
Ker so `e stari Slovani
verjeli, da je oreh sveto

drevo, ki varuje pred nesre~o,
in ker nam visoko drevo daje
poleti senco in jeseni plodove,
ga skorajda ni vrta in doma~i-
je, kjer ne bi rasel tudi oreh.
Od leta 2007 pa nekaj tr`nih
pridelovalcev, med njimi tudi
Andrej Au`ner, prodajajo
orehe pod skupno blagovno
znamko Slovenski oreh.

Orehi dozorevajo od 15. sep-
tembra do 15. oktobra. Ko je
oreh zrel, sam pade na tla, kar
pomeni, da je v ~asu dozoreva-
nje treba orehe pobirati vsak
drugi dan. Andrej Au`ner ima
v Svetelki pri Dramljah od leta
1999 zasajenih 146 dreves ore-
ha na povr{ini enega hektarja.
Ker so si letos dvakrat pomaga-
li tudi z opremo za tresenje

dreves, so v enem tednu pobra-
li skoraj 90 odstotkov vseh ore-
hov.

Na hribu, ki ima 25-odstoten
naklon, so orehi v vrstnih in
medvrstnih razdaljah devetih
metrov, na ravnem so v razda-
lji desetih metrov, da imajo
drevesa dovolj sonca in zraka.
Kljub temu pa o~e Peter Au`-
ner dodaja, da bi danes sadili
redkeje, le 100 do 120 dreves
na hektar.

V nasadu je ve~ sort orehov,
med njimi je pet odstotkov
opra{evalcev. »@e pred davni-
mi leti je veljalo: posadi oreh
zraven gnoja in imel bo{ veliko
orehov, kar pomeni, da oreh
potrebuje s hranili bogata tla,«
{e pove Peter Au`ner. Prav
tako oreh potrebuje dovolj vla-
ge in bi bilo smiselno v nasa-

dih urediti namakalni sistem,
{e zlasti zaradi vedno pogostej-
{ih su{nih obdobij. Poleg tega
pa Andrej Au`ner poudari, da
je treba v prvih letih rasti v na-
sad veliko vlagati, da so dreve-
sa mo~na in velika, kar je ne-
koliko la`je v integrirani in
konvencionalni pridelavi kot v
ekolo{ki.

Sve`i orehi in orehovo
olje

Ko orehe poberejo, jih v spe-
cializiranem stroju operejo in
lo~ijo od zelene ali ~rne ovoj-
nice. Potem gredo v su{ilnico.
Au`nerjevi imajo su{ilnico, ki
250 do 300 kilogramov orehov
v dveh dneh osu{i do ustrezne
{estodstotne vlage jedrc. Ko so
orehi dovolj suhi, jih skladi{~i-
jo in potem sproti lu{~ijo ter
pakirajo v li~no embala`o z
znakom Slovenski oreh in
oznako za ekolo{ko pridelavo.
Lu{~ijo jih {e vedno ro~no na
klasi~ni na~in, so se pa letos
opremili s strojem za trenje
orehov. Pri tem je potrebne
precej natan~nosti in izku{enj,
da se jedrca ne zlomijo in da je
~im ve~ celih orehovih polo-
vic. Orehe prodajajo na domu
oziroma preko svoje spletne
strani in v eko trgovinah po
vsej Sloveniji. Ponudbo sve`ih
orehovih jedrc dopolnjujejo {e
z orehovim oljem v okviru do-
polnilne dejavnosti na kmetiji.

Blagovna znamka 
Slovenski oreh

Blagovno znamko Slovenski
oreh so ~lani Slovenskega stro-
kovnega dru{tva lupinarjev
prav na pobudo Andreja Au`-
nerja registrirali leta 2007. V
za~etku je blagovno znamko
Slovenski oreh uporabljalo
{est pridelovalcev, s prehodom
nasadov v rodnost pa se {tevi-
lo uporabnikov znamke ve~a
in jo danes uporablja pribli`no
15 odstotkov pridelovalcev,
~lanov Slovenskega strokovne-
ga dru{tva lupinarjev, ki tre-
nutno {teje 162 ~lanov (pride-
lovalci le{nikov, orehov in ko-
stanja ter simpatizerji).

Orehe pod blagovno znam-
ko Slovenski oreh pridelovalci
prodajajo na domu, na lokal-
nih tr`nicah, v manj{ih trgovi-

nah ali lomljena jedrca pekar-
nam in sla{~i~arnam. Prednost
slovenskih orehov je kakovost,
zato je povpra{evanje veliko in
jih pridelovalci v glavnem pro-
dajo ̀ e do konca decembra. Na
policah velikih trgovskih cen-
trov jih doslej ni bilo, deloma
zaradi uspe{ne prodaje na lo-
kalnih trgih pa tudi zaradi vi-
sokih mar`, ki si jih ti centri
obra~unavajo.

Letos je orehovo leto
V Sloveniji je okrog 500 hek-

tarjev nasadov `lahtnega ore-
ha, povpre~na velikost nasada
je 1,2 hektarja. Najve~ji nasad
meri 7,5 hektarja, v lasti istega
sadjarja je skupaj 24 hektarjev,
ki so na ve~ lokacijah na [tajer-
skem.

Kot je povedala dr. Anita
Solar, ki vodi tudi Raziskoval-
no polje za lupinarje, ki v Ma-
riboru deluje kot posebna eno-
ta ljubljanske Biotehni{ke fa-

kultete, se lahko za leto{njo
leto re~e, da je orehovo leto.
Letina je zelo dobra tako po
koli~ini kot tudi po kakovosti.
V {tevilnih nasadih, kjer do-
sledno izvajajo potrebne teh-
nolo{ke ukrepe, so pridelki re-
kordni. V slovenskih nasadih
so drevesa znanih in kakovost-
nih `lahtnih sort, ki so preiz-
ku{ene in primerne za na{e
podnebje in na~in pridelave.
Obilno so obrodili tudi tako
imenovani kme~ki orehi okrog
doma~ij, tako da je letos pri~a-
kovati dobro ponudbo na trgu.
Orehova muha se je sicer poja-
vila povsod po Sloveniji, a po-
zneje kot obi~ajno, tako da je
povzro~ila bistveno manj{o
{kodo na plodovih kot prete-
kla leta.

Dragica Heric

Ekolo{ki nasad orehov kmetije Au`ner v Svetelki pri Dramljah

Brez orehov ni slovenske potice in 
prekmurske gibanice
Pri pridelavi orehov je veliko ro~nega dela, pomagajo pa pripomo~ki in nekaj strojne opreme
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Kakovost slovenskih orehov
Za slovenske nasade orehov je zna~ilna bolj konserva-

tivna, v~asih tudi ro~na obdelava in sonaravna pridelava,
pri kateri je pomembno pravilno, redno in pravo~asno po-
biranje ter ustrezno su{enje in skladi{~enje. Po tem se do-
ma~i kakovostni orehi lo~ijo od orehov iz masovne proiz-
vodnje, ki je strojno obvladljiva in je tudi podprta s kemi-
kalijami. Intenzivni pridelovalci v Franciji, Italiji, na Ma-
d`arskem in v Ameriki lahko v namakanih ravninskih na-
sadih pridelajo tudi tri do {tiri tone orehovih jedrc po hek-
tarju, medtem ko slovenski pridelovalci zaradi na~ina pri-
delave na bolj ali manj strmih legah dose`ejo tono do tono
in pol jedrc na hektar.

Celi orehi morajo ime-
ti zdravo, suho, nepo{ko-
dovano in ~isto lu{~ino.
Jedrca morajo biti ~vrsta,
zdrava, brez plesni in
vidnih tujih primesi,
brez tujega vonja in oku-
sa ter ne smejo biti `arka.
Vsebujejo naj najve~ 8
odstotkov vlage.

Brez pripogibanja je pobiranje orehov veliko enostavneje.

V su{ilnici se orehi do ustrezne vlage posu{ijo v dveh dneh.Stroj, ki lo~uje orehe od zelenih ali ~rnih ovoj-
nic ali sraj~k.

Zreli orehi padajo z dreves pribli`no tri tedne dni.

Andrej Au`ner z mamo Zlatko in o~etom Petrom.

Namestitev priprave za tresenje dreves.

Fotografijo, objavljeno
v prej{nji {tevilki tednika
Kme~ki glas, smo posne-
li na praznovanju svetov-
nega dne kmetic in izbo-
ru kmetice leta 15. okto-
bra 2015 v Zagorju ob
Savi. Na fotografiji je bil
obkro`en obraz, prepo-
znala pa se je Irena Polak,
Cesta na grad 20, 3254
Pod~etrtek.

Ste bili tudi vi tam?
^e ste bili, imate mo`nost, da dobite prakti~no nagrado.
In kako do nagrade? Biti morate na eni od prireditev, kjerkoli in kadarkoli. Mi bomo po-

sneli fotografijo, obkro`ili enega od obrazov, in ~e se boste prepoznali, bo nagrada va{a. Po-
vedati boste morali, kje in kdaj je bilo to in kak{na prireditev je tam bila. Vse to nam bo-
ste sporo~ili do petka (tednik Kme~ki glas izide vsako sredo) po telefonu (01) 473 53 63.


