Odkup ŽIVINE v Kmetijski zadrugi Ptuj
PO NAJVIŠJIH DNEVNIH CENAH:
krave, biki , telice, prašiči, odojki, teleta
Vršimo tudi izvoz žive MPG. Organiziramo
storitveno pitanje MPG.

junij 2018

Info: 041 837 608, roman.belsak@kz-ptuj.si

SODELOVALI SMO NA DRŽAVNI RAZSTAVI
»DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ 2018«
V prostorih minoritskega samostana na Ptuju je od petka, Obiskovalci prestižne kulinarične razstave so dobrote lahko
18. maja, do nedelje, 20. maja 2018, potekala državna tudi poskusili in kupili.
razstava »Dobrote slovenskih kmetij«, ki je vsakoletni
osrednji dogodek promocije slovenske hrane in slovenskega
podeželja na Ptuju.
Slovesno odprtje letos že 29. razstave so si obiskovalci lahko
ogledali v petek ob 13. uri. Častni pokrovitelj letošnje
razstave je bilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.
Zbrane na odprtju razstave so pozdravili in nagovorili
or g an i z ator j i ra z stave in g en era l n i sp on z or j i ,
slavnostni nagovor pa je imel letos kmetijski minister
mag. Dejan Židan.
Številnim obiskovalcem razstave je tudi naša kmetijska
zadruga predstavila aktualno ponudbo sveže domače
zelenjave.
Lokalno pridelano zelenjavo odkupujemo od pogodbenih
pridelovalcev in jo tržimo v veleprodaji ter v lastni
maloprodajni mreži.
Tako so na prodajnih policah naših prodajaln kupcem že na
voljo prvi letošnji pridelki: mladi krompir, solata kristalka,
mlada čebula in česen, solatne kumare in mlado zelje.
Iz skupine KZ Ptuj je na razstavi sodelovala tudi naša
Oljarna Fram z odličnimi olji iz svoje bogate ponudbe.
Proizvodnja bučnega olja v Oljarni Fram poteka po
tradicionalnem postopku z upoštevanjem najzahtevnejših
standardov in regulativ, kar potrjuje tudi pridobljen
certiﬁkat »Geografska označba« za Štajersko prekmursko
bučno olje, po katerem vedno znova posegajo številni
zadovoljni kupci, ki znajo ceniti kvaliteto.

V času odprtja razstave si je bilo moč ogledati številne
izdelke, ki so bili najbolje ocenjeni na predhodnih
ocenjevanjih in so bili nagrajeni z zlatim, srebrnim ali
bronastim priznanjem. Kulinarične dobrote, ki so prejele
tretjič zapored zlato priznanje, so bile nagrajene s
prestižnim znakom kakovosti. Letos je na ocenjevanje bilo Prihodnje leto bo razstava Dobrote slovenskih kmetij
prijavljeno skupaj več kot tisoč dobrot in izdelkov iz vse praznovala okroglo, 30. obletnico.
Slovenije. Podeljenih je bilo 962 priznanj in 92 znakov
Uredniški odbor
kakovosti.

Glavna in odgovorna urednica je ANA RAMŠAK, člani uredniškega odbora pa so BRANKO VALENKO,
MARINKA ŠTALCER, ROMAN BELŠAK, ALENKA VRBANČIČ in VALERIJA KODRIČ MAJCEN.
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PREPREČEVANJE VROČINSKEGA STRESA
PRI KRAVAH MOLZNICAH
Že veliko rejcev se zaveda pomena vročinskega stresa za
živali v poletnem obdobju. Z naraščanjem poletnih
temperatur se zmanjšujejo proizvodni rezultati molznic in
nastaja ekonomska škoda. Kravam molznicam najbolj
ustreza temperatura med 5° in 15° C. Zaradi segrevanja
telesa in nezmožnosti oddajanja toplote se živalim telesna
temperatura poviša. Sledijo ﬁziološki odzivi organizma s
padcem ješčnosti, proizvodnosti (manjša količina mleka z
manj maščobe, slabši prirasti) in tudi reprodukcijske težave.

glavnih obrokov prestavimo na hladnejši del dneva pred
sončnim vzhodom in po zahodu (zjutraj med 4. in 6. uro in
zvečer med 17. in 23. uro). Molznice naj imajo na voljo
krmo tudi ponoči.
Ohlajevanje hlevov in voda
Živalim omogočimo ustrezno zračenje in rahel prepih, ker
pospešuje ohlajanje živali. Koristno je tudi, kjer je možno
hlajenje z vodo - polivanje krav, pršenje.
Živali, ki so zunaj, pa naj imajo možnost, da se umaknejo v
senco.
Zagotoviti moramo zadostne količine sveže pitne vode. Z
naraščanjem temperature okolja se povečuje tudi potreba
po vodi. Hladna voda žival ohladi in izboljša ješčnost.
Zadnje čase se vodi za napajanje dodajajo esencionalna olja s
hladilnim učinkom za organizem (evkaliptus, pepermint,
mentol ipd.). Takšna voda žival dodatno ohlaja, deluje
osvežilno, pomaga k prenašanju vročinskega stresa ter
spodbuja ješčnost.

Pri temperaturi nad 25°C je že potrebno izvajati ukrepe za
blaženje ali preprečevanje vročinskega stresa. Še posebej so Če upoštevamo preproste tehnološke ukrepe, korekcijo
prizadete krave z veliko mlečnostjo in tiste v sredini krmnega obroka ter izbiro ustreznih krmnih dodatkov,
laktacije, saj so zaradi velike proizvodnje najbolj presnovno lahko ohranjamo višjo proizvodnost in zdravje živali.
obremenjene. Pojavijo se tudi poletni mastitisi in povečanje
Rejci naj imajo v mislih preprečevanje vročinskega stresa že
somatskih celic v mleku.
pri ustrezni gradnji hlevov.
Za ohranitev proizvodnosti in zagotovitve dobrega zdravja
Danica Perger
živali moramo v času visokih temperatur molznicam
posvetiti večjo pozornost kot običajno.
Ukrepi za blaženje vročinskega stresa :
-prilagoditev obroka
-prezračevanje in hlajenje hlevov
-zadostne količine sveže, hladne pitne vode.
Prehranska prilagoditev za preprečevanje vročinskega
stresa:
Kljub manjši ješčnosti moramo poskrbeti, da živali dobijo
dovolj ustreznih hranilnih snovi, vitaminov in mineralov
ter zagotoviti zdravje in dobro delovanje vampa. Močna
krma pa ne sme preseči polovico suhe snovi celotnega
obroka. Preveč močne krme lahko povzroči zakisanje
vampa in acidozo organizma. Priporočilo je, da imajo živali
ves dan na voljo manjše količine krme. Krmljenje dveh

