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TRENUTNO STANJE potrošnika. S primernim osveščanjem, kot so 
Slovenska prašičereja se je znašla tako rekoč v neformalna druženja in pa skozi izobraževanja je 
nezavidljivem položaju. Na problem neprilagojenosti potrebno rejce prašičev ponovno povezati. 
slovenskega kmetijstva ob vstopu v evropske Po letu 1990 je bila prašičereja v Sloveniji razdeljena na 
integracije so nas takrat opozarjali agrarni ekonomisti. velike farme in zasebno rejo na kmetijah. S privatizacijo 
Upali smo, da temu ni tako, ampak se je izkazalo, da je se velike farme prišle v privatno last, vendar se nikakor 
bil strah upravičen. Velik problem, ki se takrat  ni kazal nismo mogli poenotiti glede skupnega nastopanja ali 
v takšni obliki, je bila neprilagojenost slovenske sodelovanja. Na kmetijah smo vzpodbujali vzrejo 
predelovalne industrije. Poleg tega pa je država plemenskega materiala in kar precej vlagali v to 
vzpodbujala, preko evropskih razpisov, gradnjo velikih proizvodnjo. V široko rejo prašičev ali t.i. prirejo 
industrijskih klavnic. Proizvodnja prašičev je v Sloveniji pujskov ali pitancev pa smo vlagali bolj malo. Po vsem 
tako upadla, da danes dosega komaj zavidljivih 35 % tem se je zgodilo to, kar je bilo neizbežno-sistem je 
samooskrbe. Prašičerejci so postali nezaupljivi, kolapsiral.
nepovezani in razpeti med številnimi organizatorji 
proizvodnje.  V zadnjih letih prihaja celo do tega, da PREDLOG ZA VZPOSTAVITEV 
nam skušajo poroizvodnjo organizirati sosedje POVEZANOSTI SLOVENSKE PRAŠIČEREJE.   
(Avstrijci). Problem celotne situacije v panogi je precej V kolikor želimo ponovno postaviti  in zagnati 
kompleksen. slovensko prašičerejo in jo dvigniti na višji nivo,  

moramo začeti od spodaj. Prvo in osnovo je da 
zagotovimo odkup vseh kategorij prašičev (pitanci,  
težki pitanci, pujski, izl. plemenske svinje) v Sloveniji. 
Zato pa potrebujemo mesno-predelovalni obrat, ki je 
pripravljen in ki zna iz tega tudi nekaj narediti.  Vse naše 
klavnice se obnašajo kot industrijske klavnice po 
modelu nemške ali danske industrije. Zgled za razvoj 
naše prašičereje  naj nam bo švicarski model ali pa 
morda italijanski.  Model, ki temelji na manjših rejah, ne 
pa na industrijski prireji. Torej model, ki skuša manjše 
rejce povezovati, predvsem pa jim nuditi možnost za 
rast. S tem ko bomo začeli z odkupom vseh prašičev, ki 
se pojavijo na slovenskem trgu bomo začeli pridobivati 
na zaupanju, ki se bo gradilo po vertikali navzgor. 
· Osnova za začetek – vspostavitev slovenske prireje 

S pomočjo Zadružne organizacije kot krovne prašičev je soglasje mesno-predelovalnega obrata, da je 
organizacije vseh zadrug v Sloveniji, lahko pristopimo k pripravljen vršiti odkup prašičev vseh kategorij, ki se 
reševanju nastale situacije. V svetu se je pokazal pojavijo na tržišču po dogovorjenem modelu, ki temelji 
zadružni sitem kot najbolj zanesljiva oblika na evropskem plačilnem modelu. To je model katerega 
povezovanja primarne proizvodnje vse naprej do v Sloveniji uporabljajo tak rekoč vse klavnice. 

MOŽNOST, ZA PONOVNO »OŽIVITEV« PRAŠIČERJE V SLOVENIJI,
PREKO ZADRUŽNEGA SISTEMA
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Z zelenimi deli v vinogradu uravnavamo in oskrbujemo stene, ter tako dosežemo učinek pri kvaliteti grozdja. 
listno površino na trti. Z zelenimi deli neposredno Zalistnike odstranimo čim prej, ker so tako rane manjše in 
usmerjamo razvoj in rast trte. se hitreje zacelijo. V zgornjem delu mladik lahko 

zalistnike pustimo, saj samo zadostna listna masa na trsu 
Med zelena dela spadajo: da več sladkorja v grozdnem soku. V zgornjem delu trsa 
- pletev ( s pletvijo določimo število mladik na trti) lahko zalistnike tudi prikrajšujemo na 2 – 3 liste 
- spravljanje mladik med žice (pinciramo).
- odstranjevanje zalistnikov Odstranjevanje listja v coni grozdja opravimo tam kjer je 
- krajšanje mladik velika bujnost in zasenčenost. Tukaj pazimo, saj ima vsaka 
- odstranjevanje listov v coni grozdja sorta drugačne zahteve in ukrep izvajamo selektivno po 
- redčenje grozdja sortah. Pri odstranjevanju listja v coni grozdja moramo 
- vršičkanje upoštevati možnost ožigov in nevarnost poletnih neviht s 

točo. Pri nekaterih sortah ( sauvignon, renski rizling) je z 
Pletev je večina vinogradnikov že opravila, naslednje odstranjevanjem listja boljše počakati do faze zorenja 
opravilo je spravljanje mladik med žice in odstranjevanje jagod. Tudi pri ostalih sortah se priporoča postopno 
zalistnikov. Mladike morajo biti čim bolj enakomerno odstranjevanje.
razporejene na oporo. Mladike naj rastejo čim bolj Pravilno in pravočasno opravljena zelena dela v 
pokončno, ker poševna rast lahko povzroči močnejšo rast vinogradu pripomorejo k manjši okužbi z boleznimi in 
zalistnikov. omog oča jo  t eme l j i t e j šo  i zvedbo zašč i t e  z  
Odstranjevanje zalistnikov je najpomembnejše v coni fitofarmacevtskimi sredstvi.
grozdja, ker tako izboljšamo zračnost in osvetlitev listne Orešnik Ivo

VINOGRADNIKI – PRAVILNO IN PRAVOČASNO OPRAVLJENA 
ZELENA DELA V VINOGRADU IZBOLJŠAJO KAKOVOST GROZDJA

· Odkup vršijo obstoječe zadružne enote po vsej dodatne bonitete-vzpodbude. Zadruga pridobiva 
Sloveniji, na način kot je bil vzpostavljen od sedaj – status, kjer se v celoti vrši oskrba kmetijskega 
koordinacija na nivoju Slovenije. gospodarstva.
· Preko zadrug se začne osveščanje ljudi za krepitev V zgoraj napisanem je  orisano stanje in pa predlog za 
skupnega odkupa, katerega nadgradnja je dolgoročna nov način povezovanja in dolgoročnega sodelovanja 
vzpostavitev blagovne znamke. Pomen »slovensko slovenske prireje prašičev.  
–lokalno pridelano-domače«, mora postati priložnost Jasno je, da je to projekt, ki ni enostaven. Vendar pa je še 
tudi za slovensko prašičerejo. čas in morda ravno sedaj priložnost, da skušamo 
· Proizvajalci prašičev pitancev morajo ponovno dobiti prašičerejo pripeljati na pot uspešne panoge, ki mora 
vpliv na soodločanje pri rejskem programu, oziroma imeti pomemben prostor v slovenskem kmetijstvu.  
pri nabavi plemenskega materiala. 
· Dolgoročno je potrebno razmišljati tudi o (Povzetek iz seje UO ZZS in odbora za prašičerejo ZZS)
povezovanju rejcev in bančnega sistema, ki mora 
aktivnim članom zadružnega sistem nuditi neke Marjan Hergan, predesnik KZ Ptuj
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