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V EU se zbiranje kravjega mleka v zadnjih treh letih pr i l jub l jenos t  mlečnih  izde lkov.  S ta lno  
stalno povečuje. Proizvodnja mleka se je povečala povpraševanje po uvozu, zlasti  držav v 
tudi v regijah sveta, ki so največje dobaviteljice gospodarskem vzponu, bi pozitivno vplivalo na cene 
mleka: ZDA, na Novi Zelandiji, v Avstraliji in mlečnih izdelkov, s čimer bi se povečale možnosti 
Argentini. EU za izvoz. Kljub temu je napovedano, da se bodo 

tržni deleži  EU pri večini mlečnih izdelkov nekoliko Povprečne odkupne cene mleka v EU so se od aprila 
zmanjšali zaradi večjega izvoza drugih držav.do novembra 2010 stalno zviševale. Do aprila 2011 

so bile približno 0,33 €/kg, novembra 2011 so se Srednjeročne in dolgoročne napovedi za sektor 
zvišale na 0,35 €/kg. Vendar se je od poletja leta 2012 mleka in mlečnih izdelkov so ugodne zaradi rasti 
nadaljeval trend zniževanja cen mleka. Povprečne prebivalstva in zanimanja za zahodni način 
odkupne cene mleka avgusta 2012 so v EU znašale prehranjevanja v gospodarstvih v vzponu. Vendar to 
cca 0,31 €/kg. V letu 2013 pa cene mleka spet rastejo. ne preprečuje kratkoročnih nihanj na trgu.

Svetovno tržno in politično okolje temelji na Razvoj proizvodnje mleka v primerjavi z mlečnimi 
napovedi OECD in FAO za kmetijstvo za obdobje kvotami in znižanje kvot kažeta, da so države na 
2012. do 2021. leta. Na podlagi teh napovedi se zdijo dobri poti do uresničevanja nežnega pristanka. V 
srednjeročne možnosti trgov mleka in mlečnih veliki večini držav članic kvote niso več pomembne 
izdelkov pozitivne. Pričakuje se, da bosta glavna za omejevanje proizvodnje, cene kvot pa so že 
dejavnika nadaljnje povečevanje povpraševanja na dosegle ničelno vrednost ali se ji približujejo.
svetovni ravni, ki je posledica rasti svetovnega 
prebivalstva in gospodarske rasti ter vedno večja 
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RAZMERE NA TRGU MLEKA IN MLEČNIH IZDELKOV



Letošnja pridelovalna sezona je pri koncu, grozdje je Ob koncu pridelovalne sezone v vinogradu je prav, 
pospravljeno. Tako kot navadno so s količino in da naredimo analizo in ugotovimo, kaj je bilo dobro 
kakovostjo pridelanega grozdja nekateri pridelovalci in kaj ne, kje je bila narava močnejša od naših 
bolj, drugi manj zadovoljni. Dejstvo je, da kmetijsko prizadevanj, kdaj smo ravnali prav in ali lahko v 
pridelavo v veliki meri krojijo vremenske razmere, ki prihodnje stvari kako izboljšamo.
so vsako leto drugačne, v zadnjih letih tudi vse bolj 
ekstremne in čedalje manj predvidljive. Tudi letos je 

Vse vinogradnike ki so letos prodali grozdje bilo spomladi hladno, zapoznela vegetacija v 
Kmetijski zadrugi Ptuj, prosimo, da dostavijo vinogradih, nato intenzivna rast v času cvetenja 
certifikat o integrirani  pridelavi grozdja v najbližjo (osip), vročinski val (julij – avgust) – suša, ter 
poslovalnico ali na sedež zadruge -   Miklošičeva ul.  sorazmerno velika količina padavin v drugi dekadi 
12, 2250 Ptuj.septembra. Mnogi vinogradniki so letos  imeli velike 

Marija Roškar ing.agr.težave z oidijem (bujni nasadi) in posledično tudi   
težave z botritisom. V letošnjem letu je 
bil tudi velik napad os, ki so povzročale 
težave  v prenekaterem vinogradu.

Količina grozdja,  ki ga  vinogradniki 
prodajajo preko Kmetijske zadruge 
Ptuj se iz leta v leto zmanjšuje. 
Posledica tega so  nizke odkupne cene, 
strožji pogoji odkupa grozdja, 
opuščanje vinogradniške proizvodnje 
(površine vinogradov se manjšajo), 
tudi  direktna prodaja na črnem trgu. 
Odkupne cene grozdja so zadnja leta 
nižajo, odkupne cene vin pa so se po 
podatkih  Agencije RS za kmetijske 
trge višajo.

APNENJE TAL reakcije tal. Večina kmetijskih kultur najbolje uspeva 
v nevtralni reakciji tal. Kalcij je pomembno Med pomembne kazalnike rodovitnosti tal spada tudi 
rastlinsko hranilo in mobilizira rastlinam nedostopne reakcija tal izražena s pH vrednostjo, ki nam pove ali 
hranilne snovi. Apno ima pomembno vlogo tudi pri so tla kisla ali bazična. Vpliva na fizikalno-kemične 
tvorbi strukturnih delcev v tleh. Pri zadostni količini procese v tleh in na fiziološke procese v rastlinah. Ko 
kalcija so tla grudičasta, kar vpliva na boljšo zračnost je pH tal primeren, tudi ostala gnojila delujejo 
tal. Takšna tla so tudi dalj časa sposobna zadrževati optimalno, poveča pa se tudi dostopnost hranil za 
vlago.rastline. Pri neustrezni  pH vrednosti je sprejem 

nekaterih hranil otežen.  To se na rastlinah pokaže v 
obliki znakov pomanjkanja hranil in slabše rasti, ki jo Za apnenje se odločimo na osnovi analize tal. 
kmetovalci želijo pogosto popraviti s povečanjem Apnimo lahko kadarkoli, ko  je to mogoče. Pogosto 
odmerkov gnojil. Pri preveliki kislosti je to delamo to v poletnem in jesenskem času, po spravilu 
neučinkovito, saj moramo najprej odpraviti vzroke pridelkov (žita, koruze). Takrat imajo tla tudi 
za slabšo rast, to je urediti pH tal. Poleg tega lahko največjo nosilnost, kar omogoča hitro in enostavno 
prekomerno gnojenje brez ustreznega odvzema delo. Apnenje na travinju je najbolje opraviti zgodaj 
hranil privede do onesnaženja okolja, pridelava pa je spomladi ali pa pozno jeseni.
neekonomična.

Pomen apnenja in s tem dodajanja kalcija je 
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