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Bliža se sezona pridelave zelenjave, 
zato vam v tokratni številki biltena 
podajamo nekaj koristnih nasvetov, 
ki vam bodo v pomoč pri integrirani 
pridelavi zelenjave. 

Na zadnji strani biltena vam predsta-
vljamo nekaj priložnosti za promo-
cijo vaše kmetije in vaše zelenjave iz 
integrirane pridelave na dogodkih, 
ki jih načrtujemo v združenju v 
prihodnjih mesecih. Veseli bomo, 
če se nam boste na teh dogodkih 
promocije zelenjave pridružili. Veseli 
bomo tudi vseh vaših predlogov, ki 
bodo vam in združenju pomagali 
pri promociji in prodaji zelenjave iz 
integrirane pridelave.

Ker želimo v biltenu pisali o tema-
tikah, ki zanimajo predvsem vas, 
vas vabim, da nam sporočate na naš 
e-naslov ali telefon vaše želje, o čem 
naj pišemo in potrudili se bomo 
vključiti te tematike v naslednje 
številke biltena.

Hkrati vas vabim tudi k obisku sple-
tne strani  
www.zelenjava-pikapolonica.si, 
kjer redno objavljamo aktualne 
novice za vas, člane združenja, kot so 
razni dogodki, predavanja, promoci-
je, aktualni razpisi…. Aktualne novice 
najdete pod rubriko »Kmetije« v 
zgornjem meniju spletne strani. Če 
želite, da predstavimo na spletni 
strani združenja tudi vašo kmetijo, 
nam pošljite kratek opis kmetije, 
vaše ponudbe in kontaktne podatke, 
zaželena pa je tudi fotografija. 

V naslednjih mesecih vam želimo čim 
boljši pridelek in uspešno prodajo!

Stanko Volk
predsednik združenja

Aktivnosti združenja  
v preteklih mesecih
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UVODNIK

Sejem GastExpo, 7. – 10. februar, in 
Sejem Flora, 18. – 20. marec 2011
Na obeh sejmih smo predstavljali 
združenje s Ptujskim lükom, kislim 
zeljem in kislo repo. Zanimanje 
obiskovalcev je bilo veliko. Na obeh 
sejmih smo za obiskovalce organi-
zirali tudi predstavitev integrirane 
zelenjave in degustacijo sezonske 
zelenjave.

Posvet, 3. marec 2011
Posveta »Kaj potrebuje slovenski 
pridelovalec kakovostne zelenjave za 
preboj na trg« se je udeležilo več kot 

140 udeležencev in mediji, dogo-
vorili smo se tudi za sodelovanje z 
ministrstvom. 

Objave v medijih
Integrirano pridelano zelenjavo in 
posvet smo predstavili v več kot 
20 medijih, med njimi v Večeru, 
Kmečkem glasu, reviji Gostinec, 
Demokraciji, Managerju, na Televiziji 
Maribor…

Ker želimo spodbuditi uživanje 
integrirane zelenjave med mladimi 
in njihovimi starši, smo se dogovorili 
z vrtci v okolici Maribora in v Celju 
za izvedbo 12 predstav palčka 
Skakalčka, ki bo otroke učil, zakaj je 
potrebno jesti zelenjavo. Z izvedbo 
predstav pričnemo v aprilu. Prav 
tako smo povabili k sodelavnju v 
likovnem nagradnem natečaju šole.

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 tudi sami pridružite.

V zadnjih dveh mesecih smo delali na promociji slovenske zelenjave iz 
integrirane pridelave in vaših kmetij. Nekaj utrinkov:

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

info@zelenjava-pikapolonica.si
www.zelenjava-pikapolonica.si
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Možnosti tudi v predelavi 
integrirane zelenjave  

V prejšnji številki revije smo vas se-
znanili s predelavo zelenjave, ki jo 
lahko opravljate v okviru dopolnil-
ne dejavnosti na kmetiji. Spoznali 
ste pogoje, ki jih morate pri tem iz-
polnjevati, in izvedeli, da je potreb-
no dopolnilno dejavnost na kmetiji 
priglasiti na upravni enoti in, ker 
gre za predelavo živil rastlinskega 
izvora, tudi pri kmetijskem inšpek-
toratu. Tokrat vas seznanjamo še z 
nekaterimi obveznostmi, ki sledijo 
priglasitvi dopolnilne dejavnosti. 

Po prejemu dovoljenja za opravljanje 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji s 
strani upravne enote se je potrebno 
vpisati še v poslovni register AJPES 
in oglasiti na Davčni upravi RS. 
Dohodki kmetov, ki so nosilci 
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, 
so namreč obdavčeni z davkom od 
dohodkov iz dejavnosti, ki je eden 
tistih dohodkov, ki so ob koncu leta 
obdavčeni tudi z dohodnino. Osnova, 
s katero nosilec dopolnilne dejavno-
sti vstopa v dohodninsko obdavčitev, 
se lahko ugotavlja na dva načina:

po normiranih odhodkih (70 %  •
normirano priznanih odhodkov), 

po dejanskem dohodku (razlika  •
med prihodki in odhodki).

Od izbranega načina ugotavljanja 
davčne osnove je odvisno tudi vode-
nje evidenc.

Če se nosilec dopolnilne dejavnosti 
odloči za ugotavljanje davčne osnove 
z upoštevanjem normiranih od-
hodkov, se dohodek ugotovi tako, da 
se od ustvarjenih prihodkov odšteje-
jo odhodki v višini 70 % ustvarjenih 
prihodkov. Ne glede na višino tako 
ugotovljenega dohodka je akontacija 
dohodnine med letom 25-odstotna 
(25 % od davčne osnove, torej 7,5 
% ustvarjenih prihodkov), ob koncu 
leta pa se ti dohodki obdavčijo tudi 
z dohodnino. Od ugotovljene doho-
dninske obveznosti, ki je letna davč-
na obveznost, se odštejejo med letom 
plačane akontacije davka od dohod-
kov. Če je bilo med letom plačano več 
davka. kot ga davčni organ ugotovi 
na podlagi dohodninske napovedi, 
se razlika povrne. Če pa je bilo med 
letom plačil na račun akontacij manj, 
kot znaša letna dohodninska obve-
znost, je potrebno razliko doplačati.  

V skladu z Zakonom o dohodnini lah-
ko davčni zavezanec pri ugotavljanju 
davčne osnove  zahteva upoštevanje 
normiranih odhodkov, če izpolnjuje 
naslednje pogoje:

zanj ne obstaja obveznost vode- •
nja poslovnih knjig in evidenc po 
drugih predpisih,
njegovi prihodki iz dejavnosti v  •
zadnjih zaporednih 12 mesecih, z 
vključno z mesecem oktobrom te-
kočega leta, ne presegajo 42.000 
EUR,
ne zaposluje delavcev. •

Osnova, s katero nosilec dopolnilne 
dejavnosti vstopa v dohodninsko ob-
davčitev, pa se pri vseh dopolnilnih 
dejavnostih lahko ugotavlja tudi po
 

dejanskem dohodku (razlika med 
prihodki in odhodki). Pri tem ima za-
vezanec možnost evidentirati poslov-
ne dogodke po sistemu enostavnega 
ali dvostavnega knjigovodstva.

Pomembno je vedeti, da je potreb-
no zahtevo za ugotavljanje dohod-
ka z upoštevanjem normiranih 
odhodkov vsako leto obnoviti, in 
sicer do konca novembra predho-
dnega leta. Med letom spremembe 
načina obdavčitve ni mogoče zahte-
vati. 

Dopolnilne dejavnosti v 
sistemu davka na dodano 
vrednost  

Dopolnilna dejavnost in kmetijska 
oziroma gozdarska dejavnost, obdav-
čena po katastru, se pri vključevanju 
v sistem davka na dodano vrednost 
obravnavata ločeno. 

Pri dopolnilnih dejavnostih prag za 
obvezno vključitev v sistem DDV 
predstavlja višina obdavčljivega 
prometa. Nosilec dopolnilne de-
javnosti je oproščen obračunava-
nja DDV v primeru, če v obdobju 
zadnjih 12 mesecev ni presegel 
oziroma ni verjetno, da bi presegli 
znesek 25.000 EUR obdavčljivega 
prometa – 94. člen ZDDV-1. V sistem 
DDV se lahko vključimo tudi prosto-
voljno.

Tako je lahko dopolnilna dejavnost v 
sistemu davka na dodano vrednost, 
kmetijska in gozdarska dejavnost, 
katere dohodek je obdavčen po kata-
strskem dohodku, pa izven sistema 
ali pa je opravičena do pavšalnega 
nadomestila. Lahko je tudi obratno 
ali pa sta v sistemu tako kmetijska 
kot dopolnilna dejavnost.

Jožica Krašovec, KGZS – Zavod CE

www.zelenjava-pikapolonica.si

(nadaljevanje iz  
prejšnje številke)
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Zelo nevaren škodljivec 
paradižnika

Paradižnikov molj je tujerodna 
invazivna vrsta iz družine drevesnih 
moljev (Gelechiidae; Lepidoptera). Je 
zelo nevaren škodljivec paradižnika. 
Škodo povzročajo ličinke, ki se zavr-
tajo v plodove in napadeni plodovi 
niso primerni za prodajo. Škodljivec 
se lahko zadržuje in razmnožuje 
tudi na krompirju, jajčevcu, okrasnih 
vrstah Lycopersicon hirsutum in 
Solanum lyratum in ostalih vrstah 
razhudnikovk (Solanaceae) ter samo-
niklih vrstah, kot so: pasje zelišče 
(Solanum nigrum), Solanum eleagni-
folium, Solanum puberulum, navadni 
kristavec (Datura stramonium), 
Datura ferox in tobakovec (Nicotiana 
glauca), vendar na njih ne povzroča 
gospodarske škode. Paradižnikov 
molj je predvsem škodljivec zava-
rovanih prostorov, lahko pa napa-
da tudi rastline na prostem. Pri nas 
lahko pričakujemo težave zlasti pri 
pridelavi paradižnika v zavarovanih 
prostorih, kjer lahko nastanejo velike 
gospodarske škode. Na prostem pa 
bo vrsta v Sloveniji verjetno prezimi-
la le na Primorskem.

S tem za nas novim škodljivcem smo 
se v Sloveniji prvič srečali v letu 
2009. Ker so pri širjenju škodljivca 
pomemben vir sajenje napadenih 
sadik, napadeni plodovi paradižnika, 
uporaba rabljene embalaže (zlasti 
tiste v katerih so tržili plodove iz 
drugih mediteranskih držav), mora-
mo pri pridelavi paradižnika več 
pozornosti nameniti zdravstvene-
mu stanju sadik in plodov para-
dižnika, ki ga pripeljemo na naša 
dvorišča ter čistosti embalaže.

Izvor in razširjenost 
škodljivca

Paradižnikov molj se je okoli leta 
1960 pričel širiti po Južni Ameriki. 
Z mednarodno trgovino s plodovi 
paradižnika so ga zanesli tudi v Evro-
po, kjer so ga prvič našli na sadikah 
paradižnika v Španiji leta 2006. V 
letu 2008 so njegovo navzočnost 
potrdili še na nekaj mestih v Alžiriji 
in Maroku, v južnem delu Francije in 
Italije. Doslej je bil potrjen v številnih 
državah EU ter v Libiji, Turčiji, Švici, 
Rusiji in Kuvajtu.
  
V letu 2009 je bil ta nevaren škodlji-
vec potrjen tudi v Sloveniji z ulovom 
na feromonske vabe, postavljene v 
zavarovanih prostorih. Škodljivec je 
v Sloveniji lokalno navzoč, vendar 
pod uradnim nadzorom. Zato je 
bila Fitosanitarna uprava RS dolžna 
uvesti ukrepe za omejevanje širjenja 
paradižnikovega molja. Odločba o 

nujnih ukrepih za preprečevanje 
vnosa in širjenja paradižnikovega 
molja je bila objavljena v Uradnem 
listu RS št. 54/10 in je dostopna tudi 
na spletni strani FURS oziroma na 
spletnem naslovu  
www.furs.si/svn/zvr/tuta_absoluta.
asp. Z omenjeno odločbo je poostren 
nadzor usmerjen zlasti na mesta 
oziroma enote pridelave, in sicer 
tako sadik kot plodov. Zaradi novih 
najdb v letu 2010 je bila 10. januarja 
2011 izdana odločba o spremembi 
prej omenjene odločbe z novimi 
razmejenimi območji. Na omenjenem 
spletnem naslovu so poleg odločbe in 
podatkov o tem nevarnem škodljivcu 
dostopni tudi podatki o razmejenih 
območjih v Sloveniji, kjer so žarišča 
napada paradižnikovega molja.

Opis in biologija škodljivca 

Odrasli osebki so dolgi približno 5 
do 7 mm, krila so pokrita s srebrno 
sivimi luskami s črnimi pegami na 

Paradižnikov molj (Tuta absoluta Povolny)
Iris Škerbot, KGZS-Zavod CE
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prednjih krilih. Odrasli osebki so 
aktivni ponoči in se preko dneva 
skrivajo med listi. Samice odlagajo 
jajčeca na spodnjo stran listov in 
posamezna samica lahko odloži 
skupno okrog 260 jajčec. Izlegle 
ličinke (gosenice) so najprej krem 
barve, kasneje se obarvajo zelenka-
sto oziroma rahlo roza in so dolge 
med 0,9 in 7,5 mm. Gosenice se 
zavrtajo v plodove paradižnika, liste 
in stebla skozi celotno rastno dobo 
rastline ter se v njih prehranjujejo in 
razvijajo. Ob tem oblikujejo značilne 
rove in galerije. Plodovi so napadeni 
takoj po oblikovanju, rovi v plodovih 
pa so lahko vdorna mesta za okužbo 
s sekundarnimi patogeni. Plodovi 
lahko posledično zgnijejo (dodatna 
škoda). Na listih se ličinke prehranju-
jejo izključno v sredinskem stebriča-
stem tkivu lista in puščajo povrhnjico 
nedotaknjeno, zato je zatiranje ličink 
oteženo. Rovi v listih so nepravilnih 
oblik ali galerije in lahko kasneje 
nekrotizirajo. Izvrtine na steblih upo-
časnijo rast in povzročajo zakasnjeno 
tvorbo plodov. Pri krompirju napada 
zgolj nadzemne dele (ne razvija se na 
gomoljih).

Prezimi lahko v obliki jajčec, bube ali 
odraslega osebka. V primeru, da ima 
na razpolago dovolj hrane, sploh ne 
stopi v diapavzo. Paradižnikov molj 
ima visok reproduktivni potencial. V 
toplejših razmerah, kjer paradižnik 
raste vse leto, lahko razvijejo od 10 
do 12 generacij letno. Predvidevamo, 
da lahko v naših razmerah v zava-
rovanih prostorih razvije od 7 do 8 
generacij letno.

Škoda

Količina pridelka in kakovost plodov 
se lahko zaradi napada s paradižni-
kovim moljem značilno zmanjšata 
zaradi črvivosti plodov. Izpad pridel-
ka lahko doseže tudi 100 %. V prime-
ru izvajanja specifičnih varstvenih 
ukrepov so izgube znatno nižje (1-5 
% poškodbe).

Zatiranje

V Sloveniji imamo za zatiranje tega 
nevarnega škodljivca paradižnika 
trenutno registrirana dva insekticida: 
Affirm in Steward. Ker pa je znano, 
da ima paradižnikov molj sposobnost 
razviti delno ali popolno odpornost 
na fitofarmacevtska sredstva, je zato 
zelo pomembno tudi izvajanje PRE-
VENTIVNIH UKREPOV. V zavarovanih 
prostorih je pomembna predvsem iz-
vedba tehnoloških postopkov dobre 
kmetijske prakse:

sajenje rastlin, ki so proste  •
škodljivca (najbolje domačega 
izvora),
vzpostavitev kolobarja, v katerem  •
si predstavniki razhudnikovk 
redkeje sledijo (med uničenjem 
rastlin in ponovnim sajenjem je 
potreben vsaj 6-tedenski pre-
mor),
odstranjevanje in uničenje rastlin  •
po spravilu pridelka iz zavarova-
nega prostora (po  zaključenem 
pridelovalnem ciklusu; npr. 
zažiganje ali kompostiranje na 
primernem mestu v zavarovanem 
prostoru, odlaganje na deponijo, 
ki jo je potrebno pokriti s protiin-
sektno mrežo ali folijo, ali zapira-
nje izpuljenih rastlin v plastično 
vrečo, da popolnoma odmrejo), 
namestitev protiinsektnih mrež z  •
gostoto najmanj 1 x 1 mm na vse 
odprtine zavarovanega prostora,
namestitev dvojnih vrat pri vsto- •
pu v zavarovani prostor,
opazovanje gostiteljskih rastlin,  •
uporaba feromonskih vab (v za-
ščitenem prostoru in neposredni 
okolici) in redno odstranjevanje 
ter uničenje napadenih rastlin 
(rov, ki ga v listu izjeda paradi-
žnikov molj, je drugačen od rova, 
ki ga izjedajo listne zavrtalke –  
možnost zamenjave!),
pregledovanje in odstranjevanje  •
napadenih plevelov, da prepreči-
mo razmnoževanje na alternativ-
nih gostiteljih,

pri obiranju plodov ne uporablja- •
mo rabljene embalaže iz bližnjih 
supermarketov,
med ciklusi sajenja je priporočlji- •
vo natančno oranje oziroma pre-
kopavanje (najmanj do globine 
20 cm),
izpostavljanje notranjosti rastli- •
njaka nizkim zimskim tempera-
turam.

V rastlinjakih in drugih objektih za 
pridelavo je potrebno z izvajanjem 
ukrepov pričeti takoj po ugotovitvi 
škodljivca na vabah ali na rastlinah, 
sicer ga je izredno težko zatreti. 
Zato bo obvladovanje tega škodljivca 
mogoče le z integriranim pristopom 
varstva paradižnika. Le z doslednim 
izvajanjem ukrepov bomo lahko pre-
prečili prerazmnožitev tega nevarne-
ga škodljivca v pridelavi paradižnika, 
kjer bi nastala gospodarska škoda ter 
tako omogočili vsem potrošnikom 
dostop do neoporečnih plodov.

Seveda pa je smiselno ob sumu na 
napad paradižnikovega molja za 
potrditev suma in mnenje povpra-
šati strokovnjake s področja varstva 
rastlin, saj so možne tudi zamenjave.
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Biotično varstvo rastlin s pomočjo 
entomopatogenih ogorčic
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Kaj je biotično varstvo?

Načeloma je večini poznano, da je 
narava skozi evolucijo izgradila sebi 
lastne mehanizme uravnavanja šte-
vilčnosti posameznih živalskih vrst 
s ciljem uravnavanja razmerij med 
njimi. Eden takšnih, najbolj logičnih 
in prepoznanih je prehranska veriga, 
znotraj katere je, poenostavljeno 
povedano, vsaka živalska vrsta plen 
in plenilec sočasno. V tem procesu 
je odločilnega pomena številčno 
razmerje med plenom (»škodljiv-
cem«) in pleniteljem (»koristnim 
organizmom«). Navedeno je osnova 
biotičnega varstva rastlin.

Kaj so entomopatogene 
ogorčice?

Ob besedi ogorčice ali »nematode« 
večina najprej pomisli na škodljivce 
vrtnin in poljščin, saj smo v prete-
klosti poudarjali zlasti te. Resnici 
na ljubo pa je znotraj ogorčic več 
različnih vrst. Osnovna razlika med 
»škodljivimi« in »koristnimi« temelji 
na dojemanju posledic njihovega pre-
hranskega vira za ljudi. Prehranski 
vir ogorčic je namreč lahko pridelek 
rastlin neposredno (v tem primeru 
»škodljivec«) ali pa živalska vrsta, ki 
se prehranjuje z rastlinami (kar je za 
ljudi ugodno).
Entomopatogene ogorčice (krajše 
EPO) sodijo v skupino tistih, ki za 
svoj vir prehrane in razmnoževa-
nje koristijo »škodljive« žuželke. 
Njihova prednost je velika speciali-
zacija na posamične vrste žuželk ter 
njihove razvojne oblike. Prevedeno: 
posamična vrsta parazitira zelo 
ozko omejen krog škodljivih žu-
želk, v posamičnih primerih samo 
eno vrsto. Z njihovim pravočasnim 

vnosom v tla tako dosežemo cilja-
no zmanjšanje prisotnosti ško-
dljivca pod prag škodljivosti.

Uporaba katerih 
entomopatogenih ogorčic 
je v Sloveniji dovoljena?

Zakonske regulative omejujejo upo-
rabo EPO samo na tiste vrste, ki so 
bile najdene v Sloveniji (so domo-
rodne). Njihova domorodnost je 
izkazana z uradno registracijo. Z 
ukrepom preprečujemo vnos tujero-
dnih organizmov. Ukrep je izjemno 
dobrodošel, saj z njim preprečujemo 
morebitne dolgoročne škodljive 
vplive na okolje (npr. nenadzorovano 
razmnoževanje zaradi odsotnosti 
naravnih sovražnikov, kot je bil v 
preteklosti primer vnosa koloradske-
ga hrošča).

Kako entomopatogene 
ogorčice učinkujejo in kako 
učinkovite so?

EPO so mikroskopsko majhni, 
črvičkom podobni organizmi, ki za 
svoj obstoj potrebujejo odsotnost 
sončne svetlobe (UV žarčenje je 
za njih smrtno), zrak za dihanje in 
vodo za premikanje; zato so njihov 
idealen življenjski prostor zmerno 
vlažna tla. Aktivne so v različnih 
temperaturnih območjih: veči-
na pri temperaturi tal 13 do 28°C, 
izjema je vrsta Steinernema krausei, 
ki je aktivna že pri temperaturah tal 
višjih od +5°C.
Ker so njihov prehranski vir ličin-
ke in bube posamičnih škodljivcev, 
ogorčice v razmerah, ugodnih za 
njihovo aktivnost, škodljivce ciljano 
iščejo, parazitirajo, se v njih razmno-

žujejo in zapuščajo kadaver v večjem 
številu kot pri vstopu, da bi ponovno 
iskale svoj plen. V za življenje manj 
ugodnih razmerah (prehladno/
prevroče, premokro...) se obdajo z 
zračnim mehurčkom in v njem hiber-
nirajo. Tako prežive tudi zimo.
Številčnost entomopatogenih ogorčic 
v tleh je tako povezana s količino 
prisotnega plena (ličink ali bub ško-
dljivca). Ko prehranski vir usahne, se 
število ogorčic zmanjša na osnovni 
obseg, v neugodnih razmerah pa celo 
pod njega. Usihanje prehranskega 
vira je posledica »uničenja« ško-
dljivca, lahko pa tudi dejstva, da je 
škodljivi organizem prešel za parazi-
tiranje optimalno razvojno obliko (iz 
ličink ali bub se je npr. razvil odrasel 
organizem).

Učinkovitost zatiranja škodljivcev 
s pomočjo entomopatogenih ogor-
čic je zato lahko zelo visoka (75 do 
98 %), lahko pa bistveno manjša, 
če aplikacija ni bila izvedena v 
optimalnem času in razmerah.



6www.zelenjava-pikapolonica.si

Kako entomopatogene 
ogorčice uporabljamo?

Četudi je široka uporaba v Sloveniji 
dovoljena šele krajši čas, ima v so-
sednjih državah že več kot 20-letno 
tradicijo in se je uveljavila zlasti na 
področjih, kjer je izrazito prisotna 
odpornost (rezistenca) na kemična 
sredstva, v biološki pridelavi ter pov-
sod, kjer je uporaba fitofarmacevt-
skih sredstev (FFS) za okolje in ljudi 
nesprejemljiva ali nezaželena.
Široka uporaba je narekovala razvoj 
aplikacijskih tehnik in navodil za 
uporabo do stopnje nezahtevnih 
postopkov, enakih ali primerljivih 
drugim uveljavljenim (zalivanje s 
pomočjo zalivalk, pršenje s pomočjo 
ročnih, nahrbtnih ali strojnih aplika-
torjev, s pomočjo zalivalnih siste-
mov…) in je v navodilu za uporabo 
vedno podrobno opisana.
Bistveno pri uporabi je dosledno 
upoštevanje temperaturnih omejitev 
(temperature tal ali zraka), odmer-
ka (pakiranja so vedno opredeljena 
na površino, ki naj jo s pakiranjem 
tretiramo), časa uporabe (povezan je 
s prisotnostjo občutljive oblike ško-
dljivega organizma), rokovanjem in 
pravilnim (začasnim) skladiščenjem.

Ker gre za žive organizme v inertnem 
nosilu, originalno pakiranje do upo-
rabe hranimo v hladilniku pri +5°C in 
upoštevamo rok uporabe (življenjsko 
dobo organizma).

Ali so entomopatogene 
ogorčice škodljive?

EPO so dobro raziskani organizmi 
brez negativnega vpliva na ljudi, 
živali ali okolje. Iz navedenega so 
izjemno primerne za zatiranje ško-
dljivcev na površinah, kjer je upora-
ba drugih postopkov neprimerna ali 
nezaželena: vrtovi, zelenice, igrišča, 
okrasne rastline, vzgoja zelenjave in 
sadja, vodovarstvena območja…

Čakalna doba (karence) po aplikaciji 
ni potrebna, če smo sadje ali zelenja-
vo pred zaužitjem oprali.

Kje in kako lahko 
entomopatogene ogorčice 
kupimo?

Zaradi vrste omejitev (živi organiz-
mi) se trženje entomopatogenih 
ogorčic razlikuje od trženja drugih 
pripravkov in sredstev in poteka 
v obliki neposrednega naročanja 
pri dobavitelju (METROB d.o.o.) s 
pomočjo naročniških kartic, ki so na 
voljo tudi na prodajnih mestih (npr. v 
»bioloških kotičkih« ali pri prodajal-
cih fitofarmacevtskih sredstev).

Katere entomopatogene ogorčice so v Sloveniji dovoljene in proti katerim škodljivcem 
jih uporabljamo?

TrGOVSKO imE ŠKOdljiVEc UPORAbA

Nemasys®l trsni rilčkar okrasne rastline, drevnine in grmovnice; 
pri temperaturi tal >+5°C

Nemasys®H trsni rilčkar okrasne rastline, drevnine in grmovnice; 
pri temperaturi tal >12°C in primerih močne 
prerazmnožitve škodljivca

Nemasys® 
Grow your own

korenjeva, kapusova in čebulna muha,
sovke, košeninar, mrtvaška mušica,
mravlje, pedici, rumena kosmuljeva grizlica, 
cvetlični resar, jabolčni zavijač

zelenjava in sadne vrste na vrtovih, trate

Nemasys® cvetlični resar, listne zavrtalke, mrtvaška muši-
ca, košeninar

rastlinjaki, posodovke in trate

Nemasys®c jabolčni in breskov zavijač sadne vrste

Nemasys®G vrtni hrošč, poljski in majski hrošč, japonski 
hrošč, skarabeji, orientalski hrošč

trate, vrtovi

Nemasys®P palmov rilčkar in palmov vrtač na palmah



Svetovalne 
ure in dnevi 
odprtih vrat 
Izkoristite v aprilu in maju 2011 
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!

11. april 2011 

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

Jana Bolčič, KZGS – Zavod NG •
Tel.: 05 631 04 79
Čas svetovanja: 8.00 – 10.00
Področje: Pridelava, sortiment/
tehnologije pridelovanja

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 v 
rastlinjakih…)

Dan odprtih vrat
V pisarni Združenja med 8.00 in 
13.00 uro.

9. maj 2011

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

Jana Bolčič, KZGS – Zavod NG •
Tel.: 05 631 04 79
Čas svetovanja: 8.00 – 10.00
Področje: Pridelava, sortiment/
tehnologije pridelovanja

Igor Škerbot, KZGS - Zavod CE •
Tel.: 041 426 514
Čas svetovanja: 12.00 – 14.00
Področje: Zelenjadarstvo (sadike, 
kolobar, zahteve IP, pridelava v 
rastlinjakih…)

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
Vabljeni na dogodke, ki jih bomo v 
združenju organizirali v prihodnjih 
mesecih z namenom promocije inte-
grirano pridelane zelenjave in vaših 
kmetij. 

Možnost prodaje v Planetu Tuš!
V Planetu Tuš v Mariboru, Celju, 
Ljubljani in Kranju lahko v okviru 
prireditve »Za zeleni planet« vsako 
soboto med 9.00 in 13.00 uro na 
stojnici prodajate zelenjavo iz 
integrirane pridelave. Stroškov s 
stojnico nimate. Vsi zainteresirani čim 
prej sporočite, če vas zanima prodaja.

Promocija zelenjave na tržnicah
Na tržnicah bomo aktivno izvajali 
promocijo integrirane zelenjave. 
Če želite, da izvedemo promocijo z 
degustacijo tudi na vaši tržnici in 
vam pomagamo pri prodaji, nam to 
sporočite.

Maj – junij 2011: Naravoslovni dan 
za šole

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

11. maj, Dan špargljev v Celju
V sodelovanju s Šolo za hortikulturo 
in vizualne umetnosti organiziramo 
predavanje na temo integrirane 
pridelave špargljev, ogled nasada 
špargljev in degustacijo špargljevih 
jedi. Vljudno vabljeni! Udeležba je 
brezplačna.

19. – 22. maj 2011,  Dobrote 
slovenskih kmetij na Ptuju

Ob tej priložnosti bomo na Ptuju 
kupcem predstavili integrirano 
zelenjavo združenja. Če želite 
sodelovati s svojo zelenjavo na 
dogodku ali jo prodajati, nam to 
sporočite.

20. maj 2011, Zelenjadarski dan  
v centru Maribora

V centru Maribora (na Trgu svobode) 
bomo izvedli promocijo integrirane 
zelenjave združenja z namenom, 
da vam pomagamo pri prodaji 
zelenjave. Dogajanje bomo popestrili z 
razstavo del nagradnega natečaja šol, 
delavnicami za otroke, degustacijami 
zelenjave, predavanji... Če želite na tem 
dogodku prodajati zelenjavo, nam to 
sporočite čim prej. Stojnico za prodajo 
prejmete brezplačno.

4. junij 2011, Podeželje v mestu v 
Celju in Ljubljani

V Ljubljani in v Celju bomo predstavili 
integrirano zelenjavo združenja. Če 
želite sodelovati s svojo zelenjavo 
na dogodku ali jo prodajati, nam to 
sporočite. 

AKTUALNO

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