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FFS
Je to kratica, ob kateri nas strese in nas
postane strah, kaj neki le jemo, ali pa je to
le pomagalo pri kmetovanju, čebelarjenju?

lahko rečemo, da le niso vse skrivnosti
modernega kmetijstva zgolj in le v obilni
uporabi FFS - fitofarmacevtskih sredstev.
Resnica in dovolj pridelane hrane po
mojem mnenju temelji v času modernega
življenja na kompromisih.
Pravilna uporaba FFS je predpisana s strani
državnih služb. Ob upoštevanju navodil in
ob skrbnem delu je uporaba FFS dokaj
varna. Pravilna uporaba FFS zagotavlja
varno okolje, pridelavo zdrave hrane in
ohranjanje pestrosti življenja, ki velja v naravi. Trdimo lahko, da so zakoni oz. predpisi
dobri, le upoštevati jih je potrebno (nož je
krasno orodje za rezanje salame in kruha, v
rokah nekoga pa je lahko morilsko orožje).

Posledice po jesenskem herbicidu nepravilna uporaba.
Verjetno je zelo pomembno, na katerem
bregu stojimo in kakšno stališče smo si
postavili za kmetovanje v modernem življenju. Enostavno je leporečiti in saditi
rožice, ko pa postanemo malo realnejši,
ugotovimo in dojamemo, da smo vsi ujeti v
moderen, standardu primeren način življenja. Lepo je uporabljati vse moderne
iznajdbe, biti vsak dan sit in dobro nahranjen, se voziti v dobrem avtu ter hkrati zagovarjati stari in idiličen način kmetovanja. Z
naravi prijaznim kmetovanjem so se v svoji
mladosti srečevali naši starši, bili pa so,
zaradi razmer, večkrat lačni kot siti. Del
resnice pa domuje na drugem bregu in
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Pravo resnico o naravnih zakonitostih
pozna na srečo samo in le narava. Narava
še vedno drži vse vzvode in pravila delovanja v svojih rokah. Človek se ji s svojo
pametjo kar smelo približuje in jo delno tudi
že obvladuje, popolnoma pa je ne bo
obvladal nikoli. Tudi pri razvoju in uporabi
FFS je rezultat podoben. V varnost uporabe
FFS poskušamo vgraditi vse varovalke
varne uporabe, a žal nikoli ne bo mogoče
predvideti prav vseh okoliščin za popolnoma varno uporabo. Vedno se po določenem
času pokažejo še kakšne skrivnosti,
kakšen nepredvidljiv dejavnik, ki povzroča
določene anomalije pri delovanju. Zato je
toliko bolj pomembno, da uporabniki FFS
ne kršimo pravil in uporab-ljamo samo
dovoljena sredstva, to so trenutno dovoljena za delovanje proti določenim boleznim
in škodljivcem. Nekateri uporabniki žal prehitevajo sami sebe in z uporabo nedovoljenih pripravkov, s svojo "pametjo", mečejo
slabo luč na celotno kmetijstvo, na vse, tudi
na poštene pridelovalce hrane. Potrošnik si
zaradi takih "pametnjakovičev" ustvarja,
tudi s pomočjo medijev, zelo negativno sliko
o pridelavi hrane v Sloveniji. Vsi ti
prekrškarji si po mojem mnenju, poleg vseh
uradnih sankcij, zaslužijo tudi cehovsko
opozorilo in ostro kritiko.

način se bo žalostna situacija (mrtve
čebele) razjasnila in ne bo več, vsaj na tem
mestu, prihajalo do natolcevanj in
obtoževanj kar vsevprek. Moti me predvsem pranje umazanega perila med kmetijci in čebelarji prek medijev, ki si s tem
prek naših hrbtov dvigujejo gledanost,
predvsem pa žal vse prevečkrat ne ponudijo prave razlage za nastali problem.
Kmetijci in čebelarji bi si morali začrtati pot
za skupno bivanje in uspešno sodelovanje,
ne pa se nesmiselno obtoževati vsevprek
ali se celo iti vojno. Takoj se je žal pokazalo, da od medijskega izpostavljanja nima
koristi prav nihče. V vzorcih umrlih čebel so
se našli grehi kmetijcev in tudi čebelarjev,
to pa nas je zelo očrnilo pred očmi javnosti
- tako ene kot druge. Nezaupanje v
Sloveniji pridelano hrano je vse večje, žal
pa se s tem širi (velikokrat neupravičeno)
zaupanje v hrano, pridelano na ostalih koncih sveta. Vemo pa, da je tehnologija
pridelave hrane enaka skoraj po celem
svetu. Vsi, kmetijci in čebelarji, imamo pri
delu obilo problemov z boleznimi in
škodljivci, zato naj med nami vlada strpnost in umirjen dialog, ker nam je vsem
jasno, da bomo morali tudi v prihodnosti
kmetovati skupaj in ne eden mimo druge-

Je to posledica nepravilne uporabe FFS?

Naj se dotaknem še medijsko zelo
odmevnega
pomora
čebel
na
domžalskem koncu. Upam da bo rezultat
analiz jasen in nedvoumen. Samo na tak
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ga. Cilj nam je vsem jasen. Hrano ne
pridelujemo le za sebe, temveč za prodajo
predvsem domačemu kupcu, ki nam mora
zato zaupati. Mi pa ga ne smemo
razočarati z neustrezno hrano, pa naj bodo
to med, sadje ali zelenjava.
V sadovnjaku opazujemo zdravstveno stanje naših grmov in dreves, to opazovanje pa
naj nas usmeri v tvorno reševanje problemov. Toplo vreme v maju je pospešilo razvoj
pepelastih plesni, ki veselo kraljujejo na

Pastirica.

letos zraslih vršičkih. Vse obolele poganjke
redno izrezujmo in odstranjujmo iz nasada,
ob močnem napadu pa drevesa po izrezovanju obolelih poganjkov tudi poškropimo.
Delno dobro delovanje na plesni imajo strobilorinski pripravki. Največjo pozornost
posvetimo plesni po končanem obiranju, saj
so vse letošnje okužbe prezimile v lanskem
brstu, zato je letošnje odstranjevanje plesni
nadvse pomembno.
V toplem vremenu se zelo razširijo tudi
insekti, predvsem uši. Pazimo predvsem
na mokasto in krvavo uš, saj ti dve vrsti uši
povzročata veliko škodo. Zaradi mokaste
uši se listi zvijejo, zmanjša se listna površina, plodiči, poškodovani od mokaste uši,
pa se ne razvijajo in ne dozorijo. Škropljenje je težavno, ker so uši dobro skrite v zvitih listih in zato škropivo le stežka prodre
do škodljivca. Okužene poganjke dobro
omočimo s kar veliko količino škropiva.
Podobne probleme povzroča tudi krvava
uš, ki se najraje naseli na vse rane,
povzročene pri obrezovanju ali na rane, ki
nam jih je prejšnje leto povzročila toča.
Zatiranje krvave uši je zapleteno, ker je uš
obdana z belo "vato", ki jo dobro ščiti pred
škropivom. Pri škropljenju je tudi v tem
primeru potrebno dobro omočiti vsa
mesta, kjer se bohoti uš.

V sadovnjaku je sedaj idealen čas za zatiranje plevelov pot krošnjo drevesa ali grma.
Priporočam uporabo herbicida ROKOPRIM
(motika), ki je verjetno najbolj ekološki
izmed vseh, pa še fitnes z lahkoto opustimo.
Sedaj je tudi pravi čas za ročno redčenje
plodičev na vseh sadnih vrstah. Poskusite
in zadovoljstvo bo popolno.
Veliko lepega in mirnega vremena pri vaši
sprostitvi v vašem večjem ali manjšem
nasadu vam želi
Roman Mavec
(ki je tudi avtor fotografij; op. urednice)

Okrasno pocvitanje jablane.

Vinogradniško-vinarsko društvo občine Vojnik
Mlado Vinogradniško-vinarsko društvo občine Vojnik letos praznuje šele peto obletnico ustanovitve
Sonca dosti, znoja in skrbi,
da trta dobrega rodi

Za vino VOJNIČAN je društvo izdelalo
primerno nalepko. Uporabilo pa se bo
predvsem za promocijo društva.
Izdelala se je tudi steklenica "velikanka", ki je bila lepo presenečenje na
lokalni maškaradi.

Na letošnjem petem jubilejnem ocenjevanju
je komisija pod vodstvom mag. Antona
Vodovnika ocenila rekordnih 138 prinešenih
vzorcev vina. Podelila pa je tudi rekordnih 66
zlatih diplom. Tudi povprečna ocena 18,01 je
za vojniške vinogradniške lege lep dosežek,
ker tudi ni vzorcev posebnih trgatev.

Pij malo, pij dobro!
Zapisal tajnik društva:
Pavel Leskovar

Na prvi vinski trgatvi je 52 vinogradnikov
prineslo na razstavo 550 kg grozdja. Tako je
s skrbnim kletarjenjem društvenega "kletarja" I. Pušnika nastalo društveno vino
VOJNIČAN.
Presenetljivo, da je vino bela zvrst VOJNIČAN na ocenjevanju doseglo oceno
18,13 - zlata diploma. Res velja pravilo navodilo naših dolgoletnih, priljubljenih predavateljev mag. A. Vodovnika, sedaj pa T.
Vodovnik - Plevnik, in R. Štabuca, samo lepo
zdravo grozdje lahko da kvalitetno vino.
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Predsednik društva Mirko Krašovec in
Tadeja Vodovnik Plevnik.
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