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Ustvarimo 
nove priložnosti 
sodelovanja!
Ustvarimo skupaj nove 
priložnosti sodelovanja in 
prihodnost za slovensko 
zelenjadarstvo višje 
kakovosti! 

Program

9.30 – 10.00 Registracija udeležencev

10.00 – 10.10 Otvoritev posveta

10.10 – 10.30 Razvoj zelenjadarstva v Sloveniji
Predstavnik Ministrstva za kmetijstvo 
in okolje

10.30 – 10.45 Integrirana pridelava zelenjave –  
kako naprej? 
Ana Ogorelec, KGZS – Zavod Ljubljana  

10.45 – 11.10 Žlahtnjenje hibridov zelja 
Borut Bohanec in Katarina Rudolf,  
BF oddelek za agronomijo 

11.10 – 11.45 Pridelovanje kapusnic
Marijana Jakše in Dragan Žnidarčič,  
BF oddelek za agronomijo

11.45 – 12.15 Varstvo kapusnic 
Iris Škerbot, KGZS – Zavod Celje

12.15 – 13.00 Odmor z degustacijami zelenjavnih 
dobrot

13.00 – 13.30 Biološko kisanje zelja 
Tomaž Požrl, BF oddelek za živilstvo

13.30 – 14.00 Primer dobrih praks: 
Domači vrt d.o.o. −
Kmetija Jerin −

14.00 – 14.30  Podelitev priznanj in zaključek 
posveta



POSVET Pridelovanje in kisanje zelja 3

Zelje je zelenjadnica, ki se v Sloveniji prideluje na najve-
čjih površinah. Slovenci imamo zelje za eno od naših na-
rodnih zelenjadnic, kislo zelje pa za narodno jed.

Zelje je tudi ena izmed najstarejših vrtnih na svetu in je 
še vedno zelo priljubljena pri pripravi dnevnih obrokov. 
Zelje je vir mnogih vitaminov in ima mnoge pozitivne 
učinke na zdravje. Zelje pomirja, zmanjšuje stres, izbolj-
šuje možganske sposobnosti in koncentracijo ter imun-
ski sistem. Pomaga pri preprečevanju rakavih obolenj, 
pozitivno deluje na spolnost, pomaga pri nespečnosti in 
zmanjšuje raven holesterola v krvi. 

Za posvet o pridelovanju in kisanju zelja in za ocenjevanje 
kislega zelja smo se odločili zato, saj se je pri pridelovalcih 
pojavila potreba po tem, da vejo kako kakovostno kislo 
zelje prodajajo in zato ker potrošniki zmeraj bolj povpra-
šujejo po kakovostnih živilih. 

Namen posveta je povezati pridelovalce zelenjave višje 
kakovosti, stroko in ministrstvo ter vzpostaviti medseboj-

ni dialog, hkrati pa tudi podati koristne napotke pridelo-
valcem glede pridelave in kisanja zelja. Svoje znanje in iz-
kušnje bodo z nami delili priznani strokovnjaki in uspešni 
pridelovalci zelja.

Slovensko združenje za  
integrirano pridelavo zelenjave

Predsednik združenja
Stanko Volk

Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Oddelek za agronomijo
izr. prof. dr. Marijana Jakše

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Miša Pušenjak in Igor Škerbot

POSVeT 
Pridelovanje in kisanje zelja
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Leto 2013 je za skupno kmetijsko politiko zadnje v 
programskem obdobju 2007-2014 in tako se končuje 
tudi financiranje KOP ukrepa Integrirano vrtnarstvo. 

Kaj bo v novem programskem obdobju 2014-2020 podpr-
to, še ne vemo natančno. V novem programskem obdobju 
2014-2020 bodo za tržne pridelovalce zelenjave tri možno-
sti: nadaljevanje s konvencionalno pridelavo, ki bo z letom 
2014 postala bolj zahtevna, vendar za dodatne zahteve ne 
bo mogoče nameniti dodatnih finančnih podpor iz naslova 
kmetijsko okoljskih ukrepov; prehod v drugo shemo kako-
vosti za kmetijske proizvode in živila (sheme je potrebno za 
novo programsko obdobje 2014-2020 definirati); prehod iz 
integrirane v ekološko pridelavo.

Vsekakor  ni pravilno razmišljati, da integrirane pride-
lave ne bo več, vendar  v takem paketu, kot je sedaj, 
ne bo več podpirana s sredstvi EU oziroma preko sred-
stev Slovenskega okoljskega programa (znanega pod 
kratico KOP). Subvencije lahko ukinejo, vendar shema 
kakovosti lahko ostane. Če se kaže želja in potreba 
(javna naročila), se lahko integrirana pridelava vrtnin v 
nekoliko drugačni obliki in shemi tudi nadaljuje. Edino 
z oblikovanjem sheme  višje kakovosti si lahko zagoto-
vimo tudi kontrolo in certifikat, s tem pa tudi prednost 
predvsem v očeh potrošnikov. Kot vse kaže, trgovcev 
kakovost tako ne zanima. Kljub temu lahko v letošnjem 
letu oblikujemo kakšno novo shemo kakovosti, ki bi jo 
lahko poimenovali z lepšim slovenskim imenom. 

Kaj je pomembno za tako shemo? V nečem se mora razli-
kovati in biti strožja od zakonodaje. en predlog je že bil s 
strani nekaterih pridelovalcev, da se pri pridelavi zelenjave 
odrečemo herbicidom. Lahko tudi zmanjšamo vnos dušika 
iz mineralnih gnojil v tla. Nadomestimo ga z organskim ali 
listnimi gnojili. Možno si je prepisati gnojenje z dušikom na 
osnovi analiz, kar pomeni, da je potrebno pred gnojenjem z 
dušikom vedno opraviti analizo na rastlinam  dostopni dušik 
v tleh (N-min). Težko je v časih, kjer je zakonodaja zelo ome-
jujoča najti še strožja pravila, a to je edini način za pridobitev 
certifikata, nadzora in s tem neke prednosti. Lahko ostanejo 
samo pravila integrirane pridelave, vendar MKO ne bo več 
pripravljal nova Tehnološka navodila, predvsem ne obnove v 
Sloveniji dovoljenih in registriranih FFS. Podatke bo potreb-
no iskati na portalu Fito info. Taka shema sicer ne bo nagra-
jena, podprta v skupnem paketu (integrirana pridelava kot 
ukrep je v bistvu paket nad standardov  v KOP programu) 

v ukrepih kmetijsko okoljskih in kmetijsko podnebnih plačil 
(KOP/KPP). Lahko pa so znotraj teh plačil podprte posame-
zne zahteve nadstandarda kot so: gnojenje na osnovi analiz 
in gnojilnih  načrtov, N-min analiz vode in podobno. 

Nekateri pridelovalci so se že srečali z zahtevo svojih kupcev 
po certifikatu GLOBALGAP. Ta standard je še veliko bolj zah-
teven od standarda integrirana pridelava. Nekaj zahtevanih 
opravil, zahtevkov znotraj Globalgapa pa se bo dalo podpre-
ti s strani okoljskih plačil (gnojenje po gnojilnih načrtih in 
analizah…). 

Postavljen bo  še tretji steber financiranja, to je ekološko 
kmetijstvo. Ta bo imel svoj vir financiranja in bo neodvisen 
od okoljskih ukrepov. Že zdaj so na voljo večje podpore za 
prehod na ekološki način kmetovanja, tako bo tudi v bodo-
če. 

Ne pozabimo še na ključne cilje v vrtnarstvu: Povečevanje 
obsega pridelave zelenjave v Sloveniji in samooskrbe z zele-
njavo (60 %); Povečanje tržnega deleža slovenske zelenjave 
na slovenskem  trgu; Povečanje konkurenčnosti pridelave 
zelenjave v Sloveniji                                                 

Integrirana pridelava – kako naprej?
Ana Ogorelec, KGZS Zavod Ljubljana

Evropski kmetijski sklad za razvoj  
podeželja: Evropa investira v podeželje.
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Zelje je ena izmed najpomembnejših vrtnin, tako v sve-
tu kot pri nas. Je dvoletnica in tujeprašnica, kar moč-
no vpliva na žlahtniteljski postopek. Žlahtnjenje lahko 

poteka na klasičen način, ki je dolgotrajen in delovno zah-
teven, ali pa z uporabo novejših biotehnoloških pristopov, 
ki skrajšajo število let potrebnih za nastanek novih sort. V 
prispevku so podani postopki žlahtnjenja z biotehnološkimi 
in konvencionalnimi metodami ter trenutno stanje na po-
dročju žlahtnjenja zelja v Sloveniji. 

V biotehnoloških postopkih žlahtnjenja zelja smo v preteklih 
letih proučevali metode pridobivanja čistih linij (dihaploi-
dov) s kulturo mikrospor. V poskus odzivnosti smo v drug 
ciklus žlahtnjenja v letu 2009 vključili 27 rastlin 8 različnih 
genotipov, ki so vključevali dednino udomačene sorte Va-
raždinsko in dednino linij tolerantnih na črno žilavko kapu-
snic (Xanthomonas campestris pv. campestris). Slednje smo 
pridobili v predhodnem žlahtniteljskem ciklusu. Izbranim 
genotipom smo določili odpornost na različne rase črne ži-

lavke kapusnic (1, 3, 4). Optimizirali smo metodo okuževanja 
in stopnjo okuženosti ocenjevali v času rasti in ob spravilu 
pridelka na polju. Od proučevanih genotipov sta bili dve či-
sti liniji tolerantni na vse tri rase črne žilavke kapusnic, dve 
delno tolerantni in dve občutljivi.  Tako ocenjen vpliv okužb 
na linije zelja je bil osnova za pridobivanje novih križancev, 
ki smo jih vključili v drug ciklus žlahtnjenja.

Na indukcijo haploidov s pomočjo kulture mikrospor je bilo 
od skupno 27 odzivnih 20 rastlin. V različnih poskusih se je 
razvilo 4554 embrijev. Regeneracija embrijev v rastline je 
bila 7,7 %. Iz embrijev se je razvilo 350 rastlin, od teh se jih 
je 130 (37 %) spontano podvojilo. Na ta način smo dobili 62 
dihaploidnih linij, ki smo jih v letu 2010 samooprašili. Čiste 
linije smo v letu 2011 ocenili v poljskem poskusu. Najboljše 
ocenjene linije smo v rastni sezoni 2012 križali in pridobi-
li seme 670 različnih križancev. V letu 2013 bomo križance 
testirali ter se tako približali požlahtnitvi prve slovenske hi-
bridne sorte zelja.

Žlahtnjenje hibridov zelja
Borut Bohanec,  Biotehniška fakulteta - oddelek za agronomijo 

Katarina Rudolf, Kmetijski inštitut Slovenije

Različne čiste linije zelja v poljskem poskusu leta 2011
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Ko govorimo o kapusnicah moramo vedeti, da v sku-
pino kapusnic ne uvrščamo vseh vrtnin, ki spadajo 
v družino križnic – tako med kapusnice ne sodi npr. 

repa, rumena koleraba, mesečna redkvica. Ko pa  sestavlja-
mo kolobar, pa moramo upoštevati, da navedene vrtnine 
(poljščine) pripadajo isti družini (križnicam), zato ni dobro, 
da jih gojimo eno za drugo. Kapusnice potrebujejo relativno 
veliko hranil in jih v kolobarju uvrščamo v 1. skupino, torej 
med vrtnine, ki imajo rade hlevski gnoj. Ravno tako je po-
membno vedeti, da imajo kapusnice rade veliko vlage v zra-
ku in jim prekrivanje z  vlaknastimi PP folijami godi, po drugi 
strani pa slabo prenašajo visoke temperature (25 ºC in več) 
in je v vročih poletjih njihov razvoj ustavljen. Izbira sorte je 
zato zelo pomembna in se ne moremo zanašati na število 
rastnih dni, ki jih navajajo tuje semenarske hiše. Pri izboru 
sort je tudi pomembna izenačenost sorte v dozorevanju, ki 
je delno genetsko zasnovana, delno pa na to vplivajo tudi 
pridelovalci sami – kakšno seme uporabijo, kakšne sadike 
sadijo, kako pognojijo njivo.

V poskusu, ki smo ga izvedli leta 2010 in 2011na Laboratorij-
skem polju Biotehniške fakultete v Ljubljani, smo preučevali 
vpliv sorte na pridelek, zunanjo kakovost (ocena poškodb 
zaradi napada škodljivcev) in notranjo kakovost (vsebnost 
suhe snovi in vitamina C) zeljnih glav za svežo uporabo. V 
poljskem poskusu smo uporabili 20 sort, ki smo jih glede na 
njihovo tehnološko zrelost in s tem na različen čas spravila 
razvrstili v tri skupine, in sicer na zgodnje, srednje zgodnje 
in pozne sorte. Medvrstna razdalja med sadikami je bila  
30 cm, razdalja v vrsti pa 40 cm. Glave zelja smo, glede na 
tehnološko zrelost, pobirali od 8. julija do 30. septembra. 
Statistična analiza je pokazala, da biofizikalna in biokemič-
na sestava listov zelja najbolj vpliva na odpornost te vrtnine 
na napad bolhačev. Ti namreč kažejo šibko preferenco do 
zgodnjega in rdečega zelja ter do hibridov, ki imajo visoko 
vsebnost epikutikularnega voska. Prav tako smo pri bolha-
čih ugotovili močno negativno korelacijo med antioksida-
cijskim potencialom in obsegom poškodb pri poznem zelju. 
Sicer pa je bil na napad kapusovih bolhačev najbolj odporen 
hibrid 'Delphi F1', na napad tobakovega resarja pa 'Hinova 
F1', 'Holandsko pozno', 'Kranjsko okroglo' in 'Ljubljansko'. Kot 
najbolj odporen na sesanje kapusovih stenic pa se je izkazal 
hibrid 'R1-cross'. Povprečno največje tržne pridelke so dose-

gale zgodnje sorte (62,3 t/ha), nekoliko so zaostajale 
srednje zgodnje sorte (58,7 t/ha), najslabše pa 

so se odrezale pozne sorte (42,7 t/ha). Vzrok 
slabših pridelkov poznejših sort pripisu-

jemo ekstremno visoki temperaturi v 
začetku julija, ki je zavrla razvoj rastlin. 
Glede notranje kakovosti glav med 
sortami nismo ugotovili pomembnej-
ših razlik. Med preučevanimi parame-
tri izbranega sortimenta zelja nismo 
ugotovili večjih odklonov, zato oce-
njujemo, da so primerni za pridela-
vo v agroekoloških pogojih osrednje 
Slovenije.

Pridelovanje kapusnic
Marijana Jakše in Dragan Žnidarčič, Biotehniška fakulteta - oddelek za agronomijo

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



POSVET Pridelovanje in kisanje zelja 7

Po podatkih popisa tržnega vrtnarstva je v Sloveniji v 
letu 2010, 754 tržnih pridelovalcev, pridelovalo kapu-
snice na 442,15 ha pridelovalnih površin. Med kapu-

snicami še vedno največ površin namenjamo pridelavi be-
lega zelja (79,08 %), bistveno manj cvetači, rdečemu zelju in 
ohrovtu, še manj brokoliju, kolerabici, brstičnemu ohrovtu in 
kitajskemu kapusu (SI-Stat podatkovni portal SURS).

Odločilni dejavnik pri izboru sortimenta kapusnic, ki jih bo 
pridelovalec prideloval na svojem gospodarstvu je pri veči-
ni pridelovalcev možnost za prodajo. Temu prilagajajo tako 
kolobar, kot tehnologijo pridelave. V zadnjih letih pridela-
vo krojijo tudi nekoliko spremenjene pridelovalne razmere 
(daljša obdobja visokih temperatur, neurja, mile zime,…). 
Posledično imajo mnogi pridelovalci pri pridelavi posame-
znih kapusnic pogosto težave s posameznimi škodljivimi 
organizmi, ki se v določenih razmerah lahko prerazmnožijo, 
mnogo pogostejše pa so tudi fiziološka obolenja. Pridelo-
valci, ki na svojem gospodarstvu pridelujejo več zelenjadnic, 
pogosto zaradi obsega in razdrobljenosti pridelave niti ne 
opazijo škodljivega organizma, ampak pogosto postanejo 
nanj pozorni šele takrat, ko organizem prične povzročati go-
spodarsko škodo. V primeru pojava škodljivih organizmov, ki 
jih ne pozna, pogosto ukrepa po občutku in pomoč strokov-
njaka poišče, ko je za reševanje težav v pridelovalni sezoni že 
zelo pozno ali celo prepozno.

Pridelovalcem težave v pridelavi  kapusnic povzročajo ško-
dljivci, predvsem kapusovi bolhači (Phyllotreta sp.), kapusova 
muha (Delia radicum), kapusov in repni belin (Pieris brassicae, 
Pieris rapae),  kapusova sovka (Mamestra brassicae), mokasta 
kapusova uš (Brevicoryne brassicae) in tobakov resar (Thrips 
tabaci). Zaradi spremenjenih pridelovalnih razmer imamo v 
pridelavi vedno več težav tudi s kapusovo hržico (Contarinia 
nasturtii), kapusovim moljem (Plutella xylostella) in kapuso-
vim ščitkarjem (Aleyrodes proletella).

V zadnjih letih se vedno pogosteje srečujemo z gospodarsko 
škodo, ki jo na kapusnicah povzročajo bakterijska in glivična 
obolenja. Podobno kot v letu 2012, imamo v posameznih 
letih več težav v pridelavi z bakterijo, ki povzroča črno žilav-
ko kapusnic (Xanthomonas campestris pv. campestris). Sto-
pnjujejo se tudi težave, ki jih povzročajo črna listna pegavost 
kapusnic (Alternaria brassicae), kapusna plesen (Peronospo-
ra parasitica) in prstanasta listna pegavost (Mycosphaerella 
brassicicola).

V luči spremenjenih pridelovalnih razmer in v sledenju inte-
griranemu pristopu k varstvu rastlin bomo v bodoče morali 
še večjo pozornost nameniti kakovostnemu in zdravemu 
semenu in sadilnemu materialu, bolj doslednemu izvajanju 
preventivnih varstvenih ukrepov pri pridelavi, rednemu in 
doslednemu pregledovanju posevkov ter pravočasnemu 
in ustreznemu ukrepanju. Za izvajanje slednjega bo seveda 
potrebno še več znanja in dostop do uporabnih napovedi.

Iris Škerbot, KGZS Zavod Celje

Varstvo kapusnic

Črna žilavka  
kapusnic 
(Xanthomonas 
campestris)  
na zelju

Kapusov ščitkar 
(Aleyrodes proletella) 
na listu zelja

Gosenice lahko 
močno poškodujejo 
listno površino 
kapusnic

Jajčeca in ličinke 
kapusovega ščitkarja 
na listu zelja
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Ena najstarejših tehnologij konzerviranja hrane je bio-
loško kisanje, kjer mlečnokislinske bakterije prevrevajo 
sladkorje v mlečno kislino in druge stranske proizvo-

de. Za proizvodnjo kakovostnih izdelkov in normalen potek 
tehnološkega procesa biološkega kisanja zelja je potrebno 
izbrati surovino primerne zrelosti, z ustreznimi tehnološkimi 
in senzoričnimi lastnostmi. Zeljnate glave je potrebno oči-
stiti, odstraniti vso umazanijo in površinske liste ter z ostrimi 
noži glave narezati na rezine debeline 2-4 mm. Predpogoj 
za izenačen in kakovosten izdelek ter dobro fermentacijo je 
enakomerno soljenje narezanega zelja po plasteh v koncen-
traciji 1,8-2 % NaCl na količino zelja. Sol selekcionira mikroor-
ganizme in fermentacijo usmeri v mlečnokislinsko fermen-
tacijo. Zelje moramo po soljenju čimprej obtežiti. Potrebno 
je zagotoviti 10-25 % obtežitev, da se ustvarijo anaerobni 
pogoji, ki omogočijo začetek in pravilen potek mlečnokislin-
ske fermentacije.

Mlečnokislinske bakterije, ki sodelujejo pri kisanju, spadajo v 
družino Lactobacillaceae, od katerih so za fermentacijo zelja 
najpomembnejši rodovi Leuconostoc, Lactobacillus in Pedio-
coccus. Fermentacija poteka pri temperaturah med 10 °C in 
18 °C (optimalna temperatura za delovanje mlečnokislinskih 
bakterij je 18 °C). Od temperature fermentacije je odvisen tudi 
čas fermentacije (3-6 tednov) in končna kakovost izdelka, saj 
se v tem času poleg arome oblikuje tudi barva in tekstura ki-
slega zelja. Mlečnokislinska fermentacija poteka v več fazah, 
v katerih heterofermentativni in homofermentativni mikroor-
ganizmi delujejo v določenem zaporedju. Med fermentacijo 
se tvori okrog 2 % skupnih kislin, kar zagotavlja kislemu zelju 
daljšo obstojnost. Poleg mlečne kisline so zelo pomembni 

metaboliti tudi ocetna kislina, etanol in CO
2
, ki med fermenta-

cijo povzroča močno penjenje Po fermentaciji lahko kislo zelje 
še daljši čas odleži v bazenih in pred pakiranjem še zori. Poleg 
drugih procesov se med zorenjem zniža vsebnost sladkorjev 
pod 0,5 %, kar preprečuje napihovanje embalaže, ki je posle-
dica nadaljevanja mlečnokislinske fermentacije. 

Pakiranje kislega zelja postaja sestavni del tehnološkega pro-
cesa, saj ustrezno pakiranje omogoča daljše ohranjanje opti-
malne kakovosti izdelka. Za uspešno pakiranje pa je potrebno 
izpolniti določene predpogoje: izbira embalažnih materialov 
z nizko prepustnostjo za kisik,  pakiranje brez prisotnosti ki-
sika oz. s čim nižjo vsebnostjo kisika (zmanjšani vakuum) ali 
uporaba modificirane atmosfere, dodatek askorbinske kisline 
za izboljšanje ali stabilizacijo barve in zagotavljanje nizke tem-
perature skladiščenja pakiranega kislega zelja nižja. Za pakira-
nje kislega zelja se uporabljajo večplastne plastične folije ali 
plastične posodice in lončki. 

Kislo zelje dobre kakovosti mora imeti značilen, prijeten vonj 
in okus, biti mora svetle barve in primerne teksture. Vzroki za 
napake pri končnem izdelku so številni, med njimi pa je po-
trebno izpostaviti najpomembnejše kot so zapozneli začetek 
mlečnokislinske fermentacije zaradi prenizke vsebnosti slad-
korjev ali premajhnega začetnega števila mlečnokislinskih 
bakterij, slaba higiena in nečista surovina, nepravilen potek 
fermentacije zaradi zamenjave faz kisanja, previsoka tempe-
rature fermentacije in številne napake (napake vonja in okusa, 
teksture in barve), ki so povezane z neustreznim soljenjem 
(preveč ali premalo soljeno, neenakomerno soljeno). 

Tomaž Požrl, Biotehniška fakulteta - oddelek za živilstvo

Biološko kisanje zelja

Evropski kmetijski sklad za razvoj  
podeželja: Evropa investira v podeželje.
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Podjetje DOMAČI VRT d.o.o. je zraslo iz družinskega pod-
jetja iz Križevske vasi v občini Metlika. Prvi koraki dejav-
nosti družbe segajo v začetek 90-tih. Z močno voljo, 

zagnanostjo in strategijo premišljene postopne rasti, je pod-
jetje raslo po obsegu dejavnosti in številu zaposlenih. Zgod-
ba Domačega vrta se je začela na kmetiji Pavlovič iz Križevske 
vasi, kjer danes pridelujejo zelenjavo na sedmih hektarjih, od 
tega sta dva hektarja pokritih površin. Direktor družbe Danilo 
PAVLOVIČ se še v živo spominja kako je zelenjavo (paprika, pa-
radižnik, jajčevci, zelje, cvetača, čebula…), ki sta jo z očetom 
pridelala na kmetiji in so jo prodajali na domu, po menzah, v 
šolah in vrtcih, vozil v kombiju in jo prodajal tudi od vrat do 
vrat v Metliki, Črnomlju pa vse do Ribnice in Kočevja. Med na-
vedeno zelenjavo je manjšinski delež predstavljalo sveže zelje, 
ki na letni ravni dosega pridelavo v obsegu 40 ton.

Dejavnost podjetja je danes sestavljena iz lastne proizvodnje, 
prodaje na malo in na debelo z lastno dostavo večjim kup-
cem (oskrbujemo družbe, šole, vrtce, domove za ostarele, go-
stinska podjetja). Smo specializirani za trženje in distribucijo 
sadja in zelenjave, sveži ter suhi program. Izvajamo tudi lasten 
uvoz in izvoz. Že v letu 2011 smo pridobili ekološki certifikat  
SI - eKO - 001 in smo eno vodilnih podjetij v Beli krajini, ki se 
ukvarja s trženjem sadja in zelenjave. Sedaj redno zaposlu-
jemo 16 sodelavcev. Na podlagi tržne analize za nov izdelek 
(tudi za ekološki program), ki smo jo poimenovali »OBSTOJNA 
MeŠANICA SVeŽe ZeLeNJAVe« vidimo svojo poslovno prilo-
žnost, priložnost za rast in razvoj podjetja, zato smo si začrtali 
projekt »MODeRNIZACIJe PROIZVODNJe - NAKUP ReZALNIKA, 
PAKIRKe«, kar bo posredno pripomoglo k razvoju podeželja 
Bele krajine in tudi širše. Pomembna pridobitev za podjetje je 
bila tudi nakup blagovne znamke »VeGePAK«, ki združuje naše 
nove izdelke pod novo blagovno znamko. Naj povemo po-
datek, da trenutne potrebe po svežem zelju v družbi znašajo 
osem ton mesečno in pričakujemo še večjo rast, kar pomeni, 
da smo odvisni tudi od zunanjih dobaviteljev.

V družbi Domači vrt d.o.o. smo si zastavili jasno vizijo in sicer 
postati priznan ponudnik predvsem ekološkega sadja in zele-
njave na slovenskem trgu in trgih v bližnjem evropskem pro-
storu z upoštevanjem vseh mednarodnih standardov in meril 
evropske odličnosti. Da bomo dosegli načrtovano vizijo, smo 
si za prvi cilj zadali modernizirati proizvodnjo in povečati tako 
strojne kot tudi človeške resurse ter uvesti na tržišče nov izde-
lek plod lastnega razvoja. 

V družbi se zavedamo, da so zadovoljni kupci temelj našega 
uspešnega poslovanja. Zato bomo nenehno preverjali njiho-
vo zadovoljstvo in si prizadevali, da bomo dosegli oz. presegli 
kupčeva pričakovanja. Z uvedbo novega izdelka (pripravljena 
zelenjava po različnih recepturah s trajnostjo do 10 dni) se 
želimo še bolj utrditi na tržišču, povečati svoj tržni delež ter 
približati potrebam sodobnega človeka - našega potrošnika. 
Zavedamo se, da bomo vse to lahko dosegli le s skupno siner-
gijo pridelovalcev na eni strani in vse zahtevnejših kupcev na 
drugi strani..

Primer dobre prakse:
Domači vrt  d.o.o.
Sonja Fir, Domači vrt d.o.o.
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Kislo zelje in kisla repa družinske kmetije Jerin
Na družinski kmetiji Jerin, katere tradicija sega vse do 
leta 1767, se že nekaj rodov ukvarjajo s pridelavo in 

predelavo zelenjave. Glavna  produkta kmetije sta kislo zelje 
in kisla repa. 

Družinsko tradicijo danes nadaljujeta in nadgrajujeta Janez 
in Melita Zupanec, ki sta leta 2004 registrirala dopolnilno 
dejavnost na kmetiji in razširila pridelavo. Trenutno pridelajo 
200 ton zelja in repe letno. Toliko, da je bilo potrebno proi-
zvodnjo posodobiti in čim bolj avtomatizirati. Lončke sicer 
še polnijo ročno, za pakiranje vrečk pa so leta 2011 investirali 
v sodobno pakirno linijo z vakuumsko pakirnico. Ta omogo-
ča pasterizacijo kisle repe in kislega zelja ter higiensko neo-
porečno polnjenje vrečk z zelenjavo.  

Odlično živilo za hiter življenjski slog
Pasterizirana kislo zelje in repa predstavljata nov socialni 
standard, saj omogočata hitro pripravo okusnih jedi, imata 
pa tudi daljši rok trajanja, čeprav sta prav tako kot Jerinovo 
surovo kislo zelje brez konzervansov. 

Na kmetiji Jerin sledijo sloganu »Z nami od njive do krožnika«. 
Vso repo in zelje namreč pridelajo doma, kar jim omogoča, 
da zagotavljajo visoko kakovost od sajenja, preko predelave, 
pa  vse do končne porabe.  Pridelava in predelava zelenjave 
poteka sonaravno, brez uporabe konzervansov, kar je v času 
vse večje ozaveščenosti potrošnika zelo pomembno. 

Predelava zelja in repe poteka podobno kot v času Jerinovih 
prednikov, le ribanje je danes strojno. Zelje se očisti, izvrta se 
mu stržen, potem se ga nariba in da kisat. Kislo je po šestih 
do osmih tednih, skladiščeno v silosih pa ohrani svežino pri-
bližno pol leta. Polni se ga sproti, tako da na police v trgovini 
pride vselej sveže. S staranjem pridobiva le na kislosti. Podo-
ben postopek je pri repi, oprana in olupljena se nariba, kisa 
pa se tri do pet tednov. V kadeh ostane sveža pol leta.  

Kislo zelje in kisla repa sta vse bolj iskano živilo v času, ko se 
ponovno začenjamo zavedati pomena kakovostne in narav-
ne hrane za zagotavljanje zdravega življenja.  Prav gotovo 
predstavljata dobrodošlo in zdravo popestritev sodobne 
prehrane. 

Primer dobre prakse:
Kmetija Jerin
Janez in Melita Zupanec

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

Kmetija Jerin
Pridelava in predelava zelenjave
Janez Zupanec
Vogljanska cesta 7, Voglje
4208 Šenčur, Slovenija

www.jerin.si

Brez konzervansov
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Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave 
je neprofitna organizacija, ki združuje pridelovalce ze-
lenjave iz celotne Slovenije. Člani združenja pridelujejo 

zelenjavo v skladu s Pravilnikom o integrirani pridelavi zele-
njave (Uradni list RS, št. 63/02) in hkrati v skladu s Tehnolo-
škimi navodili za integrirano pridelavo zelenjave, ki jih vsako 
leto izda MKGP. V združenje je trenutno vključenih več kot 

180 članov, ki se že vrsto let trudijo zagotoviti slovenskim 
potrošnikom svežo in okusno slovensko zelenjavo z integri-
ranim načinom pridelave.

Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave zdru-
žuje v svoji ponudbi pod znamko Pikapolonica pestro paleto 
sveže in okusne zelenjave iz integrirane pridelave, izključno 
iz Slovenije.

Integrirana pridelava je kontrolirana s strani pooblaščenih 
institucij. Nadzor nad delovanjem organizacij za kontrolo in 
certificiranje izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za kme-
tijstvo, gozdarstvo in hrano. Osnovni cilji integrirane pride-
lave so pridelati svežo in okusno zelenjavo višje kakovosti 
ob upoštevanju naslednjih načel: strokovno utemeljena 
uporaba gnojil, zmanjšana uporaba pripravkov za varstvo 
rastlin, prepoved pridelave gensko spremenjenih rastlin, 
dovoljuje se uporaba le dovoljenih pripravkov za varstvo ra-
stlin, vzpodbuja se uporaba biotičnih pripravkov, gnojenje 
poteka izključno na podlagi analize tal in potreb rastlin, dela 
se na doseganju najmanjšega negativnega vpliva na okolje, 
veliko pozornosti se posveča ohranjanju in dvigovanju ro-
dovitnosti tal.

Temeljno poslanstvo Biotehniške fakultete je univer-
zitetno, visokošolsko strokovno in podiplomsko iz-
obraževanje, znanstvenoraziskovalno, strokovno in 

svetovalno delo na področju ved o živi naravi (biologija, 
mikrobiologija) ter kmetijstva, gozdarstva in ribištva ( goz-
darstvo, zootehnika, agronomija) in z njimi povezanih proi-
zvodnih tehnologij ( lesarstvo, živilstvo, biotehnologija). 

Skupna podlaga vseh študijskih in znanstvenih disciplin na 
Biotehniški fakulteti so naravni viri (zemlja, prostor, rastlin-
stvo, živalstvo, voda). Usmeritev fakultete v proučevanje 
naravnih virov in v trajnostno gospodarjenje z njimi posta-
vlja fakulteto med tiste družbene institucije, ki jih mora ime-
ti vsak narod, ki želi oblikovati in ohraniti svojo identiteto. 
Raziskovanje in izobraževanje na področju ved o življenju in 

naravi nalaga Biotehniški fakulteti tudi veliko odgovornost, 
da ustvarja strokovne in znanstvene podlage in krepi druž-
beno klimo za trajno harmonično sožitje med človekom in 
naravo. 

Slovensko združenje za  
integrirano pridelavo zelenjave

Biotehniška fakulteta,  
Univerza v Ljubljani

PReDSTAVITeV ORGANIZATORJeV
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Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
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