
V času krize zaradi epidemije koronavirusa je bilo veliko govora o 
pomenu samooskrbe, glede na dejansko stanje pa so lahko kmetje 
za svojo prihodnost zelo zaskrbljeni. V teh težkih časih izolacije 
in negotovosti je besedna zveza samooskrba s hrano med 
največkrat uporabljenimi. 
Pričakovali bi, da bo z večjim povpraševanjem po domačih 
pridelkih ali živalih, odkupna cena ostala vsaj enaka ali se 
pričakovano zvišala. A se ta pri mladem pitanem govedu iz tedna 
v teden  znižuje. Podoben trend zaznavamo tudi pri ceni mleka in 
pri prašičih. Posledično se pojavljajo težave pri obsegu odkupa, ki 
ne sledi ponudbi.
Opažamo, da pri deležnikih v verigi (klavnice, trgovine), ne 
moremo govoriti o solidarnosti, kaj šele o solidarnosti do 
primarnih proizvajalcev - kmetov. Ti pridelujejo hrano v težkih 
razmerah, prav tako so izpostavljeni okužbam, so pa lahko veseli, če 
prodajo svoje pridelke, živali ali proizvode, medtem, ko v 
trgovinah in mesnicah cene za potrošnika niso nič nižje. 

Država bi lahko posegla po interventnih ukrepih na področju 
kmetijstva, gozdarstva in prehrane, ki predvidevajo določene 
omejitve pri izvozu in uvozu ob morebitnih motnjah pri 
preskrbi s hrano.
Namesto ukrepov, ki bi omejili uvoz mesa v Slovenijo, je 
ministrstvo za kmetijstvo izpostavilo povezovanje znotraj verig. 
Zelo pomembno je tudi stabilno delovanje in sodelovanje celotne 
agroživilske verige, vse od proizvajalcev – kmetov, preko zadrug, 
klavnic- dobaviteljev do trgovcev. 

Vsi členi v verigi oskrbe s hrano bi morali razumeti speci�čnost 
situacije in prevzeti svoj delež odgovornosti za reševanje 
skupnega problema.

Vlada Republike Slovenije je sprejela odlok, s katerim bodo do 
�nančnega nadomestila upravičeni vlagatelji, ki bodo v obdobju od 
13. 3. 2020 do 31. 5. 2020 dali v zakol, odpremo ali izvoz govedo 
starejše od enega leta. Znesek pomoči znaša 100 evrov za žival, 
najvišji znesek pomoči na upravičenca pa znaša 10 tisoč evrov.

Govedoreja je najpomembnejša kmetijska panoga v Sloveniji, zato 
so podpore rejcem v teh težkih časih nujne, saj so rejci ostali brez 
trga tako doma kot pri prodaji v tujino.
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Problema se zavedamo tudi zadruge, katere smo preko 
Zadružne zveze Slovenije podale predlog ukrepov, s katerimi 
bi država pomagala kmetom nadomestiti �nančni izpad 
dohodka pri prireji govejega mesa. 



JEČMENOVA GOLA SNET  (Ustilago nuda),
FUZARIOZE KLASA (Fusarium spp.)

Ukrepi v posevkih ječmena so v večini zaključeni. Srečujemo se, 
predvsem na lahkih tleh, s slabo razraščenimi rastlinami, od 
katerih visokih pridelkov ne gre pričakovati. 

Se pa v posevkih v letošnjem 
l e t u  m o č n o  p o j a v l j a 
Ječmenova gol a  snet 
(Ustilago nuda). To lahko 
pripišemo setvi domačega, 
slabo razkuženega semena. 
Prav  ob preg le du teh 
posevkov, v primerjavi z zdravimi, se lahko prepričamo, kaj  pomeni 
setev profesionalno dodelanega, certificiranega semena 
uveljavljenih  semenarskih hiš oz. dodelovalcev.

Bolezen se prenaša z okuženim semenom in je na posevku 
opazna šele takrat, ko rastline klasijo. Okužene rastline rastejo 
hitreje, so bolj temnozelene,  klasijo prej, so višje in jih zato 
hitreje opazimo. V zrnih teh se nahajajo črne spore. Ko zrna 
počijo, opazimo črn, sajast klas, ki s sporami okužuje sosednje 
rastline. Za okužbo so dovzetnejše sorte, ki bolj odprto in dlje 
časa cvetijo.

Glivo lahko zatiramo samo z razkuževanjem oz. tretiranjem 
semena s sistemičnimi fungicidi, zato svetujemo, da uporabite 

samo razkužen, certificiran semenski material.

V posevkih pšenice so v teku škropljenja proti žitnemu 
strgaču. Tudi pridelovalci, ki pšenico s fungicidom proti 
boleznim v sezoni obvarujejo 3x , so v večini drugo škropljenje, 
predvsem proti septoriam, rjam, pepelovki, že opravili. Čaka 
jih še tretje, zadnje, s katerim zaščitimo klas pred vdorom 
glivičnih bolezni. 

V času, ko se srečujemo z mokrim, nekoliko hladnejšim 
vremenom, ugodnim za razvoj glivic iz rodu Fusarim,  je 
potrebno izbrati fungicide, ki prvenstveno zavirajo razvoj te 
glive, ki nam lahko ob neustrezni zaščiti precej zniža kvaliteto 
pridelka. Glive iz rodu Fusarium namreč  izločajo 
mikotoksine, ki so strupeni že v manjših količinah. Do 
najmočnejših okužb klasa pride ravno v času cvetenja pšenice, 
še posebej ob hladnejšem in mokrem vremenu.

Varstvo pred glivicami iz rodu Fusarim predstavlja poleg 
škropljenja še sklop drugih ukrepov, kot je primeren kolobar, 
kjer žita ne sledijo koruzi in kvalitetna obdelava tal z 
zaoravanjem rastlinskih ostankov. Glede škropljenja, najboljše 
rezultate dosežemo s preventivnim škropljenjem (fungicid na 
klaskih že pred okužbo) v času začetka cvetenja pšenice. 
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