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V kmetijskem sektorju smo v zadnjih dveh mesecih priča 
burnim dogajanjem. 

Pod okriljem zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS 
se je zgodila t. i.  mesna konferenca, kjer je svojo študijo o stanju 
in izzivih oskrbnih verig z mesom predstavil dr. Aleš Kuhar. 
Zaskrbljujoč je podatek, da so deleži mesa domačega porekla na 
domačih policah zelo nizki glede na višino samooskrbe. 
Razmere v živinoreji so na dolgi rok , kot pravi dr. Aleš Kuhar, 
zelo neugodne. Prireja mesa v Sloveniji se je skupno zmanjšala za 
10%. Največje znižanje beležimo pri prašičih, in sicer za 50%, 
prireja perutninskega mesa se je povečala za tretjino, prireja 
mesa govedi pa za 2%. Najbolj zaskrbljujoč  je podatek, da je 
delež domačega porekla mesa na evidentiranem trgu 20%, ob 
tem da se krepi izvoz mesa in izdelkov, po drugi strani pa se 
srečujemo z velikim uvozom prašičjega mesa.

Glede govejega mesa je delež mesa domačega porekla na 
evidentiranem trgu pod dve tretjini, dobro polovico izvoza so 
žive živali. Po besedah dr. Kuharja  govedoreja ostaja 
»nebrušen diamant slovenskega kmetijstva« glede na naravne 
danosti, ki jih ima ta sektor. Zaradi izpada v gostinstvu, kot 
posledice epidemije, so se znižale odkupne cene, zastal je izvoz.
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Drugače pa je z maloprodajnimi cenami v trgovini. Beleži se, da so 
se  odkupne cene govejega mesa znižale za 10 – 15%, klavnice so 
svoje maloprodajne cene zvišale za 10, trgovine pa celo za 20%.

Glede na zgornjo temo ne čudi, da je bilo glavno sporočilo 
letošnjega drugega regionalnega posveta za zadružnike, ki je 
tudi tokrat potekal preko spletne platforme,  kjer je razpravo 
odprlo predvsem področje novih investicijskih ukrepov v 
prehodnem odboju pred začetkom novega obdobja skupne 
kmetijske politike ter masne bilance, k uvedbi katerih bo 
Republika Slovenija pristopila z namenom zagotavljanja večje 
sledljivosti porekla živil, misel »Dobiček naj se s konca verig 
premakne h kmetu«.

Zgodila pa se je aprilska pozeba, ki za vse pridelovalce sadja in 
zelenjave pomeni katastrofo. Ponovno se je izrazilo, kako smo 
ranljivi pred vedno pogostejšimi naravnimi odmiki. Na žalost se 
je iz prakse v sadjarski pridelavi  dokazalo, da je edina učinkovita 
zaščita pred pozebo le  orošanje. 

Končno se bo lahko začela setev koruze, ki se je zaradi posledice 
vala hladnega zraka, ki je zajel vso Evropo, časovno precej 
zamaknila. Upajmo, da bodo pridelki jesenske in spomladanske 
setve vsaj blizu lanski dobri letini po kvaliteti in količini, 
odkupne cene pa višje od lanskih.

Uredniški odbor



SETEV KORUZE
Ob pogledu nazaj, v leto 2020, ko je bila setev koruze na 
nekaterih kmetijah že končana, drugod pa v polnem teku, se 
letošnjo sezono srečujemo s popolnoma novo situacijo. Kmetje, 
tudi tisti, ki so nameravali sejati zelo zgodaj, so še vedno v 
pričakovanju toplejšega vremena, ki bi omogočalo segrevanje 
zemlje vsaj nad 8°C. 

Koruza je poljščina, pri kateri toplota in vlaga zelo vplivata na 
višino pridelka. Dobra priprava tal za setev, dovolj toplote in 
vlage omogočajo hiter in enakomeren vznik ter hiter 
mladostni razvoj koruze. Najhitrejši vznik koruze lahko 
pričakujemo, ko so tla do globine 5 cm segreta nad 10°C in 
vsebujejo dovolj vlage.

Velike količine padavin v obliki nalivov v kombinaciji z 
močnimi osončenji in vetrom povzročajo izpiranje dušikovih 
gnojil in močno zaskorjenost posevkov. Plast skorje onemogoča 
normalen razvoj koreninskega sistema in ovira mladostni razvoj 
posevkov, zato je tla nujno potrebno prezračiti.

Hladno obdobje po vzniku koruze predstavlja stres za 
rastl ino, rastl ina zaostaja v razvoju in je dalj  časa 
izpostavl jena ne varnosti  propadanja  zaradi  ta lnih 
škodljivcev ter ima slabšo konkurenčno sposobnost v 
primerjavi z večino vzniklih plevelov.

Prednost v teh primerih ima zagotovo seme, ki je že tretirano z 
insekticidom. Takšno seme je zavarovano pred zgodnjimi 
napadi talnih škodljivcev, predvsem strun, prav tako je 
omogočena varnost semena in vzniklih rastlin pred pticami. 
V zgodnjem mladostnem razvoju je koruza tudi najbolj 
občutljiva na temperaturna nihanja. Primeren ukrep v tem 
obdobju, še posebej če so tla zbita in je založenost z organskimi 
hranili slaba, je rahljanje. 
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Že pred setvijo poskrbimo za zadostne količine dušika in 
fosforja  »pod semenom« koruze, kar zagotavlja dobro 
ukoreninjenost, hitro mladostno rast ter dober sklop 
posevka. Ker je zlasti fosfor v tleh zelo nemobilen, je 
pomembno, da se nahaja neposredno ob korenini in 
laskih koruze. (rdeče rastline ob nedostopnem fosforju). 

Ne smemo pozabiti, da je koruza okopavina, zato jo 
strojno okopavamo in na ta način preprečimo 
izhlapevanje vode iz tal (posebej še v sušnih obdobjih), 
ter izgubo dušičnih gnojil, ki jih z rahljanjem zemlje 
zadelamo v tla.

Zaskorjena tla po obilnih padavinah






