VOLNO DROBNICE LAHKO KORISTNO UPORABIMO
Do nedavnega je veljalo, da je volna drobnice odpadek, celo nevaren. S spremembo
zakonodaje na tem področju pa se je uporaba volne sprostila tudi v kmetijstvu. Uporablja se
jo za kompostiranje, gnojenje, kot zastirko, zaščito pred godalci ipd. Možnosti in
priložnosti, ki jih nudi volna oziroma reja drobnice kot taka, so bile v marcu in aprilu
predstavljene na delavnicah v okviru operacije »Novi izzivi slovenske drobnice«. Gre za
operacijo sodelovanja štirih lokalnih akcijskih skupin, poleg LAS Notranjska še LAS s CILjem
(območje občin Logatec, Idrija in Cerkno), LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline in LAS
Dolenjska in Bela Krajina.
Prvi sklop delavnic je bil namenjen
izboljšanju
kakovosti
volne
drobnice, trženju volne ter ostalih
proizvodov drobnice. Kako lahko
pravilna reja in s tem povezana
prehrana ter zdravljenje živali
vpliva na doseganje višje kakovosti
volne, so nam predstavili zaposleni
na KGZS, zavod Nova Gorica.
Izdelava mladega kozjega sira. (foto: arhiv LAS Notranjska)

Predstavili so tudi značilnosti
ovčjega in kozjega mleka v
mlečno predelovalni tehnologiji,
osnovne tehnologije v sirarstvu
ter prikazali postopek izdelave
mladega sira. Obstoječim in
potencialnim rejcem drobnice je
bilo prikazano tudi striženje,
sortiranje in pakiranje volne.

Prikaz striženja ovc. (foto: arhiv LAS Notranjska)

Drugi sklop delavnic je bil namenjen uporabi
volne v vrtnarstvu. Prof. ddr. Ana Vovk Korže iz

Inštituta za promocijo varstva okolja je
udeležence seznanila s prednostmi uporabe
volne v vrtnarstvu, predvsem pri izdelavi
različnih gred. Kako se posamezne grede
izdela, je bilo predstavljeno tudi v praksi.
Udeleženci so tako ob osnovni šoli v Starem
trgu sami postavili tri grede - visoko,
gomilasto in iz palete.

Izdelava visoke grede, grede iz palet in gomilaste grede. (foto: arhiv
LAS Notranjska)

Operacija, ki traja od januarja 2018 do novembra 2019, je bila prijavljena na 2. Javni razpis
za podukrep 19.3., Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, ki
ga je v 2017 razpisalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Celotna vrednost
operacije je 47.447,32 EUR, sofinanciranje Evropskega kmetijsega sklad za razvoj
podeželja pa predstavlja 37.459,61 EUR.
Aktivnosti so razdeljene v dve fazi, v prvi, ki traja do oktobra 2018, bo polega omenjenih
delavnic izvedena še analiza stanja in potencialov na področju drobnice ter skupni načrt
razvoja sektorja drobnice. Izvedena bodo tudi izobraževanja za mentorje, ki delajo z
ranljivimi skupinami ter delavnica za gostince s pripravo jedi iz ovčetine.
Zdenka Žakelj, RRA Zeleni kras, vodilni partner LAS Notranjska

