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Dovolite mi, da izrazim veselje in zadovoljstvo pri višje svetovno povpraševanje po mleku je v veliki 
poglobljenem sodelovanju z Vami zadružniki. Sledimo meri vplivala suša, ki je prizadela Novo Zelandijo in 
vašim ciljem in utrjujemo zvezo med vami kmetovalci Avstralijo - veliki svetovni proizvajalki mleka. Ker so se 
in zadrugo. Zavedamo se, da je potrebno okrepiti na teh dveh trgih pojavljale tudi težave s kakovostjo 
povezavo med kmetijskimi proizvodi in lokalnimi, mleka, so Kitajci povečali odkup na evropskem trgu. 
regionalnimi in mednarodnimi trgi. Vsi skupaj smo v Poleg tega se je okrepilo tudi povpraševanje iz Rusije.
zadružni stvarnosti. Ne moremo govoriti o enotnem Kmetijska zadruga Ptuj v sodelovanju z Vami postaja 
zadružnem vzorcu. Naše delovanje v zadrugi ni ena večjih zadrug – odkupovalk mleka v slovenskem 
homogeno, temveč raznoliko. Te raznolikosti, tega prostoru. Zelo pomembno se je znati hitro in ustrezno 
bogastva se zavedamo. Na vašo željo in interes ga odzivati potrebam sodobnega sveta, pri čemer je 
želimo ohraniti in dati na voljo širši družbi. potrebno slediti osnovnemu vodilu – biti zanesljiv, 
Z vstopom Slovenije v EU se je začelo tuje realen in dolgoročno naravnan poslovni partner.
povpraševanje po slovenskem mleku – predvsem v In načrti. Veliko jih je. Po najboljših močeh se trudimo 
Italiji. Ukinitev mlečnih kvot aprila naslednje leto, za izboljšanje kvalitete storitev ki jih nudimo. Veliko pa 
načelno na slovensko prirejo mleka ne bi smelo k temu prinaša sodelovanje z vami člani, s katerimi že 
predstavljati večjega problema. Več kot tretjino uspešno sodelujemo. K še bolj uspešnemu sodelovanju 
slovenskega mleka odkupijo italijanski kupci. Dodati je pa vabimo tudi vse ostale zainteresirane zadružnike.
potrebno rast odkupa hrvaških mlekarn – predvsem 
Dukata (Lactalis). Pri rasti tujega povpraševanja pa Zelo resničen se mi zdi kitajski pregovor, ki pravi: Vsi 
nastane problem, saj kupci iščejo lahko dostopne rejce, cvetovi bodočnosti so v semenu sedanjosti.
zanemarjajo pa rejce s hribovitih območij, na katerih pa 
polovica rejcev proizvede 45 % slovenskega mleka. Alenka Rožman univ.dipl.ing.kmet.
V lanskem letu so se odkupne cene mleka zviševale. Na 
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Velika in nevarna nadloga so muhe v hlevu. Poleg zadržujejo (luči, strop, zgornji deli sten in stebrov, podboji 
vznemirjanja ljudi in živali vplivajo tudi na higieno. Pri vrat ..)
stalnem prehajanju med gnojem, krmo, živaljo in 
mlekarsko opremo prenašajo klice ( na svojih nogah in Za uničevanje muh so tudi primerne strupene vabe z 
telesu do 7 milijonov, v prebavnem traktu pa tudi preko 25 dolgotrajno aktivnostjo. Razporedimo jih na mesta v 
milijonov), med drugim tudi bolezenske. Bakterije in zaprtih prostorih, kjer ne morejo priti do njih živali in nas 
viruse prenašajo iz gnoja na krmo, na živali, na človeka in ne ovirajo pri delu.
na opremo. Prenašajo jih tudi iz živali na žival. Posebej 
nevaren je prenos iz seska na sesek. Poleg bakterij, ki Vplivi muh na proizvodnjo mleka se kažejo v :
povzročajo kvarjenje mleka, prenašajo tudi povzročitelje - zmanjšanju ješčnosti (živali zaužijejo do 15 % manj 
vnetja vimena-mastitisa, kolere, tuberkuloze, vraničnega krme)
prisada, drisk,… - zmanjšanju mlečnosti ( do 20%)
Koliko umazanije povzročijo muhe, je dobro vidno na - nehigienski molži
oknih, lučeh, mlekovodih, zidovih.. - podaljšanju časa molže
Zelo pogosto se zadržujejo v mlekarnicah in na molzni - znižanju prirastov
opremi. Močno jih privablja razlito mleko. - stalni nevarnosti prenosa okužb med živalmi in na 
Zatiranje muh moramo izvajati načrtno in vsestransko. človeka
Predpogoj za uspeh so splošni higienski ukrepi. Čistoča v 
stanovanjih, hlevih in okolici, predvsem pa ureditev Za zatiranje muh smemo uporabljati samo dovoljena 
gnojišč, sanitarij ter odstranjevanje odpadkov. sredstva. Pri uporabi se moramo držati navodil 

proizvajalca.  Neustrezna sredstva ali nestrokovna 
V hlevih moramo stalno vzdrževati čistočo. Posebno uporaba je lahko škodljiva za ljudi in živali.
temeljito čiščenje opravimo spomladi in jeseni. Sledi naj Zatiranje muh prispeva k higienskemu pridobivanju 
mu beljenje stropov in sten, če materiali ne potrebujejo mleka. Zares učinkovito je le, če jo  izvajamo načrtno in 
drugačnega vzdrževanja. Sredstva za zatiranje muh ne vsestransko.
mešamo z apnenim beležem, ampak jih nanašamo 
naknadno. Razprševanje je učinkovitejše od škropljenja, ČE UNIČIMO ENO MUHO V APRILU, UNIČIMO 
primerno pa je le za prazne hleve. Pred razprševanjem ali MILJON NJENIH POTOMCEV, ČE V MAJU, SAMO 
škropljenjem pokrijemo jasli, napajalnike,  zaloge krme. NEKAJ TISOČ, V JUNIJU PA LE NJO. 
V naseljenih hlevih se lahko poslužimo premazov. 
Premažemo predvsem mesta, na katerih se muhe največ Danica Perger , ing. agr.

HIGIENSKA PROIZVODNJA MLEKA- ZATIRANJE MUH V HLEVIH

V Kmetijski zadrugi Ptuj sklepamo pogodbe za odkup 3. Pogodba o odkupu dodatnih količin grozdja, ki 
grozdja za klet Ormož in sicer: pa zajema odkup dodatnih količin grozdja, kjer NI 

potrebno INTEGRIRANE pridelave, NI omejitve glede 
1. Pogodba o odkupu grozdja za vinograde izključno na količin grozdja po trsu.   
območju ljutomersko-ormoških goric. Dovoljuje se do 5% poškodb jagod zaradi napada oidija 

brez odbitka cene.
2. Pogodba o odkupu grozdja iz okoliša Štajerska – Dovoljuje se do 15% poškodb zaradi napada gnilobe 
Slovenija: zajema sorte Muškat otonel, Traminec, Rumeni (botritisa) brez odbitka cene.
muškat, Sivi pinot in Sauvignon. Če je poškodb med 15 in 25% se cena zniža za 10%.
Grozdje mora biti pridelano in vpisano v integrirano Sortna čistost ni pogoj je pa zaželjena.
pridelavo. Cena tega grozdja je odvisna od sladkorne stopnje in 
Prevzemalo se bo v treh kvalitetnih razredih zdravstvenega stanja grozdja in znaša 0,37 eur/kg .
razred    0% - 3%  gnilobe
razred    4% - 8%  gnilobe   minus 10% na ceno iz cenika Grozdje iz pogodb bo plačano v treh obrokih 1. februar – 
razred    9% - 15% gnilobe   minus 20% na ceno iz cenika      p  o    t r gatvi, 1. julij in 1. september.     
Dovoljena obremenitev po trsu za leto 2014: Vabimo vse zainteresirane za prodajo grozdja, da se za 
Muškat otonel - 3,5 kg; Traminec - 2,5 kg; Rumeni muškat dodatne informacije oglasijo pri vodjih Področnih zadrug.          
- 3,5 kg; Sivi pinot - 2,5 kg; Sauvignon  - 3,0 kg.
Cena za naštete sorte bo enaka ceni za iste sorte na Marija Roškar , ing. agr.
ljutomesko-ormoškem področju.

ODKUP GROZDJA
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