3. Točka poti

Ogled kmetij
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Eden največjih človeških izumov je bila iznajdba
trajnega poljedelstva z gnojenjem v Podonavju pred
okoli 9.000 leti. Šele takrat so se ljudje lahko trajno
naselili in zgradili prva svoja naselja. Sledila sta
izuma kose z rezili iz vulkanskega stekla in rala ter
pozneje železnega pluga. To so bili najpomembnejši
tehnični pogoji za razvoj poljedelstva in živinoreje.
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Kmetijstvo v Benediktu je dobro razvito. Kmetje
se ukvarjajo z živinorejo, poljedelstvom,
vrtnarstvom, sadjarstvom, čebelarstvom,
vinogradništvom in gozdarstvom.
Na poti po Benediktu si lahko ogledamo kmetijske
stavbe, kmetijska orodja, poljščine, star travniški
sadovnjak in domače živali (govedo, prašiče,
kokoši ...) ter spoznamo delo na kmetijah.
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Podatki o Kmetijski učni poti
Dolžina poti: 5 km
Potreben čas: približno 2 uri
Primerna obutev: Športna obutev za prosti čas
Vreme: Najbolj primerno v suhem vremenu

Več informacij na: ekomuzej.benedikt.si
Ali ste vedeli?
Mleko vsebuje skoraj vsa življenjsko pomembna hranila.
Otroci morajo za normalno rast in pravilen razvoj dnevno
popiti najmanj 6 dcl mleka. Otroci, ki uživajo sveže,
domače mleko, so tudi odpornejši na alergije in astmo.

Zloženka je del operacije - UREDITEV EKOMUZEJA DOLINA MIRU, BENEDIKT, ki ga je pripravila
Občina Benedikt (vodja projekta: mag. Milan Repič) ob sodelovanju partnerjev v projektu.
Avtorji besedil: Janez Ferlinc in Jernej Lasbaher. Zasnova in oblikovanje: Grafika, grafične
komunikacije, Jernej Lasbaher s.p., julij 2020

LAS OVTAR
SLOVENSKIH GORIC

NAZIV OPERACIJE: UREDITEV EKOMUZEJA DOLINA MIRU,BENEDIKT, UKREP LEADER ( 19.2 )

Vodilni partner: Občina Benedikt. Partnerja: Turistično društvo Atlantida, Benedikt in Gostišče na kmetiji Kaučič Olga Kaučič s. p.

Kmetijska
učna pot
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Dobrodošli na kmetijski učni poti,
ki se prične ob Osnovni šoli Benedikt
pri Kmečkem vrtu. Na 1. postaji
poti spoznamo pomen zelenjave in
jagodičevja za našo prehrano. Kmečki
vrt s tradicionalnimi in sodobnimi
vrtninami in jagodičevjem je zasajen
po permakulturnih načelih.
Pot nato poteka po Slatinski cesti do 2.
postaje z novim Travniškim sadovnjakom
in brajdami. Visokodebelni sadovnjaki so
pomembni za zdravje človeka in narave.
Tu se seznanimo s sadjem v prehrani in
z drobci bogate zgodovine sadjarstva
in vinogradništva v naših krajih.
Pot se nadaljuje čez travnik v gozd in po
robu gozda do 3. postaje. Na tej točki
lahko opazujemo značilno kmetijsko
kulturno krajino poljedeljstva, živinoreje,
sadjarstva in gozdarstva. Vidimo lahko
številne manjše kmetije in pestro
namembnost kmetijskih površin.
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Kmečki vrt Frana Kocbeka

2

Gojenje zelenjave in jagodičevja na domačih vrtovih
je zelo pomembno za našo prehrano. Uživamo
lahko svežo in zdravo zelenjavo ter jagodičevje.
Zelenjava vsebuje veliko vode, ustrezno količino
prehranskih vlaknin ter vitaminov in mineralov.
Kmečki vrt s tradicionalnimi in sodobnimi vrtninami in
jagodičevjem je zasajen po permakulturnih načelih.
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Permakultura je znanost o načrtovanju trajnostnih sistemov
na etičnih načelih in vrednotah in najpomembnejša
med njimi so: skrb za Zemljo, za njene žive in nežive
sisteme. Skrb za ljudi. Zasnova in postavitev vrta:
Permakulturni inštitut iz Maribora in prostovoljci društev.

Ob vsej poti otroci, domačini
in gosti spoznavamo kmetijsko
kulturno krajino. Opazujemo
kmečki vrt, sadovnjak in trto,
travnike, njive, mejice, potok, jarke,
močvirje in gozd, skratka vse sestavine
tradicionalnega (samooskrbnega) in
sodobnega (specializiranega) kmetijstva.

Naše lokalno kmetijstvo je najpomembnejše
za pridelavo zdrave hrane in za
ohranjanje kmetijske kulturne krajine.
Pomagajmo mu preživeti z nakupi
lokalnih, svežih in kakovostnih živil.

Travniški sadovnjak Franceta Jančarja
Sadje je pomemben vir vitaminov, mineralov in vlaknin ter
številnih drugih zdravju koristnih snovi, zato se priporoča
kot sestavino vsakega obroka, s čimer si izboljšamo hranilno
vrednost obroka in zmanjšamo njegovo energijsko vrednost.
Vzorčni tradicionalni travniški sadovnjak ter brajde sta
zasajena na pobočju nasproti stanovanjske hiše Slatinska
cesta 19 v Benediktu ter sta namenjena ohranitvi
in prikazu starih domačih sort sadja in grozdja.

Kaj jemo?

Na kmetijski poti vzpodbujamo razmišljanje
o ohranjanju kmetijske kulturne krajine, o
uvajanju neškodljivih sodobnih kmetijskih
praks in o sveži lokalno pridelani hrani,
ki je varna, kakovostna in okusna.
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Z ohranitvijo in obnovitvijo sadovnjakov ter brajd, predvsem
s starimi udomačenimi in avtohtonimi sortami sadnega
drevja in trtami, želimo ohraniti avtohtonost slovenskogoriške
krajine in življenjski prostor mnogih žvali in rastlin.

Vrt je posvečen Franu Kocbeku (1863-1930),
ki je bil učitelj, botanik, pisatelj in organizator
planinstva v Savinjskih Alpah. Rojen je bil v
Ločkem Vrhu pri Benediktu, 26. januarja 1863,
in umrl 7. avgusta 1930 v Gornjem Gradu. Leta
1891 je napisal nagrajen članek »O nalogi šolskega
vrta«, kjer ugotavlja, da je bila Štajerska
pravi eldorado šolskih vrtov v vsej Evropi.
Tudi ljudska šola pri Sv. Benediktu je takrat
imela šolski vrt, na katerem so gojili in
širili nove in obstojne sorte zelenjave.

Sadovnjak in brajde posvečamo očetu
slovenskega eko sadjarstva Francetu
Jančarju (* 9. avgust 18290, Črešnjevci, †
31. avgust 1889, Zbigovci). Franc Jančar je
bil duhovnik, narodno zavedni Slovenec
in napreden sadjar, vinogradnik in umni
gospodar. Najsrečnejši je bil kot kaplan pri
Sv. Benediktu (od 1861–1865), ko sta skupaj z
Dominikom Čolnikom širila moderno kmetijstvo in
slovensko kulturo med ljudmi. Jančar je bil najbolj
bran strokovni avtor, ki je po lastnih izkušnjah
napisal knjige o sadjarstvu, vinogradništvu in
gospodarstvu ter mnogo nasvetov v časopisih.

