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Kmetijstvo je dejavnost, ki v Sloveniji ob gozdarstvu 
obsega površinsko najobsežnejša območja in se je v 
preteklosti razvila kot edina ali vsaj najpomembnejša 
gospodarska panoga za najštevilnejši del prebivalstva. 
Kmetijstvo zaradi odvisnosti od naravnih razmer ni 
gospodarski sistem, ki bi se lahko hitro prilagajal tržnim 
zahtevam in spremembam v družbenem in širšem 
gospodarskem sistemu. 

Leto 2016 je še eno leto, v katerem se v naši panogi 
moramo spopadati z velikimi zunanjimi in notranjimi 
izzivi. Kmetovalci se soočate z veliko negotovostjo: cene 
kmetijskih proizvodov - mleko, meso, poljščine, 
zelenjadnice, strmo padajo, zaupanje se znižuje, 
razpoloženje je negativno. 

EU je za države članice zaradi presežkov mleka trg urejala 
z mlečnimi kvotami. S kvotami je bil trg s surovim 
mlekom dokaj stabilen. Pomembno je bilo, da ni prihajalo 
do zniževanja cen mleka zaradi prevelike ponudbe. Vmes 
je bilo sicer nekaj kriznih let, ko so odkupne cene močno 
padle, so pa bila leta, ko so se tudi močno dvignile. V 
lanskem letu so bile mlečne kvote ukinjene.  Ukinitev 
mlečnih kvot je prinesla nestabilne razmere v sektorju 
prireje mleka. Posledice tega so že krepko vidne. Cene 

mleka se še kar znižujejo. Napovedi, da bo cena mleka v 
letu 2015 dosegla dno, žal niso zdržale. Trend zniževanja 
odkupnih cen se še nadaljuje. Podobno nižje odkupne 
cene so letos napovedane tudi za žita, prav tako tudi 
prašičerejci tarnajo nad vedno nižjimi odkupnimi cenami.
Kljub vsem razmeram, ki nam jih oblikuje Evropa, 
katerim se moramo prilagajati v Sloveniji, se v  Kmetijski 
zadrugi Ptuj trudimo doseči najvišje možne rezultate. 
Zelo je pomembno, da spoštujemo zavezo, zagotoviti 
Vam, spoštovani kmetovalci, najvišje možne odkupne 
cene vaših proizvodov. Odločitev, da iščemo kupce za 
mleko, kakor tudi za ostale kmetijske proizvode, na tujih 
trgih, se je izkazala za pozitivno. S tem vam lahko 
zagotavljamo najvišje možne odkupne cene tržnih viškov 
in vam jih tudi na dogovorjeni rok izplačujemo. 

Res je, da so dobro leto nazaj bile odkupne cene mleka 
blizu 0,40 EUR/l mleka. Prav težko je napisat, da smo v 
mesecu februarju 2016 izplačali povprečno ceno mleka 
0,276 EUR/l + DDV. Pa vendar je to izplačana cena na 
dane razmere, v katerih se nahajamo, višja kot jih ponujajo 
in izplačujejo ostali kupci na slovenskem trgu. 

V Kmetijski zadrugi Ptuj se bomo še nadalje z veliko 
vnemo spopadali s prihodnjimi izzivi ob vedno večji 

prisotnosti nestabilnih trgov in vse večjih 
pričakovanjih. In tukaj se skriva odgovor 
na vprašanje v naslovu prispevka.
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PRIDELOVALCI BUČ

Smo tik pred setvijo oljnih buč in je dobro če ponovimo 

določene tehnološke pogoje za samo pridelavo.

TOPLOTA:

Buče so poljščina toplih območij, zato so zelo občutljive na 

nizke temperature, saj pri temperaturi 6 do 7 °C prenehajo 

rasti. Pridelek se bistveno zmanjša pri prestanem 

temperaturnem pragu 2 do 3 °C, pri temperaturi 1 °C pa 

dokončno propadejo. Zato je zelo pomembno, da setev 

opravimo takoj, ko nam vremenske in talne razmere 

dopuščajo, ko se temperatura tal dvigne na 12 °C. Prav tako 

potrebujejo veliko svetlobe in zadostna vlažna tla.

KOLOBAR:

Na isto njivo lahko buče uvrstimo šele po štirih ali petih 

letih. 

GNOJENJE:

 Ob normalni založenosti tal s hranili priporočamo gnojene: 

do 90 kg/ha dušika, 90 do 120 kg/ha fosforja ter 150 do 180 

kg/ha kalija. Zato temu primerno izberemo kompleksna 

mineralna gnojila, katera po možnosti vsebujejo še element 

žveplo.

V obdobju pojava cvetnih popkov pa dognojimo še z 

dušičnimi gnojili.

SORTIMENT:

Trenutno razpolagamo z naslednjimi sortami buč golic: 

Slovenska golica, Gleisdorfer in GL Classic, vedno bolj pa 

uvrščamo v setveni sortiment hibride oljnih buč kot so: GL 

Opal, GL Rustical, GL Oscar, GL Luna in Beppo.

SETEV:

Ob setvi priporočamo 15 000 do 18 000 semen na hektar oz. 

1,5 do 1,8 semena na kvadratni meter. Seje se na globino 3 do 

5 cm in na medvrstno razdaljo 70 cm, 140 cm ali 210 cm. 

Hibride sejemo na medvrstno razdaljo 70 cm ali največ 140 

cm.

UPORABA FFS:

Za zatiranje plevelov v bučah lahko uporabljamo naslednje 

herbicide: Devrinol, katerega pred setvijo inkorporiramo v 

tla na globini 2 do 4 cm. Takoj po setvi, pred vznikom, 

uporabimo herbicida Stomp Aqua ali Centium 36 CS. Za 

ozkolistne plevele pa uporabimo herbicid Fusilade forte in 

sicer po setvi in po vzniku buč in plevela. Vsi ti herbicidi se 

lahko uporabijo na VVO. Pripravek Succesor 600 pa se ne 

sme uporabljati na VVO. 

Proti boleznim na oljnih bučah lahko uporabimo naslednje 

fungicide: Aliette, Aliette flash, Aliette WG, Karathane gold 

350 EC, Cosan, Kumulus DF, Pepelin, Thiovet jet, Serenade 

ASO, proti škodljivcem pa insekticide kot so: Mospilan SG, 

Teppeki, Pirimor 50 WG, Vertimec pro, Lepinox plus in 

Steward.

V letošnjem letu je veliko zanimanje za pridelavo oljnih buč, 

zato se je dobro pogodbeno vezati. Kmetijska zadruga Ptuj 

sklepa pogodbe o pridelavi buč in s tem je zagotovljen 

odkup svežih ter suhih bučnic.

 

Ves repromaterial za pridelavo buč lahko dobite v 

poslovalnicah KZ Ptuj, vsa dodatna navodila in 

pojasnila pa pri področnih vodjih KZ Ptuj.           
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