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Od ekosemena do krožnika 

Tokrat pošiljamo dobro sporočilo, saj bi radi opozorili na Amarant, ki se posveča pridelavi ekoloških 
semen pri nas, v Sloveniji. 

Če po eni strani poročamo o perverznosti početja nadnacionalnih kmetijskih korporacij, ki pod eno streho 
združujejo proizvodnjo kmetijskih kemikalij in semen rastlin, gensko spremenjenih tako, da lahko 
prenašajo škropljenje z istimi kemikalijami, moramo nujno omeniti tudi drugo plat. Ta pa je, da po svetu 
obstaja množica manjših podjetij in pobud, ki si prizadevajo za ohranjanje in izboljševanje sort, 
prilagojenih na krajevne razmere, še zlasti takih, ki so ustrezne za ekološko pridelavo.  

Takšni semenarski projekti so običajno tesno povezani s kmeti, ki sodelujejo kot odbiralci in razmoževalci 
semen, neredko pa tudi kot žlahtnitelji ali kar organizatorji dejavnosti.  

Pri nas tak projekt vodi Amarant. Z delom so uradno začeli leta 2007, vendar pa je ustanoviteljica Fanči 
Perdih že leta prej temeljito "pripravljala teren", zlasti z izobraževanji in z navduševanjem kmetov za 
semenarjenje.  

Pridelava semen za trg nikakor ni lahko delo, ekološko semenarstvo pa je še posebej zahtevno. Potrebno 
je ogromno znanja in truda, da kooperanti zmorejo pridelati seme, ki ustreza vsem predpisom kakovosti 
za komercialna semena – od zdravja do kalivosti. Fanči Perdih je uspelo: z Amarantom zdaj sodeluje že 
13 slovenskih ekoloških pridelovalcev. Trenutno sami pridelujejo ekoseme čebule, česna, solate, fižola, 
kolerabica, zelje... skupaj 40 različnih sort. 

Glavni namen je torej organizacija pridelave slovenskih ekoloških semen. Organizirajo predavanja in 
izobraževanja, pa tudi dneve odprtih vrat na kmetijah kooperantov, oglede ekosortimenta – letos maja 
so npr. na Biotehniškem centru v Naklem predstavili nasad 28 sort ekosolat.  

Poleg tega so se odločili, da bodo svojim pridelovalcem pomagali tudi pri prodaji njihovih pridelkov, in 
sicer z organizacijo predelave in trženja ekopridelkov. Zato so letos ustanovili tudi kooperativo Amarant – 
podjetje, ki že ponuja predelano sadje in zelenjavo, zlasti kot vloženo zelenjavo, omake, začimbne 
mešanice, pa tudi moke. Pripravili so tudi poseben darilni program za praznike ali posebne priložnosti. 
Kooperativa je prevzela tudi trženje semen, tako iz lastne pridelave, kot tudi avstrijskih ekosemen 
podjetja ReinSaat, s katerim dobro sodelujejo. 

Semena in eko živilske izdelke prodajajo na svoji stojnici na ljubljanski ekotržnici na Pogačarjevem trgu, 
v več trgovinah po Sloveniji, od pred kratkim pa tudi v spletni trgovini na: 
http://www.amarant.si/default.asp?mID=sl&pID=akcije  

Na ekotržnici lahko dobite tudi katalog semen za leto 2009/10, ali pa ga naročite na naslovu 
info@amarant.si.  
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Slika: kooperanta s kmetije Črnič  

ob semenskem posevku čebule belokranjke. 


