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Seznanite se z znaki
pomanjkanja kalcija pri
zelenjadnicah in kdaj ga
dodajati za boljšo rast in
razvoj rastlin.
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Evropski kmetijski sklad za razvoj
podeželja: Evropa investira v podeželje.

UVODNIK
Sezona pridelave zelenjave je v
polnem teku, zato vam tudi v tokratni številki biltena podajamo nekaj
koristnih nasvetov, ki vam bodo v
pomoč pri integrirani pridelavi zelenjave. Prav tako smo za vas pripravili
nekaj koristnih nasvetov za uspešno
prodajo zelenjave iz integrirane pridelave. Upamo, da vam bodo nasveti
koristili. Na zadnji strani biltena
vam predstavljamo nekaj priložnosti
za promocijo vaše kmetije in vaše
zelenjave iz integrirane pridelave na
dogodkih, ki jih načrtujemo v združenju v prihodnjih mesecih. Pridružite
se nam na teh dogodkih promocije
zelenjave. Dobrodošli pa so tudi vaši
predlogi, ki bodo vam in združenju
pomagali pri promociji in prodaji
zelenjave iz integrirane pridelave.
Hkrati vse zainteresirane vabimo
k predstavitvi stimulatorja rasti
Plantasalva narejenega iz 70 vrst
zelišč, ki vam lahko pomaga pri bolj
kakovostni pridelavi zelenjave. Če
vas zanima predavanje o tem stimulatorju rasti, nam prosimo to sporočite in predavanje bomo organizirali
za vas. Prav tako si lahko ogledate
testno polje za papriko in paradižnik
na kmetiji Horvat v Dogošah pri
Mariboru po predhodni najavi. Kako
učinkuje in kakšne so njene prednosti in učinki lahko preberete na
www.plantasalva.blogspot.com
Uspešno prodajo vam želimo!
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
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Aktivnosti združenja
v preteklih mesecih
Za nami je nekaj mesecev aktivnega izvajanja promocije slovenske zelenjave iz integrirane pridelave in vaših kmetij. Iz zadnjih dveh mesecev
prilagamo nekaj utrikov:
Promocije na tržnicah
Na mariborski tržnici smo izvajali
promocijo zelenjave iz integrirane
pridelave z degustacijami in nagradno igro.

Nagradni natečaj
Osnovne šole smo povabili na sodelovanje v nagradnem natečaju »Živim
zdravo, živim z naravo«. Prejeli smo
več kot 90 del.

Palček Skakalček v vrtcih
Med mladimi in njihovimi starši smo
želeli spodbuditi uživanje zelenjave
iz integrirane pridelave, zato smo v
vrtcih v okolici Maribora in v Celju
izvedli 12 predstav palčka Skakalčka, ki je otroke učil, zakaj je potrebno
jesti zelenjavo.

Dan špargljev
V Celju smo v sodelovanju s Šolo za
hortikulturo in vizualne umetnosti
organizirali dogodek, na katerem
smo udeležencem predstavili pridelavo špargljev in si ogledali nasad ter
poskusili nekaj jedi.
Objave v medijih
Integrirano pridelano zelenjavo
smo predstavili v oddaji Ljudje in
zemlja.
V naslednjih mesecih načrtujemo
še več aktivnosti, s katerimi bomo
promovirali slovensko zelenjavo iz
integrirane pridelave. Več preberite
na zadnji strani tega biltena in se
nam pridružite.

Koristni nasveti
Igor ŠKERBOT, univ.dipl. inž. agr., svetovalec specialist II (za poljedelstvo, vrtnarstvo in okrasne rastline), KGZS – Zavod CE

Zelenjadnice in dodatno gnojenje s kalcijem
V poletnem času je zelenjadarska
pridelovalna sezona na svojem višku.
Pojavljajo pa se tudi mnoge težave v
pridelavi, ko se vrtnarji sprašujete, le
kaj sem naredil narobe ali napačno,
da mi zelenjava ne raste, kot bi si želel. Za to pa niso vedno krive bolezni
ali škodljivci zelenjadnic.
Za mnoge težave v pridelavi zelenjadnic je krivo pomanjkanje kalcija. Te
se najizraziteje kažejo na plodovkah,
kot sta paprika in paradižnik ter na
solatnicah.

Kalcij (Ca) je poleg glavnih hranil
(dušik, fosfor, kalij) četrto pomembno rastlinsko hranilo. Njegova vloga pri rasti in razvoju rastlin
je nepogrešljiva, saj ima pomembno vlogo pri delitvi in rasti rastlinskih celic. V naravnem okolju
najdemo kalcij kot sestavni del zemeljske skorje, kjer je vezan v vodno
težko topnih ali netopnih oblikah kot
so: karbonati, fosfati, sulfati, silikati,
nahaja pa se tudi v celičnih membranah. Kalcij v tleh ima zelo pomembno
vlogo, ker vpliva tudi na pH vrednost
tal oziroma na kislost tal.

Znaki pomanjkanja kalcija

Rastline imajo različno močno izraženo potrebo po kalciju. Zahtevne za
kalcij so predvsem intenzivno gojene
rastline, kot je zelenjava v času
tvorbe in razvoja plodov paradižnika, paprike in drugih plodovk. Kljub
sorazmerno dobri založenosti naših
tal s kalcijem pride velikokrat do
pomanjkanja kalcija in takrat nam
zelenjadnice to hitro tudi pokažejo,
s porušenim in neuravnoteženim
ter nepravilnim razvojem mladih
rastlinskih tkiv kot so listi, poganjki,
plodovi in korenine. Kalcij je nujno
potreben tudi za nastanek cvetnega
prahu. Ob pomanjkanju kalcija imajo

rastline slabo začetno rast, pogosto so zgornji listi oveneli in lahko
odmirajo.

Najpomembnejši dokaz pomanjkanja
kalcija so nekroze oziroma razbarvanja listja. Listi obledijo in na robovih
in medžilnih prostorih se pojavijo
nekrotične pege. Pri intenzivni
vzgoji plodovk - paradižniku, papriki, kumarah, bučkah se nam pomanjkanje kalcija najhitreje in hitro
pokaže na odmiranju oziroma gnilobi
na muhi plodov, kar je najizraziteje
pri papriki in paradižniku. Ker so
takšni plodovi na žalost neuporabni, nas takšno pomanjkanje lahko
precej prizadene, saj se nam zmanjšuje količina želenega pridelka. Pri
močnih pomanjkanjih kalcija pride
do odmrtja celih cvetnih poganjkov
in odpadanja cvetov.

Pomanjkanje kalcija pokažejo tudi
listnate zelenjadnice kot so solatnice
in kapusnice, kjer ob pomanjkanju
pride do značilnega rjavenja listnih
robov. Solatnice in kapusnice so ob
pomanjkanju kalcija izrazito bolj občutljive na okužbe z boleznimi kot je
npr. siva plesen, prihaja do rjavenja
listnih žil in zelo izrazitega rjavenja
in odmiranja robov notranjih listov,
kar je še posebno izrazit problem pri
kitajskem zelju.

Dodajanje kalcija

Problem pomanjkanja kalcija je v
izgubi potrebne čvrstosti celične
stene, kar se na pridelovalčevo žalost
začne mnogo prej, kot lahko mi to
na rastlini vidimo. Zato je potrebno
kalcij pravočasno dodajati v obliki specialnih kalcijevih gnojil, v
katerih mora biti kalcij v vodotopni
obliki, ker ga rastline le v taki obliki
hitro sprejemajo v rastlinsko tkivo.

V času intenzivne rasti zelenjadnic se
pojavijo povečane potrebe po kalciju,
zato ga je na primer pri vzgoji plodovk nujno potrebno dodajati že
preventivno. Za papriko in paradižnik priporočamo začeti s prvim
dognojevanjem s kalcijem ob pojavu
prvih plodov, drugič ob nadaljnji
rasti plodov in tretjič v času prvega
obarvanja in spremembe barve. Ker
je kalcij v rastlini slabo mobilen in se
iz starejših listov v mlajše ne prestavlja, je v intenzivni pridelavi plodovk
priporočljivo dognojevanja ponavljati tudi kasneje, saj je kalcij potreben
tudi za vse nadaljnje plodove.
Pri pridelavi plodovk se večina
kalcija nalaga in shranjuje v najstarejših listih, ki jim moramo zato
potrgati ali porezati, da bo kalcij na
voljo mlajšim in novim cvetovom,
iz katerih bodo zrasli novi plodovi.
Na rastlinah, kjer smo našli plodove,
ki že kažejo pomanjkanje kalcija, je
dodajanje kalcija nujno opraviti s
foliarno - prekolistno aplikacijo.

Dobro prehranjene rastline s kalcijem so kvalitetnejše, trajnejše, dlje
časa sveže in se dobro skladiščijo,
saj so plodovi čvrsti in zdravi. Pri
uporabi kalcijevih gnojil velja opozoriti, da je pred vsako uporabo dobro
natančno prebrati gnojilom priložena navodila za uporabo. V vročih poletnih dnevih je listno dodajanje
kateregakoli hranila (tudi kalcija)
potrebno opraviti v najbolj hladnem delu dneva. Priporočam, da to
storite v zelo zgodnjih jutranjih urah,
ko se bodo rastline s prihajajočim
dnevom najhitreje posušile in ne bo
nevarnosti za razvoj kakšne glivične
bolezni zaradi omočenih listov ali
plodov.
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Koristni nasveti
Natalija Pelko, KGZS – Zavod Novo mesto

Kako do kakovostne slovenske zelenjave?
Na slovenskih kmetijah, kjer pridelujejo zelenjavo, pridelke pripravijo za trg glede na naročilo kupca.
Zaradi kratke distribucijske verige,
se zelenjava pobira dan pred dnevom dobave ali dopoldan v dnevu
naročila. Zelenjava se proda lokalno,
saj od točke pridelave do lokalnega
distributerja običajno ni več kot 200
km, kar pozitivno vpliva na svežino,
okusnost, kakovost in skladiščne
sposobnosti v distribucijski verigi. Če kupec prejme blago dobre
kakovosti in v lastni distribucijski
verigi, zagotavlja primerne zaloge
in fizikalne pogoje, kot so relativna
vlaga, temperatura in preprečevanje
mehanskih poškodb, so kupci v maloprodaji, gostinci in kuharji s kakovostjo zadovoljni. Zadovoljen kupec
pa je tisti, ki se vrača k nakupom in je
dolgoročni cilj vsakega pridelovalca
zelenjave. Idealizirano nam manjka
le še zadovoljen dobavitelj, pridelovalec zelenjave, ki bo za svoje sadove
dela, prejel primerno plačilo, ki bi
bilo največja stimulacija in motiv za
razvoj panoge.

Ustrezno ravnanje s
pridelkom

V pridelavi zelenjave kakovost dosežemo, če jo v samem začetku sezone
tudi načrtujemo in izvajamo že ob
pripravi njivske površine, upoštevanju kolobarja, izboru primerne sorte,
tehnologiji pridelave (n.p. uporaba
dovoljenih FFS in njihovih koncentracij, gnojenje), tehniki napovedovanja zrelosti pridelka, logistiki
pobiranja pridelka, čiščenja, sortiranja, skladiščenja, pakiranja in označevanja. Zelenjava spada med ene
najzahtevnejših pridelkov z vidika
distribucije, logistike in skladiščenja,
saj je zanjo značilna hitra pokvarljivost. Vsaka storjena napaka, kjerkoli
v logistični verigi, negativno vpliva
na jedilne in kakovostne parametre.
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Obiramo optimalno zrele pridelke,
ne prezrelih, saj se le ti v distribucijski verigi hitro pokvarijo. Dejstvo je,
da v času pobiranja pridelka ni več
mogoče izboljšati kakovosti. Takoj,
ko zelenjavo poberemo, začne njena
kakovost padati, saj je odrezana od
svojega vira hrane in vode ter mora
pričeti z uporabo svojih lastnih zalog.
V nadaljevanju logistične verige na
kmetiji začnemo s pravilnim rokovanjem, če blago že ob obiranju čim
bolj zaščitimo pred visoko temperaturo in sončnim sevanjem ter
sortiramo in pakiramo le produkte
brez vseh vidnih znakov mehanskih
poškodb, bolezni in škodljivcev.
Ves čas moramo s pridelkom ravnati
previdno, da ne pride še do dodatnih
mehanskih poškodb. Pomembno je
hitro ohlajevanje, saj tako upočasnimo biokemijske procese zorenja
in zmanjšamo izgubo vlage, zaradi
česar so pridelki čvrsti in lepega
izgleda. Pomembna sta predvsem
temperatura in vlaga. Vsaka zelenjava ima svoj idealen razpon pogojev,
ki omogoča čim daljši čas trajanja.
Pravilni skladiščni parametri glede
na posamezno vrsto zelenjave pa
tudi močno zmanjšajo možnost za
razvoj skladiščnih glivičnih bolezni.
Na obstojnost pa vpliva tudi pravilna
zaščita proti škodljivim organizmom
že v samem času pridelave, kar je
sicer težko zagotavljati glede na zahteve trga po minimalnih ostankih in
minimalni kemični obdelavi pridelka.

Kakovostni standardi za
prodajo
Za prodajo zelenjave na trgu je
potrebno zagotavljati dogovorjene
kakovostne standarde. Minimalna
pravila o kakovosti in označevanju
so dogovorjena na nivoju Evropske
skupnosti. Naj naštejem uredbe, ki
določajo pravila kakovosti zelenjave
za trgovinske police. Kakovost in
označevanje sta v skladu z naslednjimi uredbami: Uredbo sveta (ES) št.
1234/2007, Uredbe komisije (ES)
št. 1580/2007, št. 1221/2008 in
št.771/2009. Uredbe določajo, da
se zelenjava, trži samo, če so posamezni kosi nepoškodovani, zdravi,
čisti, praktično brez vsake vidne
tuje stvari, brez škodljivcev, brez
poškodb, ki bi jih na mestu povzročili škodljivci, brez odvečne zunanje
vlage, brez tujega vonja ali okusa ter
dovolj razviti in zreli. Uredba komisije (ES) št. 1580/2007 določa tudi
izjeme, ko ni potrebno upoštevati
tržnih standardov. Uredba izvzema
sveže proizvode, ki jih pridelovalec
trži na svojem kmetijskem gospodarstvu neposredno potrošniku za
njegovo osebno rabo in pridelke za
predelavo in za živalsko krmo, ki so
označena z besedilom ˝namenjeni za
predelavo˝ ali ˝namenjeni za krmo
živali˝. Pomembno je označevanje
proizvodov. Podatki na označbah

morajo biti prikazani čitljivo in na vidnem mestu na eni strani embalaže.
Natisnjeni morajo biti neizbrisljivo
na enotno pakiranje ali etiketo, ki je
sestavni del pakiranja, saj je interes
potrošnika prejemanje primernih in
preglednih informacij. V fazi maloprodaje morajo biti označeni država
porekla in če je ustrezno razred,
sorta ali komercialni tip tako, da se
potrošnikov ne zavaja. Uredba uvaja
le 10 posebnih tržnih standardov. Za
zelenjavo so določeni trije:
•• za skupino solatnic; kultivarje
solat (mehkolistne in krhkolistne
glavnate solate, solato rezivko in
berivko ter križance) in kultivarje
endivije;
•• za skupino paprik; paprika z
izdolženimi plodovi (koničasta
paprika), paprika s kvadratasto
in kvadratasto koničastimi
oblikovanimi plodovi (babura)
in paprika s sploščenimi plodovi
(paradižnikova paprika);
•• za paradižnik; dva kultivarja
paradižnikov.

Tržni standardi
Solatnice

Tržni standard za solato in endivijo
predpisuje minimalne zahteve glede
kakovosti in odstopanja od kakovosti. Proizvodi morajo biti: nepoškodovani, zdravi - proizvodi, ki so gnili
ali poškodovani, se izločijo, čisti praktično brez vsake vidne tuje snovi, brez listov, ki so umazani od prsti,
svežega videza, neuveli in čvrsti,
ne odganjajo v cvet, praktično brez
škodljivcev, praktično brez poškodb,
ki bi jih povzročili škodljivci, brez

odvečne zunanje vlage, brez tujega
vonja ali okusa, proizvodi morajo biti
dovolj razviti in zreli, da prenesejo
prevoz in rokovanje. V I. razred uvrščamo glave, ki so dobro oblikovane,
čvrste, brez poškodb, znakov propadanja in brez poškodb zaradi zmrzali. Glavnata solata mora imeti lepo
oblikovano srce, vezivka ima lahko
majhno srce, osrednji del pri endiviji
in endivije eskariol mora biti rumen.
II. razred mora izpolnjevati zahteve
I. razreda, glave morajo biti razmeroma dobro oblikovane, brez poškodb
in znakov propadanja, zaradi katerih
bi bila resno zmanjšana užitnost.
Dovoljena je rahla porumenelost in
rahle poškodbe zaradi škodljivcev,
srce glavnate solate je lahko majhno,
vezivka je lahko brez srca.

Paprika

Tržni standard za papriko predpisuje
minimalne zahteve glede kakovosti.
Proizvodi morajo biti nepoškodovani, zdravi - proizvodi, ki so gnili ali
poškodovani, se izločijo, čisti - praktično brez vsake vidne tuje snovi,
praktično brez škodljivcev, praktično
brez poškodb, ki bi jih povzročili škodljivci, svežega videza, dobro razviti,
brez poškodb od zmrzali, brez nezaraslih poškodb, brez sončnih ožigov,
imeti morajo pecelj, brez odvečne
zunanje vlage, brez tujega vonja
ali okusa. Hkrati morajo biti dovolj
razviti in zreli, da prenesejo prevoz
in rokovanje. Paprike so razvrščene
v dva razreda. V I. razredu morajo
biti plodovi dobre kakovosti, oblika
in barva morajo biti značilni za sorto
ali komercialni tip. Plodovi morajo
biti čvrsti, praktično brez peg, pecelj
je lahko le delno poškodovan in
čašica cela. V II. razred so razvrščene paprike, ki imajo pomanjkljivosti

v obliki in razvitosti, rahli sončni
ožigi ali rahlo zarasle poškodbe, ki
ne smejo presegati 2 cm v dolžino in
ne 1 cm2 celotne površine paprike,
dovoljene so rahle suhe poškodbe, ki
ne presegajo 3 cm.

Paradižnik

Minimalne zahteve glede kakovosti in odstopanja za paradižnik
so naslednje: plodovi morajo biti
nepoškodovani, zdravi - proizvodi, ki
so gnili ali poškodovani, se izločijo,
čisti - praktično brez vsake vidne tuje
snovi, brez škodljivcev, brez poškodb,
ki bi jih povzročili škodljivci, svežega
videza, brez odvečne zunanje vlage,
brez tujega vonja ali okusa in dovolj
razviti in zreli, da prenesejo prevoz
in rokovanje. Paradižnik standard
razvršča v 3 kakovostne razrede. V
ekstra razredu so plodovi odlične
kakovosti, s čvrstim mesom, sortno značilni glede oblike, videza in
razvitosti, brez zelenega ovratnika,
rahle površinske nepravilnosti, ki ne
vplivajo na splošni videz in kakovost.
V I. razredu mora biti paradižnik
dobre kakovosti, čvrst in značilen za
sorto, brez razpok in vidnega zelenega ovratnika. Dovoljene so rahle
pomanjkljivosti v obliki, obarvanosti,
poškodbi kože in neznatne odrgnine.
V II. razred razvrstimo plodove, ki
izpolnjujejo minimalne zahteve, so
primerno čvrsti (manj kot v I. razredu) in nimajo nezaraslih razpok,
dovoli se pomanjkljivosti glede oblike, razvitosti in obarvanosti, kožne
odrgnine in poškodbe, ko plod ni
resno poškodovan, in zaceljene rane,
ki niso daljše od 3 cm.
Predpisane so tudi tolerance, ki
dovoljujejo odstopanje do 10 % po
številu ali teži proizvodov v vsaki
seriji, vendar odstopanje ne zajema
proizvodov, ki gnijejo ali so na kak
drug način pokvarjeni. Za predpakirane proizvode se mora navajati
tudi neto masa. Uredba določa tudi
mehanizme kontrole na trgu svežega
blaga, ki se izvaja na vseh stopnjah
trženja.
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Koristni nasveti
Iris Škerbot, univ.dipl.inž.agr., specialistka za varstvo rastlin, KGZS-Zavod CE

Rastlinjakov ščitkar
(Trialeurodes vaporariorum Westw.)
Mnogi pridelovalci se pri pridelavi
paradižnika, paprike, solatnih kumar,
bučk, jajčevca, okrasnih rastlin… v
zavarovanih prostorih iz leta v leto
srečujete z večjimi težavami zaradi
rastlinjakovega ščitkarja. Poleg neposredne škode, ki jo povzroča s sesanjem rastlinskih sokov iz napadenih
rastlin, povzroča običajno še večjo
posredno škodo z obilnim izločanjem medene rose (ličinke in odrasli
osebki), na katero se kasneje naselijo
tudi glivice sajavosti, ki zmanjšujejo asimilacijsko površino listov in
iznakazijo videz plodov. S svojim
delovanjem zmanjšuje pridelke tako
količinsko kot tudi kakovostno. Pridelovalci se zatiranja tega nevarnega
škodljivca običajno lotimo prepozno
in težave skušamo v večini primerov
reševati zgolj z uporabo fitofarmacevtskih sredstev – insekticidov, kar
je le v redkih primerih uspešno, saj je
omenjeni škodljivec vedno pogosteje
odporen na številne insekticide.
Razvojni krog poteka v celoti na
gostiteljski rastlini. Ščitkar se v normalnih razmerah razmnožuje spolno,
v neugodnih pa tudi deviškorodno.
Samice po oploditvi v običajno 3 do
6 tednih odložijo od 100 do 200, celo
do 500 jajčec. Izlegle ličinke so gibljive (le na razdalje nekaj milimetrov)
in po zadnji levitvi ostanejo v stadiju
puparija. Ko iz puparija izleti odrasla
žuželka, na pupariju ostane odprtina
v obliki črke T.
Škodljivec ima letno tudi 10 do 12
rodov. Optimalna temperatura za
razvoj rastlinjakovega ščitkarja je
od 25 do 28 °C, preferira pa visoko
zračno vlažnost.
Vsakokrat najdemo žuželko v vseh
razvojnih stadijih: jajčeca, ličinke,
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puparije in odrasle osebke (prekrivanje generacij). V primeru visokih
poletnih temperatur odrasli osebki
zapuščajo zavarovane prostore in se
selijo na različne gojene kulture in
plevele v okolici, kjer ostanejo vse
do jeseni. Jeseni se del populacije
vrne v zavarovane prostore, del pa se
odpravi na prezimitev na prostem.
V zavarovanih prostorih se razvoj
običajno tudi pozimi ne konča.

Zatiranje

Skladno z dobro kmetijsko prakso
varstva rastlin je tudi v varstvu pred
rastlinjakovim ščitkarjem posebno pozornost potrebno nameniti
izvajanju stalnih vizualnih pregledov
rastlin, vzdrževanju higiene v nasadu
in okolici (odstranjevanje in uničevanje vseh naseljenih rastlinskih ostankov in plevelov) in preprečevanju
vnosa žuželk preko sadik ali drugega
rastlinskega materiala.

Spremljamo pojav škodljivca s pomočjo rumenih lepljivih plošč (obesimo
jih tako, da so s spodnjim delom v
višini rastlinskih vrhov), hkrati pa s
tem ukrepom ulovimo in odstranimo
majhne začetne populacije odraslih
osebkov.

Kemično varstvo

Pogosta uporaba insekticidov iz
sorodnih skupin je tudi v naših zavarovanih prostorih izzvala odpornost
rastlinjakovega ščitkarja na določene insekticide. Pomembno je, da z
zatiranjem pričnemo dovolj zgodaj.
Maceljski navaja kot kritično število
1 odrasli osebek na 100 rastlin in to
kritično število je v uporabi tudi v
Sloveniji. V primeru, da z zatiranjem

pričnemo pri takšnih ali še močnejših napadih, bomo zatrli le odrasle
osebke, ne pa tudi ličink.

Biotično varstvo

V Sloveniji imamo za namene biotičnega varstva proti rastlinjakovemu
ščitkarju v prostorih ločenih od narave na voljo dva domorodna koristna
organizma:
•• mehkokožno plenilko
Macrolophus melanotoma,

•• najezdnika rastlinjakovega
ščitkarja (Encarsia formosa).

Mehkokožna plenilka Macrolophus melanotoma je uporabnikom v
Sloveniji dostopna preko proizvoda
MIRICAL, najezdnik rastlinjakovega
ščitkarja (Encarsia formosa) pa preko proizvoda EN-STRIP. Oba proizvoda trži podjetje Zeleni hit, d.o.o. iz
Ljubljane.

Zaključek

Ker kemično varstvo ni dovolj učinkovito zaradi istočasnega pojavljanja
vseh razvojnih stadijev organizma,
obilne obdanosti z voščenim poprhom in z medeno roso, pojavljanja
škodljivca pretežno na spodnji strani
listov ter s tem povezanih težav pri
aplikaciji insekticidov, je vsekakor
potrebno večjo pozornost nameniti
biotičnemu varstvu. Z uporabo obeh
domorodnih koristnih vrst (uporaba
vsake vrste zase ali v kombinaciji) imamo tudi v Sloveniji že nekaj
dobrih praktičnih izkušenj. Vsekakor
pa je za učinkovito uporabo koristnih
organizmov potrebno znanje.

Koristni nasveti
Verus d.o.o.

Uspešna prodaja na tržnici
•• Če je možno prerežite kakšen kos
zelenjave (npr. paradižnik), da bo
kupec videl še izgled zelenjave v
notranjosti.
•• Ponudite svojim kupcem nekaj
več: pogovarjajte se z njimi,
poslušajte jih, obravnavajte jih
individualno, svetujte jim, kako
pripraviti jedi iz posamezne
zelenjave, zaupajte jim recepte
za posamezno zelenjavo,
priporočajte, izobražujte jih
(npr. mini letaki s prednostmi
zelenjave, nasveti, kako to
zelenjavo pripraviti, recepti...).
Osnova za uspešno prodajo je poleg
kakovostne zelenjave iz integrirane
pridelave tudi učinkovita predstavitev na prodajnem mestu in komunikacija s kupci. Izhodišče imate
dobro, saj je zelenjava iz integrirane
pridelave zelenjava višje kakovosti, s
čimer boste lažje prepričali kupce, da
kupijo prav pri vas. Poskrbeti morate
le, da boste opazni in da boste kupce,
ko bodo pristopili do vas, navdušili
in prepričali, da kupijo pri vas. Pri
tem je pomembno, da se postavite v
vlogo kupca in skušate razumeti, kaj
je pomembno za vašega kupca in mu
to ponudite.
Pri tem upoštevajte, da pritegne
ljudi:
•• kaj nenavadnega,

•• brezplačna degustacija,

•• posebna ponudba, popusti, akcija,
•• nagradna igra,

•• dober plakat, predstavitveni
materiali,

•• da dobijo nekaj brezplačno ob
nakupu…

Združenje bo v letošnjem letu aktivno delalo na promociji slovenske zelenjave iz integrirane pridelave, kar

vam bo zagotovo koristilo pri vaši
prodaji, vsekakor pa boste morali za
uspešno prodajo precej narediti tudi
sami.

Ključnega pomena je poleg pridobivanja novih kupcev obdržati obstoječe kupce in jih prepričati, da kupijo
čim več in se vedno znova vračajo
k vam. Za to je potrebna redna in
dvosmerna komunikacija.
V nadaljevanju vam podajamo nekaj
koristnih napotkov za prodajo na
tržnici:
•• Ljudje kupujemo z očmi, zato
poskrbite, da bo zelenjava lepo
razstavljena in ne nametana
ali različne vrste zelenjave
pomešane med seboj.

•• Opremite prodajno mesto
s tablami, plakati, letaki
Slovenskega združenja za
integrirano in ekološko pridelavo
zelenjave. Izpostavite na
prodajnem mestu, da gre za
zelenjavo iz integrirane pridelave
in znamko pikapolonica.
•• Omogočite kupcem, da poskusijo
zelenjavo in jim ponudite
degustacijo zelenjave.

•• Pripravite atraktivno ponudbo
na prodajnem mestu, npr. teden
solate in v tem tednu pripravite
posebno ponudbo solate,
kupcem delite recepte iz solate.
Ljudje iščejo vedno nove ideje
za kuhanje, zato bodo novih
receptov še kako veseli.

•• Obveščajte jih o novostih v vaši
ponudbi, o posebnih ponudbah…

•• Izdelajte si seznam kupcev in
če je možno, pridobite njihove
naslove ali e-naslove in jih
obveščanje o novostih v vaši
ponudbi, o posebnih ponudbah,
dogodkih, ponudbi prihodnji
teden, pošiljajte jim nasvete,
recepte ali jih podajte ob nakupu.
•• Obstoječe kupce nagradite za
zvestobo s kakšnimi ugodnostmi,
pri nakupu jim dajte kaj
brezplačno…
•• Bodite prijazni, nasmejani in
uživajte v tem, kar počnete.

•• Povprašajte vaše kupce, s čim so
zadovoljni, česa si še želijo in to
upoštevajte pri nadaljnji prodaji.

Prisluhnite vašim kupcem in jih razvajajte in z veseljem se bodo vračali
k vam!
Želimo vam uspešno prodajo!

www.zelenjava-pikapolonica.si
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Svetovalne
ure in dnevi
odprtih vrat
Izkoristite čez poletje svetovalne
ure in dneve odprtih vrat, ki jih
organiziramo z namenom, da
pomagamo vam, pridelovalcem,
do uspešne integrirane pridelave
zelenjave, prodaje in promocije z
nasveti strokovnjakov. Izkušeni
strokovnjaki vam bodo odgovarjali na
vaša vprašanja v zvezi z integrirano
pridelavo in prodajo zelenjave. Na
dnevih odprtih vrat pa 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!

13. junij 2011

4. julij in 1. avgust 2011

Svetovalne ure

Svetovalne ure

•• Miša Pušenjak, KZGS - Zavod MB

•• Miša Pušenjak, KZGS - Zavod MB

•• Iris Škerbot, KZGS - Zavod CE

•• Iris Škerbot, KZGS - Zavod CE

•• Igor Škerbot, KZGS - Zavod CE

•• Igor Škerbot, KZGS - Zavod CE

•• Tanja Verhovnik, Verus

•• Tanja Verhovnik, Verus

Dan odprtih vrat

Dan odprtih vrat

Tel.: 031 77 22 33
Čas svetovanja: 18.00 – 20.00
Področje: Tehnologija pridelave
zelenjave, varstvo zelenjave

Tel.: 041 439 109
Čas svetovanja: 12.00 – 14.00
Področje: Varstvo zelenjadnic pred
škodljivimi organizmi
Tel.: 041 426 514
Čas svetovanja: 12.00 – 14.00
Področje: Zelenjadarstvo (sadike,
kolobar, zahteve IP, pridelava v
rastlinjakih…)

Tel.: 02 450 21 99
Čas svetovanja: 13.00 – 15.00
Področje: Promocija in prodaja
integrirane zelenjave
V pisarni Združenja med 8.00 in
13.00 uro.

Napovednik dogodkov
Vabljeni na dogodke, ki jih bomo v
združenju organizirali z namenom
promocije integrirano pridelane
zelenjave in vaših kmetij.
Promocija zelenjave na tržnicah

Na tržnicah (Maribor, Celje, Laško,
Velenje) bomo nadaljevali z aktivnim
izvajanjem promocije integrirane
zelenjave. Če želite, da izvedemo
promocijo z degustacijo tudi na vaši
tržnici in vam pomagamo pri prodaji,
nam to sporočite.

Delavnica za javne ustanove

Za domove upokojencev, šole, vrtce ali
bolnišnice načrtujemo predstavitev
integrirano pridelane zelenjave s
praktično kuharsko delavnico. Vsi,
ki želite pridobiti nove kupce med
javnimi ustanovami, nam to sporočite.
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Junij 2011, Festival Lent
Za otroke bomo organizirali
izobraževalne delavnice na temo
zelenjave.

20. – 25. avgust 2011, sejem AGRA
Če želite sodelovati s svojo zelenjavo
na sejmu v Gornji Radgoni ali jo
prodajati tudi vi, nam to sporočite.
Na sejmu pripravljamo

22. avgusta 2011 ob 10.00 za
vas posvet »Kako zelenjavi
dodati vrednost« z naslednjimi

temami: kako najti novo tržišče, kako
registrirati dopolnilno dejavnost na
kmetiji, kako iztržiti iz zelenjave čim
več in zmanjšati odpad, prehod iz
integrirane v ekološko pridelavo…
Pridružite se nam!

Tel.: 031 77 22 33
Čas svetovanja: 18.00 – 20.00
Področje: Tehnologija pridelave
zelenjave, varstvo zelenjave

Tel.: 041 439 109
Čas svetovanja: 12.00 – 14.00
Področje: Varstvo zelenjadnic pred
škodljivimi organizmi
Tel.: 041 426 514
Čas svetovanja: 12.00 – 14.00
Področje: Zelenjadarstvo (sadike,
kolobar, zahteve IP, pridelava v
rastlinjakih…)
Tel.: 02 450 21 99
Čas svetovanja: 13.00 – 15.00
Področje: Promocija in prodaja
integrirane zelenjave
V pisarni Združenja med 8.00 in
13.00 uro.

23. september 2011, Festival Stare
trte
V centru Maribora (na Trgu svobode)
bomo izvedli promocijo integrirane
zelenjave združenja z namenom,
da vam pomagamo pri prodaji
zelenjave. Dogajanje bomo popestrili z
delavnicami za otroke, degustacijami
zelenjave, predavanji, javno razpravo...
Če želite na tem dogodku prodajati
zelenjavo, nam to sporočite čim
prej. Stojnico za prodajo prejmete
brezplačno.

September 2011, Podeželje v mestu
Septembra je v Mariboru napovedan
dogodek Podeželje v mestu, na
katerem bomo predstavili integrirano
zelenjavo združenja. Če želite
sodelovati s svojo zelenjavo na
dogodku in jo prodajati, nam to
sporočite.

Več informacij: www.zelenjava-pikapolonica.si, 02 228 49 16

