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V KZ Ptuj smo zadnji dan v mesecu juliju, skupaj s ta pa je omogočila pospešeno rast gomoljev. Za 
podjetjem Interseme iz Ljubljane, v Osluševcih pričakovati je, da bodo hektarski pridelki krompirja 
organizirali »Dan krompirja«, srečanje, na katerega smo letos visoki, gotovo pa bo to vplivalo na kvaliteto 
povabili vse pridelovalce s ptujskega in ormoškega gomoljev, ki bodo bolj podvrženi gnitju, zaradi česar je 
območja, ki imajo letos z nami sklenjeno pogodbo o posledično  pričakovati tudi težave pri skladiščenju.
odkupu krompirja ter tudi druge, ki jih pridelava 
krompirja kakorkoli zanima.

Podjetje Interseme je specializirani ponudnik 
semenskega krompirja in ekskluzivni zastopnik 
žlahtniteljskih hiš Agrico in Cygnet pep.

V KZ Ptuj pridelovalcem krompirja iz leta v leto 
ponujamo pester izbor sort, ki se razlikujejo po 
zgodnosti, barvi mesa in kožice, obliki gomoljev, 
odpornosti na bolezni ter namenu uporabe v kulinariki. 
Ker tudi v podjetju Interseme dajejo velik poudarek 

Prireditev je bila odlična priložnost za izmenjavo preizkušanju asortimana, so letos štirje naši kooperanti 
koristnih informacij med samimi pridelovalci v svoji pridelavi zopet preskušali skupaj 12 njihovih 
krompirja, ponudniki semenskega repromateriala in sort, ki smo si jih na »Dnevu krompirja« lahko ogledali, 
zadrugo,  saj smo vsi medsebojno poslovno povezani. predstavniki podjetja Interseme pa so jih ob tej 

priložnosti tudi podrobno predstavili, tako  specifične 
»Dnevi krompirja« so vedno priložnost tudi za oceno lastnosti posamezne  sorte,  namen uporabe in jedilno 
pridelovalne sezone. Letos je bilo sajenje krompirja kakovost ter tudi razlike med samimi sortami. 
zaradi mile zime možno opraviti  kar zgodaj, že takoj v Strokovnemu delu je sledila  še pogostitev udeležencev, 
začetku marca. Nekateri pridelovalci so imeli letos na kateri se je razvila živahna debata. Pester kulinarični 
relativno velike težave s krompirjevo plesnijo, zlasti na del srečanja je zaokrožil ocvrti krompir, ki, priložnosti 
nasadih zgodnjega krompirja. Po lepi pomladi je sledilo primerno, seveda ni smel manjkati.
zelo vroče vreme v začetku junija, ko so se je na 
nekaterih območjih že pokazali znaki pomanjkanja Valerija Kodrič Majcen, 
vlage in potreba po namakanju. Sledil je izredno vodja rastlinskega programa
deževni mesec julij, ki je postregel z (pre)obilico vlage, 
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VABLJENI NA 52. KMETIJSKO –

ŽIVILSKI SEJEM AGRA 

Na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni bo 
od 23. – 28. 08. 2014 potekal 

50. mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA. 
 

Tudi Kmetijska zadruga Ptuj z.o.o. bo na 
sejmu imela svoj razstavni prostor. 

 
Za slovenske zadružnike bo dogajanje na sejmu še 

posebej pestro v sredo, 27. 08. 2014, ko bo v okviru 
prireditve dan slovenskih zadružnikov. 

 
Vabimo vas, da nas ob ogledu kmetijsko –živilskega 
sejma AGRA 2014 obiščete na našem razstavnem 

prostoru v hali B. 

Letošnja žetev žit se počasi zaključuje. Pridelovalci so s Z oljno ogrščico je bilo v jesenski setvi 2013 v Sloveniji 
pridelkom eni bolj, drugi manj zadovoljni. Začelo se je lani posejano blizu 6.300 ha njiv, kar je za 3,6 % manj kot jeseni 
jeseni, ko so slovenski pridelovalci, po podatkih SURS-a, z 2012. Odkup oljne ogrščice v KZ Ptuj z.o.o. se je pričel 
žiti posejali dobrih 59.000 ha površin, od tega  s pšenico in 23.6.2014 in je potekal na odkupnem mestu Perutnine Ptuj 
piro 35.000 ha, z ječmenom pa 17.600 ha površin. d.d. v Dražencih. V KZ Ptuj z.o.o. smo letos odkupili dobrih 
Vremenski pogoji ob setvi in po vzniku žit so bili lani jeseni 1.000 ton oljne ogrščice.
ugodni, november je postregel z obilico padavin, sledili sta 
mila zima ter suha in (pre)topla pomlad. Aprilsko deževje je Med odkupom oljne ogrščice se je pričela tudi žetev pšenice. 
omogočilo, da je dognojevanje imelo ugoden učinek na rasti Do 1.8.2014 smo v Kmetijski zadrugi Ptuj z.o.o. odkupili 
in razvoju žit. V juniju pa so bila žita zaradi nekajdnevnega 6.000 ton pšenice. Odkup pšenice se je vršil na odkupnih 
vročinskega vala izpostavljena zgodnejšemu dozorevanju. mestih Perutnine Ptuj d.d. in PP-Agro Maribor, v Mlinu 
To je povzročilo, da so prvi snopi ječmena letos padli že pred Korošec v Zabovcih ter na odkupnem mestu Žito–Intes 
sredino junija in sicer na prodnatih tleh v Prekmurju, kmalu Maribor. Po kakovosti odkupljene pšenice letošnje leto ni 
zatem, 20. junija, pa smo z njegovim odkupom pričeli tudi v leto kakšnih presežkov, k temu je precej pripomoglo tudi 
KZ Ptuj z.o.o.. zelo neugodno vreme v času žetve s pogostimi in obilnimi 
Odkup ječmena se je vršil na odkupnih mestih Perutnine padavinami. Če so pridelovalci  s količino svojega pridelka 
Ptuj d.d., PP-Agro Maribor, v Mlinu Korošec v Zabovcih ter pšenice še relativno zadovoljni, pa priznavajo, da je po 

kakovosti njihov pridelek (daleč) pod pričakovanji. Pregled 
podatkov o odkupljenih količinah, ki smo jih odkupili v KZ 
Ptuj, kaže, da je od 6.000 ton odkupljene pšenice približno 
38% krmne (2.300 ton) in 62% je krušne (3.700 ton). 
Nadaljnja analiza zbranih podatkov še pokaže, da je od 3.700 
ton krušne pšenice 16% pšenice v kakovostnem razredu A, 
34% v kakovostnem razredu B1 in 50% v kakovostnem 
razredu B2.
V pridelavi žit pa postaja vedno bolj zanimiva tudi rž. 
Podatki o površini, posejani v zadnjih petih jesenskih setvah 
z ržjo, kažejo, da se površina, namenjena temu krušnemu 
žitu, v Sloveniji povečuje. V jesenski setvi 2013 je bilo z ržjo 
posejanih preko 1.700 hektarjev njiv, to je za 2,4 % več kot 
jeseni 2012 in za več kot še enkrat več kot jeseni pred petimi 
leti. To se je odrazilo tudi pri letošnjem odkupu rži, saj smo je 
v KZ Ptuj z.o.o. odkupili 650 ton.

v Mešalnici Središče ob Dravi. V KZ Ptuj z.o.o. smo letos 
odkupili dobrih 400 ton ječmena. Kljub prisilnemu 
dozorevanju zaradi vročinskega stresa, so kmetje z Valerija Kodrič Majcen, 
rezultatom žetve ječmena zadovoljni, njegov hektarski vodja rastlinskega programa
pridelek se letos giblje okoli 6,5 tone na hektar.

LETOŠNJI  PRIDELKI  ŽIT  IN  OLJNE  OGRŠČICE  SO  POŽETI

OBNOVA TRAVNE RUŠE dovolj nizka. Izberemo mešanico, ki je prilagojena tipu tal in 
načinu rabe. Količina potrebnega semena za vsejavanje je 25 

Ko v travni ruši opazimo nezaželeno botanično sestavo, jo kg/ha. Po vzniku novih rastlin je potrebno poskrbeti za 
moramo poskušati izboljšati. To storimo z obnovo travne osvetljenost novih kalečih rastlin, kar se opravi z košnjo. 
ruše z dosejavanjem, vsejavanjem ali pa novo setvijo. Prva košnja naj bo opravljena, ko je stara ruša visoka 15-20 

cm. Kosimo nekoliko višje, približno 6-8 cm. Uporaba 
Dosejavanje je ukrep, da v obstoječo travno rušo večkrat gnojevke se priporoča šele po drugem odkosu, ko so mlade 
letno sejemo približno po 5 kg travnega semena. To lahko rastlinice že bolj ukoreninjene.
izvedemo skupaj z dognojevanjem. Pri takšnem načinu seme Nova setev travinja pomeni uničenje stare ruše, celovito 
ostane na površini tal, zato je zaželeno, da takšno setev obdelavo tal in ponovno setev. Čas setve je 20. avgust do 15. 
izvedemo pred dežjem. Za takšno setev so najprimernejše september, oz. najbolj primerni čas za novo setev je 
trpežne ljuljke ali njihove mešanice z večjim deležem ljuljk. spomladanski čas, od marca pa do časa ko to vremenske 
Vsejavanje je celovitejši ukrep, ki naj bi ga na travinju izvajali razmere dopuščajo. Za takšno setev uporabimo polno 
vsako leto. Čas vsejavanja je med 20. avgustom in 15. setveno normo mešanice, ki jo želimo pridelovati, to je 40-45 
septembrom. Pred vsejavanjem mora biti ruša pokošena oz. kg/ha semena.

SPRAVILO SILAŽNE KORUZE SEČNINA V MLEKU

Vsako leto je drugačno, ima posebne vremenske razmere, ki Optimalno oskrbljene krave imajo v mleku med 15 in 30 
vplivajo na dozorevanje koruze in njeno primernost za mg/100 ml sečnine in 3,2 do 3,8 mlečnih beljakovin.
siliranje in spravilo v silos. Silažna koruza je brez dvoma ena Na veliko kmetijah, kjer se molznice pasejo postaja problem 
najpomembnejših vrst krme, saj v povprečju prispeva v izredno visokih koncentracij sečnine v mleku.
krmnem obroku krav molznic skoraj 60 odstotni delež 
osnovne krme. Zelo pomembna je njena krmna vrednost in Razlogi:
količina. · veliko razgradljivih beljakovin in malo sladkorjev v paši,
Cilj je požeti največ možne energije, ki naj bo uporabna za · neprimerno dopolnjeni obroki,
živali in dovolj prebavljiva. Silažna masa ima dve glavni · gnojenje z večjimi količinami dušikovih gnojil.
sestavini: škrob iz zrnja in koruznico – vlaknino. Celične 
stene so sestavljene iz celuloze, hemiceluloze in lignina ter so Posledice presežkov koncentracije sečnine v mleku:
bistveni gradniki koruznice, molekule škroba pa so glavna Zmanjšana uspešnost osemenitve, podaljšani poporodni 
sestavina zrna. Obe sestavini sta nujni in zelo pomembni za odmor, težave s parklji, močno obremenjena presnova 
prehrano živali, saj sta vir izkoristljive energije za krave. V (predvsem jetra), večje izgube energije za sintezo sečnine, 
času dozorevanja se količina vlaknine praktično ne kopičenje nitratov v rastlinah, preveč izločenega dušika – 
spreminja več, njena kakovost in prebavljivost pa se negativne posledice na okolje.
skokovito zmanjšujeta. Tako moramo narediti kompromis, 
da bomo ob času spravila poželi kar največ možne energije. Ukrepi:
Najboljši čas spravila je, ko je v rastlini 30 do 35 odstotkov Koncentracijo sečnine v mleku lahko znižamo in 
suhe snovi. zmanjšamo negativne posledice tako, da:
Požeto energijo je potrebno tudi pravilno skladiščiti. · prilagodimo čas paše,
Zadostno tlačenje silažne mase in izločitev zraka je dobro · vključimo v obroke več sena,
znano vsem kmetovalcem. · obroke dopolnimo: z zmernimi količinami energijsko 
Zelo primerno je dodajati silirne dodatke, ki imajo lahko bogate krme, z zadostno količino mineralno vitaminskih 
velik vpliv na prebavljivost vlaknine in boljšo ter bolj mešanic prilagojenih za pašo, s puferskimi snovmi (sodo 
stabilno kvaliteto silaže. bikarbono) in kvasom.
Prednosti uporabljenih silirnih dodatkov:
V obroku se lahko poveča delež vlaknine iz silaže, poveča se Alenka Rožman univ. dipl. ing. agr.
ješčnost živali, poveča se energetska vrednost silaže in 
nenazadnje se poveča proizvodnja mleka in mesa.

OPRAVILA V POZNOPOLETNEM OZ. JESENSKEM ČASU
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