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Nasadi gojenih le{nikov

Za zdravje pest le{nikov na dan
Le{nike pred lu{~enjem strojno kalibrirajo in potem strojno lomijo,
zato je le nekaj odstotkov lomljenih jedrc
esko kot samoniklo vrsto najdemo po vsej Sloveniji, vedno ve~ pa je tudi gojenih nasadov. Pridelava le{nikov je lahko dodaten vir
zaslu`ka na marsikateri slovenski doma~iji ali pa pomeni {iritev ponudbe na kmetiji,
ki svoj dohodek ustvarja s
prodajo raznovrstnih pridelkov na domu.
Danes je v Sloveniji okrog
100 hektarjev leskovih nasadov, velikih od 20 arov do 14
hektarjev. Povpre~na velikost
nasada je 2,2 hektarja. Natan~nega podatka, koliko sve`ih
le{nikov pojemo Slovenci, ni,
se pa po~asi pove~uje zanimanje za le{nike kot namizno
sadje, {e ve~ se jih porabi v
gospodinjstvih in pekarnah,
predvsem za pripravo sla{~ic.
Kmetje, ki le{nike pridelujejo
`e ve~ desetletij, so z dejavnostjo za~eli z namenom prodaje pridelka sla{~i~arski industriji, zlasti industriji ~okolade, ki je pri nas {e vedno
mo~na, vendar danes vsi tr`ni
pridelovalci prodajajo cele le{nike kot sve`e sadje, sla{~i-
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Jo`e in Klemen Krajn~i~ preverjata, ali so le{niki `e dovolj suhi.
~arski industriji pa prodajo le
majhen del lomljenih le{nikov.
Ve~ina pridelovalcev lupinarjev, orehov in le{nikov je povezanih v Slovenskem strokovnem dru{tvu lupinarjev, preko

Slovenski le{niki tudi na trgovskih policah
Kmetijsko podjetje Meja [entjur ima lesko posajeno na
14 hektarjih. Kot pravi direktor Roman Gregorn, bi bilo treba nasade, ki so na nekaterih lokacijah stari `e preko 30 let,
pomladiti. Le{nikova jedrca prodajajo ve~inoma pakirana v
180-gramskih vre~kah in tudi v razsutem stanju. Njihove
le{nike je mogo~e najti na trgovskih policah Mercatorja in
Tu{a pod blagovno znamko Slovenski le{nik.

katerega se pridelovalci izobra`ujejo, dobijo strokovno pomo~ in svetovanje pri napravi
nasadov ter pridelavi, dodelavi in tr`enju. Predsednica in
strokovni vodja dr. Anita Solar
vodi tudi raziskovalno polje za
lupinarje, ki deluje v Mariboru
kot posebna enota ljubljanske
Biotehni{ke fakultete. Solarjeva pravi, da je leto{nja letina
dobra tako po koli~ini kot tudi
po kakovosti. Nekaj te`av sta
povzro~ili neobi~ajna vro~ina
in su{a v juniju ter avgustu, zaradi ~esar so se nekatere sorte
nekoliko slab{e oplodile in bo

izplen jedrc za kak{en odstotek ni`ji.

Strojno pobiranje
in lu{~enje le{nikov
Kmetija Krajn~i~ v ^re{njevcu pri Slovenski Bistrici je bila
neko~ `ivinorejska, danes pa
na skoraj petih hektarjih pridelujejo `lahtne le{nike. Nasad je
v ustreznem naklonu, ki se
spu{~a v ravnino, kjer je bilo
treba zaradi zastajanja vode
ponovno zasaditi ve~ kot 120
dreves, ki so sedaj na grebenih
in Jo`e Krajn~i~ pri~akuje, da
bodo drevesa uspe{no rasla.

Le{nik vsebuje ve~ vitamina E kot vsi drugi
ore{~ki, je antioksidant
in skrbi za zdrav videz
ko`e, las in nohtov.

Vseh dreves je nekaj ~ez 1.100,
osem razli~nih sort, med katerimi je osnovna sorta istrska
dolgoplodna leska, ki je hrva{kega izvora in je dobro udoma~ena v Sloveniji, pribli`no
deset odstotkov med njimi je
opra{evalk. Jo`e je strojnik,
tako da je dobr{en del strojev
izdelal sam ali kak{nega priredil za pridelavo le{nikov, nekaj
so kupili specializiranih strojev, kar pomeni, da je njihov
strojni park bogat in zajema
vsa dela od strojnega pobiranja
le{nikov s tal, lo~evanja le{nikov od listja in praznih le{nikov, lo~evanja le{nikov iz
sraj~k, su{enja ter kalibriranja
in lu{~enja le{nikov.

Nasad leske so zasadili leta
2006 in drevesa prehajajo v
polno rodnost, zato je vsako
leto le{nikov ve~. Pred nekaj
leti so jih prodali `e v enem ali
dveh mesecih, sedaj jih imajo
do februarja ali marca. S prodajo ni te`av, saj le{nike prodajajo pod blagovno znamko Slovenski le{nik, ki zagotavlja kakovost. Le{nike prodajajo na
domu in po naro~ilu z dostavo
ter {olam in vrtcem. Ko bo le{nikov {e ve~, bo treba zagotoviti ustrezne hladilni{ke kapacitete. Jo`e in njegov sin Klemen `e razmi{ljata tudi o dopolnilni dejavnosti predelave
le{nikov v le{nikovo olje ter o
{iritvi nasadov, {e zlasti, ker
imajo {e nekaj hektarjev lastne
zemlje, ki sicer ni primerna za
gojenje leske in bi jo bilo treba
zamenjati za ustrezno zemlji{~e. Tako bi nasade pove~ali {e
za enkrat toliko, kot jih imajo
danes.

Nasad se `e pomlajuje
Na kmetiji Ko{ec v Lo~ici ob
Savinji pri Polzeli se s pridelavo le{nikov ukvarjajo `e ve~
kot tri desetletja. Nasad leske
so zasadili leta 1983 z namenom pridelave le{nikov za
podjetje @ito Gorenjka, vendar
danes ves pridelek prodajo kot

sve`e konzumno sadje stalnim
kupcem po vsej Sloveniji.
Delo so si v teh letih zelo
olaj{ali z ve~ stroji in pravo~asnim polaganjem mre`e pod
le{niki, kar omogo~i bistveno
hitrej{e spravilo. V leto{njem
letu so izdelali pripravo, ki
transportira le{nike na prikolico in lo~i le{nike od listja in
vej. Po tem izbolj{anem postopku pripeljejo na doma~e
dvori{~e zgolj le{nike v sraj~kah, skoraj brez ne`elenih
primesi, kar pa pomeni ve~ kot
trikratno zmanj{anje porabe
~asa pri strojnem ~i{~enju, lo~evanju le{nikov od sraj~k.
Su{enje se opravi na povsem
naraven na~in na eta`ah doma~ega gospodarskega poslopja. Le{nike su{ijo pribli`no en mesec, da dose`ejo 5do 6-odstotno vlago. Po su{enju se jih sortira po velikosti,
lu{~i, prebira, pakira in pripravi za dostavo kupcem. Lado
Ko{ec meni, da bi v su{nih letih prav pri{el tudi namakalni
sistem, saj leska potrebuje dovolj vlage, ki pa za tak{no povr{ino ni ekonomsko upravi~en. Po strokovni literaturi
lahko leskov nasad ob primerni negi in pomlajevanju rodi
do 50 let. Glede na priporo~ila so takrat lesko sadili v raz-

Pobiranje le{nikov v nasadu kmetije Ko{ec.

Kakovost slovenskih le{nikov bolj{a od uvo`enih
Pridelovalci le{nike prodajajo pod blagovno znamko
Slovenski le{nik, ki jo je razvilo in za{~itilo Slovensko strokovno dru{tvo lupinarjev. Slovenski le{nik je pridelan v
nasadih z okolju prijaznimi tehnologijami. Prevladuje integrirana pridelava, ki jo redno preverjajo poobla{~ene in{titucije za kontrolo in certifikacijo. V primerjavi z velikimi
industrijskimi pridelovalci v tujini je za slovenske nasade
zna~ilna bolj konservativna, v~asih tudi ro~na obdelava in
sonaravna pridelava z minimalno uporabo kemi~nih sredstev. Tehnolo{ki postopki, ki jih pridelovalci izvajajo v nasadih, redno in pravo~asno pobiranje ter ustrezna dodelava, kot sta su{enje in skladi{~enje, zagotavljajo dolgotrajno
visoko kakovost le{nikov. Ravno po kakovosti se slovenski
le{niki iz sortnih nasadov lo~ijo od ve~ine uvo`enih plodov, ki jih najdemo na slovenskem trgu. Le{nikova jedrca
morajo biti ~ista, zdrava, dobro razvita, brez insektov ali
vidnih znakov po{kodb od insektov, brez plesni, tujega vonja in okusa, ne smejo biti `arka in smejo vsebovati najve~
6 odstotkov vlage.

dalji 4 metrov med drevesi in
z medvrstno razdaljo 5 metrov.
Danes pa se priporo~a sajenje
na 5 krat 6 metrov, zato se Ko{~evi spra{ujejo, ali je pomlajevanje smiselno ali pa bi bilo
bolje zasnovati nov nasad in
ga pove~ati na {e razpolo`ljivo povr{ino.
Nekaj let nazaj je bil cilj, da
so letni pridelek prodali do novega leta. Ker pa se zavedajo
pomembnosti stalnih strank,
sedaj prodajo podalj{ujejo do
marca ali aprila naslednjega leta. Le{nike prodajajo pod blagovno znamko Slovenski le{nik, prav tako pa ponudbo
raz{irjajo s prodajo hladno stiskanega in desertnega le{nikovega olja.
Dragica Heric

