
Avstralski farmerji v Prekmurju
V soboto okoli 13.30 ure smo na mejnem prehodu Dolga vas pričakali skupino farmerjev iz Avstralije. Ob 
prihodu smo jih pogostili z Prekmursko gibanico. V načrtu smo imeli ogled Babičevega mlina na Muri (v 
Veržeju), ogled kmetije v Noršincih, po kosilu pa ogled Jeruzalema. Ker so imeli na poti iz Budimpešte 
težave z prometnimi zastoji, je del načrtovanega programa odpadel. 

Ko so se na Dogli vasi okrepčali z gibanico, ter se malo odpočili, smo krenili na pot preko Dobrovnika, 
Bogojine, Tešanovec, na Suhi vrh. Ob poti smo opazovali kombajne. Žetvena sezona v Prekmurju je na 
vrhuncu. Malo iz Tešanovec smo zaustavili en kombajn, da so si  ga naši gostje lahko ogledali malo bližje. 

     

Kot smo v pogovoru izvedeli je takšen kombajn težak 12 ton, v bunker pa shrani 4.5 tone žita. Podobno 
velike kombajne imajo tudi v Avstraliji, pa čeprav imajo bistveno večje površine za žetev. 

Po ogledu smo šli naprej na kosilo v vinotoč Erniša, kjer so nam pripravili domač narezek in dobro 
vino.  Za nameček so nam postregli še pravo domače žganje. V vinotoču pridelajo na leto 30.000 litrov 
domačega vina. Posebnost vinotoča je, da je streza prekrita s slamo.

Po kosilu smo odšli na kmetijo Cigüt v Noršince. Kmetija je največja v Prekmurju in med največjimi v 
Sloveniji. Imajo 215 hektarjev svoje zemlje, za kooperante pa žanjejo na 1.000 hektarjih. V hlevih  imajo 
600 bikov, ki jih redijo za MIP iz Nove Gorice. V pogovoru smo izvedeli, da je kmetija nastala pred 25 
leti, da sta lastnika prva generacija na kmetiji. Začela sta z 2 hektarjema zemlje. Bike redijo 1 leto, 
potem jih oddajo kooperantu v zakol. Bike dobijo iz Madžarske, Romunije, Slovaške in Češke Republike.  
Na kmetiji sejejo koruzo, pšenico in sladkorno peso. Sladkorna pesa je med vsemi kulturami v Sloveniji 
najbolj donosna, medtem ko je v Avstraliji najbolj donosen bombaž. 

Iz pogovora smo izvedeli, da ima v povprečju kmetija v Avstaliji okoli 1.000 hektarov obdelovalne 
zemlje. Na hektar pridelajo 1.5 tone pšenice (v sušnih letih, brez namakanja), če pa so padavine v 
mejah normale, ter da namakajo polja pa pridelajo od 5 do 7 ton pšenice na hektar. Od države ne dobijo 
nobenih subvencij. 



Pri farmah v Avstraliji je še ena prednost v tem, da imajo 
velika obdelovalna polja, da nimajo majhnih koščkov zemlje. 
Pri Cigütovih imajo pri velikosti 215 hektarov kar 230 različnih 
parcel. 

Ogledali smo si kmetijo, hleve, mehanizacijo in čas je 
kar prehitro minil. Po ogledu nam je lastnica pripravila 
še manjše okrepčilo, z pijačo in narezkom. Njihova 
šunka je lansko leto na Ptuju dobila zlato medaljo. 

Po končanem ogledu smo se zahvalili za ogled, izmenjali naslove ter krenili preko Radencev, Gornje 
Radgone, Lenarta do Maribora. Tu smo se poslovili in razšli. Upam, da so bili naši gostje zadoljni z 
videnim, ter da se bodo še kdaj vrnili v našo majhno a lepo Slovenijo.


