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Čez zimo zemlja pod debelo snežno 
odejo počiva, topli dnevi pa nas že 
vabijo na prosto. Topli sončni žarki 
nam omogočajo, da lahko začnemo 
delati na vrtu ali polju. Vrtnarjenje je 
res zelo prijeten konjiček in kdor se 
enkrat prične ukvarjati z vrtičkom, 
bo za vedno ostal njegov oboževalec, 
saj vrt ali polje ni le prostor za 
pridelavo zelenjave, temveč tudi za 
rekreacijo, za počitek in za uživanje 
v pogledih na rezultate svojega dela. 
V vrtu navajamo otroke na ljubezen 
do narave, zaposlimo jih z majhnimi 
vrtnimi opravili, sami lahko v lončke 
sejejo različne vrtnine in cvetlice ter 
opazujejo »čudež narave« od semena 
do rastline.

Vrt ali vrt je sestavljen sistem, ki 
potrebuje neprekinjeno vzdrževanje. 
Tako, kot se skozi posamezne mesece 
spreminja narava, se spreminjajo 
tudi vrtna opravila. Spomladi vrt 
pripravimo na rastno sezono, 
poleti skrbimo za rast rastlin, jeseni 
pobiramo pridelke, preko zime pa 
načrtujemo za novo sezono.

Za vsako vrsto zelenjave obstaja pravi 
letni čas, ko je sveža in prehransko 
najbolj bogata. Zelenjava z domačega 
vrta ali polja je gotovo najbolj okusna. 
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Poleg tega je naravno pridelana, nanjo 
pa smo tudi ponosni, saj vemo da smo 
vanjo vložili svoje znanje, trud in prosti 
čas. Največ vitaminov in mineralov 
se nahaja v sveži zelenjavi, ki jo 
poberemo z vrta in takoj pripravimo 
za uživanje. Takoj po tem, ko smo jo 
pobrali na vrtu ali na njivi, začne hitro 
izgubljati vitamine in minerale. Med 
predelavo pa jih izgubi še več. Lahko 
si predstavljate, kako siromašna s 
hranilnimi snovmi je zelenjava na 
prodajnih policah, ki je pripotovala od 
daleč, in ki ni pridelana v letnem času 
primernem zanjo. 

Uživajmo svežo, lokalno pridelano 
zelenjavo, ki je višje kakovosti in bolj 
polnega okusa.

Hkrati vas vabim tudi k obisku spletne 
strani www.zelenjava-pikapolonica.si, 
kjer redno objavljamo aktualne novice. 
Na spletni strani pa lahko brezplačno 
predstavimo tudi vašo kmetijo. Prosim, 
da nam pošljete kratek opis kmetije, 
vaše ponudbe in kontaktne podatke, 
zaželene so tudi fotografije.

Stanko Volk
predsednik združenja

www.zelenjava-pikapolonica.si
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KORISTNI NASVETI

Zima se je poslovila in pred nami 
so pomladni in sončni meseci. V 
zimskem času so se nam nakopičile 
snovi v telesu, zato je pomlad 
idealen čas, da očistimo svoje telo 
in odstranimo »navlako«, ki se je 
nabrala v zimskih mesecih. Pomlad 
je čas, ko se prične narava prebujati, 
prav tako se začne prebujati naše 
telo. Ljudje smo, kot večina živih bitij, 
vsakodnevno izpostavljeni številnim 
škodljivim vplivom. Že življenje 
samo in procesi, ki potekajo v telesu, 
povzročajo nastanek škodljivih snovi. 
Tako k nezdravim navadam spadajo 
nepravilna prehrana, premalo gibanja, 
fizične in psihične obremenitve. 
Škodljive snovi zaidejo v naše telo 
tudi iz okolja (z dihanjem in kajenjem, 
lahko pa tudi preko kože z zrakom, 
kozmetiko, oblačili). 

Na srečo imamo v telesu mehanizme, 
ki nas varujejo pred delovanjem 
številnih škodljivih snovi. Zdravo telo 
se lahko v naravnem okolju uspešno 
bori tako, da nevtralizira strupe iz 
telesa in tudi iz okolja. 

V modernem, stresnem, od narave 
oddaljenem življenju, pa se telo 
pogosto ne zmore več uspešno 
boriti in zavračati škodljivih 
snovi. Zato pride do zastrupitve, 

saj naša obramba in izločala 
več ne obvladujejo prevelikega 
vnosa škodljivih snovi. Ta proces 
zastrupljanja oslabi telesne organe, 
sproži obolenja in načne celotno 
zdravje. Poleg rednega in aktivnega 
gibanja na svežem zraku, je v procesu 
razstrupljanja, pomembno uživanje 
zdrave, z vitamini in minerali, polne 
lokalno pridelane zelenjave in sadja iz 
integrirane pridelave. 

Očistite telo po zimskih mesecih

Očiščeno telo vpliva na zdravje, 
obnovo telesa (pomladitev, 
odpornost, odpravlja prekomerno 
telesno težo, povečuje energijo, 
vzdržljivost, lahkotnost, notranjo 
moč - voljo), izboljša osebnostne 
lastnosti, prepoznavanje lastnih 
potencialov in odprtost. Metode 
razstrupljanja lahko koristno 
uporabimo pri nekaterih boleznih, 
npr. prehladu in večini civilizacijskih 
bolezni. Telo si bo po očiščevanju 
lažje opomoglo in izkoristilo moči za 
samoozdravljenje.

Kako razstrupiti telo?

• Pijte zadostne količine vode.

• Razstrupljanje spodbudite s telesno aktivnostjo, ščetkanjem kože, telesno 
higieno in sprostitvijo.

• Zelo pomemben je kakovosten spanec, ki je eden najpomembnejših 
dejavnikov našega zdravja. Za nočni počitek si moramo zagotoviti mir, 
prazen želodec in popolno temo, kar telesu omogoča, da ustvari lastne 
snovi - antioksidante, ki obnavljajo in zdravijo naš organizem.

• Redna telesna aktivnost.

• Izogibanje škodljivim razvadam.

• Izogibanje alkoholnim in sladkanim pijačam, ocvrti in masni hrani.

• Uživanje zelenjave in sadja, ki ni osiromašeno z vitamini in minerali 
vitamini, minerali in antioksidanti preganjajo škodljive snovi iz telesa, 
poleg tega pa povrnejo energijo in zdrav videz.

• Izbirajte hrano bogato z vlakninami, saj slednja krepi peristaltiko in 
izboljša leno prebavo.
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Slabi dobri sosedje
Za boljši in bolj zdrav pridelek z 
domačega vrta vrtninam izberemo 
primerne sosede, ki jih sejemo na rob 
gredice, še pogosteje pa kar vmes. Ta 
način mešanih setev naredijo izgled 
vrta bolj divji, hkrati pa bolj zanimiv, še 
posebej če vanj vključimo tudi zelišča 
in cvetlice.

Glavni pomen mešanih posevkov 
je v tem, da rastline druga drugi 

koristijo z izločanjem različnih snovi 
(npr. eteričnih olj) preko korenin ali 
listov. Te snovi odvračajo škodljivce in 
bolezni, pomagajo pri zorenju plodov, 
nasploh spodbujajo rast in razvoj 
rastlin ter izboljšujejo aromo in okus. 
Za dober pridelek v vrtu pa je, poleg 
načrtovanja in izbire dobrih sosed 
v posevku, pomemben tudi kolobar, 
pravilna priprava tal in njihova nega in 
pa oskrba posevka tekom rastne dobe. 

Vrtnina Dobri sosedje Slabi sosedje
Blitva korenček, redkvice, kapusnice
Brokoli kumare
Brstični 
ohrovt

blitva, fižol, grah, zelena, korenje, solata in špinača čebula

Bučke čebula, fižol, rdeča pesa kumare
Cvetača zelena
Čebula bučke, solata, radič, rdeča pesa, kumare, korenček, jagode grah, fižol, kapusnice
Česen paradižnik, kumare, rdeča pesa, jagode, korenček fižol, grah, kapusnice
Endivija por, fižol, kapusnice
Fižol krompir, kumare, paradižnik, redkvice, zelena, kapusnice, jagode grah, čebula, česen, por

Grah zelena, solata, redkvica, korenček, kapusnice, kumare krompir, fižol, čebula, česen, por
Hren korenček
Jagode solata, špinača, por, česen, fižol, redkvica kapusnice
Kapusnice solata, špinača, zelena, paradižnik, grah
Korenček čebula, česen, por, paradižnik, redkvice, solata
Krompir špinača, hren, pastinak, fižol, jagode bučke, paradižnik, kumare, zelena, rož-

marin
Kumare por, čebula, solata, fižol, grah krompir, paradižnik, redkvice
Motovilec por, čebula, kapusnice, rabarbara
Paradižnik por, česen, korenček, kapusnice, solata, špinača, zelena, radič krompir, kumare, grah
Peteršilj redkvica, jagode, paradižnik glavnata solata
Por paradižnik, solata, zelena, jagode, endivija, korenček fižol, grah
Radič paradižnik, solata, korenček, fižol
Rdeča pesa kumare, čebula, česen, kapusnice krompir, špinača, por
Redkvica fižol, grah, korenje, blitva, paradižnik, solata, peteršilj, jagode kumare
Solata por, čebula, stročnice, jagode, korenje, kumare, paradižnik, radič, 

redkvica
peteršilj

Špinača fižol, jagode, krompir, paradižnik, redkvice, kapusnice rdeča pesa
Zelje zelena česen, por in čebula
Zelena por, fižol, kapusnice, kumare, paradižnik krompir, solata

Dobri in slabi sosedje v mešanih posevkih
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Slovensko združenje za integrirano 
pridelavo zelenjave je tudi v tem letu 
izvedlo ocenjevanje kislega zelja, 
za razliko od lani, smo dodali še 
ocenjevanje kisle repe. Ocenjevanje 
je potekalo v petek, 14. februarja 
2014 v predavalnici KGZS Zavoda 
Celje, z namenom, da pridelovalci 
zvedo kakšna je kakovost njihovega 
pridelka, saj potrošniki posegajo po 
vedno bolj kakovostnih živilih.

»Pridelovalna sezona 2013 je 
pomembno vplivala na kakovost 
pridelane surovine. A kljub vsem 
težavam pri pridelavi zelja in repe 
so pridelovalci uspeli pripraviti 
visoko kakovostno kislo zelje in 
kislo repo, na kar nakazujejo tudi 
rezultati ocenjevanja«, je povedal Igor 
Škerbot iz KGZS Zavoda Celje, član 
strokovne komisije na ocenjevanju 
kislega zelja in kisle repe. Strokovna 
komisija je imela težko nalogo, v 
skladu s Pravilnikom o ocenjevanju 
kislega zelja in kisle repe Slovenskega 
združenja za integrirano pridelavo 
zelenjave, oceniti kakovost 27 
vzorcev kislega zelja in 13 vzorcev 

kisle repe iz celotnega območja 
Slovenije. 
Pri ocenjevanju kisle repe in 
kislega zelja je sodelovala 3 članska 
strokovna komisija: Igor Škerbot, 
KGZS – Zavod Celje, Irena Kos, KGZS – 
Zavod Celje in Leonida Gregorič, KGZS 
– Zavod Maribor.

Komisija je ocenjevala barvo, okus, 
vonj, konsistenco (čvrstost) in splošni 
izgled vzorcev kislega zelja in repe. 
Ocenjevanje je pokazalo, da smo 
lahko ponosni na naše pridelovalce, 
ki oskrbujejo slovenskega potrošnika 
z visoko kakovostnim kislim zeljem 
in kislo repo, ki so svežih barv 
privlačnega in značilnega vonja, 
primerno kisli in slani ter po večini 

brez drugih posebnih dodatkov 
začimb.

Za kislo zelje je bilo podeljenih 6 
zlatih priznanj, 7 srebrnih priznanj in 
1 bronasto priznanje. Za kislo repo je 
bilo podeljeno 1 zlato priznanje in 3 
srebrna priznanja.

Zlato priznanje za kislo zelje so 
osvojili:
• Kmetija Mihec, Jožica Janžekovič, 

Stojnci 125, 2281 Markovci
• Tatjana Muršek, Pobrežje 77/A, 

2284 Videm pri Ptuju
• Kmetija Lončar, Grajska vas 19, 

3320 Gomilsko
• Janez Mihelič, Cesta v Šmartno 

13, 1000 Ljubljana
• Kmetija Kastelic, Sneberska 54, 

1260 Ljubljana-Polje
• Ingrid Mezgec, Markovščina 6/A, 

6242 Materija

Zlato priznanje za kislo repo je 
osvojila:
• Kmetija Štrucelj, Talčji vrh 3, 

8340 Črnomelj

Ocenjevanje kislega zelja in kisle repe

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje.
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Posvet »Dvig uspešnosti zelenjadarske kmetije«
Na Kmetijski šoli GRM v Novem 
mestu je 19. februarja 2014 potekal 
strokovni posvet z naslovom »Dvig 
uspešnosti zelenjadarske kmetije«, 
ki ga je organiziralo Slovensko 
združenje za integrirano pridelavo 
zelenjave v sodelovanju z Kmetijsko 
šolo Grm in ob strokovni pomoči 
Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije.

Namen posveta je bil povezati 
pridelovalce zelenjave iz integrirane 
pridelave, stroko in ministrstvo 
ter vzpostaviti medsebojni dialog, 
da si vsi zainteresirani izmenjajo 
izkušnje in pridobijo nova znanja na 
področju  dviga integrirane pridelave, 
uvedbi namakalnih sistemov in kaj 
se bo zgodilo s shemo kakovosti 
»integrirani« po letu 2014.

Na posvetu so udeleženci dobili 
napotke za večjo ekonomsko 
učinkovitost zelenjadarske kmetije, 
kako z rednim monitoringom polja 
do boljšega pridelka in vpogled v 
prihodnost integrirane pridelave. 
»Trenutno obstajajo številni dvomi, 
težave in vprašanja glede vloge 
modela integrirane pridelave v 
evropskem kmetijstvu«, je na 
posvetu poudaril Igor Hrovatič, 
v.d. ravnatelja Višje strokovne šole 
GRM Novo mesto. »Nujno je zato 
potrebno pojasniti nekatere od 
najbolj spornih vidikov, ki lahko 
zaradi nepoznavanja ali pristranskih 
informacij povzročijo še več zmede 
v družbi. Pojasniti moramo odnos 
med konvencionalnim, integriranim 
in ekološkim kmetijstvom, vlogo EU 
pri razvoju integrirane pridelave, 
vzpostaviti boljšo in načrtovano 
komunikacijo med potrošniki in 
kmeti«, dodaja Hrovatič. 

Popoldanski sklop predavanj je 
razkril izkušnje z izgradnjo in 
upravljanjem namakalnih sistemov 
ter pridobivanju dovoljenj za 

izgradnjo namakalnega sistema. 
Udeleženci so se seznanili s pravilnim 
in učinkovitim namakanjem, ter kaj 
lahko le-to doprinese k uspešnejši 
letini. »Projektanti morajo načrtovati 
in optimalno izvesti namakalni 
sistem tako, da sistem povzroča čim 
manj negativnih vplivov na okolje. 
Dolžnost uporabnikov pa je, da 
namakalni sistem uporabljajo na tak 
način, da ne pride do nepotrebnih 
negativnih vplivov na okolje,« je 
poudarila prof. dr. Marina Pintar iz 
Biotehniške fakultete v Ljubljani.

»Brez namakanja ni resne 
pridelave« Stanko Volk, predsednik 
Slovenskega združenja za 
integrirano pridelavo zelenjave.

»Največ lahko naredimo sami, 
pridelovalci zelenjave za uspešno 
zelenjadarstvo v Sloveniji« dr. 
Podgoršek, Razvojno raziskovalni 
Grm. Poudaril je, kako je 
pomembno znanje za doseganje 
večjega hektarskega donosa. 
»Vsak kmet mora vedeti, kaj vse je 
potrebno spremljati v tleh, da si ne 
naredimo škode«. Podgoršek je na 
posvetu predstavil primer dobre 
prakse, kjer so spremljali analizo 
tal v KZ Agrariji, donosnost so 
dvignili za 30%.

Na posvetu smo ob osmih 
strokovnih predavanjih in 
diskusijah med pridelovalci 
zelenjave, predavatelji, prisotnimi 
iz MKO, KGZS izoblikovali 
naslednje sklepe:

1. Zaradi nepravilne 
porazdelitve dobička v verigi 
zelenjave je ogrožen obstoj malih 
in srednje velikih kmetij, ki se 
ukvarjajo s pridelavo zelenjave in s 
kmetovanjem zagotavljajo 1 ali dve 
delovni mesti na kmetiji. V zadnjih 
treh letih je glede na odkupne cene, 

prodajo in izračunano lastno ceno 
(KIS 2012) jasno, da prihodek na 
kmetiji, ki je član Zadruge Krka in se 
s pridelavo zelenjave ukvarja na 3,4 
ha zemljišč, od tega 1,5 ha pokritih 
površin v zadnjih treh letih ni 
omogočal obnove obstoječe opreme, 
kaj šele investicije in vlaganja v 
razvoj. 

2. Zagotovo bi moralo postati 
vsem v Sloveniji, predvsem pa 
predstavnikom oblasti in MKO, jasno, 
da je z propadom manjših in srednje 
velikih kmetij, ki imajo tradicijo, 
željo in tudi naslednike, ki se želijo 
ukvarjati s pridelavo zelenjave, 
ogrožen tudi obstoj podeželja, 
zagotovo pa povečanje samooskrbe 
Slovenije z zelenjavo. 

3. Kljub temu pa ugotavljamo, 
da je bila rast odkupnih cen v letu 
2013 pozitivna, vendar obstaja 
strah, da je bil ta ugodni trend rasti 
le kratkoročnega značaja samo 
posledica neugodnih klimatskih 
razmer v drugih članicah EU.

4. Zaradi dveh izrazito sušnih 
let je trenutno interes pridelovalcev 
za izgradnjo velikih namakalnih 
sistemov velik. Zato je potrebno 
to izkoristiti in v vseh lokalnih 
skupnostih, ki imajo ustrezne 
klimatske in geografske pogoje 
(ustrezen vir vode za namakanje) 
za namakanje nemudoma pristopiti 
k zbiranju in pripravi ustrezne 
dokumentacije. S strani pridelovalcev 
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in stroke na posameznih področjih 
pa je potrebno pregledati, če so 
namakalni sistemi vrisani v ustrezne 
prostorske načrte občin, če niso, jih je 
potrebno zdaj, ko se po večini občin 
pripravljajo, te sisteme vrisati. 

5. Pridelovanje zelenjave 
zahteva namakanje v vsakem letu, 
saj je namakanje pogoj za kvaliteten 
pridelek. Zaradi dveh ekstremni suš 
2013 in 2013 je trenutno klima, volja 
in pripravljenost lokalnih skupnosti 
za izgradnjo velikih namakalnih 
sistemov ugodna. V Sloveniji so ti 
postopki dolgotrajni, pridobivanje 
zahtevane dokumentacije zahtevno 
in včasih zahtevo celo povsem 
nesmiselne postopke. Zato bi bilo 
nujno postopke poenostaviti, saj 
drugače cilji, ki so že zastavljeni za 
programsko obdobje 2014 – 2020 ne 
bodo doseženi.

6. Pridobivanje ustreznih 
dovoljenj za male, individualne 
sisteme je že postalo enostavnejše in 
predvsem krajše, vendar samo pod 
pogojem, da že obstajajo ustrezni 
podatki, ki omogočajo izdajo teh 
dovoljenj brez dodatnih meritev. Če 
pa se želijo izgraditi individualni 
namakalni sistemi na področjih, 
kjer še ni zahtevanih meritev in 
podatkov, je čas veliko daljši, breme 
vseh stroškov pa prestavljeno na 
investitorja, kar ni sprejemljivo. 

7. Namakanje ne pomeni 
nevarnost za dodatno onesnaževanje 
podtalnice s strani kmetijske 

pridelave, kar še vedno nekateri 
trdijo, z ustreznim, strokovnim 
namakanjem se da to onesnaževanje 
znižati.

8. V Sloveniji že obstajajo 
in se zbirajo podatki, ki deloma 
omogočajo napoved potreb in 
količin vode za namakanje in so tudi 
javno dostopni na straneh ARSO. 
Le izkoristiti jih je potrebno, model 
pa seveda nadgrajevati tako, da bo 
javno dostopen in uporaben za celo 
Slovenijo. 

9. Ekonomski  učinek kmetij s 
pridelavo zelenjave bi bil zagotovo 
lahko višji, če bi se pridelovalci 
le pričeli bolj resno in zavestno 
povezovati in tržiti svoj pridelek 
organizirano. Organizirano trženje 
zelenjave v Sloveniji je tudi eden 
izmed vzrokov, da so pridelovalci v 
celotni zelenjavni verigi najšibkejši 
člen z nizko pogajalsko močjo, kar 
ostali s pridom izkoriščajo. 

10. V Sloveniji so bile pred 
dvema letoma že izračunane lastne 
cene pridelave pomembnejših 
zelenjadnic. Te so zelo visoke. Visoke 
lastne cene so tudi posledica nizkih 
povprečnih pridelkov nekateri 
slovenskih zelenjadnic, pri drugih pa 
nanje absolutno preveč vpliva tudi

 obvezna embalaža, ki se zahteva za 
slovenske pridelovalce, za uvoznike 
pa ne, saj njen strošek dosega tudi do 
15% lastne cene. 

11. V okviru posveta je bilo 
izvedeno tudi ocenjevanje kislega 
zelja in kisle repe. Strokovna 
komisija je v skladu s Pravilnikom 
o ocenjevanju kislega zelja in kisle 
repe Slovenskega združenja za 
integrirano pridelavo zelenjave 
ocenila kakovost 27 vzorcev kislega 
zelja in 13 vzorcev kisle repe 
iz celotnega območja Slovenije. 
Komisija je ocenjevala barvo, okus, 
vonj, konsistenco (čvrstost) in 
splošni izgled vzorcev. Ocenjevanje je 
pokazalo, da kljub vplivu specifičnih 
pridelovalnih pogojev zelja in repe 
v letu 2013, da smo lahko ponosni 
na naše pridelovalce, ki oskrbujejo 
slovenskega potrošnika z visoko 
kakovostnim kislim zeljem in kislo 
repo, ki so svežih barv privlačnega 
in značilnega vonja, primerno kisli 
in slani ter po večini brez drugih 
posebnih dodatkov začimb. Komisija 
je za kislo zelje podelila 6 zlatih, 7 
srebrnih in 1 bronasto priznanje. 
Pri kisli repi pa 1 zlato in 3 srebrna 
priznanja. 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje.
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Gregorjev sejem

UTRINKI DOGODKOV

8 Slovenska zelenjava

Na mednarodnem sejmu Flora, od 
14. do 16. marca 2014, v Celju so 
razstavljavci pokazali nove trende 
vrtnarstva, cvetličarstva in krajinske 
arhitekture, Slovensko združenje 
za integrirano pridelavo zelenjave 
pa je obiskovalce izobraževalo o 
pomenu lokalne in integrirane 
pridelave. Obiskovalci sejma so 
lahko tako poizkusili šalotko iz 
integrirane pridelave Kmetije Imperl 
iz Šoštanja s kruhom in zaseko, 
poleg tega so lahko sodelovali 
tudi v nagradni igri. Obiskovalci 
sejma so domov odšli obogateni 
z znanjem, saj je Miša Pušenjak, 
svetovalka za zelenjadarstvo KGZ 
Maribor, poskrbela za zanimive in 
koristne nasvete o vzgoji čim bolj 
kakovostnega domačega semena za 
uspešno domače vrtnarjenje. 

Gregorjev sejem je letos slavil 
častitljivo 20. obletnico obstoja. Na 
prvem in največjem spomladanskem 
sejmu na Dolenjskem se 
je predstavilo več kot 200 
razstavljavcev, obiskalo pa ga je 
več kot 30.000 ljudi. Na njem poleg 
kmetijske mehanizacije predstavljajo 
novosti številni razstavljavci s 
področja kmetijstva, vrtičkarstva, 
vinogradništva, kletarstva ter 
sadjarstva. Tudi Slovensko združenje 
za integrirano pridelavo se je 
predstavilo na njem, in sicer smo za 
degustacijo pripravili namaz s porom 
in kislo smetano, ter predstavili 
Kmetiji Pleško iz Otočca.


