
MESO TAKO ALI DRUGAČE……..
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Aminokisline so nujno potrebne za življenje ljudi. To velja za 
osem aminokislin in še za štiri pri otrocih, ki teh štirih 
aminokislin ne morejo sami sestaviti v zadostnem obsegu. 
Ostalih osem aminokislin lahko sestavimo sami.

Beljakovine živalskega izvora dobimo še iz mleka, mlečnih 
izdelkov in jajc. Beljakovine lahko dobimo tudi iz rastlin, ki pa 
niso v najbolj ugodni sestavi in so običajno vezane na uživanje 
precej ogljikovih hidratov. 

Med kupci hrane in kmeti, ki hrano pridelujejo, je nasprotje. 
Nasprotje finančne narave. Največkrat ne gre za bližnje nasprotje, 
razen kadar ljudje kupujejo hrano, v našem primeru meso – 
beljakovine, neposredno pri živinorejcu. Običajno gre za verigo v 
prehrani: pridelava, predelava in trženje, ki je posledica 
zgodovinske delitve dela med ljudmi in s tem naše večje 
učinkovitosti.

V precejšnjem delu dogajanja pri nakupu mesa torej ne pride do 
neposrednega nasprotja med kupcem in prodajalcem, ampak do 
posrednega, saj sta vmes še odkupovalec živih živali in klavec (tudi 
prevoznik je vmes, a ta neposredno ne vpliva na ceno mesa).

V Sloveniji je nasprotje zaostreno, saj pri govejem mesu kmetje že 
nekaj desetletij dobivajo samo 60-70 odstotkov lastne cene, 
ljudje, ki to meso kupujejo, pa plačujejo dokaj visoko ceno za 
slabšo kakovost.

Izdelki iz mesa nimajo veliko lepše usode. Najboljše domače živali 
iz Slovenije gredo v klanje v tujino, ker tam naši kmetje dosežejo 
višjo ceno za visoko kakovost. Včasih se to meso visoke kakovosti 
celo vrne k slovenskemu odjemalcu, na žalost po višjih cenah. 
Obstajajo znatne razlike med različnimi vrstami domačih živali 
oziroma med vrstami njihovega mesa.

Zakaj je slovensko meso dobro in zelo čislano tako pri Italijanih 
kot pri Avstrijcih? Nekaj gre na račun slovenske ekološke reje 
domačih živali, nekaj na račun našega (še vedno) zmernega 
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pitanja. To se pozna na okusu mesa. Počasna rast pomeni več 
okusa. Stvar deluje tako pri pitanju živali kot pri pridelavi krme.

Hitreje kot rastline rastejo, manj mineralov vsrkajo in manj so 
okusne. Taka krma in intenzivno pitanje resno zmanjšata okus 
mesa. Ko RTV Slovenija prikazuje oddaje o »škodljivosti« mesa, 
prikaže ameriška pitališča s par deset tisoč pitanci na majhnem 
prostoru – tako imenovana  pitališča, ki temeljijo na »feedlot«
krmi iz žitaric. V Sloveniji takih pitališč nimamo, medtem ko 
imamo veliko pitanja prežvekovalcev na paši.

Travnatega sveta, je  kljub precejšnemu zaraščanju, v Sloveniji še 
veliko.  Veliko kmetijske zemlje  pri nas se nahaja na strmih legah, 
neprimernih  za pridelavo žit, v nasprotju s kmetijsko zemljo v 
sosednjih državah.
 
V današnjih pitališčih goveda dosegajo kmetje v tujini tudi do 
2500 g prirasta žive teže na dan, na paši so ti prirasti samo okoli 
1000 g na dan. To je  počasnejša rast in primerno več okusa v 
mesu.

Podobno velja za druge prežvekovalce, kot so ovce, koze, ali druge 
jedce trave, kot so konji in kunci, da omenimo samo najbolj 
pogoste vrste domačih živali pri nas, primerne za rejo na travinju. 
Taka reja izboljšuje humus v zemlji in s tem rodovitnost prsti.

Slovenija je torej »obsojena« na samooskrbo s proteini iz 
travinja preko prežvekovalcev oziroma preko domačih živali, 
katerih pretežni del krme sestavlja trava.

O mesu ostaja preprosto dejstvo: človek je vsejed že nekaj deset 
tisoč let. In dva ali trije pravilno pripravljeni junčji zrezki na teden 
zelo izboljšajo razpoloženje v družini. Enako velja za dobro 
pripravljeno jagnjetino in kozličevino, kakor tudi za rdeč kraški 
pršut ali za zlatorumeno zapečenega piščanca.

Roman Belšak



GNOJENJE OZIMNIH ŽIT
Na območju severovzhodne Slovenije v zadnjih letih ni več 
zime v pravem pomenu besede.  Zime so milejše in skoraj brez 
snega. Tako se dogaja tudi z letošnjo zimo. Za ozimine je 
namreč zelo pomembno, da so čim daljše obdobje prekrite z 
zračno snežno odejo. Po pregledu posevkov v začetku februarja 
je lepo razvidno, v kakšnem stanju so glede na čas setve. Zgodaj 
posejani posevki v jeseni so danes v dosti boljši kondiciji kot pa 
posevki, ki so bili posejani kasneje. Tukaj pride tudi do 
pomembne povezave z odločitvijo, kateri hibrid koruze bomo 
sejali spomladi, da bo v jeseni njiva ob pravem času prazna za 
uspešno jesensko setev. Danes je  za nas, kot pridelovalce žit,  
prva naloga, da se pregledajo posevki in sicer vsaka parcela 
posebej, ter se pripravi plan gnojenja. 

Vsi tisti, ki niste jeseni opravili osnovnega gnojenja žit, to 
naredite takoj, ko bodo rastišča dovolj suha za strojno 
trošenje, na težjih in mokrih zemljiščih pa bo letos potrebno 
izvesti na zmrznjena tla. Uporabimo  naslednja gnojila: 

v količini 300-450 kg/ha.

Pri NPK, ki imajo manjšo vsebnost dušika (N), bi bilo dobro 
dodati 100-150 kg dušikovega gnojila KAN, da zadovoljimo 
potrebe po dušiku. Za uspešno aplikacijo je priporočljivo 
gnojilo trositi ločeno. 

Pri posevkih, kjer je vidno pomanjkanje kalcija, lahko še 
dodatno uporabimo �zikalno - kemični izboljševalec tal 
KALKORN S.

Pridelovalci, ki ste osnovno gnojenje opravili že v jeseni, kar je 
tudi priporočljivo, izvedite prvo dognojevanje žit z dušikom 
takoj, ko se temperatura dvigne nad 5 stopinj Celzija (to je prag, 
ko se prične rast rastlin). Odmerek dušika je odvisen od 
pričakovanega pridelka. Prvo dognojevanje je tisto, ki pogojuje 
pridelek ob žetvi. Verjetno ste nekateri določene posege glede 
gnojenja že opravili takoj po 15. februarju, ko  je to zakonsko že 
dovoljeno. Jutra so bila dovolj hladna, da se je dalo po 
zmrznjenem rastišču opraviti delo brez gaženja, posebej na 
težjih zemljiščih.Včasih moramo  kako delo opraviti proti 
pravilom in tudi pozabiti nekaj kilogramov dušika.

Za prvo dognojevanje ozimne pšenice zadostuje   40-70 kg/ha 
dušika, za ostala žita pa se priporoča odmerek 40-60 kg/ha. Pri 
prvem dognojevanju uporabljamo dušikova gnojila v nitratni 
obliki, saj so hitro delujoča: 

Drugo dognojevanje opravimo, ko na rastlinah otipamo eno 
do dve kolenci oz. so rastline visoke okrog 15 cm. Odmerek pri 
pšenici je med 40-60 kg/ha dušika. Pri drugih ozimnih žitih pa 
je odmerek dušika za 10 kg nižji in se giblje med  30-50 kg/ha. 
Drugo dognojevanje vpliva na razvoj klaskov in cvetnih zasnov 
v klaskih. Za določitev natančnejšega odmerka dušika si 
pomagamo z uporabo hitrega rastlinskega nitratnega testa, ki 
temelji na koncentraciji nitratov v rastlinskem soku rastlin. Pri 
drugem dognojevanju uporabljamo gnojila, ki so stabilizirana 
in imajo podaljšano delovanje. Ta so: 

NPK 15:15:15
NPK 6:12:20+ 6Ca+ 2Mg +16,5SO3 
NPK 6:12:24 + 7S 
NPK 5:15:30 
NPK 6:10:18 + 6Ca + 2Mg + 16,5 SO3
NPK 7:20:30

KAN 27% N 
NOVATEC Nitrorize 32% N
Pri slabših posevkih odmerek gnojila nekoliko 
povečamo.

UNIKO 25,5 N + 44 SO3 
N-GOOO 26  
AMONIJEV SULFAT 20N + 24S 
AMONIJEV SULFONITRAT ASN 26N + 15S
NEXUR 46% N 
UREA 46% N 



Za dobro kakovost zrnja pšenice je potrebno tretje 
dognojevanje v obdobju od klasenja do cvetenja. S tretjim 
dognojevanjem podaljšamo nalivanje zrn, povečamo težo zrn 
in vsebnost beljakovin. Za tretje dognojevanje se priporoča 30-
50 kg/ha dušika. Uporabimo lahko :

Skozi rastno dobo žit lahko uporabljamo foliarna gnojila 
kakor tudi biostimulatorje rastlin različnih proizvajalcev in 
se ravnamo po njihovih navodilih. Ne smemo pozabiti, da 
sta elementa žveplo (S) in kalcij (Ca)  četrti in peti 
najpomembnejši element v rastlinski proizvodnji.

Za uspešno oskrbo žit in s tem dober in kvaliteten pridelek 
imamo pri KZ Ptuj vsa zgoraj omenjena mineralna gnojila 
na zalogi po konkurenčnih cenah. Za dodatna pojasnila pa 
se oglasite pri vodjih PZ.

Rudi Meško, ing. agr.

PRATIKO 20,6 N + 58 SO3 ali 
KAN 27% N.

SEMENSKI KROMPIR 

Glede na jedilno kakovost krompirja ločimo štiri kuharske tipe: 
tip A (za solate in pečenje), tip AB (za solate, pečenje in 
praženje), tip B (za praženje in pire) in tip BC (za praženje, pire 
in cvrtje).

Pred sajenjem krompirja velja upoštevati naslednja 
priporočila:

-  Sadite potrjeni semenski krompir, ker le zdravo seme 
zagotavlja predpogoj za kakovosten pridelek.

-  Semenski krompir si nabavite dovolj zgodaj, čim prej 

zlasti zgodnje sorte.
-  Za saditev zgodnjih sort krompirja priporočamo nakup 

debelejših gomoljev.
-  Za zgodnejši pridelek svetujemo nakaljevanje gomoljev 

pred saditvijo.
-  Krompir lahko sadite, ko je temperatura tal 8°C ali več.
-  Po sajenju posevek pokrijte z vrtno kopreno, da ga 

zaščitite pred nizkimi temperaturami.

ZGODNJE SORTE SREDNJE ZGODNJE SORTE SREDNJE POZNE SORTE POZNE SORTE

ADORA  (AB) ARIZONA (AB) DESIREE (B) AGRIA (BC)

ANUSCHKA (AB) BELMONDA (AB) MOZART (AB) JELLY (B)

ARROW  (AB) CONCORDIA (B) RED FANTASY (AB) KIS SORA (A)

CASABLANCA (AB) CONSTANCE (AB) ROMANO (B) MOZART (B)

COLOMBA (AB) ESMEE (AB) RUDOLPH (AB) MONTE CARLO (AB)

KIS SLAVNIK (AB) MARABEL (AB) SOLARA (A)

KRESNIK (A) NATASCHA (B)

MARIS BARD (AB) LARISA (AB)

PRIMURA (AB) ELFE (B)








