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Smo družinsko podjetje, ki se ukvarja s pridelovanjem ameriških 

borovnic. Ideja o pridelovanju ameriških borovnic se je izoblikovala 

že leta 1984, ko so na JZ delu Ljubljanskega barja z analizami zemlje 

ugotovili, da je prst primerna za gojenje borovnic.  Naš nasad je 

nastal leto kasneje in obsega cca 800 grmov 5-ih različnih sort 

ameriških borovnic oz. lahko bi rekli kar barjanskih borovnic, saj že 

več kot 30 let rastejo na Ljubljanskem barju. 

 

Za nadaljevanje družinske kmetijske dejavnosti nas je navdušil naš 

oče Jože Pirc, ki je mene in moji dve sestri že od malega učil o 

borovnicah in vzgajal tudi z delom v nasadu. Nudimo 5 različnih 

sort: Blueray, Bluecrop, Herma, Ivanhoe in Rancocas, ki vsako leto julija in avgusta obrodijo sočne in 

sladke plodove ameriških borovnic. V tem času poteka prodaja svežih plodov ameriških borovnic, ki so 

pakirane v posodicah po 0,5kg ali 1kg. Naše glavno vodilo je, da morajo biti ameriške borovnice sveže 

in kvalitetne, kar omogočimo z dnevnim obiranjem, prebiranjem in primerno stopnjo zrelosti plodov.  

 

Borovnice so znane kot »jagode za zdravje in možgane«, saj vsebujejo veliko pektina, C vitamina, kalija 

in antioksidantov. Uravnavajo odvajanje, preprečujejo nastajanje oblog v arterijah, povečujejo 

odpornost organizma, vzdržujejo normalno ravnovesje tekočin v telesu, normalno delovanje srca, 

uravnavajo krvni tlak in tudi pripomorejo k izboljšanju koncentracije ter ravnotežja, saj blagodejno 

vplivajo na delovanje možganskih nevronov. Poseben pomen imajo tudi v prehrani in lajšanju težav 

sladkornih bolnikov in še in še in še. 

Povpraševanje na trgu je veliko, ponudbe pa bolj malo, zato smo se s sestrami 

odločil e, da nasad razširimo in ustanovimo blagovno znamko Pirčeva brunica, 

ki je v postopku registracije. Tako stremimo k razširitvi naše ponudbe, saj 

želimo poleg svežih plodov ljudem ponuditi tudi borovničeve izdelke kot so 

marmelada, sok, vino, liker in tudi kombinirane izdelke (npr. marmelada 

borovnica-aronija). Predvsem želimo ljudem približati pomen lokalnih 

naravnih izdelkov in zdravilnih učinkovin, ki jih nudi neverjetni modri sadež. 

Predstavila bom našo kmetijsko dejavnost pridelovanja ameriških borovnic, kako se je vse začelo, delo 

z borovnicami v nasadu, kdaj se prične sezona borovnic, kakšni so zdravilni učinki sadeža, analizo trga, 

širjenje ponudbe na predelavo ameriških borovnic v naravne lokalne izdelke in ideje/želje za vključitev 

lokalnih izdelkov v turistično ponudbo občine. Predstavitev bo namenjena lokalni skupnosti in vsem 

zainteresiranim obiskovalcem, ki jih zanimajo lokalni slovenski naravni pridelki in izdelki iz njih. 

POVEZAVA: 

https://www.facebook.com/search/top/?q=pir%C4%8Deva%20brunica     
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