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KZ PTUJ NA JUBILEJNI RAZSTAVI »DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ«
Letošnja prireditev »Dobrote slovenskih kmetij« je bila
jubilejna, trideseta. Potekala je od 17. do 19. maja v
minoritskem samostanu na Ptuju.
Častno pokroviteljstvo je letos prevzela ministrica za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS dr. Aleksandra Pivec.

Tridnevna prireditev je vključevala obsežno razstavo domačih
dobrot, aktualne strokovne posvete in predavanja, bogato
sejemsko dogajanje s ponudbo številnih dobrot, raznovrstni
kulturni in zabavni program, predstavitve in podelitve priznanj.
V sklopu prireditve poteka ocenjevanje kulinaričnih izdelkov,
na katerega je bilo letos prijavljenih več kot 1100 izdelkov.
Priznanja, prejeta po zaključenem ocenjevanju, so gotovo tudi
pomembna informacija kupcem, kje se lahko po čim krajši poti
oskrbijo z domačo, večinoma na tradicionalen način in po
strogih slovenskih pravilih pridelano hrano.
Kmetije so pod arkadami samostanskega atrija in na stojnicah
ponujale številne domače dobrote, ki so jih obiskovalci lahko
poizkusili in kupili.
V organizaciji ministrstva za kmetijstvo je bil izveden strokovni
posvet oz. okrogla miza na temo promocije slovenske hrane.

Osrednja nit razstave je bila namenjena zlasti ozaveščanju
slovenskega potrošnika o pomenu kulture prehrane,
sledljivosti živil in slovenske identitete na področju pridelave
in predelave.
Naša Kmetijska zadruga Ptuj je na razstavni stojnici
številnim navdušenim obiskovalcem predstavila trenutno
aktualno ponudbo sveže domače zelenjave, ki jo odkupujemo
od lokalnih pridelovalcev in jo tržimo v lastni maloprodajni
mreži ter v veleprodaji. Pri tem veliko pozornost posvečamo
kvaliteti in sledljivosti odkupljenih pridelkov.

Na prodajnih policah naših prodajaln so že na voljo prvi
letošnji pridelki iz lokalne pridelave: mladi krompir, mlado
zelje, solata kristalka, mlada čebula in česen ter sladke
domače jagode.
Slovenija se bo leta 2021 ponašala z nazivom Evropska
gastronomska regija, kar bo velika priložnost za uveljavitev
domače ponudbe tudi izven naših meja. Dana bo možnost,
da predstavimo slovensko hrano in njene kulinarične
značilnosti, v okviru tega pa tudi doma pridelano zelenjavo
in sadje, pri čemer bomo v naši zadrugi dali velik poudarek
kvaliteti ter kontroli varnosti pridelkov za potrošnika.
Foto-vir: MKGP, Radio-Tednik Ptuj d.o.o.
Pripravila: Valerija Kodrič Majcen, univ. dipl. ing. agr.

Bogat program spremljevalnih prireditev je bil med drugim v
znamenju letošnje 1950. obletnice prve pisne omembe mesta Ptuj.

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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REZULTATI ANALIZ MLEKA PRI PREHRANI MOLZNIC
Rejci krav molznic vsak mesec dobivajo obvestila o analizah
mleka, pri čemer glavni parametri služijo za oblikovanje
odkupne cene mleka. Merila za vrednotenje kakovosti
mleka se spreminjajo in pričakujemo, da bodo v prihodnosti
postajale vse pomembnejše povsem druge lastnosti mleka,
kot je na primer maščobno-kislinska sestava, ker se zahteve
trga spreminjajo in s tem tudi rejski cilji.
S podatki o sestavi mleka pa si lahko pomagamo tudi
pri vodenju in uravnavanju prehrane krav molznic, pri
odkrivanju presnovnih motenj in obolenj vimena.
Od vseh lastnosti mleka sta za odkrivanje napak pri
krmljenju najprimernejša razmerje med maščobami in
beljakovinami ter vsebnost sečnine. Razmerje med M/B je
posreden kazalnik oskrbljenosti molznic z energijo, hkrati
pa nas opozarja tudi na morebitne težave pri prebavljanju v
vampu - zakisanje. Razmerje med M/B bi se naj gibalo
med 1,1 in 1,5. Previsoko razmerje, več kot 1,5, je
največkrat posledica čezmernega črpanja telesnih rezerv v
prvi fazi laktacije. Pri širokem razmerju M/B je delež krav,
ki zbolijo za ketozo, precej večji, kot pri normalnem
razmerju. Preozko razmerje M/B, manj kot 1,1, pa je
posledica neustrezne strukture obroka, povezano s
krmljenjem prevelikih količin močne krme.
Vsebnost maščobe je odvisna od številnih dejavnikov, kot
so pasma, prehrana, stadij laktacije, starost krav, letni čas in
zdravstveno stanje. Spodnja ziološko sprejemljiva
meja je 3 %, zgornja pa 5 %. Odstopanja so kazalniki
motenj v presnovi, povezano s ketozami, poškodbami
jeter, plodnostnimi motnjami, dislokacijami siriščnika,
zakisanj vampa, obolenj parkljev, mastitisov in drugih
infekcij. S stališča prehrane vplivajo na vsebnost maščob
predvsem oskrbljenost z energijo, delež strukturne
vlaknine v obroku in razmerje med voluminozno in
močno krmo.
Na vsebnost beljakovin v mleku vplivajo predvsem
oskrbljenost s presnovljivimi beljakovinami, pasma,
starost in stadij laktacije. Med poletno vročino se
vsebnost beljakovin praviloma zmanjša, kakor tudi
zaradi obolenj vimena. Priporočena vsebnost beljakovin
v mleku je od 3, 2% do 3,8 %, kar pa je tudi prvi pogoj za
doseganje kriterija 8,5 % suhe snovi brez maščob.
Majhna vsebnost beljakovin v mleku pomeni, da živali
glede na trenutne potrebe ne dobijo dovolj presnovljivih
beljakovin in energije.
Kravje mleko vsebuje približno 4,6 % laktoze, vendar

nima večje praktične vrednosti za odkrivanje prebavnih in
presnovnih motenj. Na vsebnost vpliva zdravje vimena in majhna
vsebnost je povezana s povečanim številom somatskih celic.
Glede na splošna priporočila bi moralo mleko vsebovati od
15 do 30 mg sečnine / 100 ml mleka. Premajhna vsebnost
sečnine je kazalnik premajhne vsebnosti amonijaka v
vampovem soku in lahko pričakujemo zmanjšano mlečnost,
vsebnost maščob, beljakovin in laktoze v mleku. Pri preveliki
v s e b n o s t i p a l a h ko p r i č a ku j e m o t e ž a v e , ko t s o
obremenjevanje jeter, motnje reprodukcije ter veliko slabša
plodnost. Na vsebnost vpliva osnovni obrok, dopolnjevanje
obroka in sestava močne krme.

V KZ PTUJ vam ponujamo bogat Schaumann® program za
optimiziranje prehrane molznic.
Ponujamo vam mineralno vitaminske dodatke za obdobje
presušitve in za obdobje laktacije.
Prav tako program Schaumann® nudi pester izbor izdelkov,
ki pomagajo pri težavah s plodnostjo, pri zdravstvenih
težavah vimena, izdelkov, ki krepijo imunski sistem ter
zagotavljajo zdrave parklje.
Za začetek laktacije so v ponudbi energijski napitki in
dopolnilo za preprečevanje ketoze.
Skrbeti je potrebno tudi za optimizirano delovanje vampa
in ustrezen ph, posebno sedaj, pri višjih temperaturah.
Živalim v prosti reji, na paši, lahko iz programa
Schaumann® ponudite melasirani mineralno vitaminski
dodatek, ki je odporen tudi na dež.

Marija Babič Baum, univ. dipl. ing. agr.

