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E-COFARM PROJEKT
E-COFARM - Eco-Friendly Farming For Future, (http://ecofarmproject.com/about-project/)

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor je vključen kot projektni partner pri projektu E-COFARM - EcoFriendly Farming For Future, (http://ecofarmproject.com/about-project/), ki je financiran v okviru
programa ERASMUS. Namen projekta, ki vključuje 8 partnerjev iz Turčije, Španije, Portugalske,
Hrvaške in Slovenije je ustvariti učne module, ki bodo nudili pomoč pri izobraževanju študentov,
pridelovalcev, svetovalcev in bodo služili za izmenjavo informacij med partnerji.
V okviru projekta se bodo pripravili moduli izobraževanja, katerih cilj bo trajnostna kmetijska pridelava in
učinkovitost kmetijstva v smislu varovanja okolja. Namen projekta je izvajanje, sprejetje in razširjanje
kmetijskih praks, ki omogočajo trajnostno rabo zemljišč in vodnih virov.
Moduli bodo vsebovali sledeče vsebine:
-

Evropska zakonodaja na področju trajnostne rabe tal in vodnih virov
Vpliv onesnaževanja na okolje
Namakanje
Varstvo rastlin ter
Gnojenje

V modulu, kjer se bo obravnavala Evropska zakonodaja na področju trajnostne rabe tal in vodnih virov
bodo uporabniki predvsem pridobili informacije glede zakonodaje iz posameznih držav partnerjev. Pri
raziskovanju vplivov onesnaževanja na okolje bodo uporabniki seznanjeni z različnimi pozitivnimi in
negativnimi praksami s katerimi se vpliva na okolje.
V okviru modula, kjer se bo predstavila vsebina iz namakanja bodo predstavljene prakse predvsem iz
trajnostne rabe vodnih virov, ki se uporabljajo za namakanje ter pravilni načini namakanja. V modulu za
varstvo rastlin se želi predstaviti metode varstva rastlin s katerimi se zaščiti okolje, vodne vire kar
posledično vpliva na varovanje zdravje ljudi, živali ter naravne vire. Z modulom gnojenje se namerava
predstaviti pravilne načine gnojenja z upoštevanjem varstva okolja in vodnih virov.
Uporabnost modulov se bo kazala predvsem v podajanju različnih informacij, problemov, rešitev na
temo varstva rastlin, namakanja, gnojenja, ki se pojavljajo v posameznih državah iz katerih prihajajo
sodelujoči partnerji.
Rezultat projekta bo tako izdelan priročnik, v katerem bodo zbrana znanja, informacije, ki bodo
pripomogla k reševanju izzivov, ki se pojavljajo v kmetijski proizvodnji.

