencialno zniža hitrost sproščanja amoniaka in
prenosa kisika.
Poleg tega je višja koncentracija suspendiranih trdnih snovi tudi strupena za rastlinske korenine,
saj lahko zmanjšajo učinkovitost vnosa hranil v rastline. Te trdne snovi tudi povečajo prisotnost
heterotrofnih bakterij, ki povzročajo razgradnjo in presnovo organskega ogljika. Rast in
nadaljnji razvoj teh bakterijskih vrst je treba omejiti, saj lahko premagajo želene vrste, kot so
nitrificirajoče bakterije.
Poleg tega lahko te trdne snovi znatno povečajo možnost kolonizacije patogenih organizmov in
povzročijo slabo zdravje korenin in absorpcijo hranil.
Kakovost vode
Parametri kakovosti vode so pomembni za ugotavljanje nevarnosti, povezanih z dobrim
počutjem in oceno tveganja pri akvaponiki. Vsaka nenadna sprememba gostote naselitve rib,
hitrosti krmljenja, stopnje rasti in vodnega stolpca lahko povzroči hitre spremembe kakovosti
vode v akvaponiki. Ta poslabšana voda lahko v ekstremnih pogojih vpliva na hitrost rasti,
fiziologijo rib, učinkovitost krmljenja, patološke spremembe in celo večjo smrtnost (Sallenave,
2016).
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Nosilna sposobnost
Nosilna sposobnost je zelo pomembna za upoštevanje težav z dobrim počutjem rib in pomaga
ohranjati ravnovesje med ribami in potrebami v rastnih gredah. Nosilna sposobnost se uporablja

za izražanje največje biomase rib s sprejemljivimi mejami kakovosti vode. Nosilno sposobnost
določene količine vode lahko določimo s stopnjo porabe kisika pri ribah in njihovim odzivom
na CO2, amoniak in druge presnovne odpadke (Alsanius et al., 2017).
Stresi povzročajo vrsto sprememb v vedenjskih in fizioloških reakcijah v telesu rib, kar pomaga
ribam, da se uprejo smrti, tako da se prilagodijo spreminjajočim se razmeram. Ribe morda ne
bodo mogle obnoviti homeostaze ob dolgotrajnih in hudih stresih. Zato je treba kakovosti vode
dati prednost kot glavnemu okoljskemu dejavniku za dobro počutje rib in sistemov akvaponike
(Henze, 2019). Ribe imajo pristen stik z vodo skozi površino kože in škrg, zato slabša kakovost
v akvaponskih sistemih nikoli ne sme biti dovoljena.
Voda ribe dobro podpira proti gravitaciji, odstranjuje strupene presnovke iz okoliških razmer,
razredčuje strupene presnovke in ribam zagotavlja kisik za preživetje. Za stabilizacijo kemične
sestave vode v akvaponskem sistemu je potreben čas, odvisno od dejavnikov kot so temperatura
in gostota naselitve. Vendar lahko ta stabilizacijska prizadevanja z uporabo akvaponskih
sistemov ustvarijo biološke omejitve in trajnostno pridelavo hrane (Thomas et al., 2019).

Izbira rastlin v akvaponiki
Na splošno je listnata zelenjava idealna rastlina za gojenje v sistemu akvaponike, saj lahko
dobro uspeva ob prisotnosti koncentrirane koncentracije dušika v vodi in ima visoke potrebe
po hranilih (Bailey and Ferrarezi, 2017). Večinoma sistem akvaponike je osredotočen na
gojenje kumar, popra, pekinško zelje, blitve, ohrovta, paradižnika, zelišč brez bazilike in solate
(Love et al., 2015).
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Tudi cvetoče rastline lahko gojimo v sistemu akvaponike, vendar je njihovo gojenje težje kot
pri listnati zelenjavi, ker imajo cvetovi več potreb po hranilih (fosfor in kalij), daljši življenjski
cikel in večjo dovzetnost za bolezni in škodljivce.

Izbira rib v akvaponiki
Rezultati študij, ki so jih izvedli mednarodni raziskovalci, so pokazali, da večina pridelovalcev
akvaponike goji soma (Siluriformes), tilapio (Oreochromis niloticus), krapa (Cyprinus carpio),
ameriško postrv (Oncorhynchus mykiss), baramundi (Lates calcarifer), postrvjega ostriža
(Micropterus salmoides), ribe paku (Piaractus mesopotamicus), jezersko zlatovčico (Salvelinus
alpinus), ostriže (Pomoxis) in Murrayevo trsko (Maccullochella peelii).
Vse vrste rib potrebujejo določen prostor, optimalno raven raztopljenega kisika in hranilnih
snovi za opravljanje svojih običajnih dejavnosti, zato večja zaloga rib od 0,006 na kilogram
nikoli ne bi smela biti presežena, da lahko ohranjamo idealne pogoje za preživetje rib. Tilapije
so mikrofagi in vsejedi in z lahkoto zaužijejo majhne mikroorganizme in organske delce. Te
ribe zlahka prenašajo višjo koncentracijo vseh suspendiranih trdnih snovi in nižjo raztopljenost
kisika. Navadni krap, nilska tilapija in afriški som ustvarjajo odpadno vodo z 20-42,9 mg / l
nitratov in 8,2-17 mg / l fosforja (Roosta, 2014).
Dodajanje več vrst rib je koristno za razvoj bolj ugodnega in popolnega prehranskega vodnega
profila v sistemu akvaponike. Vendar pa bo uspešno vzdrževanje akvaponike težavno z uporabo
nizko vrednih vrst rib (som). Uporaba visoko vrednih vrst rib je v veliko pomoč pri izboljšanju
celotne proizvodnje in dobička na akvakulturnem obratu. Ribe z visoko vrednostjo zahtevajo
posebno skrb in upravljanje, kot so izboljšana kakovost vode, več prostora in manj
koncentracije suspendiranih trdnih snovi (Aishwarya et al., 2018).

Nitrificirajoče bakterije
Nitrificirajoče bakterije so v bistvu pomembne sestavine sistema gojenja akvaponike in so v
prvi vrsti odgovorne za pretvorbo celotnega amonijevega dušika v nitrate. Rastline ne morejo
zaužiti vseh vrst dušika, zato je prisotnost nitrificirajočih bakterij ključnega pomena za
zagotovitev določene oblike dušika za največjo rast in razvoj rastlin (Ajijah et al., 2020).
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Skupni amonijev dušik izločajo ribe v obliki blata in urina (Wongkiew et al., 2017). Bakterije,
ki oksidirajo amoniak, lahko uporabijo amonijev dušik kot vir energije, medtem ko lahko

rastline uporabljajo NH4+ in ga pretvorijo v molekule, ki vsebujejo dušik, kot so DNA in
aminokisline. Te bakterije lahko dobro rastejo v celotnem akvaponskem sistemu, vendar je
njihova populacija na splošno bolj koncentrirana v bližini biofiltrov. Postopek nitrifikacije
zahteva optimalno temperaturo 25-30 ° C in pH v območju 7-9 (Antoniou et al., 1990).

Mikroflora
Mikroorganizmi, ki spodbujajo rast rastlin, imajo pomembno vlogo pri povečanju biološke
uporabnosti hranil v akvaponskem sistemu in opaženi so bili dobro dokumentirani učinki
Trichoderma, Gliocladium, Streptomyces, Enterobacter, Bacillus in Pseudomonas (Bartelme
et al., 2018). Dodatek arbuskularnih mikoriznih gliv je tudi koristna tehnika za izboljšanje
biološko uporabne vsebnosti fosforja v akvaponskem sistemu (Cerozi and Fitzsimmons, 2017).
Biofiltri akvaponskega sistema na splošno vsebujejo aktinobakterije in rizobiale. Korenine
rastočih rastlin pa imajo višjo raven bakterij rodu Pseudomonas, Flavobacteriales in
Burkholderiales. Prisotnost bakterij pseudomonas je zelo koristna za zaščito pred gnilobo
korenin zaradi svojih protimikrobnih lastnosti. Zato se šteje za glavni razlog za samodejno
ublažitev bolezni v akvaponskem sistemu (Schmautz et al., 2017). Prisotnost več kot ene vrste
mikroorganizmov, ki spodbujajo rast rastlin, ima sinergijske učinke na rast in razvoj rastlin
zaradi večje mineralizacije, raztapljanja in biološke uporabnosti oborin (Calado et al., 2020).

Viri hranil
Viri hranil so glavni viri za sistem akvaponike in morajo biti ustrezno zasnovani za razdelitev
hranil za mikrofloro, rastline in ribe. Klasično ima krma za ribe za akvaponski sistem 6-8%
organskega dušika, 6 ali 8 makrohranil, 40-45% organskega ogljika in 1,2% organskega
fosforja. Dodani lipidi so lahko rastlinski ali živalski (Boyd, 2015).
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Bistven del dodane ribje krme ribe takoj pojedo ali pa jo lahko uporabijo za presnovo, rast ali
pa se izločijo kot trdne in topne blata, preostala krma pa razpade v bazenu. (Raokcy et al., 2016).
V idealnem primeru bi morale ribe zaužiti vso dano krmo v akvaponskem sistemu, vendar je
manjši del vedno prepuščen razgradnji v sistemu in pomembno prispeva k dodajanju hranil v
vodi. Tako porabi raztopljeni kisik in sprosti amoniak in ogljikov dioksid.
Sestava ribjih iztrebkov je prav tako odvisna od prehrane rib in pomembno vpliva na kakovost
vode. Zadrževanje hranilnih snovi v biomasi rib je močno odvisno od sestave krme, ravni
krmljenja, vrste rib, velikosti rib in temperature vode rib. Presnova rib se pospešuje pri višji
temperaturi in v trdnih fekalnih frakcijah proizvaja več hranil (Kong, 2020).
Raven izločenih hranil je odvisna tudi od prebavljivosti in kakovosti krme. Upoštevati je treba
velikost blata, prebavljivost krme in razmerje usedanja, da se ohrani dobro prehransko
ravnovesje v sistemu akvaponike, ki podpira največjo rast in razvoj rastlin. Čeprav je potrebo
krmo za ribe dodati glede na vrsto rib v sistemu akvaponike, mora izbira krmnih komponent
temeljiti tudi na zahtevah rastlin. (Karimanzira and Rauschenbach, 2019).
Delovanje sistema za gojenje akvaponike je odvisno od dinamičnega ravnovesja med
kroženjem hranil, zato je pravilno razumevanje kroženja hranil bistvenega pomena za
optimizacijo sistema vodenja hranil v sistemu akvaponike. Treba je natančno spremljati
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koncentracije hranil v različnih predelkih sistema akvaponike, zagotoviti pa je treba tudi
dopolnjevanje hranil pri pomanjkanju posameznega hranila, da se preprečijo prehranske
pomanjkljivosti (Maneepong, 2019).
Dodatek mineralnih hranil v akvaponskem sistemu lahko prinese celo večje donose. Vendar je
treba zagotoviti ravnotežje glede na ustrezno dimenzioniranje in zasnovo akvaponskega
sistema. Na kroženje hranil v sistemu akvaponike močno vplivajo različni dejavniki, kot so
temperatura v koreninskem območju, intenzivnost svetlobe, temperatura zraka, stopnja rasti,
razpoložljivost hranil in splošna stopnja rasti (Yang and Kim, 2020).

Kroženje makroelementov
Ogljik
Ogljik se v glavnem daje ribam v obliki krme za ribe in goječim rastlinam s postopkom
fiksiranja CO2. Ribe lahko porabijo 22% ogljika v ribji krmi za presnovo in proizvodnjo
biomase. Preostali del ogljika se izloči v trdni obliki, 25%, in v raztopljeni obliki med 0,7 in
3% ali pa se izloči v obliki CO2 (52%). Preostali del ogljika ostane v sistemu za razgradnjo.
Vrsta in raven ogljikovih hidratov v ribji krmi vplivata tudi na prebavljivost krme in
biorazgradnjo odpadkov v sistemu akvaponike (Kotzen et al., 2019).
Dušik
Glavne oblike dušika, ki ga rastline absorbirajo, so amonijeva in dušikova oblika, ki je
neposredno odvisna od fiziologije rastlin in koncentracije dušika. Nikoli ne smemo spregledati
povezave med mikroorganizmi in rastlinami, saj prisotnost nekaterih mikroorganizmov
bistveno vpliva na sposobnost absorpcije dušika in učinkovitost rastlin. Poleg tega je vnos
dušika odvisen tudi od različnih ravni koncentracije CO2 (Fang et al., 2017).
Fosfor
Fosfor je makrohranilo in je v večjih količinah potreben za rast rastlin in proizvodnjo. Rastline
absorbirajo fosfor v ortofosfatnih ionskih oblikah, kot so H2PO4−, HPO42− in PO43−. Skoraj 15%
fosforja, ki ga vsebuje ribja krma, porabijo ribe. Medtem ko je 100% fosforja v sistemu
akvaponike mogoče reciklirati v rastlinsko biomaso, to recikliranje pa je odvisno tudi od
posebne zasnove sistema (de Silva Cerozi and Fitzsimmons, 2017).
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Topnost fosforja v sistemu akvaponike je odvisna od ravni pH, pri višjih pH pa pride do
obarjanja fosforja. Netopne komplekse fosforja v sistemu akvaponike se odstrani iz sistema z
ribjim blatom. Medtem pa rastlinam ni na voljo zadostna količina fosforja v krmi za ribe, ker
je pritrjen v obliki trdnih izločkov. To frakcijo fosforja lahko nato odstranimo s postopki
mehanske filtracije (Yang and Kim, 2020).
Kalij
Glavni vir kalija v akvaponskem sistemu je tudi krma za ribe, saj lahko ribe v ribji krmi porabijo
le 7% kalija. Kalij pa v večjih količinah ni potreben za ribe, zato ribje krme dobavlja le malo
kalija za gojenje rastlin. Kalij se v glavnem oskrbuje z dodatkom pufra kalijevega hidroksida
(KOH). Ta pH pufer se uporablja tudi za zniževanje pH sistema akvaponike zaradi postopkov
nitrifikacije (Lennard, 2020).
Magnezij, kalcij in žveplo
Voda iz pipe je dober vir magnezija, kalcija in žvepla in olajša absorpcijo teh hranil v rastlinah.
Vendar kalcij ni prisoten v zadostnih količinah v sistemu akvaponike in se uporablja v obliki
posebne kalcijeve spojine, kalcijevega hidroksida Ca(OH)2. Ribe lahko iz ribje krme porabijo
20,3% magnezija in 26,8% kalcija. Medtem ko je prisotnost žvepla v sistemu za proizvodnjo
akvaponike izredno majhna, saj ni potrebna v večji količini (Monsees et al., 2017).
Kroženje mikrohranil
Cink, železo in mangan so v glavnem pridobljeni iz dobavljene krme za ribe, baker in bor pa iz
vode iz pipe. Ključna mikrohranila v akvaponiki so prisotna v nižjih potrebah, zato je nujno
dodajanje iz zunanjih virov. Pomanjkanje železa pogosto opazimo v akvaponskih proizvodnih
sistemih zaradi nerazpoložljivosti železovih ionov (Siqwepu et al., 2020). To pomanjkanje
železa je mogoče izboljšati z uporabo bakterijskih sideroforjev, ki jih proizvajata Pseudomonas
ali Bacillus. Poleg tega je dodatek železa z dodatkom keliranega železa koristen tudi za
preprečevanje uapada in nedostopnosti železa (Bartelme et al. 2018).
Dinamika uravnoteženega Sistema za hranila
Koncentracije hranil zahtevajo dobro ravnovesje med akvaponskim sistemom akvarija in
hidroponsko raztopino. Modeliranje dinamike hranilnih sistemov je bistvenega pomena, saj je
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treba pravilno izračunati velikost ribogojnice, območje hidroponike, biofiltre in druge
komponente (Goddek in Körner 2019). Osnovne in minimalne prehranske potrebe morajo biti
ustrezno uravnotežene in popravljene. Evapotranspiracija pridelkov (ETc) v rastlinjakih
akvaponike je v veliki meri odvisna od različnih dejavnikov, kot so biološke spremenljivke in
fizična klima (Shamshiri et al., 2018).
Izračun ETc pri različnih posevkih se opravi z merjenjem površine tal, ki jo pokriva posevek.
Ta izračun je narejen na različnih ravneh razrasti z integracijo obsevalnih neto tokov,
stomatalne odpornosti, pomanjkanja parnega tlaka v razrasti in odpornosti mejne plasti. Obstaja
pomemben potencial za izboljšanje rasti rastlin in razvoj sistema akvaponike z izboljšanjem
kroženja hranil, zato je treba nameniti ustrezno pozornost izboljšanju učinkovitosti vnosa hranil
v sistem akvaponike (Eck et al., 2019).

Vzdrževanje zunanjih pogojev za akvaponski sistem
Akvaponski sistem zahteva popoln nadzor nad gojenjem rastlin, mikroorganizmov, rib, krme,
hranil, raztopljenega kisika, ravni ogljikovega dioksida, kakovosti vode, temperature, pH,
hlajenja, senčenja, ogrevanja in vlažnosti. Zato je učinkovita uporaba inuporaba stroškovno
učinkovitih sistemov bistvenega pomena za največjo proizvodnjo brez kakršnega koli
ogrožanja pridelka in kakovosti pridelka. (Alkhalidi et al., 2020).

Gretje
Ogrevanje je nujen del rasti in razvoja rastlin v akvaponiki in rastlinjakih, zato ga je mogoče
enostavno olajšati s pomočjo solarnih sistemov za ogrevanje. Ogrevanje ni pomembno le za
gojenje rastlin, ampak je enako pomembno tudi za ribe. Ribe so zelo občutljive na temperaturne
spremembe in lahko prenehajo jesti, ko je temperatura nizka od želene ravni (Le et al., 2020).

Vlažnost
V idealnem primeru je treba v sistemih akvaponike zagotoviti raven vlažnosti 50-70%,
pridelovalci pa lahko uporabljajo kakovostne vlažilce zraka in razvlaževalce zraka za povečanje
ali zmanjšanje vlažnosti glede na prevladujoče podnebne razmere. Manipulacija z nivojem
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vlažnosti je koristna za spodbujanje fotosinteze, ki posledično povzroči boljšo rast in donos
(Dutta et al., 2018).
Zahteve glede stopnje vlažnosti se v fazah cvetenja zmanjšajo, zato je treba vzdrževati manj
vlažne okoljske razmere, da se prepreči razvoj gliv na popkih. Ker se zahteve po vlažnosti
rastlin v fazah zrelosti še znižujejo, je treba vzdrževati raven vlažnosti približno 40%, da se
ohrani zdravje rastlin (Pantazi et al., 2019).

Hlajenje
Uporaba sistema za meglenje ali hlajenje z izhlapevanjem je zelo koristno za škropilni sistem,
saj ne povzroča močenja listja in ščiti rastoče rastline pred napadi bolezni. Meglenje ponuja
enakomerne pogoje v rastlinjaku, saj skozi šobe sili vodo z visokim pritiskom in z uporabo
samo enega litra vode ustvarja večjo površino kot nogometno igrišče. (Iddio et al., 2020).
Te manjše kapljice imajo dobro vlogo pri absorpciji toplote iz okolice in izhlapijo. Sistem za
meglo dobro deluje v temperaturnem območju med 29-46 ° C in nižji ravni vlažnosti. Zato je
treba tudi ustrezno preverjati relativno vlažnost, da se ohranijo učinkoviti hladilni pogoji za
akvaponiko (Choab et al., 2019).

Senčenje
Obstaja veliko možnih načinov, kako zagotoviti želeno senco akvaponskemu sistemu in
goječim rastlinam, vendar je uporaba delno odsevnih senčil in senčil zelo koristna. Senčila v
senci ponujajo pomembnih 60% sprememb v poletnih razmerah. Mikro zelenjava za rast
potrebuje samo svetlobo okolja. Pridelovalci lahko izberejo katero koli vrsto senčil, na primer
tkane in pletene. Vendar je v glavnem priporočljiva uporaba pletenih senčnih tkanin, saj imajo
tkane krpe manjše ureznine (Stouvenakers et al., 2019).

Prezračevanje
Prezračevanje je pomemben način za uravnoteženje notranje in zunanje temperature v vodnih
rastnih pogojih. Prezračevanje je zagotovljeno z zmanjšanjem potreb po energiji z uporabo
pasivnih načinov. (Proksch et al., 2019).
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Tehnični izzivi za akvaponiko
•

Sistem akvaponike vključuje nekaj temeljnih in kritičnih izzivov za izjemno rast in
pridelavo rastlin. Tudi dobro vodeni in sistematično zasnovani akvaponski sistemi
zahtevajo trdne ukrepe za zmanjšanje verjetnosti omejevalnih dejavnikov, kot so
omejitve učinkovitosti uporabe dušika, kopičenje trdnih snovi v sistemu, omejitve pH
in prehranske pomanjkljivosti ter toksičnosti.

•

V večini akvaponskih sistemov je veliko dušika, vendar je stopnja učinkovitosti uporabe
dušika bistveno nižja kot pri drugih kmetijskih sistemih. Le 10-37% od 70-80% dušika,
ki ga sproščajo različne vrste rib, je na voljo za asimilacijo rastlin (Zou in sod., 2016).
Medtem ko se 43-65% sproščenega dušika izgubi v obliki emisij dušikovega oksida, se
1,5-1,9% izgubi z anaerobno amonijevo oksidacijo, odstranjevanjem trdnih snovi,
nitrifikacijo, denitrifikacijo, hlapljenjem amoniaka, kopičenjem usedlin in asimilacijo z
mikroorganizmi. Izboljšana učinkovitost uporabe dušika lahko znatno izboljša kakovost
pridelka in količino biomase (Hu et al., 2015).

•

Omejitve hranil Fe, Mg, K in Ca so zelo zaskrbljujoče, saj so potrebne v optimalni
količini za rastline. Medtem ko imajo ribe le minimalne zahteve za kovinske ione in
manjše zahteve po kaliju. Ribja moka je glavna sestavina ribje krme in je bogat vir
fosforja in aminokislin, vendar nima mikrohranil in kalija. Nekateri pridelovalci raje
dodajajo ta hranila iz drugih virov, toda njihova topnost in biološka uporabnost je glavni
omejevalni dejavnik zaradi antagonističnih reakcij in neoptimalnih kemijskih, bioloških
in fizikalnih razmer v sistemu (Roosta, 2014). Kalij je peto najpomembnejše hranilo za
rast rastlin in je sestavni del 10% del rastlinskih tkiv. Ima pomembno vlogo pri različnih
pomembnih funkcijah, kot sta encimska aktivacija in uravnavanje osmotskega
potenciala. Njegova omejitev lahko povzroči odločilne učinke na rast in razvoj rastlin.
Zato je treba kalij dodajati v vodo v obliki soli ali kot listno pršilo na zgornje dele rastlin
(Gullian Klanian et al., 2018).

•

Vzdrževanje pH je tudi kritično pomembna naloga, saj vsi organizmi, prisotni v
akvaponskem sistemu, potrebujejo različna območja pH. Na primer, nitrificirajoče
bakterije, kot so Nitrospira, Nitrosomonas in Nitrobacter, dobro uspevajo v območju
pH 7,5-8,3, rastlinske vrste pa dobro preživijo v območju pH 5,8-6,3. Medtem ko večina
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rib za akvaponski sistem potrebuje pH med optimalnimi 7–9, tako da rasti enega
določenega

organizma ni mogoče nikoli optimizirati brez ogrožanja rasti drugih

organizmov. Različne znanstvene študije priporočajo uravnavanje rasti vseh
organizmov z optimizacijo ravni pH s kompromisom med vsemi organizmi, kot so
rastline, ribe in bakterije (Goddek et al., 2015).
•

Večina rastlin, gojenih v akvaponskem sistemu, sprošča karbonate in hidroksidne ione
med asimilacijo dušika in pomembno prispeva k spreminjanju pH vodnega rastnega
medija. Te spremembe pH lahko reguliramo z dodajanjem kislin in baz, vendar je
dodajanje prave količine ob pravem času bistveno za pomoč pri preprečevanju
škodljivih učinkov na žive sestavine akvaponike.

•

Včasih se v morskem mulju, algah, glivah in nezaužiti krmi naberejo tudi trdni organski
materiali, ki lahko močno vplivajo na ribe, bakterije in rastne rastline. Majhno kopičenje
teh materialov je koristno za zagotavljanje stalnega vira hranil, vendar se je treba
izogibati prekomernemu kopičenju teh trdnih snovi, da bi dosegli trajnostno odlično
proizvodnjo. Nastajanje blata in organsko kopičenje povzroča anaerobno okolje in
ustvarja metan, vodikov sulfid, amoniak in ogljikov dioksid ter povzroča potencialne
toksične učinke na ribe. Medtem pa lahko prisotnost prekomerne trdne snovi okoli
rastlinskih korenin zavira gibanje hranil in kisika do rastlinskih korenin. Zmanjšana
vsebnost raztopljenega kisika okoli rastlinskih korenin lahko poveča verjetnost bolezni
gnilobe korenin. Poleg tega povzroča tudi neprijeten okus proizvodov zaradi
sekundarnih presnovkov, ki jih proizvaja vrsta Streptomyces in ki lahko zlahka rastejo
v prisotnosti organskih snovi, ki vsebujejo fosfor (Rurangawa and Verdegem, 2015).

Redna opravila za vzdrževanje akvaponskega sistema
Vzdrževanje je enostavno ali zelo težko. Odvisno od opreme, ki ste jo namestili. V glavnem pa
lahko vzdrževanje opravite v nekaj minutah na dan. Načrtujte en dan, da opravite malo več dela
in enkrat na leto glavni pregled.
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Dnevne
naloge:
-

Preverite nivo vode

-

Preverite temperaturo vode

-

Nahranite svoje ribe

-

Preverite svoje rastline (Stout, 2013)

-

Preverite zračne črpalke

-

Preverite puščanje

-

Preverite vedenje in videz rib

-

Odstranite vse mrtve ribe

-

Odstranite vse bolne rastline / veje

-

Iz usedalnika odstranite trdne snovi in sperite morebitne filtre (FAO, 2014)

Tedenske naloge:
-

Pospravite rastline tako, da odščipnete neželene in zavržete odmrle liste

-

Preverite vodovod in se prepričajte, da vse deluje pravilno

-

Preverite pH, amoniak, nitrit in nitrat (Stout, 2013)

-

Po potrebi prilagodite pH

-

Odstranite odpadke od rib z dna rezervoarja za ribe in iz biofiltra

-

Po potrebi posadite in obirajte rastline

-

Pobirajte ribe, če je potrebno

-

Prepričajte se, da korenine rastlin ne ovirajo cevi ali pretoka vode (FAO, 2014)

Mesečne naloge:
-

Prepričajte se, da je črpalka čista

-

Preveri cevi

-

Preverite stene rezervoarja (Stout, 2013)

-

Po potrebi naselite nove ribe

-

Očistite biofilter, čistilnik in vse filtre

-

Dno ribnika očistite z mrežicami
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-

Stehtajte vzorec rib in temeljito preverite, ali je prisotna bolezen (FAO, 2014).

Socialno-ekonomski trendi akvaponike
Trenutno akvaponika postaja nastajajoči poslovni sektor in privablja veliko več kapitala. Poleg
tega je veliko ljudi pripravljenih, da bi doma in na kmetijah uporabljali tehnike akvaponike za
pridelavo varne hrane brez onesnaževalcev. Čeprav je glavni namen uporabe akvaponskega
sistema pridelava varne in kakovostne hrane, lahko pa se uporablja tudi za izobraževalne
dejavnosti in turizem. Akvaponski Pridelki so v ZDA certificirani kot ekološki proizvodi,
vendar v Evropi zaradi večjega števila zalog ni jasnega in posebnega pravnega statusa.
Akvaponika ponuja velik potencial za družbeno sprejemanje, saj ustvarja manj odpadkov,
varčuje z vodo, dobro prispeva k lokalnemu gospodarstvu in ustvarja delovna mesta.
Akvaponski sistem je slabše sprejet s strani potrošnikov in družbe zaradi sodelovanja različnih
dejavnikov, kot so vrednote, znanje, prepričanja, družbene in kulturne norme, prehrambeni
trendi in tradicije, tržne nastavitve in ravni spretnosti za pridelavo hrane v akvaponskih
sistemih. Družbenoekonomske vidike akvaponike je mogoče spodbuditi z uporabo širokega
sodelovanja oblikovalcev, družboslovcev, strokovnjakov za prehrano in zdravje ter
raziskovalcev (Junge et al., 2017).
Sistem akvaponike se pogosto uporablja v zavodih za izobraževanje in poklicno usposabljanje.
Ima velik potencial, da je sestavni del zelene in modre infrastrukture v mestnih skupnostih.
Poleg tega ga je mogoče učinkovito vključiti v lokalne energetske tokove, lokalne vodne cikle
in lokalne cikle biomase. Namestitev sistema akvaponike v sisteme mestnega kmetovanja in
mesta lahko bistveno izpolni zahteve potrošnikov po premijskih cenah, kar bo v zameno
izboljšalo hitrejšo donosnost naložbe (Rizal et al., 20018).

Primeri akvaponike na mestni kmetiji
Sodobni napredek in tehnologije omogočajo pridelavo hrane in rastlin v vseh vrstah okoljskih
razmer in ekosistemov. Akvaponika je omogočila pozitiven vpliv na krožna gospodarstva in
mestne kmetijske sisteme. Pozitivne interakcije in rezultate lahko opazujemo vse leto brez
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uporabe sintetičnih kemikalij in škodljivih ostankov. Poleg tega ti sistemi omogočajo večjo
biotsko raznovrstnost v mestih in zmanjšujejo vpliv toplogrednih plinov in podnebnih
sprememb. Ta sistem je pritegnil osrednjo pozornost raziskovalcev in skupnosti zaradi
njegovega potenciala za izboljšanje krožnega gospodarstva.

BIGH’s Abattoir v Bruslju
Prva obsežna proizvodnja na tej lokaciji je bila narejena na strehi trga v okolici Anderlechta.
Skupna površina 4000 kvadratnih metrov je bila razdeljena na 2000 kvadratnih metrov
ribogojnic in rastlinjakov. Te naprave so bile v veliko pomoč pri ustvarjanju naravnih
ekosistemov na mestnih območjih in v umetnih okoljih. Ta kmetija je opremljena s 14
cisternami in ima 60.000 progastih brancinov v različnih razvojnih fazah.

Mestne kmetije v Južni Avstraliji
Južna Avstralija ima poseben pomen za kmetijsko proizvodnjo zaradi sprejetja sodobnih
tehnologij za odpornost na sušo in uravnavanje stresa. Večji del hrane za Adelaide pridelajo
blizu mesta v središču mesta. Avstralija se močno osredotoča na proizvodnjo hrane v zaprtih in
umetnih sistemih, zato je bil sistem kmetovanja z akvaponiko zelo velik uspeh. Poleg tega je
veliko prizadevanj za razvoj manjših in intenzivnih akvaponskih enot in mestnih akvaponskih
območij z ustreznim kartiranjem regulativnih možnosti in socialnih ovir (Pollard et al., 2017).

Mestne kmetije v Kaliforniji in Teksasu v ZDA
Akvaponske sisteme v toplejših podnebjih v Kaliforniji ZDA upravljamo s srednjo tehnologijo,
vendar v kakovostnih rastlinjakih za pridelavo zelišč, listnatih zelenjav in solate. Te kmetije
uporabljajo malo dodatnega ogrevalnega sistema, statičnega senčenja in hladilnih sistemov. Te
farme gojijo tolerantne ribje vrste, da bi preprečile težave z rastjo alg in pregrevanjem.
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Pasivni rastlinjaki in akvaponika na sončno energijo v Nemčiji in ZDA
Ti rastlinjaki in sistemi za akvaponiko temeljijo izključno na uporabi sončne energije za
ogrevanje in električno energijo. Te sisteme za akvaponiko je razvil Franz Schreier z
ustvarjanjem ustreznega okolja v južni Nemčiji. Toplota je posebej shranjena v potopljenih
delnih rezervoarjih za ribe, severnih stenah, in tleh, ki se ponoči ohlajajo.
Ta sistem se uporablja tudi v Vermontu v ZDA in ima strmo in prozorno streho v južni smeri
za zbiranje svetlobe. V tem sistemu je odlična izolacija, njegova neprozorna severna stran pa je
pravilno potopljena v hribe.
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Akvaponski sistem v Hixtonu in Wisconsinu, ZDA
Ta kmetija za akvaponiko je razvita za obsežno komercialno kmetovanje. Ti akvaponski sistemi
so dopolnjeni z neprozornimi, ločenimi ohišji in avtomatiziranim ogrevanjem ter LED
osvetljevalnimi sistemi za proizvodnjo listnatih zelenic. Poleg tega obstajajo različni senzorji
za optimizacijo okoljskih razmer.

Thanet Earth v Združenem kraljestvu
Je eden zapletenih in največjih sistemov v Združenem kraljestvu s sedežem v jugovzhodni
Angliji. Ta sistem poganja sistem ogrevanja in oskrbe z električno energijo za zagotavljanje
CO2, toplote in energije rastočim sistemom. Poleg tega se uporabljajo računalniško vodene
strategije in tehnologije, kot so prezračevanje, dopolnilna razsvetljava in energetske zavese.
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Strešna akvaponika v Evropi in Švici
Strešne kmetije za akvaponiko, opremljene z visokotehnološkimi sistemi, se uporabljajo v
Evropi in imajo učinkovite sisteme mestnega kmetovanja. Ecco-jäger Aquaponik Dachfarm v
Bad Ragazu v Švici je v lasti družinskega podjetja. Medtem ko je streha v slogu Venlo zgrajena
na depoju in dvonadstropni zgradbi. Poleg tega si Katalonski inštitut za paleontologijo (ICP) in
Inštitut za okoljsko znanost in tehnologijo (ICTA) prizadevata za vključitev posebnih
akvaponskih tehnologij.

36 | S t r a n
www.yeah-project.com
info@yeah-project.com

Urban Organics v Kanadi in ZDA
Urban Organics industrija komercialno uporablja akvaponiko v zaprtih prostorih v Minnesoti,
ZDA in St. Paulu.Te kmetije gojijo zelišča in listnate zelenice z uporabo florescentnih lučk za
rast in gredic. Nevtropenični sistem se uporablja tudi v Alberti in Edmontonu za gojenje listnate
zelenjave. Ta sistem ponuja odličen nadzor nad zunanjimi razmerami in pospešuje celoletno
pridelavo pridelkov (Proksch et al., 2019).
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Zaključek
Akvaponika je zapleten, a učinkovit sistem pridelave hrane zaradi svojih več scenarijev
uporabe, integrativne narave in uporabe cenovno ugodnih tehnologij do tehnologij nizkega
upravljanja. Zapletenost tega sistema in njegova uporaba v različnih pogojih je koristna za
zdravstvene, okoljske, družbene in gospodarske koristi. Vendar pa je nujno potrebno močno
sodelovanje med raziskovalci, mednarodnimi organizacijami, znanstvenimi skupnostmi in
nevladnimi organizacijami za promocijo koncepta akvaponike kot trajnostne proizvodnje
hrane.
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Cilj tega poglavja
Aquaponika je trajnostni pristop pri pridelavi hrane in temelji na biomimetičnih naravnih sistemih
in načelih krožnega gospodarstva. Ta pristop je v bistvu koristen za pridelavo hrane v poslabšanih
razmerah tal in ekstremnih okoljskih pogojih. Med prebivalstvom je vedno večje breme,
znanstveniki pa se po svojih najboljših močeh trudijo razviti trajnostne tehnike za pridelavo hrane
brez uporabe zemlje. Učinkovito upravljanje akvaponike vključuje redno oskrbo in obvladovanje
različnih pomembnih dejavnikov in praks, da se zagotovi največja proizvodnja rib in rastlin. Ta
sistem temelji na učinkovitem izkoriščanju različnih komponent, kot so električna energija,
pihalniki zraka, vodne črpalke, rastline, ribe in mikroorganizmi. Za trajnostno pridelavo rib in
rastlin v ogroženih skupnostih in v mestnem prebivalstvu je na voljo malo informacij in informacij
o potrošnikih. Zato je to poglavje osredotočeno predvsem na poudarjanje učinkovitih tehnik
upravljanja rib in rastlin za sisteme akvaponike.
Ključne besede: akvaponika, ribe, rastline, kontrola, nadzor, upravljanje.

Uvod
Akvaponika je koristna integracija ribogojstva in hidroponike za proizvodnjo rib in rastlinskih
proizvodov. Odpadki, ki jih ribe izločijo iz sistema akvaponike, se z delovanjem mikrobov
pretvorijo v topne hranilne snovi, ki jih lahko nato uporabimo za izboljšanje zdravja rastočih rastlin
(Junge et al., 2017). Razvoj in trajnostna pridelava rib in rastlinskih proizvodov v sistemu
akvaponike temelji na učinkovitosti različnih tehnik, postopkov in ukrepov upravljanja. Prišlo pa
je do pomembnih razlik v obsegu sistema akvaponike, na primer za skupnost, gospodarski razvoj,
hobi in osebno uporabo (König et al., 2018).
Pravilna in učinkovita uporaba tehnike hranljivega filma je v veliko pomoč za natančen nadzor
nad rastočim sistemom korenin. Ta tehnika se uporablja za premikanje toka tekočine hranilne
plasti z višjih koncev na spodnje konce rastlin z delovanjem gravitacije. Hranilna raztopina
neprekinjeno kroži skozi koreninski sistem nasada in tako daje prednost neposrednemu stiku
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rastlinskih
korenin in biološko dostopnih hranil. To je idealna tehnika za zagotovitev ustrezne prehrane, vode
in prezračevanja (Sundari et al., 2017).

Pretok vode na vhodu naj bi bil med 1 in 3 litri na minuto, kar je pa odvisno od velikosti kanala in
pridelka. Neprekinjena ali občasna oskrba s tekočino je v bistvu koristna za reševanje protislovja
med absorpcijo kisika in absorpcijo vode korenin. Tehnologije s prekinitvami pretoka so prav tako
koristne za zmanjšanje obrabe in razpada črpalke in porabe energije (Lakhiar, 2018).
Tehnika globokega pretoka je zelo pomembna za zagotovitev neprekinjene oskrbe rastočih rastlin
in rib s hranili ter vodo in kisikom. Ta tehnika se pogosto uporablja v Kanadi, na Japonskem, v
ZDA in Italiji, saj zagotavlja stabilno rastno okolje. Pri tehniki globokega pretoka smo opazili
večjo zrelost in ponuja pomembne rezultate kot druge tehnologije raztapljanja hranil (Espinal and
Matulić, 2019).

Bio Floc tehnika za akvaponiko
Tehnika bio floc velja za modro revolucijo v akvaponiki, saj zagotavlja neprekinjeno recikliranje
in ponovno uporabo hranilnih snovi v sistemu akvaponike s in situ proizvodnjo mikroorganizmov
in nič ali minimalno izmenjavo odpadkov (Avnimelech 2009). Ta koncept je bil prvič uporabljen
leta 1970 na francoskem raziskovalnem inštitutu z različnimi vrstami, kot so Penaeus monodon,
L. stylirostris, in Litopenaeus vannamei (Emerenciano et al. 2012).
Hkrati je to tehnologijo uporabljalo tudi zasebno podjetje na Tahitiju, Crystal River pa je
pripomogel k boljšemu razumevanju prednosti Bio Floc tehnike. Raziskovalne in razvojne
dejavnosti so se začele v začetku osemdesetih in sredi devetdesetih let v ZDA in Izraelu. Izvedli
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različne študije

so

in raziskovalne preizkuse, da bi preučili omejitve vode, skrbi za okolje in povzročitelje te raziskave
(Emerenciano et al. 2013).
BFT akvaponsko kulturo lahko uporabimo za gojenje različnih vrst rib, kot so L. stylirostris, P.
monodon, Penaeus semisulcatus, F. paulensis, Farfantepenaeus brasiliensis, Macrobrachium
rosenbergii, Colossoma macropomum, Brycon orbignyanus, krapi in srebrnega soma (Kotzen et
al., 2019). Stabilnost minimalne ali ničelne izmenjave vode je močno odvisna od dinamične
interakcije med različnimi naravnimi bakterijami bakterijskih združb, ogorčicami, praživalmi,
glivami in mikroalgami (Martinez-Cordoba et al., 2017).
Naravna produktivnost v smislu proizvodnje mikroorganizmov v tem sistemu igra tri pomembne
vloge v zaokroženih ribnikih, stezah in rezervoarjih. Te so koristne za izboljšanje kakovosti vode
s prevzemom dušikovih spojin za tvorbo in situ mikrobnih beljakovin in izboljšanje prehrane s
povečanjem kulturne izvedljivosti z zmanjšanimi razmerji pretvorbe krme in zmanjšanimi stroški,
povezanimi s krmo (Emerenciano et al., 2017). Poleg tega povzroča tudi znatno izboljšanje
pogojev brez patogene konkurence in s tem močno izboljša splošno zdravje rib in rastlin v sistemih
akvaponike.
Rezultati različnih študij so poročali, da se BTF lahko integrira in uporablja za pridelavo rastlin,
kozic in rib ter daje izjemne rezultate kot drugi običajni sistemi (Pinheiro et al., 2017). BTF se
lahko uporablja tudi skupaj z nizko slano vodo za zmerno tolerantne vrste in visoko slano vodo za
vrste halofitov (Rocha et al., 2017).

Akvaponika in vermiponika
Črvi imajo pomembno vlogo pri prebavi organskih snovi in pomagajo izboljšati transport
mineralov in hranil. Koncept sodobne vermikulture je nastal v osemdesetih letih in se v glavnem
uporablja za proizvodnjo vermikomposta in čajev iz črvov. Sistem vermiponike temelji na uporabi
črvov E. foetida in Eisenia fetida za raztapljanje in oskrbo s hranili v akvaponskih sistemih
(Deepthi et al., 2020).
Črvi so dodani rastnim gojiščem rastlin v akvaponiki in gramoznih koritih, kjer povzročajo
razgradnjo trdnih odpadkov in zagotavljajo dodatna hranila za gojenje rib in rastlin. Črvi se
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najpogosteje
uporabljajo za odvodne in poplavne akvaponike, tako da črvom ni treba stalno ostati pod vodo
(Palm et al., 2018).

Haloponika in makroponika
Običajno sistemi za akvaponiko temeljijo na rabi sladkovodnih virov, vendar zaradi povečanega
pomanjkanja oskrbe s sladko vodo in poslabšanja kakovosti vode zaradi slanosti tal in
onesnaženosti znanstveniki s pomočjo tehnik haloponike in maraponike preusmerjajo svoje
interese na pridelavo rastlin in rib. Tehnika maraponike temelji na uporabi akvaponike morske
vode in tudi slane vode (Gunning et al., 2016). Ti sistemi so v glavnem vzpostavljeni na obalnih
območjih, pridelovalci pa naj uporabljajo samo priporočene in tolerantne vrste rib in rastlin.
Maraponika je posebej na kopnem integrirana multitrofična tehnika ribogojstva in pomaga pri
pridelavi morskih mehkužcev, morskih rakov in morskih rib (Kotzen et al., 2019).
Sistem akvaponike, ki uporablja slano vodo s stopnjo slanosti med 1-35 g / L, imenujemo
haloponika in je v veliko pomoč pri gojenju rib in rastlin v regijah, kjer je sladka voda omejena.
Nekateri tolerantni pridelki do nizke in zmerne slanosti vključujejo kumare, brokoli, buče, peso,

beluše, špinačo, zelje, koruzo, fižol, sladki krompir, solato, redkev in repo (Appelbaum and Kotzen
2016).

Akvaponika in alge
Mikroalge v sistemu akvaponike so v bistvu koristne za izboljšanje kakovosti vode, nadzora pH in
vsebnosti raztopljenega kisika. Vendar pa zahteva pravilno upravljanje in vzdrževanje, da se
izboljša odpornost akvaponskega sistema (Addy et al., 2017).

Tehnike prepoznavanja nevarnosti
Nevarnosti, povezane s sistemom za proizvodnjo akvaponike, je mogoče ugotoviti z merjenjem
obsega škodljivih učinkov. Ugotovitev nevarnosti je bistvenega pomena za razkritje dejavnikov,
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ki

spodbujajo

razvoj bolezni, in patogenih groženj, ki vplivajo na splošno dobro počutje in zdravje rib. Trajnost
akvaponskih sistemov je neposredno povezana z zasnovo sistema, dobrim počutjem rib, krmo za
ribe, odstranjevanjem patogenov in fekalnimi značilnostmi (Ovissipour et al., 2019).
Kemoterapevtiki se lahko uporabljajo za boj proti različnim patogenom in potencialnim tveganjem
ter nevarnostim v sistemih za proizvodnjo akvaponike. Ločeno je treba upoštevati gojenje rastlin
in gojenje rib v sistemih akvaponike.

Inteligentni nadzor in spremljanje v akvaponiki
Sistem akvaponike temelji na glavnem konceptu spoznavanja pomena recikliranja bistvenih hranil.
Kroženje dušikovih elementov in vodni viri so glavni cikli za nadzor onesnaženosti tal in okolja.
Poleg tega ima tudi pomembno vlogo pri izboljšanju hranilne vrednosti užitnih izdelkov in
izboljšanju učinkovitosti izrabe vodnih virov. Nadzor in spremljanje akvaponske opreme ter
spremljanje z uporabo tehnologij umetne inteligence nudijo trdno podlago za izboljšanje rasti rib
in rastlin (Wei et al., 2019).
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Slika 1:

Diagram sistema akvaponike

Nadzor in spremljanje opreme rastlinjakov je namenjen predvsem zagotavljanju stabilnega in
učinkovitega delovanja sistemov akvaponike. Omogoča kombinacijo akvaponike in sistemov
rastlinjakov za spremljanje zunanjih rastnih pogojev za ribe in rastline. Ta nadzorni sistem je velik,
nelinearen in multivariabilen in ga močno spremljajo časovno spremenljivi sistemi. V realnem
času je vedno treba ohranjati okoljske dejavnike v rastlinjaku, kot so vlaga, temperatura, svetloba
in ravni CO2 (Yanes et al., 2020).
Spremljanje izhlapevalnih hladilnikov, sistemov za razsvetljavo toplogrednih plinov, vodnih
svetilk in izpušnih ventilatorjev ter druge opreme z umetno inteligentnimi tehnologijami je
ponudilo velik premik v paradigmi. Inteligentne sisteme za akvaponiko je mogoče izdelati z
uporabo brezžičnih senzorjev, internetnih stvari in drugih sodobnih tehnologij.
Tradicionalno lahko podnebne metode nadzora za rastlinjake razdelimo v tri glavne kategorije, kot
so mehke metode nadzora, metode sorazmernega integriranega izpeljanega nadzora in metode
nadzora nevronske mreže. Čeprav je bilo predlaganih in izvedenih več algoritmov, so te tri metode
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najbolj razširjene. Ti sistemi ponujajo odličen nadzor temperature in vlažnosti ter pomagajo doseči
stabilno okolje v pogojih v rastlinjakih (Zhang et al., 2020).
Inteligentni sistemi rastlinjakov se v glavnem uporabljajo za spodbujanje odličnega razvoja in
pridelave rib ter rastlin v sistemih akvaponike. Sodobni rastlinjaki so opremljeni s samodejnimi
strategijami nadzora in nadzora, da se uprejo težkim prevladujočim pogojem. Pomembno je
izboljšati pridelavo rib in rastlin z nižjimi stroški (Henze, 2019).

Slika 2:

Shematski diagram sistema za nadzor in zaznavanje za upravljanje okolja v rastlinjakih

Kakovost vode za akvaponski sistem je v glavnem odvisna od prisotnosti ali odsotnosti
raztopljenega kisika, amoniaka, nitratov, fosfatov, slanosti, pH in temperature. Vsi ti parametri
imajo posebne omejitve za ribe in rastline, zato je treba z uporabo pristopov dinamičnega
spremljanja vzdrževati ravnotežje ekološkega dinamičnega ravnovesja (Oniga et al., 2018).
Sodobne tehnologije lahko enostavno uravnavajo ravni vseh bistvenih parametrov, ki vplivajo na
kakovost vode. Zdaj se brezžične senzorske naprave pogosto uporabljajo za spremljanje in
prepoznavanje parametrov, povezanih s kakovostjo vode v zaprtih sistemih akvaponike.
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Slika 3: Shematski

diagram sistema za nadzor in zaznavanje kakovosti vodnega okolja

Odpadne vode so glavni vir hranil v akvaponskih sistemih in zagotavljajo glavna hranila rastočim
ribam in rastlinam. Razlike v koncentracijah in nerazpoložljivi deli hranil lahko negativno vplivajo
na rast rib (Buhmann et al., 2015). Zato je treba odpadno vodo ustrezno nadzorovati in nadzorovati
v akvaponskih sistemih, da se zagotovi natančno ravnovesje med topnimi in biološko dostopnimi
hranili ter osnovnimi hranilnimi sestavinami. Za nadzor in pospešitev rasti rib in rastlin je treba
pravilno voditi električno prevodnost (EC), pH in koncentracijo raztopljenega kisika. Stopnjo
manjkajočih hranil je mogoče zlahka zaznati z uporabo ontoloških senzorjev in jo je treba regulirati
glede na vrsto gojenih rib in rastlin (Gott, 2019).
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Slika 4: Shematski

diagram za nadzor in odkrivanje hranilne raztopine

Splošne tehnike upravljanja ribogojstva
Vzdrževanje akvaponike in rib je dolgotrajna naloga, ki zahteva veliko napora in je bistvenega
pomena da nadzorujemo vzdrževanje in spremljanje območja pregrade, sistema, hranjenja,
vodenja evidenc, nastavitve varovanja mesta in priprave na morebitne izpade električne energije
(Ng, 2017). Sestavni deli akvaponskega sistema so precej spremenljivi, vendar je za vzdrževanje
dobrega delovanja potrebno ustrezno vzdrževanje. Učinkovite ribiške tehnike zahtevajo pravilno
vzdrževanje in redno preverjanje rib ter pobiranje pridelka. Glavne značilnosti in komponente, ki
jih je treba spremljati, vključujejo
•

Bazen z vodo

•

Bližnja okolica

•

Mreže in leseni okvirji

•

Šobe / brizgalne cevi
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•
•

Pesek / rastne grede / rastline

•

Bazeni z ribami in ribe

Drenažne cevi

Vse komponente sistema za akvaponiko je treba pravilno preveriti, da se odpravijo morebitne
težave in zagotovi pravilno delovanje sistema. Nekatere elemente je treba pravilno upravljati v
času hranjenja in ti elementi vključujejo
o Okolje mora biti čisto in brez ostankov, kot so listi, trave in plevel, da se prepreči možnost
okužbe s škodljivci.
o Ribe je treba pravilno nadzorovati, da se preverijo znaki stresa in neredno plavanje.
o Poginule ribe je treba takoj odstraniti iz bazenov, da se izognete negativnim učinkom na
druge rastoče ribe in rastline.
o Rastline je treba tudi pravilno nadzirati, da se preverijo znaki napadov in stresov. Takoj je
treba odstraniti bolezni in okužene rastlinske dele, da se prepreči nadaljnje širjenje.
o Voda v rezervoarju mora biti tudi bistra, čista in brez ostankov. Rezervoar mora biti
pravilno pokrit in postavljen na mesto, kjer je najmanjša verjetnost, da cvetijo alge. Prav
tako je treba pravilno preverjati temperaturo vode in pH, da zagotovimo dobro delovanje
sistema in rast rib in rastlin.
o Vse vodovodne cevi morajo biti tudi pravilno povezane in zagotoviti prost pretok vode.
o Prav tako je treba redno čistiti šobe in brizgalne cevi, na šobah in ceveh pa nikoli ne sme
biti kopičenja plesni in drugih organizmov.
o Prodnike in rastne grede je treba tudi pravilno preveriti, da se izognemo strukturnim
težavam in nepravilnemu pretoku vode. Možnosti za nastanek plesni in rast glivic se
močno povečajo, če je nivo vode previsok. Poleg tega prisotnost visokih vodostajev vpliva
tudi na vnos hranil in vodo v rastlinske korenine. Časovnik črpalke je mogoče prilagoditi
za regulacijo pretoka vode.
o Treba je tudi pravilno preveriti rezervoarje za ribe, da dobimo idejo o strukturnih
poškodbah, poleg tega pa je treba preveriti tudi puščanje in pravilno čiščenje prostora za
ribolov, da se obvlada zdravje rib in rastlin.
o Po spravilu morajo biti gredice izolirane od sistema, gramozi pa morajo biti pravilno
očiščeni naplavin in korenin.
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Izpadi elektrike
Elektrika je srčni utrip in najpomembnejša zahteva sistema za akvaponiko in nadzoruje skoraj vse
procese in dejavnike v sistemu. Črpalka v sistemu za akvaponiko deluje 15 minut na uro in je
pomembna za zdravje rib in rastlin. Če črpalka preneha delovati za 2-3 uri, bodo vse ribe v sistemu
akvaponike začele kazati simptome stresa in ob dolgotrajnem stresu lahko celo poginejo. Izpad
električne energije vpliva tudi na kroženje vode in močno vpliva na rast in razvoj rastlin (Alshrouf,
2017).
Če je pretok vode v vročih podnebnih razmerah prizadet, lahko povzroči smrt vseh rastočih rastlin.
V teh okoliščinah je običajno priporočljivo ročno namakanje približno 3-4 krat, da se zagotovi
zdravje rastočih rastlin. Za izogibanje škodljivim vplivom na gojenje rastlin in zdravje rib je treba
uporabiti rezervni vir energije. Sistem z rezervno črpalko takoj začne delovati in če je napajanje
prekinjeno, pomaga uravnavati vse procese v sistemu akvaponike in rastlinjakih. Baterija se
samodejno napolni, ko se vrne vir napajanja (Rakocy et al., 2016).
Pridelovalci pa se lahko s sončnimi sistemi poganjajo tudi sisteme, da se izognejo večjim težavam,
povezanim z izpadom električne energije. Baterijski sistem in sončni sistem morata imeti dovolj
zmogljivosti za premagovanje težav v času izpada električne energije. Če razpoložljiva moč ne
zadostuje za delovanje celotnega sistema, je treba druge nebistvene sisteme izklopiti za dobavo
potrebne moči vodni črpalki. Uporaba električne energije iz električnega omrežja se lahko
uporablja tudi kot dober vir napajanja.

Vodenje evidence
Vodenje evidence je bistvena ribolovna tehnika za akvaponski sistem in pridelovalci bi se morali
bistveno osredotočiti na njegovo izvajanje in pravilno vzdrževanje rib in rastlin. Obstajajo različne
vrste tehnik in možnosti za vodenje evidenc o vodenju rib, kot so vrste rib, posebna krma za ribe,
gojene rastline, vrste mikroflore, ravni hranil, vlažnost, regulacija vlage, prezračevanje, ogrevanje
in hladilni sistemi (Hollmann, 2017).
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Poleg tega je treba zabeležiti tudi stopnjo umrljivosti rib in njihov status, da se poznajo vzroki
pogina rib in prizadete stopnje rasti. Vse te informacije bodo v veliko pomoč pri razširitvi
dejavnosti akvaponike. Vodenje evidenc pomaga tudi dobro paziti na nabiranje rastlin in rib.
Čeprav morajo biti v evidenco zapisane vse vrste dejavnosti in izvedene prakse upravljanja, vendar
je najpomembnejše vzdrževanje dnevnikov vhodnih stroškov akvaponike, evidence proizvodnje,
evidence prodaje, dnevnika dejavnosti pridelka, podatkov o kakovosti vode in hranjenja rib. (Boyd
et al., 2020).

Pump Failure
Redno vzdrževanje črpalke je ključnega pomena za izboljšanje rasti in razvoja rastočih rastlin in
rib. Verjetnost okvare črpalke se poveča, če niso zagotovljeni nobeni vzdrževalni ukrepi. Eno
glavnih vprašanj kakovostnih črpalk je, da se kontaktne ščetke sčasoma razgradijo. Tej težavi se
je mogoče izogniti z ustreznimi ukrepi za vzdrževanje. Nadomestne ščetke lahko uporabite tudi za
zamenjavo razgrajenih ščetk. Poleg tega je vodenje uporabniškega priročnika tudi dober pristop
za pridobivanje natančnega znanja o obratovalnih in poslabšanih črpalkah. Zelo koristno bo, če se
lahko izognete popravilom. Drug pomemben premislek je, da imamo še eno črpalko, ki jo je
mogoče aktivirati v nujnih primerih (Asciuto et al., 2019).

Varnost obrata
Območja za pridelavo in proizvodnjo akvaponike morajo biti varna za zaščito rastočih rib in
rastlin. Na žalost živimo v svetu, kjer je varnost bistvena življenjska zahteva in ga moramo
upoštevati, da se izognemo večjim izgubam. Varnost ni potrebna le za ribe in rastline, ampak je
treba zaščititi tudi vse druge sestavne dele akvaponskega sistema, saj so precej dragi in bistveni za
normalno delovanje akvaponičnega sistema (Sunny et al., 2019).
Vedno obstaja veliko vrst varnostnih sistemov za različne stvari in segmente, vendar je uporaba
pravega in učinkovitega sistema bistvenega pomena za zagotovitev naložbe in dragocenih
prizadevanj za proizvodnjo akvaponike. Pridelovalci bi morali poznati in oceniti vrste nevarnosti
za akvaponiko ter namestiti in uvesti pravi varnostni sistem glede na vrsto ugotovljenega tveganja.
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Pridelovalci morajo upoštevati 3L, kot so omejen dostop, svetloba in zaklepanje, da zaščitijo
akvaponske sisteme (Laidlaw and Magee, 2016).
Varnostne ukrepe in zaščitne sisteme je treba izvajati in nameščati s pravilnim prepoznavanjem
groženj. Učinkovitost sistemov fizične zaščite temelji na treh načelih, kot so odvračanje, sistem
zaznavanja in zamuda. Odvračilni dejavniki vključujejo živali čuvaje, predpražnike, ograje in
razsvetljavo. Razsvetljava zlahka prestraši vsiljivce, zato je namestitev počasnega posnetka
koristna za doseganje učinkovitih varnih pogojev. Montaža luči na katerem koli visokem mestu
pomaga pokrivati veliko območje (Karimanzira and Rauschenbach, 2019).
Stene, visoke ograje in vrata so prav tako v pomoč pri omejevanju dostopa oportunističnih tatov.
Vrata morajo biti pravilno zaprta, ograje pa morajo biti dovolj visoke, da čim bolj zmanjšajo vstop
škodljivcev in ljudi. Omejitev vstopa tako vozil kot ljudi je bistvenega pomena, da se prepreči
večja izguba. Prostor v okolici akvaponike naj bo proč od grmovja in goščave, trave pa morajo biti
kratke, da se omeji razpoložljivost skrivališč (Follett, 2015).
Zaznavanje in zakasnitev sta prav tako pomembna dejavnika akvaponskega varnostnega sistema,
saj je zaznavanje koristno opozoriti pridelovalce, ko nekdo poskuša vstopiti na to mesto. Uporaba
posebnih naprav za odkrivanje, kot so alarmi, kamere in senzorji svetlobe, je zelo učinkovita za
dobro spremljanje sistema akvaponike. Medtem ko se taktike odlašanja lahko uporabijo tudi za
omogočanje dobrega časovnega intervala med dostopom in zaznavanjem. Uporaba ključavnic na
rezervoarjih, vratih in vratih pomaga pri zamudi dostopa osumljenih ljudi do sistemov akvaponike
(Khan et al., 2020).
Prav tako bi morali biti pravilno zaščiteni sistemi sončne energije, baterije in plošče. Plošče je
treba pravilno priviti in privariti na strehe, tako da teh komponent ni mogoče enostavno odstraniti
in ukrasti. Baterije lahko zavarujete tudi z ustreznim kopanjem približno 4-6 centimetrov do tal,
prav tako pa je treba vliti cementni temelj. Kletko za baterije je treba vstaviti tudi v moker cement.
Kletko je treba zakleniti z vsaj dvema ali več ključavnicami. Poleg tega je kletka lahko tudi
pritrjena na tla. Rezervoar mora biti tudi pravilno pokrit, da ne pride do kraje (Ismail et al., 2019).
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Tehnike odpravljanja težav
Gojenje v akvaponiki zahteva pravilno vzdrževanje in dobro ureditev različnih dejavnosti, da se
zagotovi trajnostna pridelava rib in rastlin. Pravilna identifikacija in odpravljanje težav lahko v
veliki meri pomagata zmanjšati izgubo in povečati donos, ne da bi pri tem morali upravljati z
visokimi stroški (Cronin et al., 2016).

Umrljivost rib
Ribe so zelo občutljive na kakršne koli spremembe v sistemih akvaponike in okoliških pogojev.
Umrljivosti rib se je treba izogniti s pravilno ureditvijo rastnih pogojev in odpravo vseh vrst
biotskih in abiotskih stresov (Jephi et al., 2017).

Kakovost vode
Kakovost vode je tudi glavni dejavnik, ki vpliva na zdravje rib in rastlin, zato je treba zagotoviti
visoko kakovost, da dobimo dobro rastlinsko pridelavo in proizvodnjo biomase rib. Nekatere
pogoste težave, povezane s kakovostjo vode v akvaponiki, so naslednje:
o Sedimentna voda se lahko umaže zaradi potencialnega vstopa tal v vodo in prisotnosti
neočiščenih gramozov. Korenine sadik in gramoz je treba pred dodajanjem v akvaponske
sisteme dobro oprati.
o Voda sistema lahko povzroči prekomerni vonj zaradi prekomerne hranjenosti in
nezadostne ravni kisika. Razgradnja odmrle in razpadajoče organske snovi in rib ustvarja
anaerobne pogoje v akvaponskih sistemih in močno omejuje razpoložljivo vsebnost kisika.
To težavo je mogoče rešiti z ustreznim krmljenjem rib in s fizičnim odstranjevanjem
odvečne krme na dnu. Poleg tega se zrak lahko črpa tudi na dno, da se prepreči usedanje
ribje krme v akvariju. Če pa problem postane izredno resen, je nadomestitev vode zadnja
možna rešitev, da se izognemo večjim negativnim vplivom na ribe in rastline.
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o Preveč izmenjave vode in redčenje vode je dober pristop za rastoče ribe, vendar za rastline
ni priporočljivo. Zato se je treba izogibati preprečevanju večjih negativnih učinkov na živa
bitja sistemov akvaponike (Oommen et al., 2019).

Puščanje, prelivanje in blokade
Blokade so predvsem posledica neprimernega upravljanja rutinskega vzdrževanja sistema in
močno vplivajo na brizgalne šobe sistemov. To se zgodi zaradi kopičenja ribjih odpadkov, bakterij,
alg in usedlin v šobah in ceveh. Te šobe lahko preprosto odstranite in sperete v čisti vodi zunaj
rezervoarjev za akvaponiko (Beebe et al., 2020).
Odtočne cevi so tudi blokirane zaradi vgrajenih rastočih postelj. To težavo lahko opazimo pri
opazovanju poplavljanja gredic in kadar ni odtoka vode v rezervoarje za ribe. Drenažne cevi imajo
na zadnjih koncih pokrove, ki jih je mogoče odstraniti, da se spopadajo z zamašitvami usedlin.
Včasih so tudi odtočne luknje zamašene in to težavo je mogoče prepoznati ob zagonu
akvaponskega sistema. Ta težava se lahko zmanjša z odstranjevanjem gramoza z rastnih gred
(Blanchard, 2019).
Prelivanje v ribjih bazenih povzroči zamašitev ventilov rezervoarja in običajno prelivanje ribjih
rezervoarjev je tudi znak blokade. Akvaponski sistemi prav tako puščajo in ta težava je
najpogostejša v povezavi s cevnimi armaturami. Glavni razlog za to težavo je cementiranje cevnih
priključkov na spojih. Tovrstnim težavam s puščanjem se je mogoče izogniti z zavijanjem tankih
plastičnih materialov na teh mestih. Poleg tega morajo biti povezave tesno pritrjene, da se izognete
tem težavam (Somerville et al., 2014).
Za odpravljanje večjih težav z uhajanjem v gredah in rezervoarjih bo morda potrebno zmerno
zidanje. Pred popravilom je treba prizadeto gojišče ali posodo izolirati. Na ta način bo minimalen
učinek upravljanja postopkov gojenja rib in rastlin v akvaponskih sistemih. Te izolirane gredice in
rezervoarje je mogoče zlahka združiti s sistemi akvaponike, da nadaljujejo z gojenjem rastlin in
rib.
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Tehnike diagnostike bolezni v akvaponiki
Razvoj bolezni in stres v akvaponiki je mogoče zlahka prepoznati s preverjanjem spreminjajočega
se fizičnega in biokemičnega vedenja rib. Vsakodnevno skrbno in stalno opazovanje omogoča
pridelovalcem, da prepoznajo razvoj bolezni pri ribah. Upoštevati je treba vedenjske spremembe
rib med hranjenjem in po hranjenju, da se preveri zdravstveno stanje rib v akvaponskih sistemih
(Stouvenakers et al., 2019).
Zdrave in normalno rastoče ribe kažejo energično, hitro plavanje in dober apetit. Običajno plavajo
v posebnih in običajnih vzorcih ter imajo dobro in nedotaknjeno kožo brez kakršnih koli
razbarvanj. Medtem ko je mogoče opaziti vidne spremembe v fizičnem videzu obolelih rib.
Najočitnejše aktivnosti hranjenja in gibanja so zmanjšane tudi zaradi biotskih in abiotičnih
stresorjev (Somerville in sod., 2014). Nekatere vedenjske spremembe pri ribah vključujejo
utripanje, gneča na vstopu vode, počasno gibanje, šibkost, ležanje na dnu, zadihanost na površini,
zmanjšano ravnotežje, raztezanje ob straneh in dnu rezervoarja, puščanje, zvijanje in vrtenje. Te
vedenjske spremembe lahko opazimo z brez težav, simptomi grobega stresa pa lahko vključujejo
erozije kože, izgubo vodnega kamna, tumorje, deformacijo hrbtenice, otekanje škrg in telesa,
posvetlitev in zatemnitev kože, povečano nastajanje sluzi, raztegnjen trebuh, poškodbe plavuti,
rane, razjede, izbočene oči in potopljene oči. Te težave lahko pridelovalci akvaponike zlahka
opazijo, lahko pa za takojšnjo diagnozo uporabijo tudi veterinarje in zdravstvene strokovnjake
(Baßmann et al., 2020).
Splošne tehnike za zaščito rib pred patogeni, boleznimi in različnimi stresorji so naslednje
o Komercialna cepiva je treba dajati proti bakterijskim, virusnim in patogenim napadom. Ta
cepiva se lahko uporabljajo za ribe z injiciranjem ali z mešanjem v hrano.
o Nekateri pasmi so zelo odporni proti določenim povzročiteljem bolezni in stresom, zato jih
je treba izbrati, da dosežemo največjo možno proizvodnjo iz sistemov akvaponike.
o Pravočasno je treba sprejeti korektivne in preventivne ukrepe, da se prepreči nadaljnje
širjenje in težave.
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o Izogibati se je treba visoki gostoti naselitve, saj lahko povzroči stres in poveča verjetnost
razvoja bolezni. Poleg tega lahko povzroči tudi kožne lezije, ki so primarno mesto za vstop
patogenov v ribje telo.
o Kontaminante in ostanke je treba redno odstranjevati iz akvaponskih rezervoarjev, saj
lahko ob morebitnem nenadzorovanju ponujajo potencialne vire razvoja bolezni.
o Vsa oprema mora biti pravilno razkužena za manipulacijo rib in čiščenje akvaponskih
rezervoarjev. Čeprav samo dezinfekcija ni ustrezna tehnika, je treba vso opremo pravilno
sprati s čisto vodo iz pipe ali deionizirano vodo. Za zmanjšanje patogenega vstopa v
akvaponske sisteme je zelo priporočljivo uporabljati umivanje rok in kopalne kopeli z
razkuževalnimi mili na akvaponskih vhodih. Nekatere kemikalije, kot so jodoforji,
kloramin T in B ter benzalkonijev klorid, so v veliko pomoč pri preprečevanju razvoja
bolezni.
o Za boljšo odpornost na bolezni in vzdrževanje zdravja je treba dajati tudi imunostimulante
in prehranske dodatke. Ta živila vsebujejo različne izdelke, kot so vitamini, nukleotidi,
sinbiotiki, probiotiki, prebiotiki, eterična olja, organske kisline, mikroorganizmi, vitamini,
naravni rastlinski proizvodi in imunostimulansi. Zato lahko v bistvu izboljšajo
metabolizem rib in imunski sistem za boj proti različnim stresom.
o Tudi ribe je treba ločiti po starosti, da se preprečijo bolezni in dovzetnost za patogene.

Tehnike zdravljenja v akvaponiki
Tako ribe kot rastline v sistemih akvaponike imajo podobne vodne zanke in za zaščito rib, rastlin
in mikroorganizmov je treba uporabljati samo ustrezna zdravila. Učinki zdravljenja bolezni z
zdravili lahko negativno vplivajo na splošno zdravje rastlin in rib, zato se je treba izogibati z
uporabo pravih tehnologij zdravljenja ob pravem času. Priporočljivo je zgodnje izvajanje
zdravljenja, da se izognemo večjim izgubam in težavam. Bolne ribe lahko tudi prenesete v
izolirane rezervoarje za zdravljenje in zdravljenje (Yavuzcan Yildiz et al. 2017).
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Natrijev klorid (riblja sol) je priporočljiv tudi za zdravljenje bakterijskih, parazitskih in glivičnih
okužb pri ribah. Čeprav ta sol ribam ponuja koristne možnosti zdravljenja, lahko pa škodljivo
vpliva na rast in razvoj rastlin. Pridelovalci pa lahko ločijo obtočne enote za ribogojstvo in
hidroponijo, da zmanjšajo učinke soli na rastoče rastline. Pred kratkim je nemško podjetje
predstavilo tudi izboljšan način razkuževanja rib in za nadzor ektoparazitov rib v akvaponskih
sistemih. Ta postopek zdravljenja je zelo koristen, saj v akvaponskih rezervoarjih ne pušča
ostankov zdravilnih snovi (Sirakov et al., 2016).
Uporaba nadzorovane količine vodikovega peroksida je prav tako koristna za zdravljenje bolezni
rib, vendar lahko njegova dolgotrajna in dokumentirana uporaba povzroči velike težave v sistemih
akvaponike. Ker so metode biološkega nadzora, ki temeljijo na uporabi živih organizmov in se
zanašajo na pristope vzajemnosti, plenilstva, komenzalizma in antagonizma, zelo koristne za
nadzor različnih zloglasnih patogenov rib (Sitjà-Bobadilla and Oidtmann 2017). Ena izmed
uspešnih izvedb biološkega zatiranja rib v akvaponski kulturi je bila uporabljena proti kožnim
parazitom ali morskim ušem v ribogojnicah lososa. Ta praksa se pogosto uporablja na norveških
kmetijah (Skiftesvik et al. 2013). Čistejše ribe se lahko dobro borijo proti različnim patogenom
zaradi zdravih presnovnih aktivnosti in imunskega sistema.
Uporaba filtrirnih organizmov in tehnike hranjenja s filtri so tudi dober pristop za zmanjšanje
obremenitev patogenov v vodi akvaponike in s tem znatno zmanjša verjetnost razvoja in pojava
bolezni. Pilsbryoconcha exilis lahko močno zmanjša prisotnost zloglasne populacije Streptococcus
agalactiae v akvaponskih sistemih s tilapijo (Othman et al., 2015). Ugodni mikroorganizmi
delujejo kot probiotiki v vodi akvaponike in krmi rib ter pomagajo pospeševati rast rastlin in rib z
bojem proti različnim patogenom. Nekatere zdravilne rastline imajo tudi odlične antiparazitske,
protiglivične, protivirusne in protibakterijske lastnosti.

Ribiške tehnike iz Grčije
Pri odločitvi za gradnjo sistemov za akvaponiko poleg vrste rib, ki jih boste morali izbrati, morate
upoštevati tudi druge parametre. Sistem za akvaponiko združuje gojenje rib in gojenje rastlin
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v precej zapletenem objektu, zato mora biti vse načrtovano in razvito zelo skrbno in slediti vsem
drugim delom sistema.
Najprej se je treba odločiti, ali bodo ribe, ki bodo izbrane za sistem akvaponike, gojene za hrano
ali samo za vodenje sistema akvaponike. Če želite ribe v celoti izkoristiti tako, da jih zaužijete ali
prodate kot prehrambene izdelke, morate načrtovati njihove objekte in ustrezno hraniti. Vse vrste
tudi niso užitne, zato morate najprej poiskati, katere vrste so primerne tako za akvaponiko kot za
uživanje (Bosma et al., 2017).
V tej prvi raziskavi morate poiskati tudi prepovedi za določene vrste rib. Številne države ali države
prepovedujejo gojenje nekaterih vrst in so jih prepovedale gojiti, zato morate pred nakupom
preveriti, katere ribe so prepovedane in se jim izogniti, po možnosti na univerzi na vašem območju,
ki ima strokovno znanje na tem področju ali podaljšana pisarna AG.
Izbor vrst rib bo določil rastlinske vrste. Odločitev vpliva na ti dve vrsti obratno, saj odpadki rib
zagotavljajo potrebna hranila za rastline, zato so rastline zelo odvisne od vrste ribe, ki se uporablja.
Zato ne pozabite, da morajo imeti rastline in ribe, ki se uporabljajo v sistemu akvaponike, tudi
podobne potrebe, kot so temperatura, kakovost vode, pH in drugi pogoji.
Ribe so ena bistveno sestavnih delov sistema akvaponike, zato je izrednega pomena, da izberemo
najprimernejšo vrsto rib za to vrsto gojenja. Seveda je njihovo vzdrževanje enako pomembno, na
to pa vpliva tudi njihov tip (Delaide et al., 2017).
Ribe rastlinam nudijo potrebna hranila in če gojene ribe prihajajo iz kraja, kjer jih gojijo, so odličen
vir beljakovin. Za akvaponiko obstaja veliko vrst rib, odvisno od lokalnega podnebja in
dobaviteljev v vsaki državi. Če govorimo o Grčiji, je podprta rast različnih vrst postrvi, ostrižev,
krapa in drugih. Tilapia je druga vrsta rib, ki je v tujini zelo znana, v Grčiji pa do zdaj še ne. Spodaj
je nekaj teh vrst, ki jih lahko uporabimo v akvaponiki:
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Som

Vir: Free photo on Pixabay
Različne vrste soma so primerne za akvaponiko po vsem svetu. Lahko ga jemo, ker je meso gladko
in okusno, hitro raste in je odličen vir odpadkov za rastline. Veliko bolj občutljiv je na pH,
temperaturo in kakovost vode, kakovostne in zdrave ribe pa je mogoče dobiti v 5 do 10 mesecih.
Njegova velikost je običajno med 25-45 cm in teža lahko do 1 kg (Calone et al., 2019).

Krap

Vir: Free photo on Pixabay
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Obstaja

veliko

vrst

krapov, ki so v sistemih za akvaponiko najbolj primerne. A pomanjkljivost je zaradi
nenadzorovanega razmnoževanja, ostre narave in njihove preproste prilagoditve marsikje na
mnogih področjih. Če so izpuščene, so lahko nevarne za druge lokalne ribe. Torej v nekaterih
državah obstajajo globe in / ali plačila za vzdrževanje takih vrst. Čeprav je znan po slabem okusu
in kakovosti krme, ga pogosto gojijo v Aziji. Običajno doseže do 35 cm in 2 kg (Jaeger et al.,
2019).

Zlata ribica

Vir: Free photo on Pixabay
Zelo enostavno jih je najti, ker se prodajajo v lokalnih trgovinah, dobaviteljih rib in celo trgovinah
z živalmi. Velja za precej trdo in odporno; uživa v vročem podnebju in zdrži trdo vodo. Dobro jih
je uporabljati v sistemih za akvaponiko, ker pridelajo veliko odpadkov, vendar niso užitne. Na
mnogih območjih se razmnožujejo v rezervoarju, vendar jih je treba na splošno prekriti z rastlinami
v rezervoarju, da se razmnožijo. Njihova velikost se giblje od 15-18 cm, teža pa od 150-300 gr in
jih običajno uvrščamo med krape (Nuwansi et al., 2017).
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Ostriž

Vir: Free photo on Pixabay
Ta riba ima najvišjo vsebnost omega 3 maščobnih kislin med vsemi ribami po vsem svetu. So
sladkovodne ribe in živijo v topli vodi in jih je mogoče hraniti z vsemi vrstami hrane. V akvaponiki
se zelo enostavno prilagodijo in hitro rastejo. Njihova velikost je lahko od 18 do 25 cm, teža pa od
200 do 400 gr (Bordignon et al., 2020).
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Koi

Vir: Free photo on Pixabay
Koi veljajo za podvrsto krapa. Zelo priljubljen je v azijskih državah, ker ga uporabljajo celo za
dekoracijo v jezerih. Lahko pa jih najdemo v številnih trgovinah z živalmi ali pri dobaviteljih. Koi
so zelo odporni na nizke temperature, zato bodo dobra izbira za sisteme akvaponike, razvite v
dolgih zimah. Je trpežna vrsta rib in ima tudi močno odpornost na pogoste zajedavce. Njihova
ocenjena velikost je 25-40 cm in teža 0,5-1,5 kg (Paudel, 2020).
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Postrv

Vir: Free photo on Pixabay
Postrvi so najboljše vrste rib za akvaponiko, zlasti za tiste z nižjo temperaturo v vodi, ker imajo
rade hladnejšo vodo. Najboljše temperature za te ribe so med 10 ° C in 20 ° C. Ponuja odličen
okus, vendar za preživetje in rast zahteva neokrnjene vodne razmere. Poleg tega imajo prednost
zaradi odlične hitrosti povečanja krme / teže in količine odpadkov, vendar so občutljivi na
spremembe pH. Velikosti so od 20-30 cm in teže 0,2-1 kg (Buzby et al., 2017).
Kateri drugi dejavniki so pomembni za pravilno izbiro in uporabo rib v akvaponiki, so obremenitev
rib, velikost rezervoarjev in rib, kakovost vode, prezračevanje prostora in gostota rib. Ne smemo
upoštevati, da bodo rastline ob večjih količinah rastle hitreje. Rezultati gojenja so lahko dobri tudi
z manj ribami, še posebej, če mislimo, da več je rib, večje je tveganje.
Kot smo že omenili, gojene rastline v akvaponiki potrebujejo hranila za rast iz rib in krmnih
odpadkov. To se zgodi le, če se ohrani optimalno razmerje med dnevnimi vnosi krme in površino
rastočih rastlin. Tako je treba v sistemu akvaponike posvetiti veliko pozornosti in skrbi za
izpolnjevanje prehranskih potreb rastlin in rib. Prehrana rib in urniki hranjenja so tisti dejavniki,
ki jih je treba oblikovati zelo previdno, saj morajo biti hranila zagotovljena ob določenem času in
na pravi ravni, da dopolnjujejo bakterije, rastline in ribe.
Zato bodo doseženi uspešnost, stroškovna učinkovitost proizvodnje akvaponike in uspeh sistema.
V ta namen lahko optimiziramo posebne in prilagojene akvaponske vire, da dosežemo splošno
trajnost sistema kot celote. Poleg tega je treba določiti tudi splošno optimalno točko glede
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na delovanje vseh sistemskih parametrov, ki vključujejo okoljske in ekonomsko trajnostne ukrepe.
Prilagojena prehrana je verjetno prihodnost za krmo za ribe, ker bo hkrati služila trajnosti. Vendar
ne smemo zanemariti, da posebne ribje krme v akvaponiki izpolnjujejo prehranske potrebe tako za
gojenje rib kot za rastline.
Za povečanje trajnosti je dobro prvo priporočilo, da se manj zanašamo na ribje moke (FM) in ribje
olje (FO), namesto tega pa se osredotočimo na nizkoogljični odtis, visoko energijo in nove surove
naravne sestavine. Iz tega razloga so raziskave v zvezi z ribjo prehrano osredotočene na
"učinkovito uporabo in preoblikovanje prehranskih sestavin, da se zagotovijo potrebna bistvena
hranila, ki bodo povečala rast in dosegla trajnostno in odporno ribogojstvo˝ (Siqwepu et al.,2020).
Izjemno pomembno je, da poiščete prave dobavitelje za vse dele vašega sistema za akvaponiko.
Ne samo ribe, tudi rastline, krma za ribe in vsa potrebna oprema morajo biti visokokakovostni, da
bo sistem lahko deloval in dobro vzdrževan. Ustreznih dobaviteljev ni mogoče najti enostavno in
hitro v vseh državah. Zlasti v državah, kot je Grčija, kjer je akvaponika še vedno v začetni fazi,
mora biti podjetnik zelo previden pri pravilni izbiri. In to je razlog, da mnogi na koncu iščejo
dobavitelje in naročajo materiale po spletu. Prava oseba ali pravo orodje je morda daleč od vas, a
zakaj ga ne bi imeli? Seveda je treba takšnim naročilom nameniti tudi veliko pozornost, zato sledi
nekaj nasvetov za zagotovitev čim varnejše izkušnje spletnega nakupa:
•

Izberite uglednega dobavitelja - Ocene prodajalcev, ki so jih objavili drugi kupci, in opis
njihove embalaže ter dostave živih rib so lahko dobri pokazatelji, kako zanesljive so.
Najprej zagotovite, da so ribe, ki jih prodajajo, zdrave in v dobrem stanju.

•

Prosite za garancijo – Trgovine, ki ponujajo garancijo za svoje ribe in celo vračilo
kupnine, če se med dostavo kaj zalomi, so zanesljivejše za nakup.

•

Hitra dostava – Drug element, ki kaže na ugledne spletne prodajalce rib, je, da običajno
ali samo pošiljajo ribe po hitrem ali naslednjem dnevu, ker je vsebina krhka in časovno
občutljiva, zato je ne pozabite preveriti.
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•

Dostava in prevzem - Hitra dostava lahko zagotovi, da izdelek prispe pravočasno, vendar
je pomemben tudi sprejem. Izdelek morate takoj prejeti in zagotoviti, da bodo ribe takoj
vzdrževane v ustreznih pogojih, da se zagotovi optimalno zdravje.1

Za lažje življenje in delo podjetnikov z akvaponike so bila razvita in naložena številna spletna
mesta, platforme, blogi itd., Katerih cilj je zbiranje informacij in povezav do koristnih virov za
dobavo potrebnih materialov. Dober primer takšne pobude je: Global B2B Online Directory Search for company information - Kompass. Najdete lahko več vrst informacij za številna področja
(vključno z akvaponiko), dobaviteljev, orodij, materialov, izdelkov in še veliko več, in glede na
kraj, ki vas zanima (npr. Grčija).
Položaj akvaponike v Grčiji je najbolje opisan v članku "Aquaponics Software in Greece",
objavljenem v Journal of Fisheriessciences.com | Insight Medical Publishing. “Akvaponika v
sredozemski regiji je v zgodnji fazi razvoja. Kmetovalci akvaponike v Grčiji bodo morda našli
veliko znanja o tilapiji, postrvi, somih in krapih, da bodo lahko zagnali majhen sistem doma.
Vendar pa v sredozemski regiji potrošniške naklonjenosti morskim sadežem temeljijo predvsem
na vrstah morskih akvakultur. Tako ribe, pridelane z akvaponiko, niso zaželene za prehrano ljudi,
služile pa bodo tudi hranilom za gojenje rastlin ali za vnos kot "nova vrsta" po nižji ceni. Poleg
novih vrst rib, ki se uporabljajo v akvaponiki v Grčiji, sta glavati cipelj (Mugil cephalus) in
evropska jegulja (Anguilla Anguilla) zelo priljubljena morska hrana v tej regiji. V Grčiji hobi
proizvajalci, vzgojitelji in univerze gradijo večino sistemov akvaponike. Medtem je bil v regiji
Zahodne Grčije (Amaliada) le en poskusni objekt, kjer so bili različni pridelki, kot so listnate
rastline, paradižniki, jajčevci, paprika, kumare, solata in grah in ribje kulture tilapija, krap in cipelj,
se preizkušajo vzporedno z razvojem edinstvene strojne in programske platforme. '
Skratka, vidik obremenitve s krmo za ribe in njegova zasnova sta v akvaponiki izrednega pomena,
ker je jedro in včasih edini vnos hranil v sistem tako za živali kot za rastline. S tem vnosom se
dušik doda akvaponskemu sistemu v obliki beljakovin v ribji krmi, ki jih ribe lahko presnovijo in
izločijo v amoniakalni obliki.
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Priporočljivo je, da se recirkulacija ribogojstva s hidroponiko integrira, saj lahko to omeji
proizvodnjo neželenih hranil v okolje in ustvarja dobiček. Ni nepomembno, da kmetje izračunajo
količino potrebnih hranil in količino, ki jo je treba povečati za rast rastlin, na podlagi količine
krme, ki se uporablja v enotah za ribogojstvo. „V sistemih akvaponike dokazi tako kažejo na
posebne potrebe po usklajevanju ritmov izločanja v ribah in ritmov vnosa hranil v
rastline˝(Khandaker, and Kotzen, 2018).

Zaključek
Sistem akvaponike je trajnostna rešitev za visokokakovostno pridelavo hrane in temelji na uporabi
recirkulacijskega ribogojstva in hidroponskih sistemov v katerem koli gojenem gojišču, razen v
tleh. Ti gojitveni sistemi so dobro znani in se po vsem svetu izvajajo za pridelavo
visokokakovostne in s prehrano bogate hrane. Sistemi za proizvodnjo akvaponike so zelo različni
glede na postavitve sistemov, različnih vrst rastlin in rib ter prevladujočih podnebnih razmer.
Vendar raven pridelave hrane zaradi pomanjkanja ustreznega znanja in razumevanja ni
sistematično dosežena. Med raziskovalci, skupnostnimi organizacijami, vlado, znanstveniki in
mednarodnimi organizacijami bi moralo biti primerno sodelovanje pri poučevanju in izvajanju
pravih ribjih in akvaponskih tehnik za trajnostno pridelavo prehransko bogate, varne in
visokokakovostne hrane.
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Uvod
Kmetijstvo, kakršno poznamo danes, se je razvijalo s pobudami in dejavnostmi na
individualni, kolektivni in institucionalni ravni po vsem svetu in se nenehno razvija in
zagotavlja koristi vsem gospodarskim sektorjem z velikim vplivom na naravne in
socialno-ekonomske okvire.1 Kmetijski okvir ima zelo pomembno vlogo v
gospodarstvu držav na svetovni ravni in je glavni vir hrane, dohodka in zaposlitve
njihovega prebivalstva.
Kmetijstvo je gospodarska dejavnost, pri kateri se primarni proizvodi rastlinskega in
živalskega izvora pridobivajo z izkoriščanjem kmetijskih zemljišč in gojenjem rastlin
in živali. Razvoj človeške družbe je privedel do razvoja trgovine in prometa, zato se je
kmetijstvo razvilo iz proizvodnje za lastne potrebe v proizvodnjo blaga. Kmetije so
dobile priložnost, da na trgu oskrbujejo s presežki svojih kmetijskih proizvodov in jih
tržijo za izdelke in storitve iz drugih gospodarskih dejavnosti.2
V zadnjih letih dobivajo podjetništvo in inovacije vedno več pozornosti kot kompleksen
pojav, povezan z gospodarskim razvojem in blaginjo družbe. Vloga in funkcije
kmetijskega podjetništva niso samo mejnik v gospodarskem razvoju družbe, temveč
tudi spodbujajo oblikovanje raznolikega nacionalnega trga, ki vodi k globlji integraciji
podjetij v kmetijski sektor.
Namen tega priročnika je prinesti več spoznanj za razumevanje kmetijskega
podjetništva, da bi na tem področju vzpodbudili zanimanje pri mladih. Poleg tega bo
podpiral mlade kmete, da bi jim odprli obzorje in spremenili predsodke do kmetijstva
in prikazali priložnosti, ki jih ponuja kmetijstvo. Poleg tega bo s svojo vsebino mladim
dana priložnost, da bodo aktivni na področju kmetijskega podjetništva, natančneje na
področju akvaponike.
1

Mavridis, A., INNOVATIVE AGRIBUSINESS IN GREECE. Dobljeno na:
https://www.researchgate.net/publication/335703627_INNOVATIVE_AGRIBUSINESS_IN_GREECE
2 Njegomir, V., Pejanovic, L., & Kekovic, Z. (2017). Agricultural entrepreneurship, environmental protection and
insurance. Ekonomika Poljoprivrede, 64(3), 1035-1047. Dobljeno na:
https://www.researchgate.net/publication/322091462_Agricultural_entrepreneurship_environmental_protectio
n_and_insurance
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Ta priročnik mladim prispeva tudi k izboljšanju njihovih kmetijskih kompetenc in
premagovanju brezposelnosti.

1. Definicija podjetništva in kmetijskega podjetnitništva
Izraz "podjetnik" se nanaša na nekoga, ki proizvaja za trg. Podjetnik je odločen vodja,
vedno išče priložnosti za izboljšanje in širitev svojega poslovanja. Prav tako podjetnik
rad prevzame preračunana tveganja, odgovornost tako za dobiček kot za izgube, je
navdušen nad rastjo svojega podjetja in nenehno išče nove priložnosti. Podjetniki so
inovatorji, saj vedno iščejo boljše in učinkovitejše ter donosnejše načine za njihovo
delo. Inovativnost je za kmeta podjetnika pomembna lastnost, zlasti kadar se podjetje
sooča z močno konkurenco ali deluje v hitro spreminjajočem se okolju. 3
Izraz "podjetništvo" je v zelo omejenem pomenu dejanje ustvarjanja podjetja ali
podjetij, medtem ko ga gradimo in povečujemo, da ustvarjamo dobiček. Učenje in
razvoj sta srce podjetništva. Za začetek ima kmetijsko podjetništvo veliko značilnosti
"generičnega" podjetništva, ima pa tudi svoje posebne značilnosti zaradi posebnega
konteksta kmetijskega sektorja.
Kmetijsko podjetništvo lahko opredelimo kot v veliki meri povezano z oglaševanjem
in tudi proizvodnjo različnih kmetijskih proizvodov. Kmetijsko podjetništvo je dodatno
povezano s kmetijskimi vložki. Primeri področij, kjer se lastniki kmetijskih podjetij
povezujejo, so mlekarstvo, gozdarstvo in tudi gojenje rastlin in živali.4
Kmetijsko podjetništvo je pogosto povezano z diverzifikacijo dejavnosti na kmetijah,
kjer je mreženje ključnega pomena za spodbujanje sprememb v podjetjih in za
izmenjavo izkušenj. Vendar to mreženje med številnimi zainteresiranimi stranmi na
kmetijskem in podeželskem področju ni vedno simetrično in vsem ne prinaša koristi.
3
4

http://www.fao.org/uploads/media/5-EntrepreneurshipInternLores.pdf
Nor, N. M., Masdek, N. N. M., & Maidin, M. K. H. (2015). Youth inclination towards agricultural entrepreneurship.

Economic and technology management review, 10, 47- 55.

Zaupanje, sodelovanje in vzajemnost med številnimi dejavniki so pomembni za uspeh
in ustvarjanje okoljskega podjetništva ter skrbi za etiko.5
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Za nekatere proizvajalce podjetništvo ponuja priložnost za poslovni razvoj, za druge pa
eno redkih razpoložljivih poti do ekonomskega preživetja in ohranjanja preživetja na
kmetiji.
Končno je kmetijsko podjetništvo osnova ustvarjalnosti, inovativnosti, donosnosti in
obvladovanja tveganj kmetijskih proizvajalcev. Dejansko je kmetijsko podjetništvo
pomembno za bolj konkurenčne kmetije, da okrepijo svoj položaj na trgu, pa tudi za
bolj znane kmetije, da izboljšajo svoj socialno-ekonomski in okoljski prispevek. V
praksi podjetništvo vključuje inovacije in nove ideje za katero koli stopnjo, od
proizvodnje do končne potrošnje.6

2. Zakaj je pomembno kmetijsko podjetništvo?
Tradicionalno kmetijstva nismo mogli umestiti med industrializirana področja, ki
zahtevajo težko in visokotehnološko opremo. Lahko bi celo rekli, da je bila to panoga
z omejeno dinamiko, ki je bila sestavljena iz enot družinskih podjetij in ne velikih
podjetij. Seveda to ne bi moglo privesti do preobrazbe kmetijstva, saj se ti kmetje niso
nameravali prilagajati in spodbujati inovacij. Vendar se je skozi leta prišlo do postopnih
5

Clark, J. Entrepreneurship and diversification on English farms: Identifying business enterprise characteristics
and change processes. Entrep. Reg. Dev. 2009, 21, 213–236.
Hermans, F.; Stuiver, M.; Beers, P.J.; Kok, K. The distribution of roles and functions for upscaling and
outscaling innovations in agricultural innovation systems. Agric. Syst. 2013, 115, 117–128.
Vinholis, M.D.M.B.; Souza Filho, H.M.D.; Carrer, M.J.; Chaddad, F.R. Determinants of recognition of TRACES
certification as valuable opportunity at the farm level in São Paulo, Brazil. Production 2016, 26, 78–90.
Dell’Olio, M.; Hassink, J.; Vaandrager, L. The development of social farming in Italy: A qualitative inquiry across
four regions. J. Rural Stud. 2017, 56, 65–75.
Lambrecht, E.; Kuhne, B.; Gellynck, X. Asymmetric relationships in networked agricultural innovation processes.
Br. Food J. 2015, 117, 1810–1825.
Larsson, M. Environmental Entrepreneurship in Organic Agriculture in Jarna, Sweden. J. Sustain. Agric. 2012, 36,
153–179.
Marsden, T.; Smith, E. Ecological entrepreneurship: Sustainable development in local communities through
quality food production and local branding. Geoforum 2005, 36, 440–451.
Pompe, V. Moral Entrepreneurship: Resource Based Ethics. J. Agric. Environ. Ethics 2013, 26, 313–332.
6 Martinho, V. (2020). Agricultural Entrepreneurship in the European Union: Contributions for a Sustainable
Development. Applied Sciences, 10(6), 2080. Retrieved from:
https://www.researchgate.net/publication/340040163_Agricultural_Entrepreneurship_in_the_European_Union
_Contributions_for_a_Sustainable_Development

sprememb zaradi številnih dejavnikov, ki so se prav tako spremenili ali so se pojavili,
kot so gospodarska liberalizacija, spreminjanje in širitev kmetijskih trgov in njihovih
potreb ter same družbe.
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Tako so se morala kmetijska podjetja prilagoditi novim podatkom, ne da le preživijo,
temveč tudi uspevajo. Na srečo so spremembe v družbi in na trgih, kot so nove zahteve
trga, diferenciacija potrošniških navad, sprejetje okoljskih predpisov, trajnost in
številne druge zahteve v fazah od proizvodnje do prodaje, videti kot priložnosti za nove
udeležence, inovacije in portfeljsko podjetništvo. Številni strokovnjaki (politiki,
strokovnjaki, znanstveniki) so spoznali vse večje zahteve kmetov in pridelovalcev po
podjetništvu, saj bodo le tako uspeli biti trajnostni v prihodnosti.7
"Nedavne študije kažejo, da kmetijsko podjetništvo ni samo željeno razmišljanje ali
nova muha: močno vpliva na rast in preživetje podjetja."8
Dejstvo je, da kmetijstvo spada v primarni gospodarski sektor; na splošno gre za
dejavnost, ki se ukvarja z zemljo in vsem drugim iz narave. V računovodskem okviru
je panoga gospodarska dejavnost. Izraza „kmetijska industrija“ ali „kmetijsko
podjetništvo“ se torej uporabljata za opis panoge kmetijske proizvodnje. Splošno znano
je tudi, da je za Evropo in številne države kmetijstvo eden najpomembnejših poslovnih
sektorjev. Iz tega razloga je vredno pogledati nekaj podatkov, ki zadevajo kmetijstvo.
Kmetijstvo je leta 2018 k BDP EU prispevalo 1,1%.
Običajno je kmetijstvo povezano s pridelki, polji, majhnimi kmetijami ali drugimi
takšnimi proizvodnimi dejavnostmi, ki se ne štejejo za podjetja večje vrednosti ali
velikosti. Vendar pa je povezanost teh dejavnosti z drugimi panogami, kot je industrija
predelave hrane in pijač, izrednega pomena.
7

Pyysiäinen J, Anderson A, McElwee G, Vesala K. Developing the entrepreneurial skills of farmers: some myths
explored. Int J Entrep Behav Res. 2006;12:21-39., McElwee G. A taxonomy of entrepreneurial farmers. Int J
Entrep Small Bus. 2008;6:465–78.
8 Verhees FJHM, Kuipers A, Klopcic M. Entrepreneurial proclivity and farm performance: the cases of Dutch and
Slovenian farmers. Int J Entrep Innov. 2011;12(3):169-77., Lans T, Verstegen J, Mulder M. Analysing, pursuing and
networking: a validated three-factor framework for entrepreneurial competence from a small business
perspective. Int Small Bus J. 2011;29(6):695-713.

Pravzaprav, "je kmetijski sektor k celotnemu BDP EU v letu 2018 prispeval 176,9
milijarde EUR."9
Kmetijska industrija je leta 2018 ustvarila dodano vrednost, ocenjeno na višinio
181,7 milijarde EUR.
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Da bi razumeli pomen višine zgoraj omenjene ocenjene vrednosti, je treba razumeti
koncept bruto dodane vrednosti v kmetijski industriji EU: »gre za razliko med
vrednostjo vsega, kar je proizvedel primarni kmetijski sektor EU 2018 in stroški storitev
in blaga, uporabljenega v proizvodnem procesu«. 10 In poleg leta 2017 je bila dodana
vrednost leta 2018 največja v desetletju.
Vrednost proizvodnje kmetijske industrije EU je bila leta 2018 ocenjena na 434,3
milijarde EUR.
Ta proizvodnja vključuje vrednost vseh vrst kmetijskih dejavnosti, kot so poljščine,
živali, kmetijske storitve, skupaj z nekaterimi dobrinami in storitvami, ki niso bile
opredeljene kot jasno kmetijske. Spodnja slika prikazuje proizvodnjo kmetijske
industrije, torej vire te vrednosti.

9
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Trajnost kmetijskega sektorja
Drugo pomembno vprašanje v kmetijskem sektorju je trajnost. Dandanes je med ljudmi
in strokovnjaki večje zanimanje za učinkovitost rabe virov, ker je eden glavnih ciljev
vsakega gospodarstva bolj trajnostno poslovanje, z veliko gospodarsko rastjo in
pozitivnimi vplivi na okolje. Neizogibno je, da bo velika pozornost namenjena
povezavam med kmetijskimi dejavnostmi in okoljem, saj kmetijska dejavnost vpliva na
vodo, zrak in tla, poleg tega pa tudi na raznolikost rabe zemljišč, ekologije in prosto
živeče živali. Zato si prizadevamo spremljati te vplive kot del ciljev trajnostnega
razvoja z razvojem posebnih kazalnikov. Predlaga se celo skupna politika, ki vključuje
cilje na področju podnebnih sprememb, varstva okolja ter ohranjanja krajine in biotske
raznovrstnosti.
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Akvaponski sistem kot ptimer dobrega podjetništva
Akvaponika v inovativni metodi kmetijske pridelave hrane, v katero je vključeno
gojenje rib in zelenjave. Vodo, bogato s hranili, iz bazenov z ribami izkoristi zelenjava,
ki raste neposredno s koreninami v vodi in jo tako očisti. Krožnost sistema prihrani
vodo v primerjavi z dežjem in namakanim kmetijstvom in jo je mogoče izvajati na
nerodovitnih zemljiščih, saj je tehnika rasti brez zemlje. Poleg tega je mogoče s temi
sistemi nadomestiti učinek podnebnih sprememb.
Kot podjetniško gibanje Aquaponic Systems obstaja veliko primerov z vsega sveta.
Spodaj lahko vidite primer iz Etiopije.
Raziskovalni projekt Fast Track Global Challenges Program (GCP)
„Trajnostna integrirana pridelava rib in zelenjave v Etiopiji“11 je bil dokončan leta
2018. Namen projekta je bil izboljšati prehransko varnost podeželskih gospodinjstev v
Etiopiji z zagotavljanjem cenovno ugodnega in donosnega sistema akvaponike za
gospodinjstva s hrano, bogato s hranili, in z razvojem trajnostnih poslovnih modelov za
ustvarjanje dohodka.
V tem projektu sta bili dve tarčni skupini:
1) v Shewa Robit s podjetnicami;
2) v Hawassa z revnimi podjetniškimi družinami.
Ženske so na dveh mestih proizvajale kmetijske proizvode z akvaponskim sistemom in
s svojim delom precej zaslužile. Čeprav njihov kulturni okvir temelji na moški prevladi,
zahvaljujoč temu projektu, bi lahko pokazali odličen primer moči žensk.

11

https://aquaponicsethiopia.com/
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3. Je kmetijsko podjetništvo drugačno od "normalnega"
podjetništva?
Drug vidik kmetijskega podjetništva, ki ga je treba raziskati, je, v kakšni meri se
razlikuje od podjetništva v nekmetijskih podjetjih. Zagotovo obstajajo razlike in
podobnosti med obema vrstama podjetništva ob upoštevanju različnih elementov
podjetništva. Zdi se, da so nekateri od teh elementov razmeroma univerzalni, neodvisni
od konteksta (npr. pomembnost priložnosti, proaktivnost, tveganje in podjetniška
učinkovitost)12, drugi pa so bolj odvisni od vrste in konteksta podjetništva (npr.
podjetniško učenje).13
Obstajajo štirje stebri, okoli katerih je mogoče graditi študij kmetijskega podjetništva:
•

Kmetijski sektor
Kot smo že omenili, kmetijsko področje tradicionalno ni vključevalo
podjetniških dejavnosti. Ampak izjemno je, da se je kmetijstvo v zadnjih 50
letih in v mnogih razvitih državah osredotočilo na učinkovitost in produktivnost
kot katera koli druga podjetniška dejavnost in postaja zelo specializirano
področje.14

•

Neposredno kmetijsko okolje
Kmetije in na splošno kmetijske dejavnosti so neposredno povezane z
območjem, kjer so razvite. Zato je primerna geografska lega izrednega pomena
za podjetniške priložnosti. Priložnosti za razvoj novih dejavnosti se povečajo,
če se kmetijski objekti nahajajo v privlačni regiji z drugimi podjetji, blizu
urbaniziranih območij, ki lahko zagotovi dostop do trga z dobro infrastrukturo
in dobro razvitim podpornim omrežjem.15

12

Rauch A, Wiklund J, Lumpkin GT, Frese M. Entrepreneurial orientation and business performance: an
assessment of past research and suggestions for the future. Entrep Theory Pract. 2009;33(3):761-87.
13 Lans T, Biemans H, Verstegen J, Mulder M. The influence of the work environment on entrepreneurial learning
of small-business owners. Manag Learn. 2008;39(5):597-613.
14 Van der Ploeg JD, Long A, Banks J, editors. Living countrysides, rural development processes in Europe: the
state of the art. Doetinchem: Elsevier; 2002.
15 Wilson GA. From 'weak' to 'strong' multifunctionality: conceptualising farm-level multifunctional transitional
pathways. J Rural Stud. 2008;24(3):367-83.
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•

Družinska podjetja
Tudi danes je kmetijstvo sestavljeno iz manjših ali večjih družinskih kmetij.16
Tovrstna kultura kmetovanja in ustrezne tehnike in metodologija vplivajo in
oblikujejo kmetijsko podjetništvo. Razlika med splošnimi podjetniki in
kmetijskimi podjetniki majhnih enot je, da slednje manj vodijo cilji rasti in
inovacij. "Večji pomen je dan preživetju, ohranjanju družinske dediščine,
avtonomije, podeželskega načina življenja in prehodu skozi zdravo kmetijo na
naslednjo generacijo."17 Poleg tega prenos družinskega kmetovanja iz
generacije v generacijo ne da bi dovolili vstop zunanjim partnerjem, vodi do
pomanjkanja

heterogenosti,

konzervativne

miselnosti

in

odsotnosti

inovativnega razmišljanja.18
•

Spol
Čeprav odstotek žensk, ki so zaposlene v kmetijstvu ni velik, imajo kmečke
ženske pomembno vlogo v kmetijskem podjetništvu. Običajno so ti tiste, ki
sprožijo in razvijajo nove kmetijske poslovne dejavnosti. 19 Za začetno
podjetniško vedenje kmečkih žensk je značilno, da se "prilegajo in opravljajo
več nalog". Ženske se dejansko odločajo za svoje nove dejavnosti, jih uvedejo
na obstoječo kmetijo in končno poskušajo združiti podjetništvo z obstoječimi
kmetijskimi in družinskimi dolžnostmi.20 Vendar se ženske sčasoma ne držijo
te strategije in se z vlaganjem v razvoj, tveganji in prepoznavanjem priložnosti
uspejo razviti na področju podjetništva.21

16

Gasson R, Crow G, Errington A, Hutson J, Marsden T, Winter M. The farm as a family business: a review. J Agr
Econ. 1988;39:1-41.
17 Jervell AM. The family farm as a premise for entrepreneurship. In: Alsos GA, Carter S, Ljunggren AE, Welter F,
editors. The handbook of research on entrepreneurship in agriculture and rural development.
Cheltenham/Northhampton: Edward Elgar; 2011.
18 Jervell AM. The family farm as a premise for entrepreneurship. In: Alsos GA, Carter S, Ljunggren AE, Welter F,
editors. The handbook of research on entrepreneurship in agriculture and rural development.
Cheltenham/Northhampton: Edward Elgar; 2011.
19 Bock BB. Fitting in and multi-tasking: Dutch farm women's strategies in rural entrepreneurship. Sociol Rural.
2004;44(3):245-60.
20 Bock BB. Fitting in and multi-tasking: Dutch farm women's strategies in rural entrepreneurship. Sociol Rural.
2004;44(3):245-60.
21 Bock BB. Fitting in and multi-tasking: Dutch farm women's strategies in rural entrepreneurship. Sociol Rural.
2004;44(3):245-60.
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4. Spretnosti, ki jih potrebuje podjetnik na področju kmetijskega
podjetništva
Podjetništvo je kreativni odziv na okolje, ki združuje inovativnost, pripravljenost na
tveganje, zaznavanje priložnosti, večjo pobudo, standard odličnosti, vztrajnost pri
doseganju ciljev, pozitivno usmerjenost k reševanju problemov in nenehno
prizadevanje za rast in odličnost.22 Ko so vsi ti atributi razviti v eni osebi, je lahko oseba
uspešna na katerem koli področju dejavnosti, kot so industrija, podjetje, izobraževanje,
javni ali strokovni organi itd.
Podjetniška kompetenca v kmetijstvu se nanaša na raziskovanje novih priložnosti za
rast, inovacije in diverzifikacijo ter sposobnost lastnikov menedžerjev, da jih
prepoznajo in si jih prizadevajo.23 Kmetje in pridelovalci potrebujejo podjetniške
kompetence, da nenehno prepoznavajo in iščejo nove poslovne priložnosti. Kmetje
postajajo vse bolj podjetni in razvijajo nove veščine in funkcionalne sposobnosti, da
postanejo konkurenčni.
Poleg tega kmetje potrebujejo znanje na vseh ključnih področjih upravljanja kmetij:
načrtovanje, izvajanje in nadzor. Potrebujejo tudi informacije o primarni pridelavi,
spravilu, predelavi, veleprodaji in prodaji na drobno ter o oskrbi s surovinami, finančnih
storitvah, prevozu, pakiranju, promociji in svetovanju.

22

Modak, S. (2018). A study of Entrepreneurial Competencies of Post Graduate Students in Agriculture. Indian
Journal of Agricultural Sciences, 88(9):1391-95. Retrieved from:
https://www.researchgate.net/publication/327692004_A_study_of_Entrepreneurial_Competencies_of_Post_gra
duate_Students_in_Agriculture
23 Lans, T. (2009). Entrepreneurial competence in agriculture. Wageningen University. Retrieved from:
https://www.researchgate.net/publication/40434347_Entrepreneurial_competence_in_agriculture_characteriza
tion_identification_development_and_the_role_of_the_work_environment
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Še več, za kmeta-podjetnika obstaja enajst bistvenih mehkih veščin:
1. Pobuda,
2. Ambicioznost,
3. Osredotočenost na reševanje problemov,
4. Kreativno razmišljanje,
5. Tveganje,
6. Prilagodljivost,
7. Prilagodljivost,
8. Medosebne sposobnosti,
9. Mreženje
10. Pripravljenost za učenje.
S temi kompetencami bodo kmetje lahko konkurirali v novem okolju in ustvarjali
dobiček z izkoriščanjem novih tržnih priložnosti. Te kompetence je mogoče pridobiti s
prakso, izkušnjami in usposabljanjem.24
Razvoj podjetniških spretnosti kmetov / pridelovalcev je pomembno vprašanje, ki ga
morajo obravnavati vse zainteresirane strani v kmetijski in podjetniški mreži.

5. Kaj lahko in česa ne v kmetijskem podjetništvu
Ideja podjetništva je zapletena. Ko kmet v svoj sistem kmetovanja uvede novo
strategijo, ta preide skozi različne stopnje razvoja. Spretnosti kmeta se morajo
spremeniti in razvijati tudi v skladu z zahtevami upravljanja nove strategije. Strategija
se običajno nanaša na sposobnost organizacije, da se postavi na trg na način, ki najbolje
ustreza njenim virom in kompetencam.
24

Kahan, D., ENTREPRENEURSHIP in farming, Food and Agriculture Organisation of the United Nations, 5 Farm

management extension guide (2012)

V kmetijstvu obstaja več meril, ki se na splošno štejejo za ključna za uspešno
poslovanje. Za začetek je upravljanje izdelkov eden ključnih elementov za rast podjetja,
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saj se nanaša na prodajo izdelka, ki ima za kupca edinstvene koristi, kot so koristi, ki
jih ne najde nikjer drugje.
Poleg tega je trženje močno povezano s poslovnim uspehom, saj usklajuje prizadevanja
za zagotovitev, da izdelek dejansko doseže kupce z usklajevanjem izdelka, cene, kraja
(distribucijski kanali) in promocije. Trženje je postopek, ki je odgovorno za
prepoznavanje, predvidevanje in donosno izpolnjevanje zahtev kupcev. Še več, za
doseganje poslovnega uspeha mora imeti podjetje velik ugled pri svojih strankah. Ugled
temelji na prepričanjih ali mnenjih, ki jih imajo stranke na splošno o podjetju, njegovih
izdelkih in storitvah.
Prodaja je življenjska pot vsakega podjetja, zato se mora podjetje za doseganje uspeha
osredotočiti na določanje ciljev za povečanje prodaje rednim strankam, privabljanje
novih strank, povečevanje ali izboljšanje distribucijskih strategij in odpiranje novih
možnosti. Poleg tega so finančna merila najpomembnejša za doseganje poslovnega
uspeha. Tudi če ima podjetje odličen izdelek in trdno bazo strank, mora še vedno
pravilno upravljati s svojimi financami. To vključuje sestavljanje naslednjih
računovodskih izkazov in dokumentov: letni proračun, redni izkazi denarnih tokov,
redni izkazi poslovnega izida in izkazi poslovnega izida.
Nenazadnje nobeno podjetje ne more biti uspešno, če ne doseže zadovoljstva strank.
Da bi podpiral dolgoročno poslovanje, mora lastnik podjetja čim bolj zagotoviti
zadovoljstvo zaposlenih, saj to vpliva na uspešnost zaposlenih. Sposobnost lastnika
podjetja, da nadaljuje poslovanje, hkrati pa ohranja rast za nedoločen čas, je pomembna
zahteva za ohranjanje konkurenčne prednosti in neprekinjen poslovni uspeh.
Ob upoštevanju vsega tega je lahko domnevati, da se vsak lastnik podjetja sooča s
tveganji, kot so finančna, proizvodna in s trgom povezana tveganja. Pomembno je
izvesti oceno tveganja, da bi ugotovili ključna tveganja v podjetju, se odločili, kako
zmanjšati tveganje in vedeti, kako ravnati s tveganji.

Kmetijski sektor je znan kot poslovno okolje z visokim tveganjem, predvsem zato, ker
se kmetijski podjetniki soočajo z nenadzorovanimi elementi, kot so nepredvidljive
vremenske razmere in škodljivci ter bolezni, pa tudi z velikimi gospodarskimi
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omejitvami. Te gospodarske omejitve pogosto pomenijo, da se dejavnosti, kot so
sajenje in pletje, ne opravijo pravočasno, kar močno vpliva na donos, kmetje pa
kupujejo surovine nizke kakovosti in dodatno zmanjšujejo produktivnost. Pomembno
je vedeti, da ne glede na strategijo, ki jo kdo izbere, se tveganju ni mogoče popolnoma
izogniti, pri izvajanju strategije obvladovanja tveganja pa so vedno povezani
neposredni ali posredni stroški.25
V nenehno konkurenčnem tržnem okolju sta proizvodnja kakovostnih izdelkov in
izvajanje ustreznih tržnih strategij pomembni značilnosti sodobnega podjetnika.
Postopek določanja ciljev in ciljev za prihodnjo uspešnost ter določanje nalog in virov,
potrebnih za dosego ciljev, bo predstavljen v naslednji temi.

6. Poslovni model CANVAS
Učinkovito kmetijsko podjetništvo s konkurenčnimi poslovnimi oblikami je pogoj za
razvoj na podeželju.
Obstaja več orodij, ki so bila razvita za lažji proces razvoja in uresničevanja poslovne
ideje. Ta orodja pomagajo podjetnikom iz vseh sektorjev, da uresničijo svojo idejo in
uresničijo svoje sanje. Eno od teh orodij je poslovnegi model CANVAS. Je ena
najpreprostejših in uporabniku prijaznih predlog za razvoj osnovnega poslovnega
načrta. Potencialnim podjetnikom, ki bodo uporabili to predlogo, ni treba imeti znanja
finančnega strokovnjaka, saj je predloga osnovna, podatki, ki jih je treba izpolniti, pa
preprosti.

25

Global Forum for Advisory Rural Services(GFRAS), Agricultural Entrepreneurship Manual. Available at

:https://www.scribd.com/document/443017666/GFRAS-NELK-M11-Agricultural-Entrepreneurship-Manual
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Natančneje, poslovni model organizacije lahko opišemo z devetimi osnovnimi
segmenti:
1. Segment kupcev,
2. Predlog vrednosti za vsak segment,
3. Kanali za doseganje kupcev,
4. Odnosi s strankami, ki jih vzpostavi podjetje,
5. Prihodki, ki jih ustvari podjetje,
6. Ključni viri,
7. Ključne dejavnosti, ki jih podjetje potrebuje za ustvarjanje vrednosti,
8. Ključni partnerji
9. Stroškovne strukture poslovnega modela.
Naslednje načrt ima vse omenjene elemente začrtane. To je orodje, ki nekomu pomaga
razpravljati, načrtovati, oblikovati in izumljati nove poslovne modele.26

26

Dobljeno na: https://www.businessmodelsinc.com/about-bmi/tools/business-model-canvas/

Poleg tega bomo na kratko analizirali 9 segmentov CANVAS poslovnega modela.
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1. Segment kupcev: Ta segment vključuje vse ljudi, organizacije, ki ustvarjajo
vrednost izdelka. Morda so preprosti uporabniki ali stranke, ki plačajo. Vprašanja, ki
vam pomagajo razmisliti o določeni ideji:
o Za koga ustvarjate vrednost?
o Kdo je vaša najpomembnejša stranka?
2. Predlog vrednosti: Za vsak segment imate določen predlog vrednosti. To so svežnji
izdelkov in storitev, ki ustvarjajo vrednost za vaše stranke. Koristna vprašanja:
o Katero osnovno vrednost kupcu dostavite?
o Katere potrebe kupcev zadovoljujete?
o Katere potrebe strank, na katero se nanaša vaš predlog za vrednost?
o Kakšna je vasa obljuba kupcu?
o Katere izdelke ali storitve ustvarjate za vase kupca?
3. Tok prihodkov: Ta segment pojasnjuje, kako in prek katerih mehanizmov določanja
cen vaš poslovni model zajema vrednost. Koristna vprašanja:
o Kako vas stranke nagradijo za vrednost, ki jim jo zagotovite?
o Kaj in kako navadno plačujejo? Kako bi raje plačali?
o Kateri so različni modeli prihodkov?
4. Distribusijski kanali: Kanali opisujejo, skozi katere točke komunicirate s strankami
in prinašate vrednost. Koristna vprašanja:
o Kako vaša vrednostna ponudba doseže stranko?
o Kje lahko vaša stranka kupi in ali uporabi vaše izdelke ali storitve?
o Kateri kanali najbolje delujejo? Koliko stanejo? Kako jih je mogoče vključiti v
vašo in rutino vaših strank?
5. Odnosi s strankami: Ta segment opisuje vrsto odnosa, ki ga vzpostavljate s
strankami. Koristna vprašanja:
o Kakšen odnos posamezni segment kupcev pričakuje, da boste vzpostavili in
vzdrževali?
o Kako lahko to vključite v svoje podjetje glede na stroške in obliko?
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6. Ključne aktivnosti: Ta segment prikazuje, katere stvari resnično potrebujete, da
lahko poslujete. Koristna vprašanja:
o Katere dejavnosti opravljate vsak dan, da ustvarite in ponudite svojo vrednostno
ponudbo?
o Katere dejavnosti so najpomembnejše pri distribucijskih kanalih, odnosih s
kupci, prihodkih…?
7. Ključni viri: Ta segment opisuje infrastrukturo za ustvarjanje, dostavo in zajemanje
vrednosti. Segment ključnih virov prikazuje, katera sredstva so v poslovnem modelu
nepogrešljiva. Koristna vprašanja:
o Katere ključne vire zahteva vaša vrednost?
o Kateri viri so najbolj pomembni pri distribucijskih kanalih, odnosih s strankami,
toku prihodkov …?
8. Ključni partnerji: Segment ključnih partnerjev prikazuje, kdo vam lahko pomaga
izkoristiti vaš poslovni načrt. Koristna vprašanja:
o Kdo so vači ključni partnerji / dobavitelji?
o Katere ključne vire pridobite od svojih partnerjev?
o Katere ključne dejavnosti opravljajo vaši partnerji?
9. Striktura stroškov: Struktura stroškov opisuje vse stroške, ki nastanejo, da poslovni
model deluje. Takšne stroške je mogoče razmeroma enostavno izračunati po opredelitvi
ključnih virov, ključnih dejavnosti in ključnih partnerstev. Koristna vprašanja:
o Kakšni so pomembni stroški za ustvarjanje in dostavo vaše ponudbe vrednosti?
o Kateri ključni viri / dejavnosti so najdražji?
Kot smo lahko domnevali na predlogi poslovnega modela so na levi ključni dejavniki,
povezani z izdelkom ali storitvami, ki so večinoma pod vašim nadzorom. Na desni so
trg in dobavitelji, katerih vidiki niso neposredno pod vašim nadzorom. Končno je v
središču predlog o vrednosti. To je razlog, zakaj podjetje obstaja; določa osnovno
vedenje in dejavnosti podjetja ter zagotavlja vodilno smer za vse segmente.
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7. Storitve poslovnega razvoja v kmetijskem podjetništvu
Kmetje in kmetijski podjetniki se na splošno srečujejo z različnimi denarnimi in
nefinančnimi spremenljivkami, ki škodljivo vplivajo na razvoj podjetja. Ti vidiki
vključujejo zmanjšano stopnjo izobrazbe, slabo tehnično znanje, pomanjkanje
informacij in nezadosten dostop do trga. Tako storitve za rast poslovanja tem kmetom
pomagajo, da povečajo svojo produktivnost skupaj s proizvodnjo, tako da izkoristijo
vse te rešitve. Prav tako postanejo konkurenčni na trgu.
Kmetje imajo zaradi raznolikosti podružnic na trgu odličen dostop do storitev, ki vodijo
do razvoja poslovanja prek posebnih vrst podjetij. Nove ekspanzijske agencije in veliko
bolj raznolike panoge pomagajo zadovoljiti poslovne potrebe kmetov in njihovih
podjetij. Omogočajo tudi učinkovito konkurenco na trgu. Poleg tega lahko kmetom
omogočijo tudi pridobivanje poslovnih veščin na več področjih, kot so npr.:
-

ocena povpraševanja in možnosti na trgu,

-

preslikava verige trga,

-

odločanje o potrebah in izdelavi opcije izdelka,

-

evidentiranje proizvodnih stroškov,

-

izvajanje analize stopnje donosnosti,

-

vodenje dokumentacije v zvezi s financiranjem podjetja,

-

ocenjevanje rešitev, povezanih s širitvijo poslovanja,

-

rast skupne vizije finančnih naložb v podjetje,

-

priprava poslovnega načrta in vlaganje,

-

donosne kmetijske poslovne ideje
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8. Donosne poslovne ideje v kmetijstvu
Pri vseh vrstah podjetništva je najvišji cilj, ki ga je treba doseči, maksimiranje dobička.
Nobenega podjetnika ni, ki bi se boril za to, da bi bilo njegovo podjetje samo inovativno
ali pozitivno vplivalo na okolje itd. Vsi ti vidiki pa so lahko medsebojno povezani. Na
primer, sprejetje inovativnih tehnik in idej bo privedlo do verjetno enostavnejšega in
donosnejšega načina dela, kar bi lahko zmanjšalo operativne stroške in povečalo
dobiček. Zlasti v današnjih časih morajo biti podjetniki za boj proti konkurenci in
pridobivanje konkurenčne prednosti korak naprej in razmišljati pred svojimi časi. Iz
tega razloga so inovacije postale morda najpomembnejši steber podjetništva in za
večino poslovnih idej so značilni inovativni elementi, ki tekmujejo s podobnimi.
Ni nenavadno, da številne študije in članki v zadnjih letih poudarjajo ideje ali pobude,
ki se razlikujejo od njihovih tradicionalnih ekvivalentov že na začetku njihovega
razvoja, ne glede na to, kako pogoste so njihove podlage. Kot primer je dobra
priložnost, da preverite nekatere ideje, predlagane na https://krishijagran.com/, da
ugotovite vpliv inovacij na ideje in njihovo izvajanje s podjetniškega vidika.
1. Kmetija: Klasična kmetija potrebuje praktičen in neposreden denar. Običajno
se za proizvodnjo odloča glede na potrebe regionalnega in lokalnega trga. Toda
mreženje je vedno pomembno, zlasti na oddaljenih lokacijah, če nameravate
svoje izdelke distribuirati med najrazličnejšimi kupci.
2. Vermikompost proizvodnja organske rastlinske hrane: spada v proizvodni
in proizvodni vidik kmetijstva, zato je strokovno znanje proizvodnega procesa
veliko bolj potrebno kot velika kapitalska naložba. In to je razlog, da je zaradi
nizkih investicijskih potreb lahko zelo donosno kmetijsko podjetje, ki
ustanavlja.
3. Organizacija suhega cvetja: Proizvodnja cvetov je danes hitro rastoč trend v
rastlinski industriji v kmetijstvu. In na splošno je treba opozoriti, da se panoge,
ki za gojenje sort rastlin potrebujejo različne in težke vrste, bolj uveljavljajo v
kmetijstvu.
4. Storitev obtoka gnojil: To je posel, ki zahteva skromne kapitalske naložbe in
ga v glavnem upravlja vsaka zvezna vlada.
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5. Zeleni dom ekološke kmetije: priljubljenost organske hrane narašča in ta trend
je povzročil večje povpraševanje po ekološko pridelanih kmetijskih proizvodih,
kar je privedlo do rasti tega kmetijskega podjetja.
6. Gojenje perutnine: Velja za najhitreje rastoče polje kmetijstva in storitev
hkrati in se je zaradi te širitve preoblikovalo v tehno-komercialni sektor.
7. Posel gojenja gob: če želite zmanjšati začetni investicijski strošek, lahko
ustanovite podjetje za gojenje gob in v kratkem obdobju ustvarite velik
zaslužek.
8. Hidroponična trgovina: je nov način moderne tehnologije, ki potrebuje
umazano vodo, tako za posel kot hišno uporabo.
9. Kmetija polžev: Gojenje polžev, posebej za prehrano ljudi, zahteva posebno
znanje sodobnih inovacij, kar pripisuje njihovi izbiri kot donosni poslovni ideji.
10. Gojenje sončnic: Pridelovanje sončnic za olje zahteva le malo finančnih naložb
in izbiro primernega zemljišča za gojenje.
11. Čebelarske storitve: Ker potrebe po medu po vsem svetu naraščajo, se
čebelarstvo lahko izkaže za uspešno podjetje, ki zahteva majhne finančne
naložbe. Čeprav potrebuje vsakodnevno spremljanje in natančno vodenje, se
šteje za donosno, saj se prek njega proizvaja veliko izdelkov.
12. Ribogojstvo: skupna storitev za vsak trenutek v letu. Zahteva sodobne
strategije in skromne kapitalske stroške.
13. Izvoz sadja in zelenjave: Če ni možnosti tako gojenja kot izvoza lastnih
izdelkov, morda obstaja možnost izvoza sadja in zelenjave od sosednjih ali
partnerskih kmetov. Ne zahteva nobenih naprednih komunikacijskih ali
mrežnih kanalov.
14. Cvetličarna: Za to idejo je potrebna naložba v maloprodajne površine in
povezavo s pridelovalci rastlin. Donosnejše se lahko izkaže, če to storite tudi
prek spleta, tako da kupcem pošljete pošiljko do vrat brez veliko večje naložbe.
15. Proizvodnja zamrznjenih kokoši: Tako kot reja perutnine potreba po tem
izdelku narašča po vsem svetu, ker veliko izdelkov dostavljajo kokoši in to samo
v mestu ali na podeželju.
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16. Proizvodnja bioloških pesticidov: Velja za enega najuspešnejših in
najpomembnejših konceptov kmetijskega poslovanja, ker je to potrebno za
ekološko kmetovanje, zato je povpraševanje po njih.
17. Proizvodnja krp: To je enostavno poslovanje, ker je očitno, da se uporaba
metle kot čistilnega cilja nadaljuje že stoletja. Izvede se lahko z zmernimi
kapitalskimi stroški.
18. Izdelava košar: Ne potrebuje prodajnega prostora in z zmernimi kapitalskimi
naložbami, premišljenim načrtovanjem in domišljijo lahko dobro zaslužite.
19. Mletje moke: Ustvarjanje lastne blagovne znamke je zelo koristno pri tej
storitvi.
20. Nekatere druge donosne ideje o kmetijskih storitvah:
•

Proizvodnja živalske krme

•

Proizvodnja sadnih sokov

•

Proizvodnja arašidov

•

Predelava oreščkov

•

Proizvodnja prepeličjih jajc

•

Gojenje kozic

•

Akvakultura

•

Prašičereja.

•

Predelava soje.

•

Proizvodnja začimb.

•

Proizvodnja zelenjave.

•

Gojenje piščancev.

•

Gojenje tuberose.

•

Proizvodnja čaja

•

Spletno mesto za e-nakupovanje.

•

Pokrajinski arhitekt.

•

Gojenje zdravilnih zelišč.

•

Gojenje kaktusa.

•

Mlekarstvo.

•

Kozjereja.
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•

Gojenje Jatropha rastlin za olje.

•

Proizvodnja krompirjevega škroba.

•

Proizvodnja koruze.

•

Certificirana proizvodnja semen.

•

Laboratorij za ocenjevanje tal.

•

Okolju prijazen izvoz hišnega cvetja.

•

Hortikultura.

•

Proizvodnja krompirjevega čipsa.

•

Pridelava krme za koze in krave.

•

Kmetijski blogi.

9. Priložnosti financiranja na evropski in nacionalni ravni in
kako se prijaviti
Kmetijstvo je tvegan posel. Kot smo že omenili, je kmetijstvo bolj od drugih sektorjev
odvisno od vremena in podnebja. Med povpraševanjem potrošnikov in kmetom, ki
lahko povečajo ponudbo, je neizogibna časovna vrzel, saj proizvodne dejavnosti
zahtevajo čas in naložbe.
Dostop do financ je pomemben za rast in gospodarski razvoj. Obstoj učinkovitega
finančnega sistema, ki lahko zagotavlja bistvene storitve, lahko močno prispeva k
gospodarskemu razvoju države. Večji finančni razvoj povečuje rast, zmanjšuje
nestanovitnost gospodarstva, ustvarja možnosti za zaposlitev in izboljšuje razporeditev
dohodka. Dobro delujoč finančni trg ima ključno vlogo pri usmerjanju sredstev v
njihovo najbolj produktivno uporabo in tveganja razporeja na tiste, ki jih lahko najbolje
izkoristijo.

Evropske politike se osredotočajo na učinkovito uporabo virov, ki se uporabljajo v
kmetijstvu, sektorju, ki ostaja ključnega pomena za nacionalna gospodarstva.
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Kmetijstvo je glavna sila za gospodarski razvoj podeželja, medtem ko sta podjetništvo
in inovacije bistvenega pomena za uspeh sodobnih gospodarstev.27
Poleg tega so kmetje Evropske unije pod pritiskom naraščajoče svetovne trgovine s
prehrambnimi izdelki in liberalizacije trgovine. Razvoj dogodkov na svetovnih trgih
povečuje konkurenco, hkrati pa ustvarja nove priložnosti za evropski kmetijsko-živilski
sektor. Poleg tega so globalizacija in nihanja ponudbe in povpraševanja v zadnjih letih
spremenile cene kmetijskih trgov, kar je še povečalo zaskrbljenost kmetov. Te poslovne
negotovosti v kmetijstvu upravičujejo pomembno vlogo, ki jo ima javni sektor pri
zagotavljanju varnostne mreže za dohodek kmetov.28
V zadnjih desetletjih Kmetijska politika EU pomaga kmetom, da se spoprimejo s temi
izzivi in se odzovejo na spreminjajoče se držo in pričakovanja ljudi.
Skupna kmetijska politika EU (SKP) je partnerstvo med kmetijstvom in družbo ter
med Evropo in njenimi kmeti. Njen cilj je:
•

Podpirati kmete in izboljšati kmetijsko produktivnost ter zagotoviti stabilno
oskrbo s cenovno dostopno hrano;

•

Zaščititi kmete Evropske unije, da bodo primerno preživeli;

•

Pomagati pri spopadanju s podnebnimi spremembami in trajnostnim
upravljanjem naravnih virov;

•

Vzdrževanje podeželskih območij in krajin po vsej EU;

•

Ohraniti življenje podeželskega gospodarstva s spodbujanjem delovnih mest v
kmetijstvu, kmetijsko-živilski industriji in povezanih sektorjih.

27

Andreopoulou, Z., Tsekouropoulos, G., Theodoridis, A., Samathrakis, V., & Batzios, C. (2014).
Consulting for Sustainable Development, Information Technologies Adoption, Marketing and
Entrepreneurship Issues in Livestock Farms. Procedia Economics and Finance, 9, 302-309.
https://doi.org/10.1016/s2212-5671(14)00031-8
28

Za več informacij poglejte na: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-

agricultural-policy/income-support/income-support-explained_en
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SKP je skupna politika za vse države EU. Na evropski ravni se upravlja in financira iz
sredstev proračuna EU.29
SKP se financira iz dveh skladov kot del proračuna EU:
•

Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) zagotavlja neposredno podporo in
tržne ukrepe,

•

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) financira razvoj
podeželja.

•

29

Za

več

informacij

poglejte

na:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-

policies/common-agricultural-policy/cap-glance_en#title
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Drugi program je Kmetijsko evropsko partnerstvo za inovacije (EIP-AGRI)30,
namenjeno spodbujanju konkurenčnega in trajnostnega kmetijstva in gozdarstva, ki
„doseže več in bolje z manj“. Prispeva k zagotavljanju stalne oskrbe s hrano, krmo in
biomateriali, razvija svoje delo v sozvočju z bistvenimi naravnimi viri, od katerih je
kmetovanje odvisno.
Primer Grčije
V Grčiji morajo biti kmetje usklajeni s pobudami EU glede podjetništva, trženja in
tehnoloških novosti, da lahko izkoristijo evropske in nacionalne sklade. Na tem mestu
je zelo pomembno poudariti vlogo grške vlade, zlasti prakse grškega ministrstva za
razvoj podeželja in prehrano31, pri oblikovanju in izvajanju ustreznih politik na
kmetijskem področju. Te politike, ki temeljijo na ekonomskem pragmatizmu, socialni
občutljivosti in pogledu v prihodnost, oblikujejo nov zagon, ki bo zmanjšal značilne in
strukturne pomanjkljivosti grškega kmetijstva in povzročil povečanje kmetijskih
dohodkov.
Primeri podpornih ukrepov so naslednji:
1. Program razvoja podeželja
Obseg tega programa prispeva k splošnemu razvoju in trajnostni konkurenčnosti
kmetijskega sektorja v Grčiji. Dejavnosti in skupine, ki se financirajo in podpirajo v
okviru tega programa, so naslednje:
-

Načrti za izboljšanje kmetijskega sektorja,

-

Predelovalne dejavnosti in raba energije,

-

Mladi kmetje,

-

Infrastruktura za razvoj in ponavljanje ukrepov,

-

Kmetijsko drugačne rešitve,

-

Sodelovalni ukrepi z razširjenim obsegom priložnosti med različnimi organi na
področju razvoja podeželja,

30

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about

31

Za več informacij pojdite na: http://www.minagric.gr/index.php/en/
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-

Razvoj majhnih kmetij,

-

Začetek ustanavljanja podjetij zunaj kmetijskega sektorja na podeželju,

-

Naložbe v razvoj gozdnih površin in izboljšanje sposobnosti preživetja gozdov,

-

Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev,

-

Strategije lokalnega razvoja na pobudo lokalnih skupnosti.

Skupni proračun programa je 5,880,192,246 evrov, od katerih je 4,718,291,793 evrov
prispevek Evropske unije in 1,161,900,453 evrov državnih sredstev – za programsko
obdobje 2014-2020.32
2. Nacionalna kmetijska mreža
Povezovanje na podeželju je bilo splošno priznano in sprejeto kot ključno orodje za
podporo in spodbujanje trajnostnega razvoja podeželja. Glavna dodana vrednost
mreženja je iskanje rešitev za težave s podeželjem z izmenjavo znanja in informacij ter
spodbujanje dialoga med deležniki.
Na nacionalni ravni je bila ustanovljena nacionalna kmetijska mreža, ki je naslednica
mreže iz prejšnjega programskega obdobja in še naprej podpira Program razvoja
podeželja 2014–2020 za njegovo učinkovitejše izvajanje.
Njeni člani prihajajo iz vseh področij, ki so neposredno ali posredno vključena v
vprašanja razvoja podeželja.
Cilj mreženja prek nacionalne mreže za podeželje je:
-

izboljšanje kakovosti uporabe programa za razvoj podeželja,

-

povečanje udeležbe tistih, ki sodelujejo pri vprašanjih razvoja podeželja,

-

obveščanje širše javnosti in potencialnih upravičencev o koristih kmetijske
razvojne politike in možnostih financiranja,

-

spodbujanje inovacij na podeželju, zlasti v kmetijstvu, proizvodnji hrane in
gozdarstvu,

32

Program razvoja podeželja. Dosegljiv na: https://www.espa.gr/el/pages/staticAgrotikiAnaptyxi.aspx
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-

olajšanje izmenjave znanja, znanja in izkušenj ter dragocenih praks pri razvoju
podeželja.33

Če povzamemo, zaradi podpore Evropske unije in države, zlasti za večnamensko
kmetijstvo in globalizacijo trga, se je povečalo podjetniško stališče evropskih in
lokalnih kmetov ali pa je to vsaj vplivalo na organizacijo kmetij in perspektive kmetov.
Poleg tega so naložbe številnih zainteresiranih strani v kmetijstvu v raziskave in
izobraževanje (zlasti v izobraževanje) pripomogle k spodbujanju inovacij in
podjetništva v kmetijskem sektorju, kar povečuje uspešnost v kmetijstvu. 34
Primer Turčije
Po navedbah FAO lahko spodaj najdete informacije o kmetijstvu v Turčiji .

Po poročanju urada za naložbe ima Turčija močno kmetijsko in živilsko industrijo, ki
je zaposlovala skoraj 20 odstotkov delovno aktivnega prebivalstva države in je leta
2018 predstavljala 5,8 odstotka BDP države. Finančni prispevek sektorja k skupnemu
BDP je leta 2018 znašal 42,5 milijarde USD. Čeprav teža kmetijskega sektorja v
turškem gospodarstvu nenehno upada, ostaja Turčija sedmo največje kmetijsko
gospodarstvo na svetu, kmetovanje pa je ključnega pomena za razvoj podeželja,
zaposlovanje, izvoz in večino predelovalnih dejavnosti.35

33

Nacionalna kmetijska mreža. Dobljeno na: https://ead.gr/
Martinho, V. (2020). Agricultural Entrepreneurship in the European Union: Contributions for a
Sustainable Development. Applied Sciences, 10(6), 2080. Dobljeno na:
https://www.researchgate.net/publication/340040163_Agricultural_Entrepreneurship_in_the_Europ
ean_Union_Contributions_for_a_Sustainable_Development
35
https://www.ifad.org/en/web/operations/country/id/turkey
34
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•

Turčija je 18. največje gospodarstvo na svetu in sedmi največji kmetijski
proizvajalec na svetu.36

•

Približno 64 odstotkov podeželskega prebivalstva je mlajšega od 50 let, kljub
naraščajočemu trendu odseljevanja s podeželja 37.

•

Kmetijstvo ni več glavno gonilo Turčije za gospodarsko rast, vendar ostaja
ključnega pomena za razvoj podeželja, zaposlovanje, izvoz in proizvodnjo.38

•

Od leta 1982 je IFAD (Mednarodni sklad za kmetijski razvoj) vložil 189
milijonov ameriških dolarjev v 10 projektov in programov v Turčiji, ki so
koristili več kot 1.389.000 gospodinjstev. Z 11. projektom bo naložba znašala
230 milijonov ameriških dolarjev, število prizadetih gospodinjstev pa se bo
povečalo na približno 1.500.000.39

Turčija je regionalno središče za proizvodnjo, predelavo in izvoz hrane na velike
evropske in bližnjevzhodne trge. To daje sektorju odličen potencial, vendar so naložbe
potrebne za pomoč kmetom, da posodobijo proizvodne tehnike, povečajo produktivnost
in se spopadejo s podnebnimi spremembami. V Turčiji je mogoče vzpostaviti trajnostno
proizvodnjo v industrijskem in storitvenem sektorju z uveljavljenimi sistemi. Pomen
kmetijskega sektorja je bil zanemarjen zaradi določitve in ločevanja uporabe virov
proizvodnih faktorjev v teh sektorjih in trenutnih politik, osredotočenih na te sektorje.
Vendar pa je zaradi pojava preskrbe s hrano in podnebnih sprememb v zadnjih letih
pomen kmetijskega sektorja spet razumljen (Ağızan ve Bayramoğlu, 2018).
Podjetništvo je v svetu postalo bolj pomembno po razmerah prostega trga. V tem smislu
so države začele podpirati povečanje podjetništva. V tem primeru je turški indeks
podjetništva glede na splošni v letu 2017, poročilo GEM je na voljo v več kot 100
državah, turški je 52,7 (GEM, 2017).

36

https://www.ifad.org/en/web/operations/country/id/turkey
https://www.ifad.org/en/web/operations/country/id/turkey
38
https://www.ifad.org/en/web/operations/country/id/turkey
37

39

https://www.ifad.org/en/web/operations/country/id/turkey
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V skladu s tem poročilom so države razvrščene glede na faktorje, indekse podjetnikov,
ki temeljijo na produktivnosti in inovacijah, ter podani podjetniški profili držav. Glede
na poročilo turškega GEM za leto 2017 ni več ločenih od učinkovito usmerjenih
gospodarstev s profili držav, ki temeljijo na inovacijah. Turčija je v tem pogledu
neposredno povezana s posedovanjem usmerjenega inovacijskega gospodarstva, prav
tako pa bi prispevala k nacionalnemu dohodku, vendar povečala podjetništvo v tem
sektorju in ustvarila ta vzporedni podjetniški ekosistem.

Slika 1. Profil turškega podjetništva po poročilu GEM
Vir: Ağızan ve Bayramoğlu, 2018.
Odprta je za vsa nihanja v proizvodnji kmetijskega sektorja, to je sektorja, kjer so
tveganja najpogostejša med gospodarskimi sektorji.
Boj za povečanje kmetijske proizvodnje je bil najprej osredotočen na realizacijo
proizvodnje v največji možni količini, kljub oviram pogojev pridelave na kmetijskih
zemljiščih.
V Turčiji je v skladu s sistemom registracije kmetov (ÇKS) leta 2016 proizvajalcev
2.267.176. Registrirani pridelovalci so obdelovali 147.858.630 hektarjev zemlje,
obdelali so jo, z leti pa se je zmanjšalo tako število pridelovalcev kot količina obdelane
zemlje (tabela 1). Čeprav je med razlogi za zmanjšanje proizvodnih dejavnosti v
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kmetijskem sektorju veliko dejavnikov, so najpomembnejši dejavniki visoko tveganje
in negotovosti ter pomanjkanje stabilnosti v proizvodnji.
Poleg teh razlogov je prišlo tudi do napačnega dojemanja zaradi zmanjšanja
proizvodnih dejavnosti na podeželju zaradi kulturnih, socialnih in ekonomskih
razlogov. Poleg tega zaradi dejstva, da ponudba delovne sile med letom ni vzdržna in
gre za diskretno proizvodnjo, prihaja do zmanjšanja podjetniških dejavnosti v
kmetijskem sektorju. Nazadnje je pomanjkanje sistemov za avtomatizacijo registracij,
povezanih s kmetijsko proizvodnjo, preprečilo, da bi se podjetniška statistika v
kmetijstvu oblikovala na zdrav način (Ağızan ve Bayramoğlu, 2018).
Tabela1: Kmetijski kazalniki po letih
Leto

Število

Območje

Stopnja

Skupna

Skupna

Delež

kmetov

(ha)

nezaposlenosti (%)

delovna

zaposlenost

kmetijstva

Skupno

sila

Ne-

Oseb

kmetijstvo

Delež
(%)

2002 2.588.666 164.960.378 10,3

14,5

23.818

21.354

7.458

34,9

2003 2.765.287 167.346.718 10,5

13,8

23.640

21.147

7.165

33,9

2004 2.745.424 167.099.180 10,8

13,8

22.016

19.632

5.713

29,1

2005 2.679.737 165.826.141 9,5

12

21.691

19.633

5.014

25,5

2006 2.609.723 164.930.261 9

11,1

21.913

19.933

4.653

23,3

2007 2.613.234 167.277.814 9,2

11,2

22.253

20.209

4.546

22,5

2008 2.380.284 157.694.645 10

12,3

22.899

20.604

4.621

22,4

2009 2.328.731 154.360.407 13,1

16

23.710

20.615

4.752

23,1

2010 2.318.506 156.309.390 11,1

13,7

24.594

21.858

5.084

23,3

2011 2.292.380 152.048.523 9,1

11,3

25.594

23.266

5.412

23,3

2012 2.214.537 153.449.052 8,4

10,3

26.141

23.937

5.301

22,1

2013 2.183.270 147.293.244 9

10,9

27.046

24.601

5.204

21,2

2014 2.206.874 149.276.892 9,9

12

28.786

25.933

5.470

21,1

2015 2.197.319 148.004.195 10,3

12,4

29.678

26.621

5.483

20,6

2016 2.267.176 147.858.630 10,9

13

30.535

27.205

5.305

19,5
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Podatki o številu podjetnikov, ki delujejo v kmetijskem sektorju, so omejeni le na
podatke, pridobljene iz TÜİK, in ti statistični podatki kažejo, da kmetijska industrija
deluje v kmetijskem sektorju. Kot je razvidno iz tabele 2, je bilo število podjetij, ki
delujejo v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu, iz leta 2017 31.877, njihov delež v
skupnem številu podjetij pa 0,89%. Kljub splošnemu vrednotenju, čeprav se je število
podjetništva z naraščajočo podporo v kmetijskem sektorju v zadnjih letih povečalo,
doseženo število še vedno ni na želeni ravni. Med najpomembnejšimi razlogi za to so
strukturni problemi kmetijskega sektorja in pomanjkanje podjetniškega sistema. V tem
okviru se je z oblikovanjem ekosistema kmetijskega podjetništva pojavila potreba po
pripravi akcijskih načrtov.
Tabela 2. Število pobud pri registraciji podjetij v Turčiji (2017)
Število pobud, število

0-9

10-49

50-249

250+

Delavcev

Delavcev

Delavcev

Delavcev

A-kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

30.452

1.274

138 13

13

31.877

0,89

B-Rudarstvo

5.401

1.277

372

65

7.115

0,20

C-Predelovalne dejavnosti

377.639

44.449

10.294

1.903

434.285

12,11

D-Oskrba z električno energijo, plinom in paro

8.251

502

154

64

8.971

0,25

4.214

460

135

98

4.907

0,14

220.694

36.032

5.857

498

263.081

7,34

1.192.963

43.844

4.423

536

1.241.766

34,64

526.034

11.697

1.432

253

539.416

15,05

SEKTOR (NACE Rev.2)

E-Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in
odpadki, saniranje okolja

F-Gradbeništvo
G-Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih
vozil
H-Promet in skladiščenje
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SKUPAJ

I-Gostinstvo

296.915

14.253

2.002

372

313.542

8,75

J-Informacijske in komunikacijske dejavnosti

40.911

2.537

396

98

43.942

1,23

K-Finančne in zavarovalniške dejavnosti

22.270

1.260

181

81

23.792

0,66

L-Poslovanje z nepremičninami

57.741

1.733

169

12

59.655

1,66

M-Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti

200.509

9.832

699

131

211.171

5,89

N-Druge raznovrstne poslovne dejavnosti

49.096

6.069

3.065

1.103

59.333

1,66

P-Izobraževanje

25.087

6.926

926

269

33.208

0,93

Q-Zdravstvo in socilano varstvo

39.111

3.525

1.116

477

44.229

1,23

R-Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti

34.519

950

172

20

35.661

0,99

S-Druge dejavnosti

225.256

3.344

249

32

228.881

6,38

SKUPAJ

3.357.063

189.964

31.780

6.025

3.584.832

100,00

Vir: TUİK, 2018

Podjetništvo je zelo pomembno pri rasti in razvoju gospodarstev držav, saj se pomen
kmetijske proizvodnje povečuje in podjetništvo v kmetijskem sektorju pridobiva
mednarodni pomen. Preučitev fizičnih, duhovnih, kulturnih in ekonomskih značilnosti
gospodarskih subjektov, zlasti na podeželju, in vzpostavitev podjetniških ekosistemov
bodo kmetijskim proizvajalcem omogočili dinamičnost in inovativnost. V tem primeru
bodo za proizvajalce pripravljena ugodna okolja. Z vzpostavitvijo ekosistema
kmetijskega podjetništva se bodo spremenili kulturni obeti, povečal se bo naložbeni
kapital in ustvarila podporna okolja za podjetnike, ki temeljijo na inovacijah. V tem
primeru je ekosistem kmetijskega podjetništva ključno orodje za ustvarjanje prožnih
gospodarstev, ki temeljijo na inovacijah. Vendar ocena ekosistemov le na splošno in
pomanjkanje podjetniškega ekosistema v kmetijskem sektorju povzroča manj
podjetniških dejavnosti in s tem zmanjšanje naložb (Ağızan ve Bayramoğlu, 2018).
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Sistem kmetijskih podjetnikov se začne pri proizvajalcu samem kot pri podjetju in
zajema tudi vlogo družbenega in ekonomskega konteksta, ki obdaja podjetniški proces.
Zato je pri vzpostavljanju podjetniških sistemov v kmetijskem sektorju zelo
pomembno, da začnemo s proizvajalcem, ki ima različne zmogljivosti in vire, kar je
prva faza proizvodnje, in pojasnimo prvi element ekosistema v tej smeri.

Projektne možnosti, ki jih financira Turško ministrstvo za kmetijstvo in
gozdarstvo
1. Projekt razširjanja in nadzora dobrih kmetijskih praks
•

Številka projekta: 2012A020070

•

Namen in obseg projekta:

Cilj projekta; ter razširjanje dobrih kmetijskih praks in nadzora v Turčiji. Dobra
kmetijska praksa je kmetijska pridelava, ki ne škoduje okolju, zdravju ljudi in živali.
Njegov namen je zagotoviti varnost hrane s sledljivostjo in trajnostjo v kmetijstvu.
S proizvodnjo, ki temelji na analizi tveganja v okviru dobrih kmetijskih praks, je za
naše pridelovalce sprejeto bolj donosno in trajnostno kmetijstvo, našim ljudem pa
ponujajo zanesljive kmetijske proizvode. Poleg tega so življenjska narava in
neonesnaženi naravni viri največji družbeni dobiček.
For this purpose, trainings, demonstrations and other publishing activities are carried
out V ta namen se izvajajo izobraževanja, demonstracije in druge založniške dejavnosti.
•

Projektni proces in proračun:

Projekt razširjanja in nadzora dobrih kmetijskih praks se je prvič začel leta 2012.
Projekt se je izvajal v 12 mestih leta 2012, 17 leta 2013, 21 leta 2014, 28 leta 2015, 28
leta 2017, 31 leta 2018, 40 leta 2019. Z izkušnjami v teh provincah želimo vsako leto
povečati število pokrajin, vključenih v projekt. Dotacija za projekt; 800.000 TL v letu
2012, 1.000.000 TL v letu 2013, 1.300.000 TL v letu 2014, 1.500.000 TL v letu 2015,
1.800.000 TL v letu 2016, 2.000.000 TL v letu 2017, 2.500.000 TL v letu 2018,
1.000.000 TL leta 2019.
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•

Projektne aktivnosti:

Izvajajo ga pokrajinski direktorati za prehrano, kmetijstvo in živinorejo v obliki
projektov usposabljanja za pridelavo zelenjave in živali ter prakse usposabljanja in
predstavitve pod določenimi pogoji za kmete.
Ker namen dobrih kmetijskih praks temelji na merilih, kot so zdrava prehrana, varstvo
okolja in viri, se v okviru projekta izvajajo dejavnosti za širitev proizvodnje po vsej
državi.
Kot projektne dejavnosti; Dejavnosti usposabljanja in razširitvenih študij kot so
izobraževanje, izobraževanje nevladnih organizacij in ozaveščanje potrošnikov,
promocijske dejavnosti, usposabljanje proizvajalcev, predstavitvene dejavnosti,
priprava tiskanega in vizualnega založniškega gradiva, terenski dan, srečanja, tehnična
potovanja in nadzor sistema (nadzor in certificiranje dejavnosti nadzora prodajnih
mest).
2. ERA-NET Skupni mednarodni razpis za projekt Cofund SusCrop
V razpisu SusCrop bodo turški raziskovalci deležni podpore v skladu z obsegom in
pravili programa TÜBİTAK, ARDEB 1001; Najvišji znesek podpore vsakemu
turškemu partnerju v projektu je 360.000.- TL, brez institucionalnega deleža in spodbud
za projekt. Projekt bo še razpisan.
Namen razpisa je podpirati mednarodne temeljne / uporabne raziskovalne projekte za
trajnostno kmetijsko proizvodnjo.
Predlogi za projekte v okviru razpisa morajo vključevati vsaj eno od naslednjih
področij:
•

Izboljšanje napovednih tehnologij vzreje in razvoj novih genotipov, ki vodijo
do novih fenotipov in sort pridelkov za izboljšanje zdravja rastlin, zaščite,
pridelave in odpornosti

•

Razvoj in izkoriščanje novih integriranih metod in praks za zatiranje
škodljivcev in pridelkov

•

Izboljšanje učinkovitosti rabe virov pridelkov in sistemov gojenja
36 | S t r a n

www.yeah-project.com
info@yeah-project.com

•

Sistemske raziskave kmetijskih pridelkov kot dela ekosistema, vključno z
interakcijami

med

rastlinami

in

drugimi

organizmi

("rastlina

kot

metaorganizem")
3. FAO-Turčija program partnerstva.
•

Cilji partnerskih programov FAO in Turčije so zagotoviti podporo za
zagotavljanje preskrbe s hrano, zmanjšanje revščine na podeželju in trajnostno
upravljanje gozdov, boj proti dezertifikaciji in ohranitev ekosistemov v
Azerbajdžanu, Kazahstanu, Kirgiziji, Tadžikistanu, Turčiji, Turkmenistanu in
Uzbekistanu, in naprej.

•

V prvi fazi partnerskega programa FAO-Turčija za prehrano in kmetijstvo,
ustanovljenega leta 2007, so prispevali prispevki skrbniškega sklada v skupni
višini 10 milijonov USD, ki jih je financirala turška vlada, zastopa pa ga
ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo. Leta 2014 sta Turčija in FAO začeli
drugo fazo skupaj s prvo fazo programa partnerstva za gozdarstvo FAO-Turčija
z dodatnim skladom 20 milijonov USD, s čimer je skupni prispevek Turčije
znašal 30 milijonov USD.

•

Primeri projektov:

1. Trajnostni prehrambeni sistemi v črnomorski regiji
2. Upravljanje življenjskega cikla pesticidov in odstranjevanje POPs pesticidov v
državah Srednje Azije in Turčiji "
Primer Nizozemske
Nizozemska ima veliko vrst državnih sredstev tako za raziskave kot za trgovino. Te
običajno niso zelo velike; dotacije, omenjene v tem oddelku, znašajo največ 50 000
EUR na prosilca. Organizacije, specializirane za subvencioniranje svetovanja, so
pogosto koristne pri določanju različnih vladnih oddelkov, ki ponujajo nepovratna
sredstva. Na primer, Fondswervingonline.nl je velik katalog nizozemskih možnosti
financiranja za številne različne prejemnike. Številne od njih lahko uporabljajo samo
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posebne skupine, kot so kmetje, podjetja in izobraževalni zavodi. Poleg države obstaja
več ustanov, ki obstajajo posebej za zagotavljanje nepovratnih sredstev.
V primeru kmetijstva so kmetje lahko financirali svoja podjetja prek množičnega
financiranja, običajno v kombinaciji s posojilom pri banki ali investitorju. Da bi to
lahko delovalo, mora biti kmet pripravljen sprejeti kompromise glede lastništva in
avtoritete nad kmetijo.
Obstaja raziskava o osmih kmetijskih podjetjih, ki jo je leta 2018 naredila Susan Drion,
vključno z intervjuji s samimi kmetovalci, njihovimi motivi in obsežnimi razlagami o
financiranju, ki jim je omogočilo začetek poslovanja (Drion, 2018). Dajejo številne
nasvete za vse, ki iščejo isti cilj, ki so povzeti v Drionovem poročilu.
Na Nizozemskem morajo kmetje upoštevati:

1. Upoštevanje zakona, zlasti zakona o organu za finančne trge (AFM). Če oseba nima
bančne licence (ki jo ima platforma za množično financiranje), obstaja omejitev, koliko
denarja in s katerimi sredstvi se lahko zbere.
2. Določanje, katera pravna oseba bo kmetovo podjetje. Med drugim je to lahko
sodelovanje, združenje, „BV“ (Besloten Vennootschap), „zaprto sodelovanje“ ali
„VoF“ (Vennootschap onder Firma), splošno partnerstvo. To ima lahko pomembne
finančne posledice; BV na primer ne sme trgovati s svojimi delnicami.
3. Uporaba poklicnih svetovalcev ali agencij za pomoč pri iskanju, izbiri in prijavi za
programe financiranja (kot prej omenjeni fondswervingonline.nl).
4. Dobro komuniciranje s potencialnimi vlagatelji. To je nujno za zagotovitev
njihovega zaupanja in sredstev.
5. Glede na to, kdo bo del upravnega odbora podjetja. Če se delnice podjetja prodajo,
delničarji običajno dobijo nekaj besed pri vodstvenih odločitvah, odvisno od pravne
narave podjetja (Nasvet 2).
6. Izogibanje zanemarjanju stroškov in truda iskanja možnosti financiranja.
7. Lobiranje za pravne reforme na občinski ravni, če se vaše podjetje ne ujema z
zakonsko opredelitvijo. Jasen dolgoročni načrt bo pomagal prepričati občino.
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Možnosti financiranja akvakulture na Nizozemskem
1. Innovatieprojecten aquacultuur RVO
Začasno zaprto, verjetno pa se bo letos spet odprlo letos.
Max: 3.000.000 evrov
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/innovatieprojecten-aquacultuur

2. F2410 Milieu- en Energielijst
Odbitek davka za trajnostna ribogojska podjetja in ribištvo, do katerih so upravičeni,
če izpolnjujejo določena trajnostna merila.
Max: 2.000.000 evrov
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/milieulijst-enenergielijst/miavamil/duurzame-viskwekerij

3.Horecava Innovation award
Konferenca storitvene industrije, ki podeli nagrade inovativnim proizvajalcem hrane
(kot je Kingfish Zeeland leta 2018).
https://www.horecava.nl/-/media/websites/horecava/documents/2020/hor2020-hiabrochure.ashx

4.MKB-innovatiestimulering

regio

en

topsectoren

(MIT)

Državni sklad za spodbujanje inovacij v malih in pol malih podjetjih. Proračun je
odvisen od pokrajine, v kateri se prijavite.

https://ondernemersplein.kvk.nl/mkb-innovatiestimulering-regio-entopsectoren/?gclid=CjwKCAjw4871BRAjEiwAbxXi21FWsarwDYB58z1slMtnJrJ9SoX0HoLZW6sAHHQiHK35VMkzUIyghoCY1AQAvD_BwE
5.Europees

fonds

voor

maritieme

zaken

en

visserij

Denar EU bo na Nizozemskem razdeljen za diverzifikacijo in spodbujanje ribištva in
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ribogojstva.
Proračun: 18.000.000 evrov
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/visserij/eu-fonds-voormaritieme-zaken-en-visserij

6.Aquaspark
Investicijski sklad za ribogojstvo. Deluje po vsem svetu, vendar s sedežem v Utrechtu.
https://www.aqua-spark.nl/

7.INTERREG
Globalni sklad za mednarodno sodelovanje.
http://www.interreg4c.eu/

Možnosti financiranja za kmetijstvo
1.Borgstellingskrediet voor de landbouw (BL)

Posojila vlade pod ugodnejšimi pogoji kot pri bankah. Natančneje za nizozemsko
kmetijstvo. Največje posojilo: 2,5 milijona.
Za inovacije: BL Plus (pogoji na spletni strani)
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstellingskrediet-voor-delandbouw-bl/extra-mogelijkheden-binnen-het-bl
3. Skupna kmetijska politika (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, GLB)
Subvencije:
Osnovne (Basisbetaling)
Ekološka podpora (Vergroeningsbetaling)
Bonus za mlade kmete (Extra betaling jonge landbouwers)
Pašni bonus (Graasdierpremie)
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/glb/directe-betalingen
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Nadomestilo za kmetijsko upravljanje narave
Subvencionira okolju prijazno kmetijstvo
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidie-natuur-enlandschapsbeheer-agrarisch-natuurbeheer-snl

Možnosti financiranja raziskav
Subvencija za predstavitvene projekte, študije izvedljivosti in študije priprav na
naložbe (DHI)
Za podjetja, ki želijo nekaj raziskati ali uvesti, običajno z mednarodnim poudarkom
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/dhi

Primer Slovenije
Ukrep KOPOP
Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014−2020 (PRP
2014−2020) prinaša nove možnosti črpanja finančnih sredstev iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Od leta 2015 je v okviru PRP
2014−2020 13. februarja 2015 Evropska komisija uradno potrdila izvajanje ukrepa
kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil (ukrep KOPOP), ki bo nadomestil obstoječi
ukrep kmetijsko-okoljskih plačil (KOP) Program razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2007-2013.
Namesto prejšnjega paketnega pristopa, kjer je vsak od 24 kmetijsko-okoljskih
podukrepov vključeval več zahtev, ukrep KOPOP sestavlja 19 operacij, sestavljenih iz
obveznih in neobveznih zahtev. Upravičenec, ki se odloči za eno od operacij, mora
uvesti obvezne zahteve, lahko pa izbere tudi eno ali več neobveznih zahtev posamezne
operacije, če so na voljo znotraj posamezne operacije.
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Ukrep KOPOP je namenjen ohranjanju in spodbujanju nadstandardnih kmetijskih
praks, ki predstavljajo višje zahteve kot kmetijske prakse. Podpora je tako namenjena
tistim kmetijskim gospodarstvom (KMG), ki pri upravljanju kmetijskih zemljišč
prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti in krajine, zaščiti vodnih virov ter s
prilagajanjem kmetovanja blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam.
Dejavnosti, ki se bodo izvajale in bodo prispevale k ohranjanju ali izboljšanju stanja,
so v ukrepu KOPOP opredeljene kot zahteve znotraj operacij.
Pravna podlaga za izvajanje ukrepa KOPOP sta 28. člen Uredbe 1305/2013 / EU, PRP
2014–2020 in nacionalna uredba, ki ureja plačila za ukrep KOPOP.40

40

https://www.program-podezelja.si/sl/kopop
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10. Primeri dobrih praks iz vseh držav
Primer Grčije
Grško kmetijstvo je bilo tradicionalno eden največjih izvoznih sektorjev Grčije z močno
prisotnostjo na evropskih trgih. To je tudi področje, kjer so se grška podjetja uspela
inovirati in razlikovati glede na izdelek. V zadnjih 10 letih je več primerov podjetij v
kmetijskem sektorju, ki so v tujini dosegla pomemben tržni delež s spodbujanjem
kombinacije tradicionalnih grških sestavin in inovativnih tržnih tehnik.41
Od začetka gospodarske krize so se Grki, ki so bili obremenjeni z visokimi
življenjskimi stroški, tveganjem za brezposelnost in stresom obvladovanja vsakdanjega
življenja v velikih mestih, zavestno odločili, da se bodo lotili novega načina življenja,
ki je vključeval vrnitev na podeželje in naložbe v kmetijstvo. Za mnoge med njimi je
bila možnost, da izkoristijo zemljo, ki je bila del dediščine njihove družine, dober
začetek, danes pa vse več ljudi želi vlagati v zemljo in kmetijstvo.
Obstaja več specifičnih sektorjev, ki kažejo potencial za povečanje donosa v smislu
proizvodnih zmogljivosti. Predvsem obstaja več vrst pridelkov, ki veljajo za „izvozne
motorje“ (npr. grozdje, pomaranče, breskve, nektarine, kivi) in ki lahko z ustrezno
standardizacijo in nadzorom kakovosti izpolnijo evropsko in svetovno povpraševanje.
Tudi glavno vrednostno področje je ekološka pridelava hrane, ki je zelo iskana in ji na
ključnih zahodnih trgih prinaša znatno premijo.42
Nekatera področja, vredna omenjanja, na katerih grška podjetja uspevajo, so naslednja:
Posebna živila
Grška posebna živila vključujejo različne izdelke, od izdelkov z visoko vrednostjo
(Chios Masticha, oljke Kalamata, žafran Kozani, pistacije Aegina) do široko dostopnih
kategorij, ki so endemične za grško prehrano (npr. grški jogurt, feta, oljčno olje, med ).

41

Food and Agriculture Investment Opportunities in Greece: https://www.vkpremium.com/foodagriculture-investment-opportunities-in-greece/
42
Investing in the Greek Food and Agricultural Sector:
https://www.enterprisegreece.gov.gr/en/invest-in-greece/sectors-for-growth/food-agriculture
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Akvakultura
Ribogojstvo ima vodilni položaj v grški živilski industriji in je vodilni industrijski
sektor v EU, za katerega je značilna močna konsolidacija trga. Naložbe v konsolidacijo
in širitev objektov za ribogojstvo ter izboljšanje konkurenčnosti, učinkovitosti
poslovanja in dostopa do trga lahko prinesejo pomembne donose za ta sektor na podlagi
potenciala rasti in obstoječega položaja na trgu.43
Poleg tega sta kmetijstvo in pridelava hrane tradicionalna grška poklicna dejavnost, ki
je privedla do velikega števila oddelkov za raziskave hrane, kmetijskih šol,
usposobljenih živilskih tehnologov in kemikov ter usposobljenih kmetov.
Grške univerze in raziskovalni inštituti se močno osredotočajo na zagotavljanje pomoči
živilski in pijačni industriji. Številni visoko specializirani raziskovalni centri, kot so
Univerza v Tesaliji, Kmetijska univerza v Atenah, Podjetje za raziskave in tehnološki
razvoj prehrambene industrije (ETAT), Inštitut za agrobiotehnologijo in Inštitut za
ribogojstvo, pomagajo proizvajalcem in predelovalcem pri razvoju inovativnih rešitev
za potrebe današnjega trga.
Med izvajanjem projekta Grow Green je bila izvedena raziskava, da bi zbrali primere
mladih kmetov v regiji Tesalija v Grčiji, ki uspevajo v kmetijskem sektorju. Anketirani
kmetje so zasedeni na področju gojenja poljščin, vinogradništva in živinoreje. So dobri
primeri, kako se skozi ta sektor lahko razvije mlad človek s podeželja, in so lahko
navdih za mlade brezposelne, ki bi radi vstopili v kmetijski sektor.44

43

Priložnosti za naložbe v hrano in kmetijstvo v Grčiji: https://www.vkpremium.com/food-agricultureinvestment-opportunities-in-greece/
44
Primeri mladih kmetov kot najboljše prakse. Pridobljeno iz:
https://grow-green.org/
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1. Kako uporabljati natančen kmetijski sistem, ki ga je napisal Thanasis
Tzikoulis

Vir: https://grow-green.org/agro-videos/
Thanasis Tzikoulis je mladi kmet s sedežem v Larissi v Grčiji. Njegov glaven gojitveni
proizvodi so zelenjava, kot so brokoli, solata, špinača in žita, kot so pšenica, ječmen,
koruza in bombaž.
Za kakovostno oskrbo njihovih pridelkov uporabljajo natančen kmetijski sistem, ki ga
sestavlja več senzorjev, kot so anemometer, sevalni monitor. Vsi ti senzorji jim
omogočajo, da v realnem času preverijo stanje na terenu in stanje pridelkov.
Omogočajo jim tudi nadzor potreb rastlin na podlagi njihovih resničnih potreb in ne na
podlagi njihovih izkušenj.
Iz njihove meteorološke postaje in sistema natančnega kmetijstva podatke prejemajo
vsako uro. Ti podatki so povezani z listno vlažnostjo, hitrostjo in smerjo vetra, količino
padavin, temperaturo, relativno vlažnostjo in različnimi vrstami sevanja.
Ti podatki se zberejo in jih posredujejo svojim agronomom. Agronom v sodelovanju s
kmetovalci predlaga ustrezno skrb za gojenje.
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2. Kako voditi ovčjerejo: Panagiotis Zisis

Vir: https://grow-green.org/agro-videos/
Panagiotis Zisis je mladi kmet s sedežem v Larissi v Grčiji. Prihaja iz kmečke družine,
ki ima v lasti kmetijske objekte. Leta 2012 se je odločil, da bo družinsko podjetje razvil
na bolj profesionalni ravni. Bil je brezposeln in poskušal je najti alternativni način za
soočanje z grško gospodarsko krizo. Njegova glavna ideja je bila ustanoviti majhno
kmetijo z nekaj živalmi, da bi imela dodaten zaslužek. Danes imajo ovčjo farmo s 600
ovcami, ki letno pridela 250 ton mleka.
Njegov načrt za prihodnost je približno majhen obrat za proizvodnjo sira in proizvodnjo
lastnega sira z mlekom. Njihov prihodnji načrt (kot družinskega podjetja) je, da imajo
njihovi izdelki zaščiteno označbo porekla in prodajajo lastne izdelke.
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3. Kako gojiti bio-grozdje: Apostolos Nikoloulis

Vir: https://grow-green.org/agro-videos/
Apostolos Nikoloulis je kmet, ki ima ekološki vinogradniški vinograd s sedežem v vasi
blizu mesta Larissa, imenovani Chalki. Od leta 2002 se ukvarjajo z ekološkim
kmetovanjem. Vsako leto pridelajo v glavnem 600-700 kg grozdja na hektar. Imajo svoj
vinograd, kjer pridelujejo vino. Gojenje je popolnoma ekološko in je družinsko
podjetje. Apostolos pri gojenju sodeluje s svojim bratom. V času uporabe
fitofarmacevtskih sredstev uporabljajo organske izdelke, kot sta baker in žveplo. Hkrati
opravljajo vsa ročna dela, na primer čiščenje površin in rastlin. Za obiranje grozdje
ročno naberejo in ga še isti dan prenesejo v klet. Ekološko vinogradništvo temelji na
neuporabi kemikalij in uporabi organskih gnojil. Ne morejo uporabiti ničesar drugega.
Njuna zaveznika sta sonce in veter.

Primer Turčije
Kmetijske inovacije v Turčiji potekajo na ravni kmetij, pa tudi z delom kmetijskih
podjetnikov ter nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih inštitutov. V tem poglavju
opisujemo kmetijske inovacije in njihove determinante.
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1. Javno-zasebno partnerstvo - Trakijski inštitut za kmetijske raziskave
(TARI)
Regionalni kmetijski raziskovalni inštituti imajo veliko vlogo pri kmetijskih raziskavah
v Turčiji. Ti inštituti imajo partnerstva z zasebnim sektorjem, npr. semenskimi
družbami, njihova partnerstva pa plačajo njihove stroške raziskav in razvoja. Na primer,
TARI je eden od 17 regionalnih kmetijskih vladnih raziskovalnih inštitutov v Turčiji in
eden od dveh inštitutov, ki se osredotoča na raziskave riža. Od leta 1970 do 1982 so se
raziskave riža osredotočale na regionalne probleme. Leta 1982 je TARI začel
nacionalni raziskovalni projekt riža pod vodstvom visoko motiviranega turškega
znanstvenika Halila Süreka, ki je v Turčiji znan tudi kot "oče riža". Turška vlada ga je
poslala v Itailjo, da bi izbral riževe sorte za uvoz. Vendar je imel idejo o vzreji teh sort
v Turčiji in se je po vrnitvi zelo aktivno ukvarjal z vzrejo riža v projektu TARI.
Raziskave riža na inštitutu pod nadzorom dr. Süreka obsegajo sortno selekcijo in vzrejo,
agronomijo, zaščito rastlin, tehnologijo riža, pridelavo semen in razširitev. Inštitut ima
tri rejske projekte: projekt vzreje mutacij, projekt vzreje aromatičnega riža in projekt
vzreje riža za odpornost na herbicide. Raziskovalci izvajajo tri dejavnosti vzreje riža:
hibridizacija, uvajanje in vzreja mutacij. Čeprav so bili na začetku projekta delovni
materiali, kot so sorte ali linije, uvoženi iz tujine, so danes vsi delovni materiali lokalno
proizvedeni, nekateri pa celo izvoženi v druge mednarodne inštitute, na primer
Mednarodni inštitut za raziskave riža (IRRI). Do leta 1995 so bile vse sorte riža, gojene
v Turčiji, pripeljane iz tujine; danes pa vse te sorte gojijo na TARI. Z uvodno vzrejo je
bilo razvitih sedem sort riža. Vsi so registrirani pri TARI. Osmancık-97, visoko rodna
sorta, je najbolj priljubljena sorta riža, razvita na inštitutu. Registriran je bil leta 1997,
zdaj pa ga gojijo na 85% turških površin za gojenje riža. Osmancık-97 je tržno
registriran in se goji na velikih območjih v Bolgariji in Rusiji. Program riževih semen,
kot tudi storitve razširjanja na TARI, so povečali produktivnost riža v Turčiji - donos
riža na enoto površine se je povečal s 4,5 tone / ha leta 1980 na 7,5 tone / ha danes. Leta
2007 je TARI razvil in registriral še eno visoko rodno sorto riža, imenovano Kızıltan,
ki je odporna na veter. Tako je velik del raziskovalne dejavnosti na TARI namenjen
prilagodljivim inovacijam, ki so primerne za določena okolja, zemljepisne razmere in
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podnebne razmere. Genetski materiali, ustvarjeni v TARI, se hranijo v Turški
nacionalni genski banki in v Mednarodni banki za genski riž pri IRRI. IRRI te materiale
aktivno uporablja v različnih vrtnarskih poskusih in za različne cilje. Poleg tega ima
TARI partnerstvo s 30 zasebnimi semenskimi podjetji v Turčiji. Inštitut tem podjetjem
zagotavlja semena in ta si z inštitutom delijo 3-4% prihodkov od prodaje. Ta dohodek
se nato uporablja za plačilo raziskav in razvoja na inštitutu. To sodelovanje je
pomembno javno-zasebno partnerstvo, saj je v Turčiji zelo malo partnerstev med
univerzami in zasebnim sektorjem. Univerze v Turčiji ureja Svet za visoko šolstvo in
zakoni in predpisi, ki urejajo partnerstva med univerzami in zasebnim sektorjem, so bili
zelo strogi. Tako se javni in zasebni sektor dopolnjujeta pri raziskovanju kmetijstva v
Turčiji. Raziskave na TARI vodijo do inovacij, ki jih je zasebni sektor pripravljen
plačati, da pridobi pravice do inovacij.
Še pomembneje pa je, da to javno-zasebno partnerstvo povzroči trajnostno oskrbo s
semenskimi sortami, ki so odporne na veter in škodljivce ter odporne na bolezni. Za to
obstaja ena izjema: Tehnopark Bližnjevzhodne tehnične univerze. Vendar je število
sodelovanj med podjetji in raziskovalnim sektorjem ter visokotehnoloških podjetij v
Technoparku nizko in se še vedno razvija. To je mogoče razložiti z velikodušnostjo
davčnih spodbud, ki jih daje zakon o območjih tehnološkega razvoja, ki podjetja
privabljajo iz operativnih razlogov in ne zaradi sodelovanja z raziskovalnimi inštituti
in univerzo.
2. Kmetijski inovacijski sistem (AIS) - Partnerski program FAO-MFAL19 20
Čeprav so bili vsi pristopi k razvoju kmetijstva osredotočeni na „zmožnost inovacij“,
so za dosego tega cilja uporabili različne metode. V osemdesetih letih so prvi pristop,
znan kot Nacionalni sistem za kmetijske raziskave (NARS), razvili neoklasični
ekonomisti in je izhajal iz neuspehov na trgu kmetijskih raziskav. Ta sistem
predpostavlja, da znanje linearno teče od znanih virov (formalne raziskave) do končnih
uporabnikov (kmetov). Nadalje domneva, da so kmetijske raziskave javno dobro, da je
vlada pomembna za spodbujanje inovacij in da so tehnološke spremembe eksogene in
nespremenljive. Čeprav imajo kmetijske raziskave visoke družbene donose, so zasebne
koristi omejene s slabo tržno infrastrukturo na podeželju, kar zahteva javne naložbe za
razvoj tehnologij za pospeševanje kmetijske preobrazbe in razvoja. V devetdesetih letih
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je koncept kmetijskega znanja in informacijskega sistema (AKIS) postajal
pomembnejši s sprejetjem bolj dovršenega in manj linearnega pristopa. Ta sistem
priznava vlogo raziskav, izobraževanja in razširjanja ter pretoke znanja in informacij
med več dejavniki pri ustvarjanju in spodbujanju tehnoloških sprememb in inovacij.
Predstavlja "trikotnik znanja", v katerem raziskave, izobraževanje in razširitev
predstavljajo točko trikotnika, v središču pa so kmetje.
Turško ministrstvo za prehrano, kmetijstvo in živinorejo.
V zadnjem času je pristop Kmetijskega inovacijskega sistema (AIS) izhajal iz
koncepta nacionalnega inovacijskega sistema. AIS poudarja široko paleto sodelovanja
zainteresiranih strani in povezav ter vlogo institucij pri analizi inovacijskih procesov.
Ta pristop je multidisciplinaren in celovit; tudi kmetje so vključeni v to zapleteno mrežo
raznolikih akterjev, ki sodelujejo v inovacijskih procesih. Še pomembneje pa je, da se
v skladu z AIS tehnološke in institucionalne priložnosti določajo endogeno. Pri tem
pristopu je inovacija analizirana kot proces, v katerem znanje, ki ga ustvarjajo, nabirajo
in uporabljajo različni agenti, in interakcije agentov oblikujejo socialne in ekonomske
institucije. Zato AIS vidi institucionalno in politično okolje kot ključnega pomena za
kmetijske inovacije. AIS je sestavljen iz treh elementov: prvi je področje znanja in
izobraževanja, ki ga sestavljajo kmetijski raziskovalni in izobraževalni sistemi, drugi
pa je poslovno in podjetniško področje, ki je sestavljeno iz nabora akterjev in
dejavnosti, ki uporablja rezultate znanja in področje izobraževanja in samostojno
uvajajo inovacije, tretja pa so povezovalne institucije - podporne službe, politični kanali
in platforme deležnikov - ki povezujejo obe domeni. Interakcije agentov prinašajo nove
izdelke, procese, storitve in oblike organizacij, ki koristijo družbi kot celoti.
Najpomembnejši prispevek AIS je ugotoviti najstrožje omejitve kmetijskih inovacij in
usmeriti ukrepe za njihovo odpravo.

Številni agenti v Turčiji so del sodelovanj in povezav, ki prinašajo inovacije in
znanje v kmetijstvu. Projekt FAO / MFAL je preučil te povezave in zagotovil dve študiji
primerov, ki kažeta, da je pristop AIS uspešen. Raziskave v zadnjih letih so pokazale,
da kmetijsko podjetništvo močno vpliva na rast in preživetje podjetij (Hron idr., 2009;
Verhees idr., 2011; Lans idr., 2013). Podjetništvo in inovacije sta dva pomembna
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gradnika novega gospodarstva. Izboljšanje podjetništva in razvoj podjetniških lastnosti
in kakovosti je ključnega pomena za razvoj države. Uspešne podjetniške dejavnosti so
zelo funkcionalne pri ustvarjanju delovnih mest v državi, pospeševanju gospodarske
rasti, pojavu novih industrij, spremembah skupnosti in procesu razvoja (Bozkurt et al.,
2012). Pri obravnavi sektorskih vprašanj je treba ustvariti te gradnike novega
gospodarstva, da se zagotovi dinamičnost panoge, napredek in konkurenčnost.
Dejavnosti za razvoj podjetništva v Turčiji se izvajajo od osemdesetih let prejšnjega
stoletja, v devetdesetih letih so se okrepile, v 2000-ih pa se je znatno povečalo število
podpore in ustanov / organizacij, ki zagotavljajo podporo. Tema povečanja
izobraževanja in podpore podjetništvu je našla mesto v IX. in X. petletni razvojni načrti
(Ministrstvo za razvoj 2006; Ministrstvo za razvoj 2013) in zlasti v X. petletnem
razvojnem načrtu je zapisano, da bo podjetništvo razširjeno ne samo v industriji,
storitvah, trgovini, ampak tudi v kmetijskem sektorju (Ministrstvo za razvoj, 2013). Kot
rezultat danih študij je podjetništvo v Turčiji v zadnjih letih storilo resne korake. Po
poročanju podjetja Growth from Knowledge (GfK) (2011) je Turčija s 50-odstotno
stopnjo postala najbolj pogumna država v evropskih državah glede vprašanj
vzpostavljanja pozitivnega pogleda na podjetništvo in ustanavljanja samozaposlitve.
položaj s Švico (Sönmez in Toksoy, 2014). Kot rezultat sektorskega proučevanja
podjetništva je razvidno, da si prizadevanja podpirajo podjetništvo v kmetijskem
sektorju v Turčiji. Obstajajo vzorčna podjetja (mlekarstvo, pitanje, perutnina,
drevesništvo itd.), Ustanovljena v različnih proizvodnih panogah, in podjetniki, ki
ustanavljajo ta podjetja, ter gonilna sila na tem področju skladov IPARD (Instrument
za predpristopno pomoč in razvoj podeželja) je izredno pomembno. Organizacije, kot
so Ministrstvo za prehrano, kmetijstvo in živinorejo (GTHB), Agencija za podporo
kmetijstvu in razvoju podeželja (TKDK), Razvojne agencije, Centralna enota za
finance in pogodbe (MFİB) in KOSGEB v Turčiji se v zadnjih letih stalno povečujejo
za podporo dejavnostim kmetijskega podjetništva. Kljub temu, da je ustvarilo tako
pozitivno okolje za podjetništvo, je zlasti eden najpomembnejših problemov Turčije
povečati podjetniško sposobnost mladega prebivalstva za spodbujanje podjetništva in
njihovo zadrževanje na podeželju. Mlado prebivalstvo je najpomembnejši segment
kmečke skupnosti (Toor, 1991). Turčija s približno 52,3 milijarde dolarjev vrednosti
kmetijske proizvodnje za leto 2016 zaseda prvo mesto v Evropski uniji in osmo mesto
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na svetu. Na oblikovanje takšne velikosti vplivajo razpoložljivost podnebnih razmer,
prednosti biotske raznovrstnosti, obstoj pomembnih genskih središč (Tan, 2010),
družbena struktura s kmetijskimi kulturami, dinamična struktura prebivalstva in
raznolikost logističnih zmogljivosti zaradi na svoj geopolitični položaj (Yavuz, 2017).
Čeprav je kmetijski sektor za Turčijo pomemben, je dejstvo, da zaradi svojih
strukturnih težav ne more prispevati k gospodarskemu razvoju na želeni ravni (Yavuz,
2005; Özertan, 2013; TOBB, 2013; Doğan et al., 2015; TİM, 2016). Problemi
kmetijstva v Turčiji, ki jih preučujemo s sociološkega vidika, staranje kmetijske družbe
in dejstvo, da podeželska mladina kmetijskega sektorja ne vidi kot dohodkovnega in
uspešnega sektorja, so najpomembnejši problemi. Ta položaj tudi preprečuje
oblikovanje podjetniškega okolja. Na splošno se turško prebivalstvo stara in se vidi, da
je to staranje bolj podeželski in kmetijski sektor. Zlasti migracije iz podeželja v mesta
in spremembe statističnih podatkov, ki jih novi zakoni prinašajo podeželskemu
prebivalstvu v Turčiji (glej vpliv Metropolitanskega zakona po letu 2012), kažejo, da
se podeželsko prebivalstvo zmanjšuje tako sorazmerno kot številčno. Opaziti je, da
mladi zaradi podeželskih migracij ne želijo preveč ostati na podeželju, kar povzroči
staranje prebivalstva v kmetijstvu. Er (2013) je izjavil, da je iskanje zaposlitve zunaj
podeželskih območij mlade populacije odvisno od dejavnikov, kot so: hitro povečanje
stopnje brezposelnosti na podeželju, popoln profil profila brezposelnosti mladih,
kmetijstvo ni vidno kot privlačno področje zaposlovanja mladih in je potencial
zaposlovanja v nekmetijskih sektorjih na podeželju majhen. Še posebej naraščajoči
storitveni in industrijski sektor privlači nizko kvalificirano mlado prebivalstvo na
podeželju in negativno vpliva na mlado prebivalstvo v kmetijstvu (Arlı et al., 2014).
Približno polovica turškega prebivalstva, mlajšega od 30 let, zahteva nadaljnje
povečanje zaposlitvenih možnosti mladih in trajnost. Mlado prebivalstvo je zunaj
kmetijstva iz razlogov, kot so neustrezen dohodek na podeželju, omejene socialne
možnosti v vaseh, razdrobljena ali redka zemlja in pomanjkanje alternativnih možnosti
za zaposlitev na podeželju. Mladi stran od kmetijstva s seboj prinašajo težave, kot sta
staranje in upadanje podeželskega prebivalstva. Navaja se, da bo hitro izčrpavanje
kmetijstva danes v prihodnosti povzročalo velike težave pri pridelavi hrane (Doğanay
in Alım, 2011). Trajnost v kmetijski proizvodnji je mogoče doseči le, če se mlado
prebivalstvo zadržuje v kmetijstvu. Pri zagotavljanju ohranjanja mlade populacije v
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kmetijstvu je pomembno, da mlado kmetijsko podjetništvo vzgaja mlade z visokim
podjetniškim duhom in omogoča, da je kmetijstvo donosno in podjetniško za
podjetništvo. Da bi spodbudili podjetništvo in opozorili na podjetnike, ki imajo
sposobnost ustanavljanja podjetja v procesu trajnostne gospodarske rasti, je prispevanje
k temu procesu s poudarkom na inovativnosti in ustvarjalnosti uspešnosti podjetništva
pogoj za ustvarjanje dinamične mladinske populacije.
Glede na statistiko podjetništva TURKSTAT za leto 2015 v Turčiji, objavljeno leta
2017, ko se preučuje sektorska porazdelitev delodajalcev po starostnih skupinah
(TURKSTAT, 2017a); najvišja stopnja v kmetijskem sektorju je bila v starostni skupini
55–59 let s 15,7%, v nekmetijskih sektorjih pa v starostni skupini od 35 do 39 let z
18,2%. Medtem ko je bilo 55,2% delodajalcev v kmetijskem sektorju maturantov,
13,1% diplomantov osnovnih, srednjih in poklicnih šol, tistih v nekmetijskem sektorju,
je delež maturantov 29,3%, delež osnovnošolcev pa maturantov in maturantov je
16,4%. Poleg tega je 15,5% zaposlenih v nekmetijskem sektorju splošne srednje šole,
26,4% pa diplomantov višjih in visokih šol. V primerjavi z letom 2014 se je delež
maturantov osnovnih šol v kmetijskem sektorju zmanjšal za 4,5 točke, v nekmetijskem
sektorju pa za 2,5 točke, delež diplomantov višjih in visokih šol pa se je v kmetijstvu
povečal za 3,5 točke, v drugih pa za 1,8 točke -kmetijski sektor.
Kot je razvidno tudi iz statističnih podatkov, večina podjetnikov, ki so v kmetijskem
sektorju imenovani kot delodajalci, predstavlja podjetnike, starejše od 50 let. Da bi
rešili te obstoječe težave, je bil podpori v "Nacionalnem kmetijskem projektu" leta 2016
dodan politični instrument z imenom "Podpora projektom mladih kmetov (YFPS)".
Ministrstvo za prehrano, kmetijstvo in živinorejo je YFPS začelo zagotavljati obvestilo,
objavljeno v Uradnem listu z dne 5. aprila 2016 v okviru podpore za razvoj podeželja.
V obvestilu naj bi podprli trajnostno kmetijstvo, podprli podjetništvo mladih kmetov,
dvignili raven dohodka, ustvarili alternativne vire dohodka in podprli projekte
kmetijske proizvodnje na podeželju, ki bodo prispevali k zaposlovanju mladega
prebivalstva na podeželju. V okviru te podpore se je začela projektna podpora mladi
populaciji, ki zagotavlja posebna merila za kmetijstvo, mlajše od 41 let, da ostane v
kmetijstvu. Začetna podpora se je začela leta 2016 in ta program je bil v prvi fazi
načrtovan kot tri leta. V tem obsegu se mladim kmetom, ki izpolnjujejo podporna
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merila, določena v naslednjih projektnih temah, dodeli 30.000 nepovratnih sredstev.
Teme projekta so (Uradni list, 2016). Ta projekt, namenjen ohranjanju mladih kmetov
v kmetijstvu in ukvarjanju s kmetijstvom, je pomemben politični argument za
preprečevanje staranja kmetijskega prebivalstva na podeželju. Ta podporna politika je
pomembna tudi pri spodbujanju mladih kmetov k podjetništvu in podpori mladim
kmetom, ki želijo ustanavljati nova podjetja. Ustvaril je to novo podporno politiko,
čeprav je pomembna za vključitev kmetijske politike v Evropsko unijo (EU) Program
podpore za mlade kmete v Turčiji kaže na strukturne razlike s podpornim projektom
EU za mlade kmete. Na uspeh vašega podjetništva vpliva veliko dejavnikov.
Podjetništvo ni le enodimenzionalen koncept, ki je sestavljen izključno iz podjetnikov,
razvija se glede na značilnosti podjetnika. Kadar je torej podjetniška dejavnost odvisna
spremenljivka, so posamezniki in skupine kot podjetniki kot akterji tudi neodvisne
spremenljivke s socialnimi, ekonomskimi, političnimi, kulturnimi in drugimi
situacijskimi spremenljivkami. Pomanjkanje študij o mladem kmetijskem podjetništvu.
S to študijo je bila izvedena splošna ocena YFPS, ki je bila uporabljena leta 2016 in se
še izvaja v letu 2017, predvidoma pa naj bi bila izvedena v letu 2018. V zvezi s tem je
bila ocena mladih kmetov, ki jo podpira YFPS, opravljena z vidika podjetništva z
anketo, ki je bila opravljena s skupno 248 ljudmi, ki so imeli koristi od YFPS in niso
imeli koristi od njega v regiji TR71 (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir in okrožja
Niğde) v okviru klasifikacije enot turške statistične regije (İBBS2). Po letu 2000 je v
Turčiji začelo pridobivati več pozornosti na podjetništvo in ta blaginja podjetništva se
v zadnjih letih še povečuje. Zlasti v industrijskem sektorju so bili sprejeti pomembni
koraki za ustvarjanje podjetniške kulture in okolja, še naprej pa se daje podpora. Vendar
ima kmetijski sektor zelo pomembne strukturne razlike v primerjavi z drugimi sektorji.
Zato je treba kmetijsko podjetništvo ocenjevati in podpirati ločeno od drugih
podjetniških dejavnosti. Mladim je treba zagotoviti kulturo kmetijskega podjetništva.
Zlasti ženske igrajo ključno vlogo pri zagotavljanju trajnosti kmetijstva. V okviru
podpore lahko mlade kmečke ženske, ki želijo biti bolj ugledne in dajejo prednost
mladim kmeticam, kadar so odločene, da bodo izkoristile podporo, štejejo za pozitivno
diskriminacijo. V študiji pa je še ena ugotovitev, da ta pogoj ni bil dosežen po želji.
Ugotovljeno je bilo, da je večina mladih kmetic, ki so prejele ali zaprosile za podporo,
v položaju pomočnikov poleg zakoncev, namesto da bi prevzele odgovornost za
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kmetijsko proizvodnjo. Lahko rečemo, da je YFSP podeželju dodal vitalnost, da bi
spodbudil mlade v kmetijstvu. Lahko pa trdimo, da takšna podpora ne zadostuje za
ustvarjanje ekonomsko trajnostnih podjetij. Pred odobritvijo takšne podpore je še
posebej pomembno ustvarjanje podjetniške kulture in okolja na podeželju. Razviti je
treba podjetniški duh podjetnika, ki je eden od proizvodnih dejavnikov pri optimizaciji
kmetijstva, sektor je treba v zvezi s tem še naprej podpirati in podpirati večje število
podjetnikov. Dejstvo, da se mala in nefinancirana podjetja podpirajo le s pomočjo, ne
bo preseglo obsega socialne pomoči. Pomanjkanje izkušenj, znanja in podjetniške
kulture mladih kmetov, ki imajo koristi od projekta, negativno vpliva na trajnost
projektov. Najprej je treba mlade kmete usposobiti in nato podpirati. Imeti morajo
dober poslovni načrt, vključno s finančnim poslovodenjem, da se zagotovi trajnost
novega podjetja.

Več dobrih praks v kmetijstvu:
•

AgCode: Kot podjetje za upravljanje z vinogradništvom AgCode zagotavlja, da
lahko proizvajalci spremljajo spremenljivke, kot so trgatev, poljski pogoji in
zrelost grozdja, da bi povečali produktivnost pridelovalcev vina in upravljali z
delovno silo.

•

BluWrap: S pomočjo patentirane tehnike ravnanja s kisikom BluWrap podaljša
rok uporabnosti svežih beljakovin; dobaviteljem svežih beljakovin tudi prihrani
denar s prevozom po morju in ne po zraku.

•

BrightFarms: Podjetje BrightFarms, ki gradi rastlinjake v mestih in
predmestjih, je tudi podjetje, ki upravlja s temi rastlinjaki. Lastniški kapital
družbe Brightfarms, ki je sodelovala z lokalnimi in nacionalnimi supermarketi
ter svoje farme in / ali rastlinjake postavlja blizu teh trgov, da bi povečala
svežino svojih izdelkov, je ocenjen na 57,9 milijona dolarjev..

•

Tarimsalpazarlama.com: Tülin Akın intervju za poslušanje podjetniške
zgodbe:
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Kako je bilo ustanovljeno podjetje Tarimsalpazarlama.com?
»Medtem ko sem študiral kmetijski marketing na poklicni šoli Univerze Akdeniz v
Korkuteliju, sem želel raziskati svoj poklic, vendar na internetu nisem mogel najti
ničesar. Vedel sem, da imajo kmetje težave s tem, da ne prodajo svojih pridelkov.
Spraševal sem se, zakaj kmetje ne uporabljajo interneta. V prihodnosti sem verjel, da
bodo vsi uporabljali internet in računalnike, in na tej točki sem se odločil, da moram
biti. Našel sem razvijalca programske opreme Devrima Altınkurta, ki s svojim
internetnim oglasom živi v Izmirju. Srečali smo se z Msndenom in postali partnerji.
Prvič sva se srečala iz oči v oči po osmih mesecih. Coşkun Yıldırım, ki smo ga vprašali
glede poslovnega razvoja, je prvo leto postal partner podjetja. Sanjal sem o spletnem
mestu, ki objavlja brezplačne novice, da kmetje prodajajo svoje izdelke. Takrat še nisem
imel računalnika in sem spletno mesto posodabljal iz internetnih kavarn.
Poslovni model; če so kmetje dali svoje izdelke, so se podjetja dogovorila, da bodo
plačala vstop. Takoj ko sem končal šolanje, sem ustanovil podjetje za uresničitev te
ideje, vendar kmetje niso uporabili sistema, ker niso imeli kreditnih kartic in so bili
prisiljeni najeti osebne dolgove in prodajati svoje izdelke brez stroškov. Za nameček
smo projekt Şekerbank poimenovali Harvest Card Anatolian Tours. Şekerbank je vozil
po celotni Turčiji je ponudil priložnost, da kmetom pove, da lahko dobijo kreditno
kartico. Kreditna kartica se je razlikovala od običajnih kartic. Na primer, če je kmet
opravljal živinorejo, je lahko dobil krmo, izkaznico; Kaj kmet proizvaja, je po njegovem
opredeljeno. Na primer, lahko je dobil semena, gnojila, a za kmetijstvo nič
nepomembnega. Naš projekt z Şekerbank je trajal šest let. Anatolsko turnejo smo
opravili do leta 2012, dva meseca vsako leto. Kmetje so morali imeti enostaven dostop
do

interneta,

da

bi

lahko

svoje

izdelke

prodajali

na

spletnem

mestu

tarimsalpazarlama.com. V zvezi s tem smo prosili njihove otroke, naj poiščejo pomoč.
Nato se je naš projekt začel z Vodafonom. "
Kako ste naredili svoj projekt z Vodafonom?
"Takrat so kmetje največ uporabljali mobilne telefone. Zato sem mislil, da bi morali imeti
dostop do interneta po telefonu. Z operaterji smo se začeli srečevati leta 2008. Začeli smo
pogajanja, da dobimo za kmeta posebno linijo in ga obvestimo s sporočilom, vendar je ta
postopek trajal dolgo. Leta 2009 smo izvedli program usposabljanja z imenom Vodafonela
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ozaveščanje o podeželskih vodah. Ta projekt se je začel kot projekt družbene odgovornosti
Vodafone. Z Vodafonom smo ustanovili Vodafone Farmers Club. Predstavljena je bila linija
kmetijstva Vodafone. Tako smo od Vodafona prejeli infrastrukturo za ozaveščanje in
informacije, ki smo jih ustvarili na tarimsalpazarlama.com, kmetom dostavili prek 2434
sporočil informacijske podpore. "
Kakšna je bila proizvodnja vsebin, ko ste začeli obveščati kmete?
"Na primer, proizvajalcu pšenice v Konyi smo dnevno pošiljali 7 sporočil. Vsebina; Razloženi so
bili vreme, hitrost vetra, škropljenje, cene pšenice na borzi in primeri. Če je izdelek izdelan v
Turčiji, kjer so vasi in mesta pripravila njena izvirna sporočila. Na ta način smo dosegli 800.000
naročnikov. Poleg tega smo organizirali kamion za informacije. Vodafone Farmers Training
Truck je na poti že 3 leta. Kmetom pripoveduje, kako naj bodo regionalno produktivni, kako
lahko s tehnologijo prodajajo in razvijajo svoje izdelke. Tovornjak je spremenjen, ko se odpre,
postane dvorana za usposabljanje. Naši projekti so trenutno aktivni. "

Je bilo težko kmete opozoriti na tehnologijo?
“Morali smo narediti nekaj, kar smo presegli. Toda poleg razvoja podjetja
Tarimsalpazarl.com je bilo zelo pomembno tudi ozaveščanje kmetov. Mobilni telefoni
so bili za nas izhod, saj je bil dostop do interneta za kmete omejen. Za povrh smo izdali
še Vodafone Farmer Guide za pametne telefone. Oblikovali smo obliko, v kateri lahko
iz storitve za sporočila dobite podrobnejše informacije, ki jih lahko brezplačno
prenesete. Izdelali smo programsko opremo, ki jo lahko kmet enostavno uporablja, tudi
če računalnika ne pozna. Poimenovali smo ga Farmer Computer, Farmer Tablet.
Vključili smo vprašanja in storitve, informacije in programsko opremo, ki lahko
upravljajo potrebe kmeta. Ta projekt je podprl Intel.”
Kako je ta platforma koristila kmetu?
“Ta platforma je bila platforma, ki kmetu omogoča enostavno iskanje informacij, ki jih
je iskal. Skupaj z Intelom smo izdelali tudi android in win 8 programsko opremo tega
programa. Tarimsalpazarlama.com smo postavili kot oglaševalsko in komunikacijsko
spletno mesto in ga spremenili v portal, ki ponuja informacije in kjer lahko uporabniki
delijo svoje podatke. Na primer; Opremili smo ga z veliko informacijami, od načina
gojenja hrušk do pravil izvoza. Izdelali smo ga kot lastni profil kmeta. Uporabljamo ga
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na interaktiven način, kjer lahko kmetje in kmetijski inženirji delijo želene informacije.
Začeli smo ponujati dnevne informacije, predpise, stike s podjetji in prodajati izdelke,
ki jih ne najdejo, na primer knjige. Razmišljali smo, kako opremiti kmeta. Morali smo
najti enostavne in hitre metode, kako jih pripeljati do informacij, in ker je najpogostejši
množični medij televizija, smo pripravili televizijski program.”
Ste med tem dobili kakšno naložbo?
“Študiral sem s štipendijo in nisem ustanovil podjetja s kapitalom ali nepovratnimi
sredstvi, ker mi struktura podjetja in to, da sem študent, nista omogočala, da bi dobil
posojilo. Kot študent in ženska, ki sem jo naredil, je bilo to zelo utopično. Trenutno mi
Ashoka dovoljuje, da se o svojem poslu povežem s socialnimi podjetniki v tujini in
spraševal sem se, zakaj takrat nihče ni vlagal vame. Sploh nisem vedel, da sem socialni
podjetnik, dokler nisem spoznal Ashoke. Vlagatelji so zelo težko videli, kaj sem naredil,
in nisem vlagal. Ko so me sprejeli v Ashoko, sem rekel, da nisem sam. Menim, da je
edinstvena priložnost, da še naprej mentoriram direktorja Intela za Bližnji vzhod,
Afriko in Turčijo Ayşegül İldeniza. V Ferhanu Cooku, podjetju za socialno podjetništvo
na mobilnem telefonu, imenovanem M-spark, razvijamo skupne projekte tako za mojega
mentorja kot za samega kmeta in njegovo družino. Gospa Ferhan me najbolje razume.
Od zdaj naprej razmišljamo o naložbah. Ker obstajajo projekti, ki jih želimo narediti.
Načrtujem Teknoköy. Želim pokazati, da se učinkovitost poveča s pomočjo
tehnologije.”
Kako nameravate razviti Tarımsalpazarlama.com?
“Trenutno je na spletnem mestu približno petdeset tisoč podjetij. Skupni član spletnega
mesta je približno 250 tisoč. Spletno mesto je popolnoma brezplačno. Na spletnem
mestu dobimo oglaševanje in sponzorstvo. Podjetja, ki sponzorirajo oglaševanje,
krepijo kmete in spletno stran ter služijo vsem kmetijstvom. Zdaj ponujamo brezplačne
storitve za približno milijon kmetov.”
Kako vidite prihodnost, povezano s turškim kmetijstvom?
“Letošnje in naslednje leto bo težko, vendar zelo upam od leta 2015. Država je kmetu
dala veliko podporo, a ker je zelo privlačna, je v sektor vstopila za tiste, ki niso povezani

58 | S t r a n
www.yeah-project.com
info@yeah-project.com

s kmetijstvom, ampak s kmetijstvom je težka naloga. Uvoz iz tujine se je povečal, nastala
je slamnata kriza. Verjamem, da bo sistem čez nekaj časa ostal za prave kmete.”
Kakšen je vaš prispevek turškim kmetom pri trženju?
“Zaznali smo težave in jih rešili. Ustvarili smo alternativne trge. Zdaj se kmetje
zavedajo cene izdelka. Svoj izdelek lahko trži, svojega izdelka mu ni treba prodati
enemu kupcu kot prej. Doseganje številnih kupcev. Način življenja se je s tem spremenil.
Postalo je samoupravno s kreditno kartico in se s tem izboljšalo. Čeprav se v preteklosti
sploh nismo zavedali štipendij in spodbud, zdaj to pošljemo kot sporočilo na mobilni
telefon. Medtem ko se je informacijski sistem v mestih hitro razvijal, je na podeželju
primanjkovalo komunikacije v obliki pečine. S tem, ko je kmet uporabil tehnologijo,
smo spremenili način življenja in ga olajšali. Na primer živinoreja pogleda na vreme
in se odloči, ali se bo povzpel na planoto. Da bi bila poplava, odprejo pokrove potokov
in sprejmejo previdnostne ukrepe z opozorilom o naravni nesreči. Na ta način zvečer
pošljemo njihova sporočila, da lahko shranijo svoje izdelke ali pa se zamrznejo, in
poskrbimo, da sprejmejo previdnostne ukrepe. Eno leto dela zapravimo, ko zamrzne.
Vse to počnemo brezplačno. Pogajamo se v imenu kmeta. Smo kot njihov
komunikacijski kanal. Ključno vlogo imamo tudi pri prevozu podjetja do kmeta. Ljubijo
nas, ker smo si vedno ustvarili koristi. Zdaj smo ustanovili podjetje Tabir, Kmetijska
informatika in napredna tehnologija.”

Primer Nizozemske
Uspešne zgodbe
Geotermalni pridelovalci
Kmetje lahko na veliko načinov izkoristijo sodelovanje, inovacije in državno
financiranje. En primer je skupina pridelovalcev toplogrednih plinov v nizozemskem
vrtnarskem območju Koekoekspolder. To območje je privlačno za pridelovalce zaradi
oskrbe z zemeljskim plinom. Ko se je cena zemeljskega plina v začetku 2000-ih zvišala,
so vrtnarji na tem območju začeli iskati alternativne zaloge energije. Ugotovljeno je
bilo, da ima Koekoekspolder tudi naravno oskrbo s toplo vodo, ki bi jo lahko uporabili
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za zagotavljanje geotermalne energije. Geotermalna energija vključuje kroženje vode
med podzemnim dovodom in toplotnim izmenjevalnikom na površini. Izmenjevalnik
toplote zagotavlja toploto za drugo, ločeno kroženje vode nad tlemi, ki ohranja
rastlinjake na pravi temperaturi. Koncept geotermalne energije se je izkazal za
koristnega, vendar zahteva znaten kapital, vladno dovoljenje za rudarstvo,
specializirane inženirje ter obsežne študije lokacije in izvedljivosti. Od samega začetka
so sodelovali trije pridelovalci, ki so ustvarili kolektiv z imenom “Aardwarmtecluster”.
Načrt so razvili s pomočjo svetovalne družbe Agriproject, ki je zagotavljala inženirsko
znanje. Ti trije pridelovalci so projekt financirali od njegovega začetka do delovanja in
postali delničarji. Od takrat se je pridružilo še pet pridelovalcev, ki vlagajo v nadzemno
infrastrukturo in lastne rastlinjake povezujejo z vodovodom. Pridelovalci so prejeli
državno subvencijo v okviru SDE + ali sheme „trajnostne promocije energije“. Ta
subvencija, dodeljena v obdobju 15 let, uporabnikom nadomesti novo obliko obnovljive
energije za razliko v stroških med novo in tradicionalno oskrbo z energijo (v tem
primeru zemeljskim plinom). Aardwarmtecluster je odličen primer sodelovanja kmetov
in inženirjev, ki dosegajo tehnične inovacije, ki bi bile običajno izven njihovega dosega.
Zemljiška zadruga Remeker
Družina Van de Voort proizvaja sire na lastnih travnikih v Lunterenu že od
devetnajstega stoletja. Od devetdesetih let 20. stoletja veliko vlagajo v okolju prijazne
metode. Njihov izdelek je visoko kakovosten biološki sir Jersey. Vsi kmetje na svojem
območju se ne držijo svojih bioloških standardov, družina pa je želela razširiti svojo
zemljo. To bi jim omogočilo izključno hranjenje krav s travo, kar počne le nekaj
nizozemskih mlekarn. Ker ni bilo kapitala za neposreden nakup okoliškega zemljišča,
so ustanovili zemljiško zadrugo Remeker. To je v bistvu investicijski sklad, ki daje
zemljišča v najem kmetom na tem območju, predvsem družini Van de Voort. Drugi
kmetje, ki želijo pri njih najeti, so zavezani enakim biološkim standardom kmetovanja.
Zadruga podeli "potrdila" državljanskim vlagateljem po fiksni ceni 25.000 evrov. Ti
vlagatelji dobijo donos 1,5% letno. Potrdila ni mogoče vrniti ali kupiti pod drugačnimi
pogoji; to ohranja preglednost dogovora. Družina Van de Voort redno organizira ture
po svoji zemlji, da bi pritegnila nove vlagatelje.

60 | S t r a n
www.yeah-project.com
info@yeah-project.com

Proizvodni cikel sira je zdaj popolnoma "zaprt". Krave so edini vir gnojenja trave, trava
pa edini vir krme za krave. To je mogoče zaradi prostora, ki ga zagotavlja ta ureditev.
Primer Slovenije
1. Opis kmetije Pr Rešk
Šubičeva kmetija, po domače Pr Rešk, leži v Lomu nad Volčo v Poljanski dolini na
nadmorski višini 600 m. Na kmetiji gre za več generacijsko družino Petra in Ane Šubic,
ki imata tri šoloobvezne otroke. Poleg njih živi in pomaga na kmetiji po svojih močeh
še Petrova mama. Peter je po izobrazbi inženir strojništva. Kmetija obsega dobrih 8 ha
obdelovalnih zemljišč. V hlevu imajo v povprečju 10 glav govedi in 6 do 8 prašičev, ki
jih predelajo v mesne izdelke. S predelavo mesa se je ukvarjal že Petrov stric in ravno
on ga je veliko naučil in navdušil, da je tradicija ostala pri hiši. Ponudba na kmetiji je
pestra. Na kmetiji lahko kupimo klobase, salame, bržole, hrenovke, paštete, zaseko,
ocvirke ter sveže meso. V poletnem času so v svoj prodajni program vključili tudi
izdelke za žar. Izdelke enkrat mesečno ponudi na tržnici v Gorenji vasi, večinoma pa
prodaja teče na domačiji, kjer ima urejen prodajni prostor. Seveda pa ob tem že
razmišlja o možnosti širitve trga. Ne glede na to, da ima Peter praktičnega znanja veliko,
se še vedno udeležuje izobraževanj, ki jih organizirana za skupino predelovalcev mesa
kmetijska svetovalna služba. V novozgrajenih prostorih, namenjenih za predelavo
mesa, je bilo organiziranih že vrsto tečajev za predelovalce mesa, kot tudi za ostale
zainteresirane.
Opis projekta
Kmetija je kandidirala na razpis 123 – Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim
proizvodom za kmetije z dopolnilno dejavnostjo. Odobrena sredstva so namenili za
novogradnjo objekta za predelavo mesa in nakup opreme za predelavo mesa in trženje
izdelkov. Na kmetijski svetovalni službi so investitorju pomagali pri svetovanju in
pripravi vloge za investicijo in izdelavi zahtevka za odobrena sredstva. »Papirjev,
zahtev – tega je bilo res zelo veliko, vsaj meni se je zdelo tako. Če ne bi bilo pomoči
kmetijske svetovalne službe, bi težko uspeli,« je dejal Peter in se ob tem hudomušno
spomnil časov, ko je kmet ob gradnji poklical na pomoč nekaj sosedov in zavrtel
betonski mešalec. Z investicijo so zaključili v letu 2014. Na kmetiji danes ponujajo
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paleto domačih mesnih izdelkov izdelanih po domačih recepturah brez umetnih
dodatkov in so narejeni v higiensko urejenih prostorih. Poleg izdelkov ponujajo tudi
usluge predelave mesa, kot sta razsek in sušenje izdelkov. Investicija za kmetijo pomeni
izboljšanje dohodkovnega položaja, možnost vzpostavitve novega delovnega mesta in
s tem dolgoročno tudi ohranitev kmetije. Je pa tudi velika pridobitev za sam kraj, kjer
tovrstne ponudbe še manjka. Poleg prostorov za dopolnilno dejavnost je investitor z
lastnimi sredstvi naredil tudi hlev za 20 glav živine (prizidek k objektu za predelavo
mesa).
2. Opis kmetije Jernejc
Kmetija Anžeta Legata, po domače JERNEJC, leži v občini Radovljica in obsega 9,21
ha kmetijskih zemljišč ter dobrih 12 ha gozda. Kmetija je bila v lasti starih staršev in
strica ter se je ukvarjala pretežno s pridelavo mleka. Kot mlad fant je Anže vseskozi
pomagal na kmetiji. Ljubezen do zemlje ga je privedla tudi na študij agronomije, ki ga
je v letu 2006 tudi uspešno zaključil. Po smrti starih staršev so živinorejo začeli
opuščati. Mladi prevzemnik se je pogumno, kljub svoji mladosti, usmeril v tržno
naravnano sadjarsko proizvodnjo. S svojim znanjem in marljivostjo je prepričal strica
in mamo, da sta mu v letu 2012 prepustila lastništvo kmetije. S pomočjo kmetijske
svetovalne službe je kandidiral na razpis Mladi prevzemnik in tudi uspel. Trenutno
kmetija razpolaga z nekaj več kot 5-ha intenzivnega in 0,1 ha ekstenzivnega nasada.
Med sadnimi vrstami prevladuje jablana, poleg tega so na kmetiji tudi hruške, orehi,
češnje in lešniki. Pri trženju in prodaji sadja sodeluje z javnimi zavodi – sodeluje tudi
v projektu Sheme šolskega sadja. Drugače prodaja sadja teče preko veleprodaje, nekaj
pa ga prodajo neposredno na domačem dvorišču. Kmetija je sodobno opremljena z
ustrezno infrastrukturo (sodobna hladilnica, skladiščne kapacitete). V letu 2012 so na
kmetiji registrirali tudi dopolnilno dejavnost predelave sadja. V obdobju PRP 20072013 je bila kmetija z vsemi sadjarskimi zemljišči vključena v program kmetijsko
okoljskih plačil KOP in sicer v podukrep integrirana pridelava sadja.
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Opis projekta
Anže se zaveda, da je zaradi globalnega segrevanja v prihodnje pričakovati poletja s
pogostejšimi neurji in točo. Predvsem toča lahko njegovi kmetiji povzroči veliko
gospodarsko škodo in s tem ogrozi njen obstoj kmetije, saj se s sadjarstvom preživlja
štiričlanska družina. Anže vseskozi spremlja novosti na trgu. S kmetijsko svetovalno
službo ves čas sodeluje in išče informacije o možnostih pridobitve evropskih sredstev
za lažjo izvedbo njegovih načrtov. Prva priložnost se je pokazala v letu 2012, ko je
kandidiral na razpis mladi prevzemnik, druga pa v letu 2013 z objavljenim razpisom na
ukrep 121: Naložbe na področju sadjarstva in vinogradništva. Na obeh razpisih je tudi
uspel. Tako prvo kot drugo vlogo so pomagali pripraviti kmetijski svetovalci Oddelka
za kmetijsko svetovanje Kmetijsko gozdarskega zavoda v Kranju. Z naložbo v
protitočno mrežo je pokril 1,75 ha od skupno nekaj več kot 5 ha. Veliko dela je opravil
sam. Pri tem mu je pomagal stric in prijatelji. Za mrežo in montažo pa je najel zunanjega
izvajalca.
Cilji projekta
Glavni in najpomembnejši cilj naložbe je uspešno prilagajanje podnebnim
spremembam. Poudarek je predvsem na kvaliteti sadja. Z naložbo v protitočne mreže
se je zmanjšala verjetnost izmenične rodnosti zaradi poškodb od toče. Poleg tega je z
delom sadovnjaka, ki ga je pokril s protitočnimi mrežami, postal neodvisen od
zavarovalnic, hkrati pa je v letih s točo izboljšal svoj tržni delež. Poleg tega je potrebno
upoštevati tudi nižje opurtunitetne stroške, ki jih sicer ne moremo vrednotiti, so pa
izredno pomembni v smeri zniževanja stroškov. To so manjši stroški pri manipulaciji
po obiranju (ni prebiranja plodov) ter manjša možnost izgube trga v primeru
poškodovanih plodov.
Vizija kmetije
Pozitivni rezultati izvedene naložbe na kmetiji so mlademu nosilcu motivacija za
nadaljevanje naložb, saj želi s protitočnimi mrežami pokriti celotno površino
sadovnjakov. S tem bo, poleg zaščite proti toči in ožigom plodov, zagotovljena tudi
zaščita pred insekti, ki prenašajo viruse in bakterije. Načrti za prihodnost so predvsem
v smeri, da mladi nosilec dolgoročno na kmetiji zagotovi vsaj dve stabilni delovni
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mesti, ki bosta omogočali normalno preživljanje njemu in njegovi družini. Anže se
zaveda, da stalnega razvoja, ustrezne preusmeritve kmetije in dviga kakovosti njihovih
pridelkov in izdelkov ne bi bilo tako hitro, brez strokovne pomoči kmetijske svetovalne
službe in sredstev, ki jih Evropska unija nudi za razvoj kmetijstva in podeželja.
3. Opis kmetije Gašperlin
Mladi nosilec kmetije Klemen Gašperlin skupaj s staršema in sestro kmetuje na kmetiji,
ki obsega zemljišča na dveh lokacijah. Nižinski poljedelsko živinorejski del s prirejo
mleka je na Lužah v Občini Šenčur. Na tej lokaciji obdelujejo preko 27 ha njiv in
travnikov. Druga lokacija kmetije se nahaja v Zgornjih Danjah v občini Železniki. V
Zgornjih Danjah imajo travnike oziroma pašnike, kjer se od spomladi do pozne jeseni
pasejo ovce in koze. Skupna površina pašnikov v Zgornjih Danjah je 35,5 ha. Skupna
površina kmetijskih zemljišč v uporabi kmetije tako obsega 62,72 ha. Kmetija glede na
razporeditev kmetijskih zemljišč spada kmetija v OMD območje. Paša drobnice poteka
po sistemu čredinske paše. V povprečju imajo na kmetiji okrog 200 ovc in 20 koz.
Pozimi imajo zaradi neugodnih vremenskih razmer drobnico v hlevu na Lužah. Na
kmetiji se že od nekdaj ukvarjajo s prirejo mleka. V starem hlevu, ki je bil zgrajen 1987.
leta, je potekala vezana reja živali. V preteklih 15 letih so ves čas povečevali stalež
živali, tako da imajo sedaj preko 110 glav goveda in sicer 60 krav molznic, ostalo pa je
mlado govedo za obnovo črede. Če štejemo vse vrste živali, redijo skupno na kmetiji
okrog 85 GVŽ. Krmo za govedo pridelajo tako na travnikih kot na 18,5 ha njiv. Na
njivah pridelujejo okrog 9 ha koruze za silažo ter 2,5 ha ječmena. Dodaten prihodek na
kmetiji prinaša vzreja do 15 prašičev pitancev letno. Vzreja prašičev poteka na
tradicionalen način, zato za njihovo krmo pridelujejo tudi 0,2 ha krompirja. V PRP
2007-2013 je bila kmetija z vsemi kmetijskimi zemljišči, ki ležijo na lokaciji v Zgornjih
Danjah, vključena v program kmetijsko okoljskih plačil KOP in sicer s podukrepom
Sonaravna reja domačih živali REJ. Klemen Gašperlin, dela na kmetiji od malih nog.
Zaključil je srednjo kmetijsko šolo BTŠ Naklo. V letu 2013 je postal nosilec kmetije.
Opis projekta
Povečanja staleža v starem hlevu ni bilo več mogoče zaradi premajhne kapacitete hleva.
Živali so imele premalo prostora za gibanje, stari hlev pa je bil slabo zračen. Molža je
potekala s pomočjo mlekovoda na 4 enote, krmljenje je bilo ročno, zato so bila delovna
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opravila precej zamudna in počasna. Klemen Gašperlin je v letu 2013 oddal vlogo na
razpis za ukrep 121 (Naložbe na področju novih izzivov – živinoreja). Vloga je bila s
strani ARSKTRP odobrena. Predmet investicije je bila novogradnja hleva za 86 krav
molznic in 62 glav mladega goveda po sistemu proste reje, z gnojno jamo pod hlevom,
z vso pripadajočo notranjo in mobilno opremo, urejenim dvoriščem ter z nakupom
nekaj kmetijske mehanizacije in opreme. Vlogo za ukrep 121 so pripravili svetovalci
Oddelka za kmetijsko svetovanje Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj. Ves čas
gradnje oziroma izvedbe investicije, se je nosilec obračal na pomoč terenskega
kmetijskega svetovalca ter specialista za živinorejo in specialistko za agrarno
ekonomiko. Zaradi zahtevnosti gradnje je med samo gradnjo prišlo tudi do precejšnjih
težav v komunikaciji med investitorjem in izvajalci. Vzrok so bile predvsem višje cene
gradbenih del in dodatni stroški, ki jih je prikazoval izvajalec oziroma podizvajalci
gradbeno obrtniških del. Za pomoč se je zato kmetija obrnila tudi na pravno službo pri
KGZS. Pravna služba pri KGZS je precej pripomogla, da je komunikacija med
investitorjem in izvajalcem ponovno stekla, ter da se je investicija posledično zaključila
spomladi leta 2015. Kmetija je za novogradnjo v mesecu aprilu 2015 pridobila tudi
uporabno dovoljenje. S pomočjo sodelavcev KGZ Kranj je bil pripravljen zahtevek za
izplačilo sredstev, ki ga je ARSKTRP odobrila. Investicija je bila tako uspešno
zaključena. Nosilec kmetije Klemen Gašperlin je o poteku investicije povedal
naslednje: »Projekt izgradnje novega hleva na naši kmetiji je bil velik korak naprej v
smislu izboljšanja tehnologije prireje mleka. Trije roboti v hlevu nam zelo olajšajo delo
in bodo v prihodnosti zagotovo pripomogli tako k dvigu kvalitete mleka kot tudi k
povečanju količine mleka. Sam potek investicije od pridobivanja gradbene
dokumentacije, preko priprave vloge za ARSKTRP, same gradnje, pridobitve
uporabnega dovoljenja in oddaje zahtevka za izplačilo je bil izredno zahteven zalogaj.
Kmetijskih svetovalci so mi veliko pomagali, žal pa je prišlo do težav z izvajalci, ki pa
smo jih na koncu kljub vsemu uspešno rešili. Uspešno zaključen projekt mi daje dobro
osnovo za nadaljnje uspešno kmetovanje in razvoj moje kmetije«.
Cilji projekta
Glavni in najpomembnejši cilj naložbe je uvajanje novih tehnologij in proizvodnih
izboljšav, izboljšanje higiene ter stabilizacija dohodka na kmetijskem gospodarstvu. V
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novem hlevu poteka prosta reja živali z ustrezno velikimi ležišči za krave molznice in
mlado govedo, hlev je tudi bolj zračen. Molža poteka z molznim robotom. V hlevu je
tudi manjši robot za čiščenje rešetk ter robot za premeščanje krme na krmilni mizi.
Nova mešalno krmilna prikolica omogoča optimalnejšo pripravo obroka za govedo.
Urejeno dvorišče zagotavlja preprečevanje kontaminacije krme že med samo pripravo
zunaj hleva.
Vizija kmetije
V naslednjih letih želi mladi nosilec bistveno povečati količino prirejenega mleka na
kmetiji. To bo dosegel s povečanjem staleža krav molznic ter s stalnim povečevanjem
prireje po posamezni kravi molznici. Na področju pridelave krme ima namen povečati
pridelavo detelj in travno deteljnih mešanic in tako delno zmanjšati strošek za nakup
beljakovinskih komponent. Načrti za prihodnost gredo predvsem v smeri dolgoročne
zagotovitve vsaj dveh stabilnih delovnih mest, ki bosta omogočali normalno
preživljanje njemu in njegovi družini.
4. Opis kmetije Gogala
Kmetija Kogovškovih, po domače »Gogala«, leži v Zgornji Radovni, v osrčju
Triglavskega narodnega parka. Skupaj z mamo in očetom obdeluje Damjan 29 ha veliko
kmetijo, od tega je 22,64 ha gozda in 6,34 ha kmetijskih zemljišč, pri katerih
prevladujejo travniške površine. Zaradi neugodnih klimatskih razmer se s
pridelovanjem zelenjave ukvarjajo zgolj za domačo rabo. Redijo krave dojilje ter
prašiče. Obremenitev je v letu 2015 znašala le 0,63 GVŽ/ha. Povečevanja staleža
trenutno nimajo v načrtu, saj imajo zaradi neugodnih vremenskih razmer vse pogosteje
težave s sušo ter s tem posledično nizkimi pridelki travinja. Poleg navedenega so
kmetijska zemljišča na vodovarstvenem območju, kar pomeni tudi temu ustrezno
prilagojeno gnojenje. V programskem obdobju 2007-2013 je bila kmetija z vsemi
kmetijskimi zemljišči vključena v program okoljskih plačil KOP in sicer s pod ukrepom
sonaravna reja domačih živali. Na kmetiji prevladuje paša. Spomladi in jeseni pasejo
na lastnih površinah, poleti pa je živina na skupnem pašniku. Mama Pavla je tudi
predsednica pašne skupnosti. Kmetija ima v lasti strojno linijo za spravilo krme,
gozdarske stroje in opremo. Po poklicu je Damjan strojni tehnik in je redno zaposlen
izven kmetije. Dodaten prihodek na kmetiji, poleg službe, doprinese tudi dopolnilna
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dejavnost predelave lesa. Kmetijo je leta 2012 Damjan prevzel od mame Pavle. Opravil
je izobraževanje v okviru programa Živinorejec, ki ga je organizirala kmetijska
svetovalna služba, ter pridobil nacionalno poklicno kvalifikacijo za živinorejca. Vodi
tudi FADN knjigovodstvo.
Opis projekta
Damjan Kogovšek je v letu 2012 oddal vlogo na razpis 112 – Mladi prevzemnik. Vloga
je bila s strani ARSKTRP odobrena. Glavni cilj, ki si ga je mladi prevzemnik zadal v
5- letnem obdobju, je bila preureditev obstoječega gospodarskega poslopja in notranjost
hleva. Izvedel je investicijsko vzdrževalna dela na gospodarskem poslopju in delu
skladišča za krmo nad hlevom. Zamenjal je strešno kritino ter izvedel vodno –
regulacijska dela za hlevom, kjer je bil problem z odvodnjavanjem padavinske vode.
Poleg tega so z zvezdastim zgrabljalnikom in rotacijsko kosilnico posodobili strojni
park. Investicijsko vzdrževalna notranjosti hleva bodo prišla na vrsto v letu 2016. Pri
pripravi vloge na razpis mu je bila v pomoč Javna kmetijska svetovalna služba, saj
Damjan nadaljuje odlično sodelovanje s terensko kmetijsko svetovalko, ki so ga
vzpostavili že starši. Poleg pomoči pri pripravi vloge in izvajanju investicije, se
poslužuje tudi svetovanja o izvajanju kmetijske politike, kmetovanja na vodovarstvenih
območjih, škodah po divjadi ter tehnološkega svetovanja.
Cilji projekta
Osnovni cilj projekta bo s pomočjo investicij dosežen. Rezultati projekta se že kažejo
v obliki zunanje urejenosti domačije ter posodobitve strojnega parka.
Vizija kmetije
Glede na pogoje kmetovanja v Zgornji Radovni, mladi nosilec v prihodnosti ne
pričakuje, da bi dohodek iz kmetijstva zadostoval za vsaj 1 delovno mesto na kmetiji.
Še vedno bo zaposlen izven kmetije. Zadal pa si je dolgoročni cilj, da bo kmetijo
obdeloval vsaj v dosedanjem obsegu. Kmetija bo »živela« naprej kot že nekaj stoletij
poprej.
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5. Opis kmetije Kvančnik
Na Dovjem, v kraju, kjer je služboval znameniti Jakob Aljaž, se nahaja kmetija
Klinarjevih, po domače pr »Kvančnik«. Mladi nosilec, Matjaž, skupaj s svojo družino
in starši obdeluje 75 ha veliko kmetijo, od tega je 61 ha gozda. Zaradi neugodnih
podnebnih razmer (dolge in ostre zime) trajno travinje predstavlja večji del kmetijskih
zemljišč. Njihova površina znaša 17 ha. V domačem vrtu ob hiši pridelajo zelenjavo za
lastne potrebe. V programskem obdobju 2007-2013 je bila kmetija z vsemi kmetijskim
zemljišči vključena v program okoljskih plačil KOP in sicer s pod-ukrepom Ekološko
kmetijstvo. Del kmetijskih zemljišč se nahaja v Triglavskem narodnem parku, zato se
je v letu 2015 poleg sheme ekološkega kmetovanja, vključil tudi KOPOP –HAB. Poleg
tega, da redijo krave dojilje, so v hlevu tudi 3 kobile. Sistem reje je v obliki vezane reje
z 12- timi stojišči ter boksi za teleta. Na kmetiji prevladuje paša na planinah. S pašo
pričnejo že v mesecu maju, zaključijo pa v mesecu septembru. Mladi nosilec je redno
zaposlen izven kmetije, prav tako tudi žena, ki ima obrt in svoje delovne ter poslovne
prostore na kmetiji. Kmetijo je Matjaž prevzel od mame. Opravil je izobraževanje v
okviru programa Živinorejec, ki ga je v zimskem času organizirala Kmetijska
svetovalna služba. Poleg navedenega Matjaž vseskozi spremlja novosti in se redno
udeležuje usposabljanj, ki jih organizira in izvaja Kmetijska svetovalna služba.
Opis projekta
V letu 2012 je Matjaž, s pomočjo kmetijske svetovalne službe, ki je pripravila vlogo,
kandidiral na razpis v okviru ukrepa 112 – Mladi prevzemnik in uspel. Glavni cilj, ki si
ga je mladi gospodar zadal, je bila prilagoditev hleva ekološki reji. Na podlagi
svetovanja specialista za živinorejo, se je odločil za nadaljnjo vezano rejo s primerno
velikim izpustom. V letu 2013 je investiral v preureditev stojišč za govedo ter bokse za
konje. V letu 2014 je s podložno gumo na stojiščih izboljšal pogoje reje goveda. Za
notranjo preureditev hleva se je odločil, ker stojišča niso ustrezala standardom
ekološkega kmetovanja V notranjosti hleva je vgradil avtomatska pehala za
odstranjevanje hlevskega gnoja. Poleg navedenega je investiral tudi v čelni nakladač za
nakladanje gnoja in si s tem močno olajšal delo.
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Cilji projekta
Rezultati projekta se že kažejo v obliki notranje ureditve hleva in izpusta za živali. Z
investicijo je dosegel standarde, ki veljajo za ekološko rejo živali. Poleg navedenega so
se izboljšali tudi ostali pogoji dela na kmetiji. Vizija mladega gospodarja je ohranitev
kmetije najmanj v sedanjem obsegu. V primeru, da bi se dosedanji pogoji za zaposlitev
poslabšali, razmišlja, da bi s nadaljnjim razvojem kmetije ustvaril pogoje, ki bi
dohodkovno pokrili eno delovno mesto. Glede na to, da kmetujejo po ekoloških načelih,
si mladi gospodar želi, da bi bil rezultat ekološke reje živali tudi višja prodajna cena
govejega mesa. Na kmetiji že dolga leta uspešno sodelujejo s terensko kmetijsko
svetovalko, kjer s skupnimi močmi sproti rešujejo nastale probleme. Matjaž se zaveda,
da stalnega razvoja, preusmeritve kmetije in dviga kakovosti njihovih pridelkov ne bi
bilo tako hitro brez strokovne pomoči javne kmetijske svetovalne službe in sredstev, ki
jih Evropska unija nudi za razvoj kmetijstva in podeželja.
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Zaključek
Ko razmišljamo o kmetijskem podjetništvu, ga ne smemo obravnavati kot popolnoma
drugačno področje od običajnega podjetništva. Namesto tega bi ga lahko označili kot
njegovo vejo ali kot drugo vrsto podjetništva z dodatnimi zahtevami. So medsebojno
povezani in soodvisni. Kmet ali kateri koli podjetnik v kmetijstvu bi moral najprej imeti
splošno znanje o podjetništvu, nato pa se specializirati za kmetijski sektor. Kot vsi drugi
podjetniki se tudi oni trudijo biti inovatorji in dosegati čim večji dobiček.
Napredek in konkurenčnost ter razvoj mehkih veščin sta nekaj ciljev, ki jih želi doseči
vsak podjetnik, saj bodo to njegovo orodje za širitev in uveljavitev na trgu. Tudi
kmetijske podjetnike motivira konkurenca in stalen napredek, zlasti v tako tveganem in
rastočem sektorju. Vreme in hiter tehnološki napredek so najpomembnejši pogoji,
zaradi katerih kmetijstvo in strokovnjaki na tem področju vedno iščejo nove poslovne
priložnosti in načine za prilagajanje novim zahtevam.
Zgoraj navedena dejstva in priznanje kmetijstva kot vitalnega sektorja za nacionalna
gospodarstva vodijo številne strokovnjake in institucije k razvoju politik in izvajanju
postopkov za njegovo najboljšo uporabo. Politike in okviri so lahko izvrstno vodilo
kmetijskega podjetništva, ki združuje kmete, družbo, podjetja in vso Evropo.
Zaradi tega je bilo po vsem svetu ustanovljenih veliko raziskovalnih programov in
programov financiranja, katerih cilj je izboljšati polje kmetijstva. Zemlja in živali so
skupna osnovna podlaga, na kateri mnogi strokovnjaki študirajo in eksperimentirajo,
da bi podjetništvo naredili še korak dlje z naprednejšimi orodji, novimi načini
izkoriščanja prvih materialov in metodami za nadgradnjo svojega dela in proizvodnje.
Vrednost tega področja je svetovno priznana in toliko več ljudi je zaposlenih v
kmetijstvu in njegovih novih panogah. Iz tega razloga je na več načinov na voljo vedno
več informacij, zato lahko vedno več ljudi izkoristi to skupno znanje in vse najboljše
prakse, ki so kot primeri, da bi dobili vpogled v možnosti, ki se danes ponujajo.
Danes je kmetijstvo priznano kot mednarodni poklic. Ocenjuje se, da bo človeška
populacija do leta 2050 dosegla približno 10 milijard ljudi. Kmetijstvo je torej potrebno
za napredek in razvoj načinov za zadovoljevanje povpraševanja po hrani in oblačilih
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celotnega prebivalstva. S temi cilji bo kmetovanje ponudilo priložnost za ustvarjanje
več delovnih mest, začenši od kmetov, do izdelovalcev orodij ali na področju prometa,
ogrodja in proizvodnje. Napredovanje od kmetijstva do kmetijstva je prineslo različne
koristi, kot so:
- Manjše težave za delavce,
- Zagon delavcev za nekmetijska podjetja,
- Boljša kakovost hrane in vlaken,
- Večja izbira izdelkov,
- Izboljšana prehrana.
Znatna odvisnost sodobnega kmetijstva od nekaj pridelkov povzroča ovire, ponujene
spremembe v okolju in zmožnost neuspešnih pridelkov. Nova prizadevanja v
kmetijstvu se nameravajo boriti proti podhranjenosti in debelosti. Kmetje si prizadevajo
razviti trge za povsem nove rastline, da bi ustvarili boljše sorte pridelkov za zdravje
ljudi ter varnost in varnost hrane. Na ta način se kmetje in kmetijci ukvarjajo z
izboljšanjem storitev in izdelkov, ki jih ponujajo.
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