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podeželja: Evropa investira v podeželje.

UVODNIK

Promocija integrirane zelenjave in vaših
kmetij v 2011
Slovensko združenje za integrirano
in ekološko pridelavo zelenjave se
je odločilo, da naredi korak naprej v
promociji integrirano pridelane zelenjave in vas, pridelovalcev zelenjave,
zato je pridobilo na razpisu nepovratna sredstva, s pomočjo katerih
bomo izvedli projekt aktivne
promocije v tem letu. S tem projektom želimo:

•• povečati prepoznavnost
integrirano pridelane zelenjave in
vaših kmetij,
•• prispevati k boljši prodaji vaše
integrirano pridelane zelenjave,
•• osveščati končnega potrošnika
o pomenu uživanja kakovostne
zelenjave za zdravje ter ga
navdušiti za izbiro integrirano
pridelane zelenjave.

V okviru projekta bomo izdelali
promocijski material, ki vam bo v
pomoč pri prodaji, in spletno stran
združenja, na kateri boste predstavljene tudi kmetije. Za več informacij
obiščite novo spletno stran
www.zelenjava-pikapolonica.si

Prav tako bomo v okviru
projekta organizirali
številne dogodke in
posvet, predstavili
se bomo na sejmih
GASTExpo, Flora in
AGRA, hkrati pa bomo
ves čas promovirali tudi
kmetije in s promocijami
ter degustacijami pomagali
pri prodaji integrirane
zelenjave na tržnicah.

K sodelovanju v tem projektu
ste vabljeni tudi vi z vašimi
predlogi, z vključitvijo v
promocije in degustacije ter
predstavitve zelenjave.

Prav tako smo pričeli z izdajo biltena združenja Slovenska
zelenjava, s pomočjo katerega vas
bomo redno obveščali o dogajanju
v združenju in aktivnostih, ki so
zanimive za vas, hkrati pa ga bomo
popestrili z vsebinami povezanimi z
integrirano pridelano zelenjavo. Prva
številka biltena SLOVENSKA ZELENJAVA s svežimi novicami je pred
vami. Upamo, da boste v njem našli

obilo zanimivih in koristnih informacij, tudi za pridelavo kakovostne
integrirane zelenjave, v tem letu pa
vam želimo obilo dobrega pridelka in
uspešno prodajo!

Stanko Volk
predsednik združenja

Slovensko združenje za
integrirano in ekološko
pridelavo zelenjave
Vinarska ulica 14
2000 Maribor

tel.: 02 228 49 16
051 217 435
fax: 02 251 94 82

Nova podoba promocijskega materiala združenja.
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KOrISTNI NASVETI
Jožica Krašovec, KGZS – Zavod CE

Dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Možnosti tudi v predelavi
integrirane zelenjave
V današnjem času se pogosto sprašujemo, kje najti možnosti za dodatno
delo in zaslužek in kako osnovnim
kmetijskim pridelkom dodati novo
vrednost. Vse več kmetij se usmerja
v predelavo in prodajo pridelkov v
obliki izdelkov.
Ljudje so si že v preteklosti pomagali z različnimi načini konzerviranja zelenjave. Na kmetijah je bilo
najpogostejše kisanje. Tako sta kislo
zelje in repa že od nekdaj pomemben
del slovenskih zimskih jedilnikov.
Shraniti pa je mogoče tudi druge
vrste zelenjave. S sušenjem, pa tudi z
vlaganjem v kozarce in s pasterizacijo, lahko poletne in jesenske pridelke
uspešno shranimo za mrzle zimske
dni.

Predelavo zelenjave lahko opravljamo in priglasimo kot dopolnilno
dejavnost na kmetiji. Ta omogoča
boljšo rabo proizvodnih zmogljivosti
ter delovne sile, hkrati pa pomaga zagotoviti dodatni dohodek, pri čemer
izkoristimo razpoložljiva znanja in
spretnosti ljudi, naravne pogoje, razpoložljive prostore, opremo in stroje
ter kmetijske pridelke.

Upoštevanje predpisov

Predpisano je, da mora kmetija, ki
se ukvarja s predelavo zelenjave,
zagotavljati najmanj petdeset
odstotkov lastnih surovin, ostali del
pa mora izhajati z drugih kmetij. V
primeru večjega izpada letine, za
kar se šteje, če je pridelek zmanjšan
za trideset ali več odstotkov, je
potrebno zagotoviti petdeset
odstotkov prej navedenih vrednosti.
Kmetija, na kateri se opravlja
dopolnilna dejavnost, mora imeti

v lasti najmanj en
hektar ali v zakupu
najmanj pet hektarjev
primerljivih površin.

Dopolnilne dejavnosti
se sicer navezujejo na
kmetijo, za vsako pa
določimo tudi osebo,
ki je odgovorna za
določeno dopolnilno
dejavnost in je nosilec
dopolnilne dejavnosti.
Nosilec je član kmetije, ki se ukvarja
s kmetijsko dejavnostjo. Kot člani
kmetije se štejejo fizične osebe, ki so
člani gospodinjstva po predpisih o
prijavi prebivališča in so starejši od
15 let.

Predelava
zelenjave
spada med predelavo živil
rastlinskega izvora, zato je potrebno
dejavnost priglasiti tudi pri
Kmetijskem inšpektoratu RS najmanj
15 dni pred začetkom obratovanja
na podlagi predpisane vloge, ki jo
je potrebno poslati na ustrezno
Območno enoto Kmetijskega
inšpektorata RS.

Do pred časom je veljalo, da mora
biti nosilec za opravljanje dejavnosti
ustrezno usposobljen in da mora
pri vložitvi vloge za pridobitev
dovoljenja za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetiji priložiti tudi
dokazilo o ustrezni usposobljenosti.
Danes to več ni potrebno, seveda
pa še vedno velja, da je uspešno
opravljanje dejavnosti povezano tudi
z znanjem.

Zagotavljanje kakovosti

registracija dopolnilne
dejavnosti

Za opravljanje dopolnilne dejavnosti
na kmetiji moramo pridobiti
dovoljenje, ki ga izda pristojna
upravna enota. Oblika vloge za izdajo
dovoljenja za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetiji je predpisana.
Dobi in odda se na upravni enoti,
ki na podlagi vloge in priloženih
zahtevanih dokazil izda dovoljenje
za opravljanje dopolnilne dejavnosti
na kmetiji. Vsako spremembo,
ki se nanaša na vsebino vloge in
prenehanje izvajanja dejavnosti,
mora nosilec dopolnilne dejavnosti
sporočiti pristojni upravni enoti v
roku 30 dni od nastanka spremembe.

Pri predelavi živil namenimo posebno pozornost preprečevanju
možnosti okužbe živil. To dosežemo
s primerno ureditvijo prostorov,
pravilnim ravnanjem z živili, z dobro
organizacijo dela, vzdrževanjem
osebne higiene in rednim ter pravilnim čiščenjem prostorov in opreme.
Za zagotavljanje varnih živil je neposredno odgovoren nosilec dopolnilne
dejavnosti na kmetiji, o vsem potrebnem s tega področja pa morajo biti
poučeni tudi vsi družinski člani oz.
morebitni zaposleni, ki delajo z živili.
V vsakem živilskem obratu, tudi na
kmetiji s predelavo zelenjave, mora
biti vzpostavljen notranji nadzor
(samokontrola).
Pri odločitvi za predelavo zelenjave integrirane pridelave velja
upoštevati, da je vse več kupcev, ki
se zavedajo pomembnosti načina
pridelave in cenijo domače, na
tradicionalen način pripravljene
izdelke.

www.zelenjava-pikapolonica.si

2

Koristni nasveti
Miša Pušenjak, KGZS-Zavod Maribor

Opravila v februarju in marcu

Izkoristite prve mesece v letu za izobraževanje in pripravo na pridelavo
zelenjave. Na kaj ne smete pozabiti:

Pridobite nova znanja!

•• Mnogi pridelovalci zelenjave menijo, da že vse vedo in opažamo,
da vas je na naših predavanjih vedno manj. Po rezultatih na njivah
opažamo, da vam nekatera znanja
še manjkajo. Na posvete, ki jih
organizira Združenje, redno vabimo tudi zunanje strokovnjake.
Izkoristite njihovo in naše znanje.
Trudimo se, da so predavanja za
vas čim bolj uporabna in koristna,
na njih pa se lahko seznanite tudi
z vsemi aktualnimi tematikami
in zahtevami, ki jih država vsako
leto postavlja vam in nam.
•• Če se želite lotiti nečesa novega,
se posvetujte tudi s svetovalno
službo, preden naletite na težave.

•• 3. marca 2011 se udeležite
strokovnega posveta Združenja.
Več o njem najdete na 7. strani
pod Napovednik dogodkov.

Poskrbite za vse formalnosti

•• Preglejte vse analize tal in po
potrebi vzemite vzorce za tiste
GERKe, kjer so vam analize potekle. Ne pozabite, v IVR analize
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ne smejo biti starejše od 4 let na
prostem in 2 let v rastlinjaku.

•• Preglejte, dopolnite evidence.
Vsak kontrolor IP, pa tudi inšpektor, ima pravico, da od vas zahteva evidence za pet let nazaj, tudi
po izteku programa KOP/SKOP.
Evidence morajo biti vodene tudi
po obisku kontrolorja. Ker so
pomemben del pregleda kontrolorjev za navzkrižno skladnost,
jih zdaj dopolnite in ustrezno
shranite, da bodo vedno pri roki.
•• Preglejte skladišče FFS, če ga
imate. Vse pripravke, ki jim je
potekel rok trajanja, ločite od
ostalih, dajte na posebno mesto,
skrbno označite in ob prvi priliki
odpeljite na ustrezna zbirališča.

•• Ne pozabite na prijavo v kontrolo IP. Rok je sicer že zamujen,
saj je uradni rok 31.12. preteklega
leta. Tudi če še ne veste natančno,
kaj boste posejali ali posadili na
kateri GERK, je potrebno okvirne površine čim prej javiti svoji
kontrolni organizaciji.
•• Navzkrižna skladnost je v Sloveniji postala poglavitni vir nadzora. Ne pozabite, da se velik del
zahtev iz nje tiče tudi pridelovalcev zelenjave. Pozanimajte se pri
svojem svetovalcu, pokličite ga in

preverite, če je potrebno na vaši
kmetiji še kaj narediti, da ne bo
nepotrebnih težav pri uradnem
nadzoru.

Pripravite se na novo sezono

•• Pripravimo si terminski plan setve in pravočasno naročimo seme
ter sadike. V pomoč pri izboru
hibridov naj vam bo spletna stran
Kmetijskega inštituta Slovenije,
kjer so objavljeni rezultati poskusov najbolj pomembnih zelenjadnic zadnjih let.
•• Mnogi seveda že pridno sejete v
zaščitene prostore tako za vzgojo
sadik, kakor nekatere vrtnine v
rastlinjake.

•• Če je vreme ustrezno, zemlja
pa dovolj suha, je potrebno do
konca marca posejati čebulo,
absolutno pa posaditi čebulček in
spomladanske sorte česna. Tudi
bob lahko sejemo takoj, ko se
sneg stopi, grah pa, ko se zemlja
ogreje na 4 do 5°C .

Ne pozabite, svetovalci vseh
Zavodov smo vam vedno in radi na
voljo za nasvete, vprašanja. Raje
vidimo, da nas pokličete prej in ne
šele takrat, ko težave ne znate več
rešiti sami.

Koristni nasveti
Igor Škerbot, KGZS – Zavod CE

Kako do kakovostnih sadik?
Kakovostno vzgojena sadika
zelenjave je pogoj za visok in
kakovosten pridelek integrirane
zelenjave. Je temelj vsake
zelenjadarske proizvodnje. Brez
dobrih sadik ne moremo računati na
visok, kakovosten in tržen pridelek.
Zato se je pri vzgoji sadik potrebno
izogniti napakam, ki bi nas lahko
kasneje v času pridelave na polju ali
v rastlinjakih ovirale pri doseganju
želenih pridelkov zelenjave.

Osnovni parametri za vzgojo
sadik
Bodite pozorni na naslednja
tehnološka izhodišča:
•• kakovosten semenski material,
•• primerne gojitvene plošče
(platoji),
•• ustrezni setveni substrati,
•• primerna temperatura v času od
setve do presajanja,
•• ustrezna svetloba,
•• ustrezna prehrana sadik.

Pridelajmo kakovostno zelenjavno sadiko

Kaj moramo vedeti, preden
presajamo sadike na stalno
mesto?
Pred presajanjem sadike utrdimo
tako, da jih privadimo na ponavadi
nižje temperature na polju ali v proizvodnih rastlinjakih, kjer ne ogrevamo tako močno kot v prostorih, kjer
vzgajamo sadike. Za presaditev so
primerne čvrste in kompaktne sadike, ki imajo vsaj 4 do 6 pravih listov
in dobro razvit koreninski sistem, ki
je dobro prepreden v celotni koreninski grudici. Takšne bodo z rastjo
nadaljevale in nas kmalu razveselile
s prvim pridelkom.

Sadike zelenjave so rastline, ki
jih gojimo v omejenem sadilnem
prostoru v gojitvenih ploščah
ali platojih, zato jim je potrebno
priskrbeti optimalne pogoje za
vzgojo. Glede na vrsto zelenjave
najprej izberemo kakovosten in
certificiran semenski material,
nato ustrezno gojitveno ploščo,
kjer bo dovolj prostora in lukenj za
setev. Pomembni so substrati, ki so
različnih kakovosti, mnogi so ozko
specializirani. Ponavadi za setev
uporabimo setvene substrate, ki so
namenjeni izključno setvi. Takšni
substrati so fino mleti in omogočajo
hiter vznik tudi drobnega semena.
Voda se v njih prekomerno ne
zadržuje in imajo ustrezno kislost
(pH). Najpogosteje uporabimo
substrate za direktno setev
brez presajanja oz. pikiranja. Ne
priporočamo izbire substrata le na
podlagi nizke cene, ampak glede na
preverjeno kakovost. Raje izberemo
nekoliko dražje profesionalne
substrate.

ne bo večja kot 5 do 10°C. Nujno
je potrebno upoštevati toplotne
zahteve posameznih vrst zelenjadnic.
Plodovke so toplotno najzahtevnejše
in potrebujejo za vznik več kot 25°C,
medtem ko solatnice in kapusnice
v času vznika rabijo od 18 do 22°C.
Pozorni smo tudi na primerno
osvetlitev, še posebej takoj po vzniku,
ko mladi kalčki nujno potrebujejo
za približno 5°C nižje temperature
in veliko svetlobe, da ne bi prišlo do
izdolževanja ali »pretegnjenosti«
sadik.

Sadike zelenjadnic potrebujejo dokaj
visoke, enakomerne dnevne in nočne
temperature. Še posebej smo pozorni
na nočne temperature, ki naj ne bodo
prenizke glede na dnevne oziroma
naj v povprečju razlika med njima

V dnevih s slabo osvetlitvijo (dež,
oblačno) temperaturo v rastlinjaku
znižamo za 1 ali 2°C in prilagodimo
prehrano in zalivanje, tako da ju
zmanjšamo. V začetnem obdobju
rasti zelenjavne sadike potrebujejo
dušik za oblikovanje vegetativnega
dela rastlin (listi, stebla) in veliko
fosforja, ki stimulira tvorbo korenin
(uporabimo lahko tudi rastlinske
stimulatorje na osnovi alg in
aminokislin). Sicer naj gnojenje
sadik temelji na poudarjenem
gnojenju s fosforjem, dušik pa lahko
za zadostitev potreb v tem času
prejmejo tudi iz substrata.

www.zelenjava-pikapolonica.si
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KOrISTNI NASVETI
Miša Pušenjak, KGZS-Zavod Maribor

Ekološka pridelava zelenjave je korak naprej

Čeprav se nekaterim zdi, da še ni
dolgo, kar so pričeli z integriranim
načinom pridelave zelenjave, je pred
nami le še nekaj let, ko bo v okviru
kmetijskega okoljskega programa
(KOP) takšen, okolju prijaznejši, način pridelave zelenjave tudi denarno
nagrajen. Seveda še ne vemo, kaj se
bo dogajalo v prihodnje, jasno pa je,
da plačil za integrirano pridelavo v
takšni obliki, kot so sedaj, prav gotovo ne bo več. Kako torej naprej?

Ena izmed rešitev, ki je za manjše
kmetije prav gotovo zelo sprejemljiva
in o kateri bi morali razmišljati tudi
srednje veliki pridelovalci zelenjave,

predvsem tisti, ki svoj pridelek tržite
neposredno končnemu potrošniku, je
tudi ekološka pridelava.

A tudi z ekološko pridelavo se da
zagotoviti kakovosten pridelek.
Prihodnost je zagotovo v ekološki
pridelavi. Temu v prid govori tudi
vse večje zanimanje za ekološka
živila na trgu med končnimi
potrošniki in trgovci in tudi v
prihodnje je pričakovati vedno večje
povpraševanje po njih. Slovenski
pridelovalci vsa ekološko pridelana
živila prodajo. V Sloveniji ekoloških
živil celo primanjkuje, zato jih
uvažamo. Zakaj jih ne bi raje pridelali
v Sloveniji?

to naravno pomoč. Zelo priporočljivo
je, da se pred odločitvijo udeležimo
uvodnega tečaja iz ekološkega
pridelovanja, ki ga organizirajo
na večini Kmetijskih zavodov po
Sloveniji. Pokličite svojega svetovalca
in se pozanimajte o tem. Tako boste
spoznali, kaj se od vas pričakuje in
zahteva, kako poskrbeti, da bodo
pridelki kljub strogim omejitvam,
ki jih takšno pridelovanje prinaša,
dovolj visoki in seveda kakovostni.

Živila iz nadzorovane ekološke
pridelave nosijo uradni zaščitni znak:

Ekološka pridelava zelenjave je za
mnoge pridelovalce še zmeraj korak
nazaj k motiki in škropljenju s koprivami. Zato se le redki integrirani
poljedelci in pridelovalci vrtnin odločijo, da bodo svojo kmetijo preusmerili v ekološko pridelavo. Bojijo se,
da na večjih površinah brez pomoči
kemije ne bodo mogli obvladati težav
s pleveli in škodljivci, saj imajo veliko
težav že sedaj, ko uporabljajo kemijska sredstva tako za varstvo rastlin
kakor za gnojenje.

Kaj pomeni ekološko?
Ekološko pridelovanje temelji na
zaključenem krogotoku hranil,
predvsem pa na tem, da za nas dela
tudi narava. Nudi nam lahko veliko
pomoči pri varstvu rastlin, če je ne
spreminjamo. S sredstvi za varstvo
rastlin pa uničujemo več koristnih
kakor škodljivih organizmov. Če
po ekoloških principih deluje le
del kmetije, na drugem delu pa se
sredstva za varstvo rastlin še vedno
uporabljajo, ne moremo računati na
5
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Prvi in najtežji korak je
odločitev

Kako pa lahko ekološko
pridelujemo zelenjavo?

Za ta korak se mora odločiti cela
družina. Najmanj težav za kmetijo
je namreč, če se v ekološko kmetovanje preusmeri celotna kmetija z
vsemi kmetijskimi panogami. Čeprav
pravila EU dovoljujejo tudi delno
preusmeritev, je vse lažje, če je v tem
takoj cela kmetija.

Kljub vsem omejitvam je ekološka
pridelava zelenjave možna. Osnovni
pogoj je skrb za živa, rodovitna in
strukturna tla. Ker lahko uporabljamo samo organska hranila, skrbimo
za ustrezen kolobar in uporabljamo
veliko rastlin za zeleni podor, v nekaj
letih ni težava priti do takšnih tal.
Organska gnojila niso samo hlevski
gnoj in kompost. Tudi rastline za
zeleni podor lahko ob primerni obdelavi in kolobarju zadostijo našim
potrebam, prav tako so v trgovinah
dostopna dovoljena organska gnojila.

Ko je vaša odločitev dokončna, izberete eno izmed kontrolnih organizacij. Prijaviti se je potrebno najkasneje
do 31.12. tekočega leta, da ste še v
tem letu upravičeni do neposrednih
plačil iz Kmetijskega okoljskega
programa (KOP). Če pa na ta sredstva
ne računate, potem se seveda lahko
prijavite kadarkoli v letu.
Povsem sem prepričana, da boste
spoznali, da je ekološka pridelava
zelenjave možna, da je smiselna in
predvsem, da je velika priložnost za
preživetje predvsem manjših kmetij
v skupnem prostoru EU.

Zahteve za ekološko
pridelavo zelenjadnic
Kaj je v ekološki pridelavi dovoljeno
in kaj ne, je določeno v zakonodaji.
Osnovne prepovedi v ekološkem
kmetovanju so: prepoved uporabe
kemično sintetičnih sredstev za
varstvo rastlin, razkuženega semena, lahko topnih mineralnih gnojil,
surovin živalskega izvora v gnojilih,
gensko spremenjenih organizmov,
ionizirajočega sevanja in prepoved
hidroponske pridelave.

V ekološki pridelavi je specializacija
na samo eno skupino vrtnin ali nekaj
vrtnin težavna, ker nam ne omogoča
dovolj širokega kolobarja. V zelenjadarstvu ni tako težko vzpostaviti
kolobarja, saj imamo na razpolago
veliko število rastlin, vendar moramo vključiti v kolobar obvezno večje
število stročnic in/ali metuljnic.

Ekološko kmetijstvo je velik trend v
svetu, temu se prilagajajo tudi trgovci, zato je tudi njihova ponudba vsako
leto bogatejša. Izkorišča se številne
koristne glive, bakterije in ogorčice,
tako za varstvo pred škodljivci kakor
pred glivičnimi obolenji.

Ekološka semena in sadike

Obvezna je uporaba ekološko pridelanega semena oziroma sadik,
katerih ponudba je v Sloveniji vedno
večja. Če v Sloveniji določena semena
ali sadike ustrezne sorte ali vrste
niso na razpolago, lahko s posebnim
dovoljenjem kontrolne organizacije
uporabite tudi konvencionalno pridelano, a nerazkuženo seme.
Pri izbiri naj vas vodi predvsem odpornost posameznih sort in hibridov,
da bo čim manj težav z boleznimi in
škodljivci.

Gnojenje

Zatiranje plevelov, škodljivcev

Zatiranje plevelov je sicer težak, vendar rešljiv problem. Namesto herbicidov uporabljamo zastirke. Zaželene
so organske zastirke, kot so slama,
pokošena trava, listje ali posušeni
ostanki drugih rastlin. Dovoljena je
tudi uporaba vrtnarskih folij.
V tujini obstaja veliko specialne
mehanizacije, s katero lahko vzdržujemo tla nezapleveljena, seveda pa
je veliko bolj potrebna pravočasna
obdelava, saj v ekološkem kmetijstvu hitrih rešitev ni. Tudi v zelenjadarstvu se uporabljajo česala, ki
imajo vlogo odstranjevalca plevela
in rahljanja zemlje ter vzpodbujanja
mineralizacije organske snovi v tleh.
Podobno dvojno vlogo ima okopalnik. Plevele lahko odstranjujemo
tudi z ožigalci, ki so dostopni tudi
v Sloveniji. Posebej primerni so za
odstranjevanje trajnih plevelov na
strniščih ali na dvoriščih, ob robovih
njiv in na poteh.

Škodljivcev in bolezni je v ekološkem svetu, ko nam uspe vzpostaviti
naravno ravnovesje na kmetiji, veliko
manj, kot bi si mislili.

Gnojenje na osnovi ustreznih analiz
ni zahtevano, vendar je to osnovni
pogoj, da so vrtnine zdrave in je
ustrezna tudi njihova kakovost. Če
na kmetiji ni organskih gnojil, je v
Katalogu na razpolago dovolj organskih gnojil, ki jih lahko kupimo. Tudi
naravna fosforjeva in kalijeva gnojila
so na voljo. Nujnost njihove uporabe
pa moramo dokazovati z analizo tal
in z ustreznim gnojilnim načrtom.
Pojavlja se le težava z dušikom,
zaradi tega na ekološki kmetiji igrajo
najbolj pomembno vlogo stročnice
in metuljnice, brez katerih običajno
ne gre.

Kot vidite, je tudi v ekološkem
zelenjadarstvu na razpolago veliko
pripravkov, gnojil in ustrezna
mehanizacija, zato ekološka
pridelava zelenjave ni več nekaj za
zanesenjake in sanjače. Iz večjih
vrtov jo je možno in jo moramo
spraviti tudi na njive. Izkoristite to
trenutno zelo iskano tržno nišo.

www.zelenjava-pikapolonica.si
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AKTUALNO

NOVO - Svetovalne ure in dnevi odprtih vrat
S februarjem 2011 uvajamo v
Slovenskem združenju za integrirano
in ekološko pridelavo zelenjave
svetovalne ure in dneve odprtih
vrat, z namenom, da pomagamo
vam, pridelovalcem, do uspešne
pridelave zelenjave, prodaje in
promocije z nasveti strokovnjakov.
Vsak prvi ponedeljek v mesecu
bodo potekali od februarja do
maja 2011 dnevi odprtih vrat in
svetovalne ure za člane združenja
preko telefona, v katerih vam bodo
izkušeni strokovnjaki odgovorili na
vaša vprašanja. Na dnevih odprtih
vrat vam bomo v pisarni združenja na
naslovu Vinarska 14, 2000 Maribor
podali vse informacije o načrtovanih
aktivnostih promocije integrirano
pridelane zelenjave in možnostih
vašega sodelovanja.

!

Izkoristite brezplačne
informacije in nas pokličite
ali nas obiščite!

7. februar 2011

7. marec 2011

Svetovalne ure

Svetovalne ure

•• Miša Pušenjak, KZGS – Zavod MB
Tel.: 031 77 22 33
Čas svetovanja: 18.00 – 20.00
Področje: Tehnologija pridelave
zelenjave, varstvo zelenjave

•• Miša Pušenjak, KZGS – Zavod MB
Tel.: 031 77 22 33
Čas svetovanja: 18.00 – 20.00
Področje: Tehnologija pridelave
zelenjave, varstvo zelenjave

•• Natalija Pelko, KZGS – Zavod NM
Tel.: 07 373 05 89
Čas svetovanja: 12.00 – 14.00
Področje: Pridelava vrtnin
•• Iris Škerbot, KZGS – Zavod CE
Tel.: 041 439 109
Čas svetovanja: 12.00 – 14.00
Področje: Varstvo zelenjadnic
pred škodljivimi organizmi

•• Igor Škerbot, KZGS – Zavod CE
Tel.: 041 426 514
Čas svetovanja: 12.00 – 14.00
Področje: Zelenjadarstvo (sadike,
kolobar, zahteve IP, pridelava…)
•• Tanja Verhovnik, Verus
Tel.: 02 450 21 99
Čas svetovanja: 13.00 – 15.00
Področje: Promocija in prodaja
integrirane zelenjave

Dan odprtih vrat

V pisarni Združenja med 8.00 in
13.00 uro.

Napovednik dogodkov
Vljudno vabljeni na dogodke, ki jih
bomo v združenju organizirali v prihodnjih mesecih z namenom promocije integrirano pridelane zelenjave
in vaših kmetij. Več informacij o
dogodkih dobite pri združenju in na
www.zelenjava-pikapolonica.si.

7. - 10. februar 2011,
sejem GASTExpo
Predstavitev integrirane
zelenjave združenja gostincem na
sejmu GASTExpo v Ljubljani.
Če želite sodelovati s svojo
zelenjavo na sejmu tudi vi, nam to
sporočite.
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Slovenska zelenjava

NE ZAMUDITE!
3. marec 2011, strokovni posvet
»Kaj potrebuje slovenski
pridelovalec kakovostne
zelenjave za preboj na trg?«
Na posvetu, ki bo potekal med
10.00 in 16.00 uro na Fakulteti
za kmetijstvo in biosistemske
vede v Hočah pri Mariboru, boste
pridobili koristne informacije
za uspešno prodajo in pridelavo
integrirane zelenjave v 3 sklopih
predavanj s primeri dobre prakse:
•• napotki za pridelovalce:
standardi za trgovske police,
načrtovanje proizvodnje,
•• kaj želi slovenski potrošnik,
•• uspešen nastop na trgu.
Prijave na Združenju:
tel.: 02 228 49 16 ali 051 217 435

18. marec 2011, sejem Flora
Delavnica in okrogla miza ob
15.00 na temo Zdrava prehrana in
prednosti integrirano pridelane
zelenjave na sejmu Flora v Celju.

april – junij 2011:
Naravoslovni dan za šole

Če želite, da obiščejo učenci v
okviru naravoslovnega dne vašo
kmetijo, nam to sporočite.

Promocija zelenjave na tržnicah

Pričeli bomo s promocijo
integrirane zelenjave na tržnicah.
Za sodelovanje nam sporočite.

