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Z vključitvijo Slovenije v EU je slovenski trg postal del 
skupnega trga Evropske unije in s postopnim 
zmanjševanjem zunanjetrgovinske zaščite so se 
konkurenčne razmere zaostrile. Spremembe so se 
dogajale v strukturi, na ravni stroškov, tehnološki 
usposobljenosti, potekala so povezovanja in iskanja novih 
tržnih poti. S pristopom so se spremenile nabavne cene 
surovin MPG- mladega pitanega goveda in prašičev. V 
KZ Ptuj ugotavljamo, da se cene surovin v Sloveniji 
ravnajo po trendih  sosednjih držav, predvsem Avstrije. V 
zadnjih letih je prišlo do nihanj cen. Ta nihanja navzdol ali 
navzgor so bila krajšega časovnega obdobja in so bila 
posledica ponudbe in povpraševanja. V drugi polovici leta 
2015 pa je prišlo do drastičnega padca cen prašičev,  ki v 
letu 2016 še kar traja. Nižanju odkupnih cen prašičev se je 
pridružilo tudi nižanje cen MPG. Znatno nižanje 
odkupnih cen se je zgodilo tudi v mlečni proizvodnji. 
Posledice nizkih odkupnih cen se že odražajo. Ponudba 
domačih prašičev se je že zmanjšala, zmanjšanje ponudbe 
govedi pa pričakujemo proti koncu leta. Količine 
ponujenega in odkupljenega mleka pa naraščajo. 
Uradni podatki kažejo, da je stopnja samooskrbe z 
zelenjavo v Sloveniji majhna in ima trend nadaljnjega 
zmanjševanja. Tako trenutno z doma pridelano zelenjavo 
pokrijemo le okrog 30 % potreb domačega trga po 
zelenjavi. V Kmetijski zadrugi Ptuj menimo, da je ta trend 
padanja samooskrbe možno ustaviti in ga postopoma 
povečati predvsem z dobro organiziranostjo in jasno 
strategijo pridelave in trženja zelenjave. 
V KZ Ptuj se zavedamo strateškega pomena domače 
pridelave zelenjave, zato se nenehno trudimo povečevati 
njen obseg in izboljševati kvaliteto. Prepričani smo, da 
lahko le z lastno pridelavo potrošniku nudimo kvaliteten, 
sledljiv in varen pridelek, ki ga na trgu ponujamo tudi v 
različnih pakiranjih, kar nam omogoča lastna pakirna 
linija v centralnem skladišču, s čemer se lahko uspešno 
približamo željam kupcev glede velikosti pakiranja. Naša 
zadruga s široko ponudbo kmetijskega repromateriala 
oskrbuje domače pridelovalce zelenjave pri njihovi 
pridelavi in nato od njih pogodbene količine zelenjave 
tudi odkupi. Del teh odkupljenih količin prodajamo v 
svoji maloprodajni mreži 39 trgovin, kjer po sveži, 

domači, sezonski zelenjavi posegajo zlasti tisti kupci, ki 
jim ni vseeno, kakšno hrano kupujejo zase in za svojo 
družino. Zelenjavo prodajamo tudi vsem večjim 
trgovskim sistemom v Sloveniji, živilsko-predelovalnim 
podjetjem, zadrugam, distributerjem zelenjave, hotelom, 
gostilnam in javnim zavodom, kjer še vedno vidimo 
ogromen potencial, vendar se mora najprej korenito 
spremeniti sistem javnega naročanja.
Pri odkupu zelenjave v naši zadrugi je trenutno najbolj 
aktualen mladi krompir. Mraz, ki je bil konec aprila, je 
posevke, predvsem najbolj zgodnjih sort krompirja, 
precej prizadel in zaustavil v rasti, kljub temu pa smo v KZ 
Ptuj mladi krompir od naših kooperantov pričeli 
odkupovati in ga slovenskemu trgu ponudili že v prvi 
polovici meseca maja. Poleg mladega krompirja trenutno 
odkupujemo tudi mlado čebulo in česen, solato, mlado 
zelje, peteršilj in stročji fižol.

Zavedamo se, kaj pomeni delovanje na enotnem 
evropskem trgu. Temu primerno vodimo poslovno 
politiko. Kljub trendom upadanja staleža govedi in 
prašičev v Sloveniji, se naši indeksi odkupa povečujejo. 
Velik je tudi porast odkupljenega mleka, kjer v precej 
razburkanem mlečnem bazenu plavamo na površju. Za 
posameznega pridelovalca zelenjave je samostojen nastop 
na trgu velik izziv, saj zahteva veliko znanja ter obilo 
spretnosti. Tu je povezava z zadrugo, ki zelenjavo odkupi 
od posameznih pridelovalcev in združene količine potem 
ponudi na trg, ena od najboljših rešitev, kar potrjuje tudi 
praksa. Ugotavljamo, da se, zaradi vedno večje 
koncentracije velikih trgovskih verig, povečuje tudi 
njihova pogajalska (pre)moč. Tudi družbene razmere v 
Sloveniji niso dobre za kmetijstvo, saj je značilna 
razdrobljenost kmetijskih posesti.
Večina podjetij, ki so se uspela obdržati na tržišču kljub 
vsesplošni svetovni, ekonomski in gospodarski krizi, je 
iskala različne možnosti za večjo učinkovitost delovnih in 
poslovnih procesov. Naš skupni cilj je dobro poslovanje, 
dobro poslovanje vaših kmetij in vaše Kmetijske zadruge 
Ptuj.

Uredniški odbor

VROČE POLETJE?

že to ved  že evt  Z 1e t1sv e 6a l dmi o 1900 - 2016



NA KAJ MORAMO BITI POZORNI PRI MLEČNI PROIZVODNJI

Pridelovalci mleka v zadnjem času dvomijo v 
upravičenost proizvodnje pri tako nizki ceni mleka. 
Nastalo krizo je povzročilo več dejavnikov (ruski 
embargo, tekmovalnost med velikimi trgovskimi 
verigami…).

Slovenija si je močno prizadevala najti izhod iz krize in v 
teh dneh je bil parafiran izvoz mleka v Kitajsko. Slovenske 
mlekarne (Ljubljanske mlekarne, Mlekarna Celeia, 
Pomurske mlekarne) so tako dobile zeleno luč za izvoz 
svojih izdelkov. Povpraševanje je po pasteriziranem 
mleku, sirnih namazih, mleku v prahu.

Med pogoji je bil tudi protokol glede veterinarskih in 
zdravstvenih zahtev za mlečne izdelke in posredno tudi za 
mleko.

VURS spremlja kakovost namolzenega in oddanega 
mleka proizvajalcev že vsa leta. Zato je zelo pomembno, 
da na zbiralnico oddamo zdravo in neoporečno mleko 
zdravih krav.

Posebej moramo biti pozorni na somatske celice v 
mleku.

Vsako mleko vsebuje somatske celice, vendar na splošno 
velja, da jih je v  mililitru mleka zdravih krav pod 200.000. 
Večje število je nenormalno in kaže na verjetnost okužbe. 
V zadnjih dveh mesecih (april, maj) se je pri proizvajalcih 
pokazalo povečanje števila somatskih celic. VURS redno 
spremlja parametre povišanja vsak mesec sproti. Če 
geometrijsko povprečje doseže povišanje  ŠSC prek 
400.000 v ml mleka, sledi prepoved oddaje in sanacija.

Rezultate laboratorijskih analiz prejemate redno na svoje 
telefone, potrebno je takoj odreagirati in sanirati stanje v 
hlevu, da ne bo potrebno z odločbo prepovedati prodaje 
mleka. 

Povišano število somatskih celic v mleku je rejcem v 
pomoč pri zgodnjem odkrivanju obolenj vimena.
Zatiranje mastitisa mora temeljiti na preprečevanju 
okužb. Rejci lahko  uspešno preprečijo okužbo z 
naslednjimi ukrepi:

· zagotoviti je potrebno ustrezno higieno molže in 
brezhibno delovanje molznega stroja (priporočena 
molža čistega suhega vimena).

·  zagotavljanje ustrezne  vhlevitve  (posebna pozornost 
in porodnim boksom vzdrževanju čistoče molzišča)

· zagotoviti  ustrezno klimo (povečana prisotnost 
amonijaka v zraku-zračenja, vročina poleti..)

· število krav prilagoditi zmogljivosti hleva (pretirana 
gneča in premalo ležalnih boksov povečuje možnost 
okužb)

·  zagotoviti čista in čim bolj suha ležišča

·  poskrbeti za primerne izpuste in pravilno vodenje paše 
(velika gneča v senci ob poletni vročini ali v primeru 

razmočenih tal ob deževju poveča nevarnost okužb)

· povečuje naj se odpornost krav z ustrezno prehrano 
(ustrezna preskrba živali z energijo, beljakovinami, 
rudninami in vitamini)

· preprečiti nastanek presnovnih in drugih bolezni 
(ketoza, porodna mrzlica, acidoza vampa), krmljenje 
glede na potrebe in genske zmogljivosti živali

· krmljenje neoporečne krme (problematična je tako 
plesniva krma kot silaža, ki se greje).

· zagotavljati ustrezno presuševanje, izločanje 
problematičnih živali iz reje in takojšnje zdravljenje 
klinično bolnih živali (pri zdravljenju mastitisov se je 
potrebno dosledno ravnati po navodilih veterinarja 
oziroma skupaj z njim pripraviti program sanacije v 
čredi)

Zgodnje odkrivanje mastitisov je zelo pomembno, saj 
povzroča mastitis med boleznimi največ škode in težav 
pri prireji mleka. Izgube nastajajo zaradi :

· zmanjšanje prireje mleka za 70 %

· stroški zdravljenja, ki niso zanemarljivi

· zavrženo mleko

· prezgodnje izločitve živali in povečanega remonta

· zmanjšanje genetskega napredka
· zmanjšanje kakovosti in cene mleka
Rejci zmanjšanje prireje mleka podcenjujejo, saj se te 
pojavijo že pri prikritih mastitisih, ko je mleko videti še 
normalno. Marsikdo se odzove šele takrat, ko mu zaradi 
somatskih celic v mleku grozi zmanjšana odkupna cena 
mleka.
V dobri veri, da bo kmalu konec mlečne krize,  vam želim 
uspešno proizvodnjo mleka .
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