december 2018

OB IZTEKAJOČEM SE LETU
Kot smo si zapisali v gospodarski načrt za leto 2018, v katerem
smo ugotavljali, da sta bili pretekli dve leti zaradi vremenskih
razmer slabi, tudi po nižjih prihodkih, danes ob iztekajočem
se letu 2018 ugotavljamo, da nam je uspelo vsaj deloma
nadoknaditi izgubljeno in obrniti negativne trende navzgor.
Kljub težko pričakovanim , že enkrat normalnim pogojem za
kmetijsko dejavnost, se leto 2018 ni začelo nič kaj
optimistično, skoraj cel mesec marec nas je spremljal sneg in
nenormalno nizke temperature za ta letni čas, ko bi morali biti
že na njivah, dognojevati zimske posevke in pripravljati
površine za spomladansko setev. Pa vendar, kot marsikdaj
rečeno, slab začetek, pa če že ne dober, vsaj boljši konec.
Kljub poznemu začetku spomladanske setve smo z dobro
pripravo na sezono uspeli na področju maloprodaje realizirati
postavljene načrte za prvo polovico leta, ki jih je sicer
nemogoče nadoknaditi v drugem polletju.
Po doslej znanih rezultatih poslovanja maloprodaje
pričakujemo vseeno dober izid na koncu leta, skladno s
pričakovanji in planom, tako za kmetijski kot živilski del.

Vsled reorganizaciji in s ciljem zmanjševanja stroškov
poslovanja centralnega skladišča smo delno spremenili sistem
priprave zelenjave za trg, odprodali smo pakirno linijo,
posledično se je zmanjšal tudi obseg odkupa, bistveno pa tudi
stroški centralnega skladišča saj smo prepolovili število
zaposlenih.
Kljub nekoliko slabšemu rezultatu na področju odkupa
živine, pa boljši odkupni ceni in količini odkupljenega mleka,
bomo tudi na tem področju zaključili s pozitivnimi indeksi.
S ciljem postopnega razdolževanja ﬁrme, kar nam tudi
dosledno uspeva po predvidenem načrtu, smo nekoliko
umirili investicijske aktivnosti, opravili smo veliko
investicijskih vzdrževanj na naših osnovnih sredstvih, nabavili
smo med drugim tudi pet kombiniranih avtomobilov za
področne vodje, dokončno smo usposobili dve odkupni mesti
za žitarice, do konca leta bomo še sanirali skladišče
ﬁtofarmacije, pa še kaj.
PA VSE DOBRO V PRIHAJAJOČEM LETU 2019.
Marjan JANŽEKOVIČ,
direktor KZ Ptuj

Nekoliko slabša zgodba je začetek odkupa poljščin, kjer smo
imeli zelo slab rezultat na področju odkupa pšenice in oljne
ogrščice, pa tudi sicer odkup na državnem nivoju ni bil nič
boljši, svoje so pač naredili slabi vremenski pogoji. Vseeno pa
nam je narava nekoliko vrnila z dobrimi vremenskimi pogoji v
nadaljevanju, bilo je vsega dovolj, med drugim smo odkupili
tudi rekordnih 14.000 t koruze.

Glavna in odgovorna urednica je ANA RAMŠAK, člani uredniškega odbora pa so BRANKO VALENKO,
MARINKA ŠTALCER, ROMAN BELŠAK, ALENKA VRBANČIČ in VALERIJA KODRIČ MAJCEN.

Z va
mi od s

do žetve ž
e 1
18 let
1900 - 2018

e
etv

PITANJE GOVEDI
Govedoreja je najpomembnejša panoga slovenske živinoreje.
V Sloveniji se je v takem obsegu razvila zaradi velikih površin
travinja, številnih družinskih kmetij, za katere je značilna
tradicionalna reja govedi, in velike prilagodljivosti goveda
različnim naravnim danostim slovenskega prostora.
Najpomembnejša proizvodna usmeritev znotraj živinoreje in
kmetijstva nasploh je prireja mleka in mesa, tako s
kombiniranimi kot tudi specializiranimi (mlečnimi,
mesnimi) pasmami goveda.

Trenutno se največ rejcev odloča za storitveno pitanje –
pitanje na prirast.
V sodelovanju z DBS Deželno banko Slovenije vam lahko
sedaj ponudimo tudi pitanje na nančni obračun.

Pogoji za kredite - živina
Znesek kredita maksimalno 50.000 €.
Odplačilo kredita ob prodaji živine.

Kmetijska zadruga Ptuj je eden večjih organizatorjev pitanja in
Obrestna mera za govedo je 2,7% + 6 mesečni
EURIBOR (do 24 mesecev).
odkupovalcev govedi V Sloveniji. Letni odkup vseh kategorij
govedi se vrti okrog 5500 kom. Največji delež pripada govejim
Obrestna mera za prašiče je 3,5% (do 12 mesecev).
pitancem 3450 kom, teletom 1500 kom in kravam 550 kom.
Odkupujemo vse kategorije govedi znotraj katerih je veliko
Stroški: 1,5 % od odobrenega kredita, min. 30,00 EUR,
max. 800,00 EUR.
različnih pasem govedi. Kmetije, ki se izrecno ukvarjajo z
prirejo govejih pitancev, vse bolj strmijo k nabavi čistih
mesnih pasem (limuzin, šarole, belgijsko modro, lisasto ali
POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA OBRAVNAVO
križanci mesnih pasem). Pitanje je usmerjeno k čim večjim
PROŠNJE ZA PRIDOBITEV KREDITA ZA KMETE
dnevnim prirastom in boljši kvaliteti mesa.
- potrdilo o plačanih davčnih obveznostih, ki ne sme biti
Telesna masa živali je z vidika reje pomembna zaradi ocene
starejše od 30 dni
prirasta in ocene potrebnih hranljivih snovi za vzdrževanje.
- potrdilo o višini katastrskega dohodka kmetije in
Slednje je pomembno za računanje krmnih obrokov pri
lastninski list
kravah, pitancih in ostalih kategorijah živali. Najboljše
- izpis iz registra kmetijskih gospodarstev za KMG-MID
podatke bi dobili s tehtanjem posameznih goved, vendar to v
- p o datki o n e o dp la čan i h kre d i ti h z nave d b o
praksi delamo le malokdaj. Ima pa večino zaklanih goved
kreditodajalca
stehtano maso toplih polovic, ta pa je tesno povezana s telesno
- izpis prometa po mesecih na transakcijskem računu za
maso živali. Predpostavljamo, da lahko s povprečno oceno
zadnjih 12 mesecev
mase zaklanih živali ocenimo priraste in mase posameznih
- izjava, da ima kreditojemalec do KZ Ptuj poravnane vse
kategorij živali na kmetiji. Razvili so enačbe za direktno oceno
obveznosti
telesne mase in enačbe za oceno klavnosti, s pomočjo katere
lahko ocenimo telesno maso. Iz podatkov in dobljenih
rezultatov vidimo, da so razlike znotraj posameznih kategorij
Dodatne informacije boste dobili na sedežu KZ Ptuj: tel
živali večje kot med kategorijami. Največjo klavnost v
02 749 0315 ali 041 837608
povprečju dosegajo biki (56 %), sledijo telice (53 %), teleta
(52%) in krave (48 %). Pričakovano imata najboljše klavnosti
Roman Belšak
(navajamo klavnost za bike) mesni pasmi limuzin (63 %) in
šarole (59 %), sledijo kombinirane pasme lisasta (56 %), rjava
(54 %) in cikasta (54 %) ter mlečna črno-bela (52 %) pasma. Z
večjo maso toplih polovic se klavnost zboljšuje, s starostjo pa
poslabšuje. Pri kravah je potrebna posebna pozornost, saj se
telesna masa krav spreminja tudi tekom laktacije. Zaradi
črpanja rezerv v začetku laktacije masa krav pada, nato pa se
prične nalaganje telesnih rezerv. Najmanjšo maso dosežejo
krave ob vrhuncu laktacije. Podobna zakonitost velja tudi za
klavnost krav.
KZ Ptuj strmi k povečanju števila pitancev v kooperacijski
proizvodnji. Za naše rejce imamo več modelov pitanja.

OB NAKUPU NAD 30€
V ŽIVILSKIH PRODAJALNAH
KZ PTUJ

VODENJE RAČUNOVODSTVA
ZA KMETE
Tudi v letu 2019 bo KZ Ptuj po ugodnih cenah
izvajala storitve vodenja računovodstva za
kmete.

OLJE SONČNIČNO 1L FRAM
za 1 cent

Storitev se bo izvajala tako na sedežu zadruge na
Ptuju, kakor tudi na lokaciji Marof v Ormožu.

od 20.12.-31.12.2018

Za dodatne informacije lahko pokličete na tel.

TRGOVINA

štev.: 749-03-23 ali 741-58-15 (Božidar Meško).

Odprodaja zalog s polic
KMETIJSKIH
PRODAJALN KZ PTUJ
v mesecu
DECEMBRU

-10%

