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KZ PTUJ KREPI SODELOVANJE S SPAROM IN MERCATORJEM

 V Kmetijski zadrugi Ptuj se pri svojem poslovanju 

nenehno trudimo najti vedno nove priložnosti na poteh 

trženja in komunikacije s potrošnikom.

Tako smo 30. 5. 2017 Mercator, Zadružna zveza Slovenije in 

Kmetijska zadruga Ptuj v Dornavi gostili peto od devetih 

prireditev »Radi imamo domače«, ki je potekala v sklopu 

Mercatorjeve Akademije s ciljem krepitve sodelovanja 

trgovca s kmetijskimi proizvajalci in z dobavitelji.     

 Prireditve, ki je bila družabne narave, so se poleg 

predstavnikov Mercatorja in naše zadruge udeležili tudi 

predstavniki drugih okoliških zadrug, župan Občine Dornava, 

mediji ter več lokalnih pridelovalcev, ki so lahko predstavnike 

Mercatorjevih nabavnih služb povprašali za konkretne 

informacije glede postopkov in pogojev dobave.

 Na prireditvi »Radi imamo domače« v Dornavi je 

Marjan Janžekovič, direktor KZ Ptuj, v svojem nagovoru 

med drugim poudaril: "V KZ Ptuj verjamemo, da smo na 

regijski ravni pomemben povezovalni člen za naše člane, saj 

jim zagotavljamo odkup pridelkov in živine. Pri tem je 

pomembno tudi že večletno sodelovanje z družbo 

Mercator. Partnerskega sodelovanja si želimo še naprej. 

Poleg tega pa se zavedamo tudi moči potrošnikov. Tudi na 

njihovi strani si želimo krepitve podpore domačemu in 

lokalnemu. Na ta način pridobimo vsi: pridelovalci in 

proizvajalci, zadruge, trgovci in potrošniki."

 Tudi sicer smo zadruge v Sloveniji pomemben del 

podeželja in kratkih verig preskrbe s hrano, saj prek zadrug 

poteka kar tri četrtine odkupa in prodaje slovenske hrane, ki 

se pridela na kmetijah.    

 V KZ Ptuj imamo dolgoletno tradicijo organiziranja 

pridelave in trženja kmetijskih pridelkov, med njimi tudi 

zelenjave. V naši zadrugi vidimo velik pomen in potencial tudi v 

ohranjanju in povečevanju pridelave avtohtonih sort zelenjave.

 V tem duhu smo se v KZ Ptuj z veseljem odzvali vabilu 

trgovske verige Spar, da za njih organiziramo proizvodnjo 

avtohtonih sort zelenjave, ki se pridelujejo na tem območju. 

Tako je naša zadruga eden izmed sedmih slovenskih 

dobaviteljev, ki bodo v sklopu projekta »Kot nekoč« za trgovsko 

verigo Spar dobavljali avtohtone sorte zelenjave. Dobavljali 

bomo dve avtohtoni sorti čebule, to sta Ptujska rdeča in Tera. 

Nadgradnjo poslovnega sodelovanja v omenjenem projektu 

»Spar kot nekoč« pa v zadrugi vidimo tudi v možnosti 

pridelave in trženja avtohtonih sort česna.

 Avtohtone sorte imajo pred novejšimi sortami in 

hibridi prednost zlasti v njihovi prilagojenosti na rastne 

razmere pri nas. Gonilo njihove pridelave ni v velikih količinah 

pridelka, pač pa v njegovi kvaliteti s poudarkom na odličnem 

okusu, ki so ga prepoznali in cenili že naši predniki. Zato so 

avtohtone sorte pomemben del naše tradicije in v KZ Ptuj 

smo ponosni, da lahko aktivno sodelujemo tudi pri ohranjanju 

slovenske kulturne dediščine.    

                                                       Valerija Kodrič Majcen,

vodja rastlinskega programa       

Utrinek s prireditve »Radi imamo domače« v Dornavi

Bili smo na okrogli mizi »Spar kot nekoč« (Foto: Spar Slovenija)



	

	 		

	

	

PAŠA KOT NAČIN KRMLJENJA ŽIVALI

Najcenejša krma je prav gotovo paša. Pravilna  raba paše pa je 

za mnoge najzahtevnejša oblika krmljenja živali.

Priprave na začetek paše

Najprej moramo živali navaditi na ogrado oz. električnega 

pastirja. Postopni prehod z zimskega na letni krmni obrok traja 

od 10-14  dni, s postopnim podaljšanjem paše na dan. Glede na 

možnosti, ki jih imamo, si izberemo način paše (obročna paša, 

intenzivna paša povprek, pašno-košni sistem).

Koliko paše zaužijejo živali, je odvisno od kvalitete paše, vrste, 

pasme in velikosti živali ter od letnega časa.

Paša molznic

Realno moramo oceniti, koliko paše pojedo živali. Molznice naj se 

pasejo največ 9 ur na dan(večinoma zjutraj in zvečer).Ko je trava 

visoka 15 do 20 cm,  je pojedo največ. Ko dodamo paši še močno 

krmo, lahko pričakujemo mlečnost krav od 25 do 35 kg dnevno.

Dokrmljenje na paši

Slabo pašo in nizko suho snov rešujemo s krmljenjem sena, uvele 

travne silaže ali slame. Kravam, ki dosegajo mlečnost nad 30 kg, 

količino paše omejimo in dokrmimo z energetsko bogato krmo 

(koruzo, koruzno silažo, suhimi pesnimi rezanci, žiti). 

Priporočamo tudi kontrolo na sečnino oz. ureo za lažjo kontrolo 

obroka, kar vidite iz analiz mleka, ki jih izvajamo 2x mesečno.

Paša in zmrziščna točka v mleku 

Krave, ki se pasejo lahko imajo v mleku zmrziščno točko višjo 

od -0,516  C. Možno je, da je to lahko posledica vsebnosti vode 

v paši, slabše oskrbe krav z energijo in presnovljivimi 

beljakovinami ter slabo strukturnostjo obroka. Zmrziščno 

točko lahko spremeni tudi pretirano pitje vode po paši  

neposredno pred molžo.

Paša krav dojilj

Uskladiti je potrebno velikost pašnika, način paše, velikost 

črede in potrebe živali. Slabo vodena paša, degradacija ruše, 

prevelike obremenitve imajo za posledico slabšo prirejo in 

nujno dokrmljevanje živali.

Mineralno vitaminski dodatki na paši

Živalim na paši moramo ponuditi mineralno vitaminske 

dodatke, predvsem natrija in nekaterih mikro  elementov kot 

so baker, selen, mangan.

Potrebe po vodi 

Zauživanje vode (litri/dan) pri govedu pri različnih 

temperaturah (D. K. Beede, 1992)

Kaj še naredimo pred in med pašno sezono

Živali pred odgonom na pašo tretiramo proti zajedalcem, 

zaščitimo jih tudi pred zunanjimi zajedalci.  Nujno pregledamo 

in obrežemo parklje. V poletni vročini živalim omogočimo, da 

se umaknejo v senco.

Pomembno je, da odstranimo strupene rastline na pašniku. Te 

so bela čemerika, praprot, zlatičnica….

Paša prinaša manj stroškov za veterinarske storitve, krave so 

bolj zdrave. Potrebno je manj fizičnega dela (ročno krmljenje in 

kidanje gnoja).

Pomembno je, da imajo krave vso sezono na voljo dovolj 

kakovostne paše, ki ni prestara in ne premlada. Krave naj bodo 

na paši, da se do sitega najedo in tudi počivajo. 

S pašo je prireja mleka in mesa cenejša.

Danica Perger, ing. agr.

VARNA RABA FITOFARMACEVTSKIH  SREDSTEV OZ. PESTICIDOV

Fitofarmacevtska sredstva oz. pesticidi so pripravki, ki se v 

kmetijstvu uporabljajo za varstvo rastlin in pridelkov pred 

povzročitelji bolezni, škodljivci  in za zatiranje  plevelov.

Prodaja FFS je omejena. Najnevarnejša sredstva , ki se lahko 

prodajajo samo v specializiranih prodajalnah, so tako dostopna 

le uporabnikom z izkaznico o usposabljanju o FFS. Za pravilno 

uporabo FFS smo odgovorni vsi uporabniki. Z nepravilno 

rabo lahko škodimo rastlinam, sebi in okolju. Zato moramo 

pred uporabo obvezno prebrati navodilo in upoštevati vse 

omejitve, ki so navedene.

V Republiki Sloveniji se smejo dajati v promet in uporabljati le 

pri nas registrirana oziroma dovoljena fitofarmacevtska 

sredstva. Promet s fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo 

nevarne snovi , opravljajo le pravne in fizične osebe, ki 

izpolnjujejo predpisane pogoje in so vpisane v register pri 

Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. 

Veliki problem predstavljajo ponarejena fitofarmacevtska sredstva, 

ki predstavljajo 8-10 % svetovnega in evropskega trga  s pesticidi.

Ponarejena fitofarmacevtska sredstva so sredstva brez 

registracije ali dovoljenja za paralelni uvoz, ali sredstva, ki so 

dobila registracijo na podlagi ponarejene dokumentacije. 

Njihova sestava ne ustreza specifikaciji iz registracije. 

Ponarejena sredstva so sicer cenejša od pravih vendar veliko 

bolj nevarna. 

Predstavljajo veliko tveganje za zdravje  uporabnika, 

izgubo pridelka in zastrupljanja okolja.    

Zadnje ugotovitve kažejo, da se pod paralelnim  uvozom  

fitofarmacevtskih sredstev, ki je sicer zakonsko urejen, 

skriva tudi promet s ponarejenimi sredstvi, ki se prodajajo 

od vrat do vrat po zelo ugodnih cenah.

Zaradi našega zdravja, našega okolja, vašega pridelka in 

vašega dohodka:

• Kupujte fitofarmacevtska sredstva s pravilno slovensko          

etiketo z imenom proizvajalca oz. zastopnika, ki je pritrjena 

na embalaži.

•  Kupujte fitofarmacevtska sredstva pri registriranem trgovcu.

•  Zahtevajte račun.

•  Vprašajte svojega trgovca  o proizvajalčevih varnostnih oz. 

zaščitnih elementih na embalaži.

• Bodite previdni pri nenavadnih ponudbah in izjemnih 

popustih.

•  Pri dvomu ali sumu kontaktirajte: Inšpekcijo za varno hrano, 

veterinarstvo in varstvo rastlin na telefon 01 300 13 00.

Milenka Černe Cizerl,  dipl. ing. agr.






