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Po dolgih zimskih mesecih že hrepenimo po prvem pridelku z lastnega vrta ali
polja. Sedaj je pravi čas za vzgojo sadik
vrtnin, poletnih cvetlic in dišavnic, ki
jih bomo v toplih mesecih presadili na
prosto.

Prvi spomladanski listi zelene zelenjave
so nežni samo na videz. V resnici so močan vir mineralov, vitaminov in antioksidantov, ki so v prehrani nepogrešljivi, če
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želite prečistiti telo, ga prebuditi iz zimskega sna in obnoviti njegovo energijo.
Zeleno zelenjavo lahko kupujemo vse
leto. Kljub temu pa so sezonski poganjki, ki rastejo v našem okolju, najboljša
izbira v prihajajočih pomladnih dneh.

Stanko Volk
Predsednik združenja

www.zelenjava-pikapolonica.si

KORISTNI NASVETI

Integrirana pridelava zelenjave
tudi v prihodnje
Novo programsko obdobje Programa razvoja podeželja (PRP) (2014 – 2020) prinaša znotraj operacij Kmetijsko okoljsko
podnebnih plačil (KOPOP) spremembe
v kmetijski politiki tudi za pridelovalce
zelenjave. Z ukrepi KOPOP, ki bodo nadomestili do sedaj uveljavljene ukrepe v
KOP-u lahko znotraj operacije »poljedelstvo in zelenjadarstvo« s prostovoljno
priključitvijo pridobivajo sredstva tudi
pridelovalci zelenjave. A med ukrepi KOPOP ni več podpor za integrirano pridelavo zelenjave, ki postaja nacionalna, slovenska in samostojna shema kakovosti
pridelave zelenjave.
V letu 2014 se je integrirana pridelava
zelenjave (IPZ) v okviru KOP ukrepov
izvajala zadnjič, kar pa še ne pomeni, da
smo z njo dejansko zaključili. Kot rečeno,
IPZ ostaja ločena shema kakovosti tudi v
prihodnje. Zato smo tudi ob predstavitvah
in v pogovorih s pridelovalci predlagali
vsem zainteresiranim pridelovalcem zelenjave, ki bi še naprej želeli pridobivati
certifikat o integrirani pridelavi zelenjave,
da se tudi za 2015 prijavite v kontrolo IPZ
pri organizacijah za kontrolo in certifikacijo. Kontrola bo plačljiva kot do sedaj.
Na takšen način bomo s skupnimi močmi
nadaljevali uresničevati zastavljene cilje
in krepili prepoznavnost integrirano pridelane zelenjave, ki je v zadnjih nekaj letih
postala prepoznaven standard kakovosti
tako med potrošniki, kot med pridelovalci. Dosežen nivo kakovosti pridelkov zelenjave, ki ga zagotavljamo s pomočjo pravil
za integrirano pridelavo, bomo poskušali
nadaljevati tudi v prihodnje znotraj te
sheme kakovosti – integrirana pridelava
zelenjave.
Pridelovalci zelenjave, ki ste vsa dosedanja leta bili vključeni v IPZ imate tako vsaj
dve možnosti. Prva je ta, da nadaljujete z
IPZ, a brez plačil iz shem plačil in s pridobljenim certifikatom, ki vam potrjuje

integriran način pridelovanja. Ostaja še
možnost, da se preusmerite v ekološko
pridelavo zelenjave, ki je vedno bolj priljubljena, povpraševanje po njenih pridelkih
pa raste.
Pripravil:
Igor ŠKERBOT, univ. dipl .inž. agr.,
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Ptujski lük – od tradicije do geografske
označbe
Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave je 27. januarja 2015 v Laškem organiziralo posvet z naslovom: Ptujski lük od tradicije do geografske označbe. Namen posveta je na
enem mestu združiti pridelovalce, zelenjadarsko stroko in trgovce ter ustvariti nujno potreben dialog. S posvetom želijo poudariti pomen uživanja slovenskih zaščitenih kmetijskih pridelkov za kmetijstvo in gospodarstvo. Na posvetu so predstavili tehnologije pridelave čebule,
bolezni čebule in izmenjali izkušnje s pridelavo Ptujskega lüka na Ptujskem polju. Vprašali so
se tudi, ali kupci dovolj spoštujejo slovensko zelenjavo in kakšen je pomen shem kakovosti za
proizvajalce in potrošnike. Podali pa so tudi odgovor na vprašanje kako lahko zaščitimo slovenske kmetijske pridelke in živila. Na posvetu so razglasili tudi rezultate ocenjevanja kislega
zelja in kisle repe, ki jih združenje tradicionalno prireja že tretje leto zapored.
Po podatkih Statističnega urada RS se
je v letu 2013 na 356 ha skupaj pridelalo 6.074 t čebule. Od tega se je 2.147 t
čebule izvozilo, uvozili pa smo 14.878 t
čebule. Tako je bila v letu 2013 med svežo zelenjavo po deležu uvoza čebula na
prvem mestu, sledijo ji paradižnik, paprika in solata. Podatki kažejo na velik
potencial pri pridelavi čebule v Sloveniji.
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Slovenske avtohtone sorte čebule, ki so
se obdržale vse do danes so belokranjka,
tera in ptujska rdeča. Ptujski lük je slovenska avtohtona sorta čebule in staro
ime za čebulo, ki jo na Ptujskem polju
pridelujejo že več kot 200 let. Ptujski
lük je posebnega izgleda in okusa, zato
je pridobil oznako zaščitena geografska
označba. Ptujski lük je edinstven, saj v
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Sloveniji ni sorte ali hibrida, ki bi mu bil
tako podoben, da bi ga lahko zamenjali.
Območje pridelovanja je zgodovinsko
pogojeno in obsega ravninski del Ptujskega polja, ki se razteza med reko Dravo, reko Pesnico, Ptujem in Ormožem ter
obronki Slovenskih goric, kar tudi določa
geografska označba.

POSVET PTUJSKI LÜK

Miša Pušenjak, specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline iz KGZS Maribor, je na posvetu predstavila tehnologije pridelave čebule. Poudarila je, da
lahko čebulo pridelujemo na tri načine: z
direktno setvijo, preko vzgoje sadik ali iz
čebulčka. Vsak način pridelave ima svoje
dobre in svoje slabe strani. Pri pridelavi
čebule pa se pogosto srečujemo tudi z različnimi povzročitelji bolezni, ki vplivajo na
količino in kakovost pridelane čebule. Od
bolezni lahko pri pridelavi težave povzročajo predvsem čebulna plesen, siva plesen
čebulnih listov, siva plesen, bela gniloba
čebulnic in čebulna rja. Na posvetu je prof.
dr. Mario Lešnik, dekan Fakultete za
kmetijstvo in biosistemske vede Univerze
v Mariboru, predstavil najbolj pogoste bolezni čebule na njivi in v skladiščih v Sloveniji ter možnosti za zatiranje. Opozoril je
na vpliv pridelovalne tehnike in omejitve
glede razpoložljivih sredstev za zatiranje
bolezni v integrirani in ekološki pridelavi.

Ptujskem polju je z udeleženci posveta
delila tudi Anja Pignar, pridelovalka
Ptujskega lüka iz Gorišnice. Lükarji so
tradicijo triletne pridelave čebule ohranili vse do danes. Tako kot nekdaj, ga
tudi danes pridelujejo na naravi prijazen integriran ali ekološki način. Pri pridelavi pa spoštujejo stare običaje kot so
ročno sajenje, ročno obiranje in ročno
pakiranje.
Predstavniki trgovske verige TUŠ so
predstavili nakupne navade potrošnikov – ali slovenski kupci dovolj spoštujejo slovensko zelenjavo, kako cenijo
Ptujski lük in kakšni so razlogi poleg
cene, da se ne odločajo za bolj pogost
nakup slovenske zelenjave.

Pomen shem kakovosti za proizvajalce in potrošnike je predstavila Vlasta
Grašak iz Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. Ptujski lük je
Izkušnje s pridelavo Ptujskega lüka na pridobil oznako zaščitena geografska

označba. Ta shema kakovosti zajema
kmetijske pridelke in živila, ki izvirajo
iz določene regije, kraja ali države. Kmetijski pridelek ali živilo ima posebno kakovost, sloves ali druge značilnosti (npr.
podnebja, vetra, tradicionalnega načina
pridelave). Vsaj ena od faz proizvodnje
(pridelava ali predelava) mora potekati
na določenem geografskem območju, po
katerem je kmetijski pridelek ali živilo
poimenovano, surovine pa lahko izvirajo iz drugega območja.
V Sloveniji imamo zelo pestro ponudbo
lokalnih in tradicionalnih kmetijskih
pridelkov in živil, zato je prav, da jih
zaščitimo in s tem ohranjamo slovensko tradicijo. Kako lahko zaščitimo slovenske kmetijske pridelke in živila je
na posvetu povedala Jelka Potočnik iz
Inštituta KON-CERT Maribor. Z zaščito
kmetijskih pridelkov in živil povečamo
njihovo vrednost in tudi potrošniki jih
bodo lažje prepoznali na prodajnih policah.
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Zaključek EU projekta Promocija in
pospeševanja prodaje integrirano
pridelane zelenjave Pikapolonica
Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave zaključuje že tretji projekt sofinanciran iz Evropskega sklada za razvoj podeželja. Projekt promocije in pospeševanja prodaje
integrirano pridelane zelenjave Pikapolonica je želel izobraziti slovenskega potrošnika, da
sta poreklo in način pridelave pomembna. Cilj projekta je bil tako povečati povpraševanje po
slovenski zelenjavi, vključeni v shemo višje kakovosti »integrirani«.
Zdravje je naše največje bogastvo in vedno bolj se zavedamo pomembnosti zdrave prehrane in zdravega načina življenja.
Vse večja ozaveščenost potrošnika o
zdravem načinu življenja pa prinaša tudi
nove tržne priložnosti. Kljub temu, da je
lokalna samooskrba v zadnjih letih zelo
padla v Slovenskem združenju za integrirano pridelavo zelenjave verjamemo, da
lahko naredimo korak naprej v pridelavi
zelenjave z dobro organiziranostjo in jasno zastavljeno strategijo.
Slovenci znamo pridelati dobro in zdravo zelenjavo. Že več kot 60 % slovenskih
kmetij ima pridobljen certifikat za integrirano pridelavo, kar pomeni, da pridelujejo okolju in potrošniku prijazno. Integrirana zelenjava pridelana v slovenski
zemlji je sveža in je lahko na slovenskih
prodajnih policah v manj kot 24ih urah.
Zaradi kratke transportne poti je tudi
bogatejša s hranljivimi snovmi, okusnejša in višje kakovosti. Zelenjava iz uvoza
običajno prepotuje dolgo pot in je temu
primerno osiromašena, analize pa kažejo
celo na vsebnosti ostankov pesticidov.

je prebivalec Slovenije porabil 98 kg, od
tega je bilo 73 kg sveže zelenjave. Še vedno pa ne dosegamo evropskega povprečja, ki pa se giblje kar preko 102 kg na
prebivalca.
Pri potrošnikih je torej potrebno spodbujati nakup sezonske, slovenske in sveže zelenjave višje kakovosti. S tem bomo
omogočili obstoječim proizvajalcem zelenjave obstoj in razvoj, sami sebi pa privoščili zdravo zelenjavo višje kakovosti.
Slovensko združenje za integrirano pridelavo marca zaključuje že 3. projekt
promocije slovenske integrirane zelenjave, v katerem sodeluje 30 zelenjadarskih kmetij iz vse Slovenije. Projekt
se je izvajal v obdobju od oktobra 2013
do marca 2015. Z namenom osveščanja
smo se predstavili na 31-ih dogodkih, od
tega smo jih 11 organizirali v združenju.
Največji in najbolj odmeven dogodek je
bil Zelenjadarski dan v centru Maribora.
Veliko pozornosti smo namenili izobraževanju mladih, in sicer smo izobraževali
na 21-ih delavnicah v šolah in vrtcih, potrošnike pa osveščali na prodajnih mestih, kje se je izvedlo kar 70 promocij. V
sklopu projekta smo del denarja namenili tudi za oglaševanje in izdelavo številnih
promocijskih gradiv.

A kljub temu na slovenskih prodajnih
policah vse redkeje najdemo svežo slovensko zelenjavo, saj se je v zadnjih letih
uvoz izredno povečal. Še leta 2000 je bila
v Sloveniji stopnja samooskrbe okoli 50
%, v zadnjem letu je iz 37 % padla celo na
33%. Nasprotno od samooskrbe ima po- Predsednik slovenskega združenja za
raba zelenjave trend rasti. V letu 2013 integrirano pridelavo zelenjave Stanko
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Volk ob zaključku projekta pravi: »Vesel
sem, da nam je uspelo izpeljati že tretji evropski projekt. Izvedlo se je veliko
dobrega in koristnega za nas pridelovalce. Upam, da bodo v prihodnosti še
možnosti pridobitve EU sredstev, saj je
potrebno narediti še veliko. Še vedno se
na trgu pojavlja preveč uvožene zelenjave, domača pridelava pa je premalo cenjena.« Pri vedno več pridelovalcih lahko
zelenjavo kupite tudi na domu in brez
trgovskih marž je slovenska zelenjava
dostopna vsakomur. Tako se lahko kupci
sami prepričajo kje in na kakšen način se
prideluje.

UTRINKI DOGODKOV

Velika noč
Velika noč je največji in najstarejši krščanski praznik. Na veliko noč se vsi kristjani
zberejo v cerkvah, da praznujejo Kristusovo vstajenje od mrtvih. Po krščanskem izročilu in zapisu v Bibliji so Jezusa Kristusa
na veliki petek križali, tretji dan po tem, na
nedeljo (ponoči oziroma ob prvem jutranjem svitu), pa je Kristus vstal od mrtvih
in s tem odrešil svet. Ravno zaradi tega ta
dan tudi poimenujemo velika noč. V drugih evropskih državah so za ta dan prevzeli kar staro hebrejsko ime "pasha" in ga
prilagodili svojemu narečju. Pasha pomeni
"obed" ali "jagnje", ki je prastar simbol pomladi in astrološko sovpada s simbolom
ovna (Aries). Kasneje je postalo jagnje sim-

bol za Kristusa, ki se je žrtvoval za ljudstvo. potico odnesemo v cerkev na blagoslov.
V krščanskem izročilu naj bi jajca predstavljala Kristusovo kri, hren njegove žeblje
Velika noč je premakljiv praznik. Določeno s križanja in trpljenje, velikonočna šunka
je, da se velika noč praznuje prvo nedeljo predstavlja Kristusovo meso, potica pa je
po prvi spomladanski polni luni. V odvi- njegova krona.
snosti od datuma velike noči je tudi praznovanje pusta. Velikonočni krog se prične s pepelnično sredo (46 dni pred veliko
nočjo; prvi postni dan) in traja do velike
noči. Pred veliko nočjo je veliki teden in v
njem cvetna nedelja, ko v cerkev nosimo
blagosloviti šopke ali butarice. Butarice
so značilne bolj za ljubljansko območje in
so narejene iz umetno pobarvanih oblancev in nekaj svežega rastlinja, največkrat iz
ciprese ali bršljana. Drugje po Sloveniji pa
dajo blagosloviti različne cvetne šopke ali celo sadje.
Na veliko soboto v slovenskih domovih barvamo in
okrašujemo jajca oziroma
pirhe, ki jih še isti dan skupaj s hrenom, šunko in

Hrenov
namaz
Sestavine:
•
•
•
•
•
•
•

10 dag masla
20 dag skute
2 žlici orehov
1 žlica hrena
sol
poper
kumina

Priprava:

Orehe zmeljemo. Zmešamo maslo in skuto. Dodamo še hren in začinimo ter vse skupaj dobro premešamo.
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VELIKONOČNO VOŠČILO

Želimo vam
vesele velikonočne
praznike in košaro
polno zelenjavnih
dobrot!

8

Slovenska zelenjava

www.zelenjava-pikapolonica.si

