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Po podatkih SURS-a so slovenski pridelovalci posejali v 
jeseni 2015 s pšenico in piro    (najpomembnejši krušni 
žiti ), za približno 4 % več njivskih površin kot v jeseni 
2014.

Tudi ječmena, kot najpomembnejšo krmno žito, je bilo 
posejanega več kot prejšnje leto. 
Kmetijska zadruga Ptuj je letos pričela z odkupom 
ječmena zadnji teden v mesecu juniju. Odkup se je vršil 
v Mlinu Korošec v Zabovcih, v Perutnini Ptuj-
Draženci, v PP-Agro Maribor in v Mešalnici Središče. 
Zadruga Ptuj je letos odkupila cca. 740 ton ječmena po 
enaki ceni kot lani, to je 130 evrov za tono.
Po neugodni setvi oljne ogrščice v jeseni 2014, so 
pridelovalci posejali lansko jesen za četrtino več njiv z 
ogrščico, a še vedno za nekje 37% manj, kot v jeseni 
pred petimi leti.
Zadruga Ptuj je letos odkupila cca 430 ton oljne 
ogrščice, kar je bistveno več, kot leto poprej, ko se je 
odkup vršil samo v PP-Agro v Mariboru.
Žetev pšenice se je na našem območju začela drugi 
teden v juliju. Odkupne cene za tekočo žetev bi naj bile 
s strani mlinarjev določene, oziroma znane že od 
pogajanj žitne verige. Odkup pšenice pa je pričel brez 
dokončno postavljene cene, razen Mlina Korošec, 
kateri je prvi objavil odkupne cene, vendar jih je po treh 
dneh linearno znižal za 10 evrov po toni  za vse razrede. 
Letošnje odkupne cene za krušno pšenico so: A razred 
155 EUR/t, B1 razred 140 EUR/t, B2 razred 120 
EUR/t. Odkupna cena za krmno pšenico oz. C razred 
je 105-115 EUR/t.
Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje pšenico na odkupnih 
mestih: Mlin Korošec v Zabovcih, Žito Maribor, 
Perutnina Ptuj v Dražencih, PP-Agro v Mariboru in 
Mešalnica Središče.
Do polovice julija, ko je dež prekinil žetev, je zadruga 
odkupila cca 3.000 ton pšenice, od tega cca 2.000 ton 
krušne in 1.000 ton krmne pšenice.

Površine posejane v jeseni 2015 z ržjo – drugo 

najpomembnejše krušno žito, so se znižale v primerjavi 
z letom 2014. V primerjavi z letom 2013, pa so se lani v 
jeseni zmanjšale kar za 42%. Zadruga Ptuj odkupuje rž 
v Mlinu Korošec in pa v Žito Maribor. Predvidevamo, 
da je bomo odkupili cca 400 ton, kar je nekaj več kot 
lani.

Marija Roškar, ing. agr.
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Mlečna kriza – kako jo rešiti?

Na trgu z mlekom in mlečnimi izdelki govorimo o t.i. 
mlečni krizi, saj so tu razmere zaostrene predvsem 
zaradi odprave mlečnih kvot, ruskega embarga in 
zmanjšanja izvoza mleka na azijske trge.
Zaradi teh zaskrbljujočih razmer na trgu mleka, sta 
Državni svet Republike Slovenije in Zadružna zveza 
Slovenije v začetku julija pripravila posvet. Na posvetu, 
na katerem so se zbrali vsi deležniki na tem področju, 
tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Dejan Židan, so oblikovali zaključke s predlogi rešitev, 
ki naj bi omilile nastale razmere in pripomogle k 
dolgoročni rešitvi omenjene problematike.
Udeležence je uvodoma nagovoril tudi predsednik 
Državnega sveta Mitja Bervar, ki je med drugim 
poudaril, da je potrebno ukrepanje na več ravneh in 
poleg že izvajanih ukrepov na ravni Evropske unije 
spodbuditi tudi k ukrepanju na ravni posameznih 
držav članic in seveda na ravni potrošnikov. Še posebej 
je pomembno ozaveščanje potrošnikov, da prav vsak 
med nami, ki kupuje slovensko mleko in mlečne 
izdelke, pomaga domačim kmetom in mlekarnam. Kot 
kažejo izkušnje iz tujine, je zelo vplivna vloga 
kmetijskih zadrug in zadružnega povezovanja na 
področju proizvodnje, predelave in trženja mlečnih 
proizvodov iz lokalnega mleka. Poudarjeno je bilo, da 
so zadruge marsikje nosilke lokalnega razvoja.

10 mio za naložbe na kmetijskih gospodarstvih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano je v petek 08.07.2016, v 
Uradnem listu objavilo dopolnitev 4. 
Javnega razpisa iz naslova podukrepa 
4.1 Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva za leto 2016, ki je 
namenjen prilagoditvi kmetijskih 
gospodarstev na podnebne spremembe.
Upravičenci lahko vlogo v elektronski 
sistem vložijo od 18.07.2016 do 
vključno 07.09.2016, do 24.00 ure.
Dopolnitev javnega razpisa za podukrep 
4.1 se nanaša na dvig razpisanih sredstev 
s  pr votn ih  6 .000 .000  evrov na 
10.000.000 evrov. S povečanjem 
razpisanih sredstev želijo dodatno 
spodbuditi potencialne vlagatelje, da 
p r i l a g o d i j o  s v o j a  k m e t i j s k a 
gospodarstva na podnebne razmere.
V s e  n a d a l j n j e  i n  p o d r o b n e j š e 
informacije glede pogojev in obveznosti 
lahko vlagatelji pridobite v okviru 
INFO točke ARSKTRP in Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije ter na 
spletnih straneh MKGP.

Evidence o uporabi FFS na kmetijskem 
gospodarstvu

Pri izvajanju ukrepa KOPOP je potrebno voditi tudi 
evidenco o uporabi FFS, na obrazcu »Podatki o 
uporabi FFS pri ukrepu KOPOP«. Ker se ta obrazec 
uporablja tudi za namene kontrole izpolnjevanja 
zahtev navzkrižne skladnosti glede uporabe FFS, na 
KMG pa pregled lahko opravi tudi fitosanitarna 
inšpekcija, je v izogib nevšečnostim in težavam ob 
pregledu KMG podatke o izvedenih metodah varstva 
rastlin z nizkim tveganjem treba vpisovati v navedeni 
obrazec. 
Odločilni poudarek vinogradnikov in sadjarjev v 
poletnih mesecih je ohranjati vitalno trto, sadno drevje 
in zdrav bodoči pridelek. Varstvo vseh trajnih nasadov 
pred rastlinskimi boleznimi in škodljivci s pravočasno 
in uspešno uporabo kemičnih zaščitnih sredstev ostaja 
v teh mesecih osrednja naloga vsakega pridelovalca. 
Pomembni so tudi tehnološki vinogradniško -  
sadjarski ukrepi, s katerimi omogočite uspešno 
delovanje zaščitnih sredstev. 

Alenka Rožman, univ.dipl.ing.kmet.
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