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Zadružna zveza Slovenije je  12. februarja v Trnovski vasi letu 2013 in možnosti sodelovanja zadrug s Semenarno 
organizirala regijski posvet zadružnikov ptujsko-ormoške, Ljubljana, Deželno banko Slovenije in družbo Kmečki glas. V 
prekmursko-preleške in štajerske regije, na katerega so bili okviru aktualnih vsebin pa smo  se pogovarjali  o problematiki 
vabljeni predsedniki zadrug, direktorji in člani UO in NO posamezne regije.
zadrug, članic Zadružne zveze Slovenije.  Prisotni so aktivno sodelovali v razpravah po posameznih 
Skupaj s sodelavci Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in točkah programa posveta in poudarili, da je za Slovenjo 
prehrano Slovenije so bile predstavljene novosti skupne organiziranost kmetijstva  posebej pomembna zaradi 
kmetijske politike do leta 2020, predlogi novega programa razdrobljenosti kmetijske sestave, velikega deleža območij s 
razvoja podeželja, aktivnosti ministrstva v letu 2015 in proizvodno omejenimi dejavniki  in močne vpetosti 
posledice ukinitve mlečnih kvot  na trg mleka. nacionalnega gospodarstva v mednarodne tokove.
V nadaljevanju so bili podani poslovni rezultati zadrug v regiji v 

REGIJSKI POSVET ZADRUŽNIKOV  PTUJSKO – 
ORMOŠKE, PREKMURSKO – PRLEŠKE IN ŠTAJERSKE REGIJE

Letos je v organizaciji Zadružne zveze Slovenije potekal  že regionalne politike in možnostih za tesnejše sodelovanje zadrug 
dvainštirideseti posvet zadružnikov »Zadruge v spremenjenem na področju regionalnega razvoja.
poslovnem okolju«.  S posvetom  so zadružniki opozorili na 
pomen zadružništva za razvoj slovenskega kmetijstva in 
podeželja, na novosti skupne politike in sprejetega Programa 
razvoja podeželja RS 2014 – 2020. Ob prikazu aktualnega 
dogajanja v kmetijstvu in zadružništvu je posvet predstavil 
novosti na področju evropske kohezijske politike do leta 2020, 
ki posega tudi na področje lokalnega razvoja, podeželja in 
zadružništva.
Poseben poudarek je posvet namenil spremembam in 
dogajanjem na kmetijskih trgih v Evropi in svetu ter lokalni 
pridelavi hrane in njeni dostopnosti na trgovskih policah.
Ugledni gostje iz Evropske komisije in zadružnih organizacij so 
govorili o spremembah na evropskih kmetijskih trgih, kako se 
nanje odzivajo v različnih državah članicah in kako bo to 
vplivalo na tržne razmere v Sloveniji.
Dr. Jens Schaps, generalni direktor direktorata za kmetijstvo in Kmetijski  institut Slovenije in Biotehnična fakulteta sta 
razvoj podeželja, je predstavil »Razvoj evropskih trgov s seznanila udeležence s pregledom stanja v slovenskem 
poudarkom na mleku in mesu«,  dr.Volker J. Petersen  kmetijstvu in agroživilstvu, s poudarkom na razvoju trgov, zlasti 
predstavnik Nemške Raiffeisen zveze, ki je odgovoren za trgih mleka in mesa.     
zadružništvo in politična vprašanja zveze, je predstavil  Posveta so se udeležili  tudi drugi ugledni gostje, med njimi dr. 
»Delovanje nemških zadrug in njihova vpetost na globalni trg«. Miro Cerar, predsednik Vlade Republike Slovenije, Mitja 
Predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Bervar, predsednik Državnega zbora, mag. Dejan Židan, 
in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo so minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  ter Zdravko 
spregovorili o prihodnji skupni kmetijski politiki, ukrepih Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
programa razvoja podeželja do leta 2020 s poudarkom na 
zadružništvu, o lesu kot priložnosti za Slovenijo ter razvoju Uredniški odbor
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Še pred enim letom ste pridelovalci mleka za liter dobili Slovenija ima bistveno slabše pogoje za pridelavo mleka 
skoraj 40 centov, zdaj jih dobite kar nekaj manj. Cene od večjih proizvajalk, saj pri nas prevladujejo majhne 
padajo posledično tudi zaradi odprave mlečnih kvot. Do črede, zaradi geološke razgibanosti pa ima velik del države 
katere spodnje meje, bodo odkupne cene padale, ne ve in omejene možnosti za kmetijstvo. Slovenski kmetje 
ne upa napovedat nihče.  Da bi padale cene mlečnih pridelujete visokokakovostno mleko, ki je priznano tudi v 
izdelkov v trgovinah, pa ni opaziti. drugih državah Evrope. 

Kmetje in tudi v zadrugi smo vse bolj zaskrbljeni. Najprej OECD in Organizacija Združenih narodov za prehrano 
je bil udarec embargo Evropske unije na uvoz v Rusijo, in kmetijstvo v svojem poročilu o kmetijskih obetih 
zdaj pa se že kažejo negativne posledice odprave mlečnih napovedujeta, da se bo svetovno povpraševanje po mleku 
kvot – ukrep, ki je več kot 30 let uravnaval cene mleka po in mlečnih izdelkih do leta 2023 povečevalo za približno 2 
posameznih državah EU-ja. Prav tako so na padanje cen % na leto, zlasti povpraševanje po posnetem mleku v 
mleka vplivale ugodne vremenske razmere povsod po prahu, sirotki in siru, medtem ko bo povpraševanje po 
svetu v lanskem letu  in omogočile visoke pridelke maslu nekoliko manjše, okrog 1 %.
krmnih rastlin in obilje krme in s tem tudi višjo prirejo Potrošniki nimajo veliko koristi od znižanj cen mleka in 
mleka. Dodati je še potrebno ugodne odkupne cene mlečnih izdelkov. Trgovci si prizadevajo zagotoviti kar 
mleka in so vzroki za rast prireje očitni. Padanje odkupnih največjo korist s pritiskanjem na dobavitelje, ko se 
cen mleka se je začelo konec lanskega leta v Angliji, svetovne cene mleka in mlečnih izdelkov znižujejo, kot to 
baltskih državah in preostali severni Evropi, nadaljevalo počnejo sedaj. 
se je pa tudi v ostale države Evrope. Rast proizvodnje po 
ukinitvi kvot je pričakovati zlasti v državah članicah, ki jih Zadruge in  vi pridelovalci smo na koncu te verige. V 
kvote sedaj še omejujejo, kot so Irska, Nemčija, Kmetijski zadrugi Ptuj se zavedamo, da imamo edinstven 
Nizozemska, Danska, Avstrija in Poljska pa tudi Francija. položaj in smo za vas proizvajalce mleka dobri posredniki 
V Sloveniji padec cen zaradi ruskega embarga ni bil tako pri možnostih za uravnavanje nestanovitnosti cen mleka 
velik kot v nekaterih drugih državah, a ga kmetje še kako in tudi vseh ostalih proizvodov.
občutite. 
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Z aprilom torej prihaja še en udarec mlečnemu sektorju. 
Odpravlja se sistem mlečnih kvot, ki omejuje proizvodnjo 
mleka, da se na trgu ne bi ustvarilo neravnovesje med 
ponudbo in povpraševanjem. Slovenija je kvote uvedla 
pred slabimi desetimi leti in jih večinoma ni presegla. Zato 
po mnenju strokovnjakov, to ne bi smelo več bistveno 
vplivati na slovenske cene mleka. 

Mlečna živinoreja v vseh regijah EU izjemno pomembno 
prispeva v socialno – ekonomskem in okoljskem smislu. 

Tla predstavljajo osnovno sredstvo za kmetijsko pridelavo, v v tleh.
tleh razvijejo rastline svoj koreninski sistem, v tleh živi množica 
mikroorganizmov, ki s svojim delovanjem odločilno vplivajo na Enostavno povedano, Biofor Active mikrobiološko gnojilo 
rast in razvoj kmetijskih rastlin. Večino rastlinskih hranil, ki so vsebuje "zdravilo za tla", ki vpliva na izboljšano rodovitnost 
bila s pridelki odvzeta s kmetijskih površin, nadoknadimo z vseh vrst kmetijskih zemljišč. Priporočena je tudi uporaba 
vnosom mineralnih in organskih gnojil. Rastlinska hranila, ki jih Biofor mikrobiološkega gnojila v sušnih razmerah, ko 
vračamo v tla z rednim gnojenjem, morajo biti dobro primanjkuje vlage v tleh, z uporabo Biofor Activa namreč 
izkoriščena. Dobro izkoriščenost hranil pa dosežemo, če je v stimuliramo rast in razvoj koreninskega sistema, kar vpliva na 
tleh dovolj zraka in za rastline razpoložljive vode, torej dober večji vnos hranil v rastlino. Delovanje talnih mikroorganizmov, 
zračni in vodni režim. To pa je spet pogoj za močno in trajno ki jih vsebuje Biofor Active mikrobiloško gnojilo, vpliva na 
mikrobio loško akt ivnost  ta l .  Živahno ž iv l jen je  izboljšanje zračno-vodnih razmer v tleh, izboljša se 
mikroorganizmov in drugih živali v tleh ima za posledico sprejemanje in zadrževanje vlage v tleh. 
sprostitev težje dostopnih hranil v lažje dostopne, omogoča 
drobnozrnato strukturo tal, zato mora biti v tleh zadosti Biofor mikrobiološko gnojilo priporočamo v koruzi, bučah, 
humusa oziroma organske snovi, na kateri živijo in s katero se strnih žitih in zelenjavi, Bioplug preparat pa uporabljamo za 
hranijo drobnoživke. Za boljše izkoriščanje rastlinskih hranil iz tretiranje žetvenih ostankov in učinkovitejše ter hitrejše 
tal moramo zato pri obdelovanju kmetijskih površin poleg kompostiranje. Uporaba je enostavna, pri škropljenju s 
mineralnih gnojil obvezno uporabljati tudi mikrobiološka herbicidi vlijemo v škropilnico še 2l/ha Biofor Activa za 
gnojila. koruzo, sončnice, pšenico in oljno repico. Pri intenzivnih 

kulturah, kot so sladkorna pesa ali zelenjava je priporočeni 
Biofor Active mikrobiološko gnojilo vsebuje mikroorganizme, odmerek 3,5 l/ha kmetijske površine. Biofor Active 
ki s svojim delovanjem vplivajo na učinkovito prehrano rastlin, mikrobiološko gnojilo uporabljamo pri prvem tretiranju s 
izboljšujejo rodovitnost tal in povečujejo ekonomičnost talnimi herbicidi, vključno s škropljenjem po setvi (pred 
rastlinske pridelave. Rastline boljše izkoriščajo hranila iz tal in vznikom), enkrat v toku vegetacije. Z uporabo Biofor Activa 
dodanih mineralnih gnojil, z uporabo Biofor Active vplivamo mikrobiloškega gnojila pri tretiranju s talnimi herbicidi 
na intenzivno rast koreninskega sistema in bujno rast rastlin. dosežemo znatno povečanje pridelkov, zmanjšujemo 
Biofor active mikrobiološko gnojilo vsebuje skupine bakterij, ki fititoksičnost, izboljšujemo rodovitnost tal in povečujemo 
vplivajo na boljšo izkoriščenost dušika iz zraka in tal, vplivajo ekonomičnost pridelave. 
na mobilizacijo fosforja in spreminjajo nedostopne oblike 
fosforja v dostopnega za rastline ter vplivajo na spreminjanje Pripravil: M. Černe
ogromnih rezerv kalija v mineralih v rastlinam dostopne oblike 

BO ODPRAVA MLEČNIH KVOT RES TAKO USODNA? BIOFOR – MIKROBIOLOŠKO GNOJILO
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