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ZAKLJUČUJEMO LETO 2022
Leto 2022, ki se počasi zaključuje, bi lahko označili kot zelo tur-
bulentno. Prineslo nam je veliko novih, nepredvidljivih situacij, 
na katere se je bilo potrebno hitro in učinkovito odzvati. Sedaj je 
pravi čas, da se za trenutek ustavimo in ozremo nazaj ter pogleda-
mo v iztekajoče se poslovno leto.

Novi koronavirus je naša življenja zaznamoval že tretje leto zapored, 
vendar smo se v zadrugi razmeram uspešno prilagodili in bili ves čas 
na voljo vsem našim kupcem, kooperantom in poslovnim partnerjem. 

Februarja je invazija Rusije na Ukrajino sprožila velika nihanja na 
svetovnih trgih, ki so imela negativne učinke na številne preskrbne 
verige. Pojavile so se težave v povezavi s pomanjkanjem energen-
tov in posledično mineralnih gnojil, kar smo v zadrugi uspešno 
reševali ter kmetijskim proizvajalcem nudili nemoteno oskrbo z 
mineralnimi gnojili ter vsem ostalim repromaterialom. 

Dodatni izziv za kmetijsko proizvodnjo so bile letos tudi ekstremne 
vremenske razmere z dolgim obdobjem izredne suše. To se je od-
razilo pri količinskem odkupu kmetijskih proizvodov, ki ga, glede 
na letošnje zaostrene razmere, ocenjujemo za uspešnega, tudi zaradi 
relativno višjih odkupnih cen kmetijskih pridelkov, živali in mleka. 

Proizvodni del poslovanja predstavlja polovico vseh prihodkov 
KZ Ptuj. Zaradi turbulentnih razmer na mednarodnih trgih so 
se letos precej zvišale cene kmetijskih pridelkov, čemur smo sledili 
tudi v zadrugi in od pridelovalcev odkupili vse ponujene količine. 
Na področju odkupa govedi in prašičev letos ravno tako beležimo 
dvig cen živali, kot tudi dvig fizičnega obsega odkupa. Pri odkupu 
mleka, zelenjave in grozdja je letošnja realizacija v okviru zastav-
ljenih planov in ciljev. Ob tem se zahvaljujemo vsem kmetijskim 
proizvajalcem, ki so svoje pridelke, živali in mleko prodali naši 
zadrugi. Medsebojno zaupanje bomo tudi v bodoče krepili z od-
govornim izpolnjevanjem poslovnih dogovorov, konkurenčnimi 
cenami in rednim plačilom odkupljenih proizvodov.

V naši trgovinski dejavnosti smo čez vse leto skrbeli, da so bile 
naše prodajalne dobro založene, kar je pomembno za zadovoljstvo 
vseh kupcev, ki vas vabimo, da se tudi v bodoče oskrbujete v naših 
prodajalnah. V zadrugi svoj fokus usmerjamo v povečanje obsega 
poslovanja ter iskanje novih možnosti za razvoj. Na območju PZ 
Ormož smo tako izvedli nakup prodajaln Vitan, Središče ob Dra-
vi in Podgorci, ter gradbene parcele v Ormožu, kje je v planu novi 

odkupno trgovski center. Veliko priložnost vidimo tudi v potenci-
alu kmetijske proizvodnje proti severovzhodu Slovenije. Korak v 
to smer smo naredili z nakupom kmetijskega centra v Črenšovcih, 
kjer je letos jeseni že zaživelo prevzemno mesto za odkup pridel-
kov. V začetku prihodnjega leta pa bomo tam odprli tudi vrata 
naše nove, bogato založene prodajalne. 

Na območju PZ Lenart so letošnji dogodki v zvezi z nakupom 
prodajaln prvotno začrtane plane spremenili do te mere, da smo 
ob močni angažiranosti zaposlenih poiskali nove lokacije in našo 
prodajno mrežo z vsem trgovskim blagom preselili v nove proda-
jalne ter poskrbeli, da so bili kupci ves čas popolnoma nemoteno 
oskrbovani in to nameravamo tudi v prihodnje. Tako imamo sedaj 
na območju PZ Lenart prodajalne na novih lokacijah v Lenartu, 
Žitencah, Bodoncih in na Cankovi.

Obe hčerinski firmi, Zadružna oskrba in Oljarna Fram letošnje 
leto zaključujeta z zelo dobrimi poslovnimi rezultati, ki so bili do-
seženi z intenzivnim in vestnim delom vseh zaposlenih.

Pri pripravi planov za naslednje leto velja poleg vsega ostalega po-
sebno pozornost nameniti tudi upoštevanju raznih scenarijev, ki 
nam jih lahko prinesejo smernice novega programskega obdobja 
SKP 2023 – 2027. Z gotovostjo lahko napovemo, bo tudi nasled-
nje leto zelo pestro, saj nam poslovnih idej in smelosti pri realiza-
ciji ciljev nikoli ne zmanjka.

Vsa leta vzdržujemo in krepimo direkten stik z našimi kooperanti, 
poslovnimi partnerji in kupci, ker je to najboljša pot za odlično 
poslovno sodelovanje in zadovoljstvo vseh. To je naš namen tudi 
v prihodnje.

Ob poslovno uspešno zaključenem letu 2022 se za dobro sodelova-
nje zahvaljujem vsem sodelavcem, kmetovalcem, članom zadruge, 
poslovnim partnerjem ter članom upravnega in nadzornega odbora 
zadruge.

Želim vam mirne božične praznike ter srečno, zdravo in uspešno pri-
hajajoče leto 2023!

 Branko Valenko, direktor



INTENZIVNA VZREJA TELET

Cilji vzreje telet so, da vsako tele preživi, je zdravo, se razvije v 
prežvekovalca in ima normalno rastno krivuljo ter priporočene 
priraste tudi po odstavitvi.

Temeljni pogoj za zdrav začetek življenja je kolostrum. Napaja-
nje z mlezivom - čim hitreje po porodu, v prvi uri od 1 do 1,5 
litra, v prvem dnevu čim več (vsaj 2 do 3 litre). Prvo mlezivo je 
najkakovostnejše - z njim tele pridobi največ protiteles. Z vsako 
naslednjo molžo ali sesanjem kakovost mleziva pada (zmanjša se 
količina protiteles in maščobe). Tudi črevesna sluznica je prvih 
24 ur 100 % prepustna za protitelesa (beljakovine), ki prehajajo 
skozi črevesno steno v krvni obtok. Naslednji dan je prepustnost 
le še 20 %. Mlezivo krmimo min. 2 dneva, lahko tudi 3 do 4 
dni - manjši vpliv na odpornost teleta, vendar pozitiven vpliv na 
zaščito črevesja.

Ustrezen mlečni nadomestek omogoča zadovoljitev potreb te-
let; mlajši je teliček, večje so potrebe po visoki kvaliteti mlečnega 
nadomestka. Mladi telički zahtevajo vrhunsko kvaliteto in lahko 
prebavljivost komponent v mlečnih nadomestkih. Še posebej v 
primeru zgodnjega odstavljanja telet je potrebno upoštevati to 
temeljno pravilo.

Seno lahko vključimo v prehrano že v drugem tednu starosti, saj 
spodbuja normalen razvoj predželodcev in pripravi živali na čim 
večje zauživanje voluminozne krme. Močna krma (žita, koruza) 
vsebujejo škrob, ki se v vampu razgradi do propionske kisline. Ta 

spodbuja rast in razvoj vampovih resic, le-te pa omogočajo bolj-
še izkoriščanje hranil iz krme, zmanjšuje se pojav drisk. Močna 
krma v vampu spodbuja tudi tvorbo encima pepsina, ki razkraja 
rastlinske beljakovine. Tele mora pred odstavitvijo pojesti vsaj 
1,5–2 kg močne krme na dan. Lahko jim krmimo celo zrnje (30 
% obroka). V mešanico se doda tudi krmo, bogato z beljakovina-
mi, ki omogoča rast in razvoj mišične mase. 

Visoki dnevni prirasti so v obdobju odstavitve zelo pomembni. 
To je osnova za zgodnjo prvo osemenjevanje telic. 

SCHAUMANN-Kalbi Milch program vsebuje visoko kvalite-
tne mlečne nadomestke kot so Kalbi Milch Premium Spezial 
ali Kalbi Milch AMS, ki sta posebej prilagojena za strategijo 
zgodnjega odstavljanja. Kalbi Milch AMS se sestoji iz 45 % po-
snetega mleka v prahu in vsi proteini temeljijo na mlečni osno-
vi. Vsebuje organske kisline proti driski in optimalno vsebnost 
potrebnih vitaminov. Za mlada teleta je to osnova za najboljše 
rezultate. Oba proizvoda vsebujeta probiotike Provita LE.

Vse mlečne nadomestke kot tudi vse produkte ostalega prodaj-
nega programa Schaumann lahko kupite v vseh naših kmetijskih 
prodajalnah.

 Alenka Šantl






