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Prihaja jesen in po res stresnem poletju, se narava že oblači v jesenska oblačila. Pričakovali smo, da bo ta čas bolj 
naklonjen kmetu, pa se nekako Narava ne ukloni in po suši nas zdaj občasno zaliva z velikimi količinami vode. 

To je pač čas, ko bi potrebovali bolj suho vreme zaradi pravočasnega spravila koruze in tudi drugih pridelkov ter setve 
ozimine za novo sezono. In tako kot vreme ni naklonjeno pridelavi hrane, tudi druge zadeve, ki se dogajajo, kmeta vse 
bolj »ukinjajo« in mu jemljejo osnovni pomen.
Začnimo torej s kmetijstvom danes. Vsem je jasno, da bodo živinorejci letos spet dobili najmanj. Zaradi težav pri 
pridelavi krme, ko je poletje večini kmetom dobesedno sežgalo travo in koruzo, bodo težko zadostili zahtevam svojih 
čred. Običajno to pomeni večji pritisk na praznjenje hlevov in večjo ponudbo mesa, s tem pa padec cen na odkupni 
ravni. Na prodajni pa cene še vedno vztrajajo in naraščajo. Tako je vsem jasno, da služijo špekulanti, a jih nihče ne 
zna ali pa noče ustaviti.
Res je tudi, da odkupne cene mleka še vedno naraščajo. Težava je, da so pridelovalci mleka še vedno v težavah, saj 
cena ne dohiteva dviga cen repromateriala in energije. Na drugi strani pa vemo, da se še precej slabše godi rejcem 
goveda za meso. Kriza v tej dejavnosti traja že tri leta in četudi dobijo nekaj državne in bruseljske pomoči, vse skupaj 
vodi v pospešeno opuščanje prireje in zapiranje kmetij. Tudi v drugih članicah Evropske unije! Vse bolj sem v dvomih, 
da reformirana kmetijska politika stremi k ohranjanju kmetovanja. Kmetovanja, katerega naloga je pridelava hrane, 
tudi zaradi informacij o pridelavi mesa v industrijskih obratih iz celic ali s pomočjo rastlinskih beljakovin. Meso je 
začetek, seveda pa želijo tako pridelati tudi mleko in sadje ter zelenjavo. Sicer so poskušali mleko izdelati iz trave že 
pred več desetletji. Ne verjamete? Se mogoče spomnite slogana: Iz zelenega v belo! Daleč od tega, da bi bilo to naklju-
čje, vendar se takrat ni izšlo po načrtih. Očitno ima krava v svojem »procesorju« še nekaj več in ker je znanost močno 
napredovala tudi v raziskavah teh mikro procesov, so vse bližje uspehu. Vse to samo dodatno vzbuja dvome o tem, 
da politika resno misli s kmetijstvom ali pa je prav to namen zmanjševanja pridelave hrane. Seveda ne bodo zaprli 
in ukinili vseh kmetij, ker bodo kmetje prevzeli vloge lokalnih ali regionalnih komunalcev. Brez obdelave ali krojenja 
krajine ne bo šlo, saj je regeneracija narave, ki je prepuščena sebi, tako močna in hitra, da jo bo, če pogledamo samo 
Slovenijo, zelo hitro večinoma prerasel gozd. Ampak gozd niso samo drevesa, so tudi divjad in zveri!
Politika torej nekaj ve, pa nam ne pove. Kljub vsemu me najbolj pretrese, da se potrošnik sploh ne zaveda, kaj prav-
zaprav kupuje, kadar sega po alternativni hrani. Daleč je od resnice, ko misli, da s tem prispeva k nižji obremenitvi 
okolja z izpusti, saj je v bistvu industrija tista, ki ga najbolj obremenjuje. Dokler bo alternativna hrana še vedno 
slabšega okusa in relativno draga, potrošnik v prvi vrsti ne bo segal po njej. Ko bomo »zmanjšali« kmeta in bo na 

razpolago predvsem industrijsko »pridelana« hrana, pa tako ali tako ne bo druge izbire. Oziroma 
si bodo naravno pridelano hrano lahko privoščili le najbogatejši. Vse to je očitno samo iskanje 
dobička na račun človeške nevednosti, razmišljanje pa seveda kratkoročno. In prav to »inovativni 
podjetniki« s pridom izkoriščajo za svoj dobiček – ne za zdravo okolje.
Kaj lahko kmet naredi v prihodnje? Pravzaprav nič drugega, kot da vztraja na svoji kmetiji, saj 
ve, da Narava vedno znova poskrbi za svoje ravnovesje na tak ali drugačni način. Za zdaj je zelo 
ostra in nas zaradi onesnaženja opominja s spremembo podnebja. Prvi, ki to občuti, je kmet, ki 
ga tudi družba po krivem označuje kot največjega onesnaževalca narave. Ob tem je prisotno 
veliko človekovih sebičnih elementov – neznanje, izigravanje, manipuliranje, nevednost, popolna 
odsotno empatije, iskanje zgolj samo lastnega užitka in dobička … Pogled na celotno družbo in 
usklajevanja skupnih interesov, ne zgolj individualnih, pa je očitno nekaj, kar smo potisnili daleč 
stran. Naj vam jesen prinese ne samo dobre pridelke, ampak tudi boljšo družbeno klimo!
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Bila je ideja:  
Iz zelenega v belo!
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