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Žetev je že nekoč za kmete pomenila praznik. Bogata letina območju, ki ga s svojim poslovanjem pokriva KZ Ptuj z.o.o., 
je zagotavljala, da bo kruha dovolj in družina ne bo lačna. Od se je žetev pšenice najpozneje končala na območju letos k 
takrat, ko se je začela pridelava tržnih presežkov, pa prihodki zadrugi novo priključene Področne zadruge Pesnica, kjer so 
od prodaje žit pomenijo prvi večji finančni priliv na kmetiji v zadnje pridelke z žitnih polj vozili še v prvih avgustovskih 
tekočem letu, ki je pri kmetih še toliko težje pričakovan. dneh. V KZ Ptuj z.o.o. smo do 1.8.2012 odkupili 8.400 ton 
Doseženi rezultati pridelave žit, tako po količini, kot po pšenice, kar je nekaj več kot lani, ko smo je odkupili 7.600 
kakovosti, so odraz sorte in izvedene tehnologije pridelave, ton. Pregled podatkov o odkupljenih količinah je pokazal, da 
v precejšnji meri pa tudi odraz vremenskih razmer. Po je od 8.400 ton odkupljene pšenice približno 2.500 ton 
uradnih podatkih je bilo jeseni 2011 posejano 59.624 ha žit, krmne (kar je slabih 30% vseh odkupljenih količin) in blizu 
kar je za 18,8% več kot v letu 2010; pšenice je bilo posejane 5.900 ton krušne pšenice, (kar je preko 70% odkupljenih 
25% več,  ječmena 7% več in oljne ogrščice 3% več, kot v količin). Nadaljnja  analiza zbranih podatkov je  pokazala, 
letu 2010. Lani jeseni je setev žit potekala normalno, pozneje da je od 5.900 ton krušne pšenice bilo 14% pšenice v 
pa se je pojavila suša, ko je padlo za 20% manj padavin od kakovostnem razredu A, 22% v kakovostnem razredu B1 in 
dolgoletnega povprečja. Sledila je zima z mrazom in skoraj 34% v kakovostnem razredu B2. Cene za odkupljene 
brez snežne odeje. Tudi v  prvih treh mesecih letošnjega leta količine pšenice so bile v KZ Ptuj z.o.o. določene fiksno. Za 
je bilo manj padavin od večletnega povprečja. Žita so razvila krmno pšenico (kakovostni razred C) je odkupna cena 160 
manj stranskih poganjkov. Po relativno ugodnem začetku EUR/tono, za krušno pšenico kakovostnega razreda B2 je 
pomladi je nato nastopilo zelo dolgo obdobje praktično brez 175 EUR/tono, za kakovostni razred B1 je 190 EUR/tono in 
večjih padavin, ki je trajalo vse do žetve. Vse to je imelo za pšenico najvišje kakovosti (A razred) 210 EUR/tono.  
vpliv na pridelek žit, tako na količino, kot tudi na kakovost. Kmetje bodo pšenico dobili plačano v predvidenih rokih, ki 
Žetev žit se prične s spravilom ječmena in tako smo v KZ so bili določeni, to je za krušno pšenico 15 dni po obračunih 
Ptuj z.o.o. z njegovim odkupom pričeli 23.6.2012. Slabo za količine, prevzete na odkupnem mestu Mlin Korošec 
vreme z relativno obilnimi padavinami 25. junija je žetev Zabovci ter 30 dni po zaključenem obračunu za količine, 
ječmena za kratek čas ustavilo, v zadnjih dneh junija pa se je prevzete na odkupnem mestu Žito-Intes Maribor; za krmno 
žetev nadaljevala. Odkup ječmena se je vršil na odkupnih pšenico pa je rok plačila 45 dni po zaključenem obračunu.
mestih Perutnine Ptuj d.d. na Zagrebški cesti, kjer je bila Vsi pridelovalci, ki se boste tudi letos odločili za setev oljne 
odkupna cena 160 EUR/tono, ter  v Mlinu Korošec v ogrščice in ozimnih žit, vabljeni k nakupu certificiranega 
Zabovcih, kjer je bila odkupna cena 170 EUR/tono. Skupno semena, ki bo na voljo v vseh naših kmetijskih prodajalnah.
smo odkupili 347 ton ječmena. To je precej več, kot lansko 
leto, ko smo ga odkupili 197 ton. Valerija Kodrič Majcen, univ.dipl.ing.agr.
Odkup oljne ogrščice v KZ Ptuj z.o.o. se je pričel 
30.6.2012 in je potekal na odkupnem mestu 
Perutnine Ptuj d.d. v Dražencih. V KZ Ptuj z.o.o. 
smo letos odkupili 667 ton oljne ogrščice, kar je 
bistveno več kot leta 2011, ko smo odkupili 355 ton. 
Odkupna cena za tono oljne ogrščice je 430 EUR, od 
nje pa se odštejejo še stroški prevzema in sušenja 
ogrščice po ceniku Perutnine Ptuj d.d.. Izplačilo 
oljne ogrščice bo konec meseca avgusta.
Med odkupom oljne ogrščice se je že pričela tudi 
žetev pšenice. V KZ Ptuj z.o.o. smo odkup pšenice 
pričeli 4.7.2012. Za krmno pšenico je potekal odkup 
na odkupnih mestih Perutnine Ptuj d.d. na Zagrebški 
cesti in nato v Dražencih ter na odkupnem mestu PP-
Agro v Mariboru.  Krušno pšenico smo odkupovali 
na odkupnem mestu Mlin Korošec v Zabovcih, ter na 
odkupnem mestu Žito-Intes v Mariboru. Na širokem 

ŽETEV ŽIT IN OLJNE OGRŠČICE JE KONČANA



Veliko rejcev ne razmišlja o mastitisu pri telicah in jih imajo mastitičnim mlekom ter v način reje telet. Staph. aureus, ki je 
pogosto za neinficirane. Vendar rejci precej pogosto opazijo, lahko prisoten v mastitičnem mleku, se prenaša z 
da imajo že prvesnice visoko število somatskih celic in da je medsebojnim sesanjem telet, ki jih redimo v skupinskih 
pojavnost mastitisa pri telicah po telitvi kar visoka. Mastitis boksih. 
najpogosteje opazimo šele po telitvi, do infekcije vimena pa Če so povzročitelji drugi streptokoki, je potrebno pozornost 
pride že pred telitvijo. usmeriti v poškodbe seskov ter tudi v prenos s piki muh- 
Raziskovalci poročajo, da je že pred telitvijo inficiranih od torej moramo izboljšati tudi nadzor nad insekti na kmetiji. 
30 do 50 % telic! To vpliva na mlečnost in na število Če so povzročitelji okoljski streptokoki, moramo pozornost 
somatskih celic v mleku prvesnic. usmeriti v nastilj telic zlasti v času pred telitvijo, ko 
Vime se v največji meri razvije med prvo brejostjo, zato je najpogosteje pride do infekcije s temi povzročitelji. 
pomembno, da mlečno žlezo med prvo brejostjo zaščitimo 
pred infekcijo in tako zagotovimo maksimalno proizvodnjo Ukrepi za zmanjšanje pojavnosti mastitisa pri telicah so torej 
mleka v prvi laktaciji. Raziskovalci so ugotovili, da so telice, zlasti: 
ki so bile inficirane s Staph. aureusom molzle 10% manj v · preprečevanje medsebojnega sesanja telet- individualni 
prvi laktaciji. Znižana pa je mlečnost tudi v sledečih boksi, 
laktacijah. · nadzor nad insekti: muhe so prenosnik povzročiteljev 
Infekcija vimena pri telicah torej pomeni slabši razvoj mastitisa zlasti pri telicah tik pred telitvijo. V čredah, ki 
mlečne žleze, nižjo mlečnost in višje število somatskih celic. imajo izdelan program nadzora nad insekti je dokazano 
Številni primeri mastitisa na začetku prve laktacije so manj mastitisa pri telicah. 
posledica infekcije vimena telic. Ugotovili so, da so telice · zagotavljanje čistega in suhega okolja za telice, 
lahko inficirane že pri starosti 6 mesecev ter da infekcija · vzdrževanje dobre imunosti telic. Telice z močnim 
vztraja v vimenu skozi celotno brejost. imunskim sistemom se lažje branijo zlasti infekcij z 
Med povzročitelji mastitisa pri telicah so bakterije, ki jih oportunističnimi bakterijami in z okoljskimi 
lahko izoliramo iz kože seskov telic, iz nosnic, dlak in iz povzročitelji mastitisa. 
vagine. Nekatere od teh bakterij so normalni "prebivalci" 
kože seskov, število drugih pa močno naraste že ob blagih Na zmanjšanje pojavnosti mastitisa lahko vplivamo tudi z 
poškodbah kože seska (npr. po pikih hlevske muhe, praskah, zgodnjo ločitvijo telet od mater in s čim prejšnjo molžo po 
odrgninah). telitvi. S tem iz vimena odstranimo bakterije in zmanjšamo 

možnost za infekcijo vimena ter tveganje za nastanek edema 
Kako se telice inficirajo? vimena ter za puščanje mleka- oboje predstavlja tveganje za 

Možni viri infekcij so: razvoj mastitisa pri telicah. 
· bakterije, ki so normalen del flore na koži živali (npr. Uporaba antibiotikov za presuševanje krav pri telicah je 

nekateri koagulaza negativni stafilokoki), imenujemo jih nenamenska uporaba (»off label use« ), kar pomeni, da za to 
oportunistične bakterije, ki živijo na konici seska in uporabo ni določena primerna karenca. Uporabljamo jo le 
lahko skozi seskov kanal vstopijo v vime, tam, kjer v čredi več kot 5% telic laktacijo začne z 

· bakterije, ki zatočišče najdejo v ustni votlini telet, ki smo mastitisom, ki ga povzroča Staph. aureus. Velika previdnost 
jih hranili z mastitičnim mlekom, ki sesajo druga teleta, je potrebna pri zaostankih antibiotikov v mleku zlasti pri 

· bakterije, ki jih najdemo v okolju telic- okoljski telicah, ki telijo zgodaj. Ob taki uporabi je pred oddajo mleka 
povzročitelji, ki jih najdemo v nastilju, gnoju... vedno potrebno izvesti teste za ostanke antibiotikov v 

· bakterije, ki jih prenašajo muhe, ki se zbirajo na konicah mleku. 
seskov. Če uporabljamo antibiotik za presušitev pri telicah moramo 

Kdaj moramo pomisliti na mastitis pri telicah? biti izredno previdni tudi pri aplikaciji tega, sicer obstaja 
Večja verjetnost, da bo prišlo do infekcije vimena je pri verjetnost, da poškodujemo seskov kanal ter da vanj ob 

telicah, ki imajo voden izcedek s kosmiči. Gost, medu aplikaciji vnesemo bakterije. Seskov kanalček telice je ozek, 
podoben izcedek bolje ščiti vime. zato ga z aplikacijo tube z lahkoto poškodujemo. 

Na mastitis pri telicah moramo pomisliti: Poškodovan pa ne nudi več primerne zaščite pred vdorom 
· če imamo že pri prvesnicah slepe ali nefunkcionalne bakterij v vime. Zato moramo telice pred aplikacijo 

seske, primerno fiksirati, konico seska pa temeljito očistiti in 
· če prvesnice začnejo laktacijo s povišanim št. somatskih razkužiti. 

celic (>250,000), Zaključek
· če ima več kot 5% prvesnic klinični mastitis, Žal se z mastitisom (kliničnim in subkliničnim) pogosto 
· če imajo telice povečane vimenske četrti kadarkoli pred srečamo že pri prvesnicah. Do infekcije vimena pa pogosto 

telitvijo. pride že pred prvo telitvijo, pri teličkah. Inficirano vime telic 
   Pri povišanem št. somatskih celic se moramo zavedati, da pomeni slabši razvoj mlečne žleze, višje število somatskih 

je število SŠC v prvih 14 do 21 dneh pogosto povišano in celic in nižjo mlečnost. 
ga moramo ocenjevati previdno. Po tem obdobju pa ima Če ugotovimo, da imamo v čredi težave z mastitisom že pri 
zdravo vime manj kot 150 000 SŠC. telicah, moramo ugotoviti, kateri povzročitelji ga 

Kako kontrolirati vire infekcije? najpogosteje povzročajo in nato naše ukrepe usmeriti v 
Tako kot pri mastitisu krav je prvi korak identifikacija pravo obdobje reje ter v način reje, ki predstavlja tveganje za 
bakterij, ki povzročajo mastitis pri telicah in prvesnicah. pojav določenega tipa mastitisa pri telicah. 
Ugotovitev povzročiteljev nas usmerja pri preventivnih 
ukrepih. Če so glavni problem nalezljivi povzročitelji (zlasti Alenka Rožman univ.dipl.ing.agr.
Staph. aureus), pozornost usmerimo zlasti v krmljenje telet z 

Po žetvi je primeren čas za zatiranje trajnih plevelov, ozimnega in jarega ječmena, zelja, lucerne, skoraj vseh 
analiza tal, apnenje tal in po potrebi tudi podrahljavanje vrtnin, pšenice. Optimalna pH vrednost za različne 
tal. rastline je: npr 7- za belo deteljo, peso, fižol, grah, oljno 

ogrščico 6,5- za ječmen, pšenico, koruzo, 6,3- za travinje 
Zatiranje trajnih plevelov na strniščih: Uporaba 5,8- za krompir in oves. Optimalen pH tal je odvisen od 
neselektivnih herbicidov na strniščih je priporočena ali teksture tal    in vsebnosti humusa v tleh. Apnenje vedno 
skoraj nujno potrebna pri močnejšem pojavu večletnih opravimo na podlagi analize tal. Zelo kisla tla apnimo 
plevelov. Posebej slaka, osata, ščavja, gabeza, pirnice, večkrat, med posameznimi apnenji, pa naj minejo dve do 
divjega sirka itd. Na njivskih površinah, kjer nameravamo tri leta. Poraba CaO/ha naj bo na njivah 1500-2500kg in 
v naslednjem letu pridelovati buče, vrtnine ali krompir. Za 1000kg CaO/ha na travnikih. Najprimernejši čas za 
uspešno zatiranje večletnih plevelov na strnišču je te po apnenje je od jeseni do zgodnje pomladi. Nikoli ne 
žetvi potrebno pustiti, da razvijejo dovolj listne mase, apnimo skupaj z organskimi gnojili. Njive najprej 
potrebne za dobro delovanje herbicidov. Za zatiranje pognojimo z gnojili, ki jih zadelamo v tla in šele nato 
trdovratnih plevelov lahko uporabimo naslednje apnimo. Za apnenje lahko uporabljamo različne materiale 
neselektivne herbicide kot so: Boom efekt, Bumerang, kateri vsebujejo CaO. Za uspeh apnenja je bistveno kako 
Clinic 360SL, Dominator ultra 360SL, Roundap, drobno je ta material zmlet. Bolj drobni so delci hitreje bo 
Roundap energy, Roundap ultra in Touchdown system 4. deloval, debelejši material bo deloval počasneje. Tako za 
Odmerki so odvisni od plevelov, ki prevladujejo na njivi apnenje lahko uporabimo naslednje materiale: 
(težje se zatirajo slak, robida, trstika in šaš). Apnenčeva moka, Agroapno, Dehidrirano apno, Apnenec 

IGM itd.
Škropljenje s herbicidi na strnišču opravimo v suhem 
vremenu, takrat ko ne pričakujemo padavin. Uspeh Podrahljavanje: Po spravilu žit je tudi najprimernejši čas 
zatiranja večletnih plevelov je boljši, če je po škropljenju za podrahljavanje težkih, zbitih tal. S tem ukrepom tudi 
hladnejše obdobje, saj plevelne rastline ostanejo dalj časa razbijemo tako imenovano plazino, katera nastane pri 
zelene in sposobne z rastlinskimi sokovi prenesti večletnem  oranju na isto globino. To je slabo propustna 
herbicide v korenine. Po uporabi herbicidov strnišča vsaj plast katera preprečuje premikanje vode iz gornje plasti v 
14 dni ne obdelujemo. globino. Podrahljavanje opravimo ko so tla suha. 

Nekoliko pa smo pozabili na strniščno oranje, katero 
Analiza tal: Po žetvi žit je pravi čas za jemanje vzorcev lahko veliko pripomore pri reševanju problematike strun.
tal, preden pričnemo strnišča gnojiti z organskimi gnojili. 
Vzorec na želeni parceli vzamemo s sondo po celi Rudi Meško, ing.agr.
površini do globine oranja. Količina vzorca naj bo cca. 
1kg katerega moramo tudi pravilno opremiti s podatki. 
Analize tal se na isti parceli praviloma ponavljajo na 
vsakih pet let.

Apnenje tal: Kisla tla s pH vrednostjo pod 5,5 je pred 
setvijo poljščin in vrtnin, ki slabo uspevajo na kislih tleh 
potrebno apniti.. Na kislih tleh se ne priporoča sejati 

OSKRBA NJIV PO ŽETVI MASTITIS PRI TELICAH
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