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Izteka se leto, ki je zaznamovano popolnoma drugače, kot smo  
bili navajeni. Življenje se nam je zaradi epidemije obrnilo na 
glavo in za vse nas so nastale nove okoliščine. Soočamo se z 
razmerami, za katere smo še pred časom  mislili, da se dogajajo 
nekje daleč na drugem koncu sveta ali pa smo to videvali le v 
filmih. Danes je to naša realnost in vsakdanjik. Zraven 
spremenjenega načina življenja se spreminja tudi naš način dela 
in delovanja. Tako smo morali spremeniti in prilagoditi vse naše 
delovne procese. Posebej so pod pritiskom  naši zaposleni v 
trgovinah, ki so neposredno izpostavljeni. 

Pred nami so bili veliki izzivi zagotavljanja varnosti. Storili smo 
vse, kar je bilo priporočeno s strani zdravstvene stroke, da smo 
zagotovili zahtevano varnost zaposlenih in strank.

Poseben izziv za nas je bilo področje Kmetijske zadruge Lenart. 
V začetku leta smo natančno pregledovali, na kakšen način je 
možno sodelovanje med zadrugama. Naše skupno izhodišče je 
bilo, da zagotovimo celostno delovanje celotnega področja, ki 
ga je pokrivala lenarška zadruga, ter da zagotovimo varnost 
vsem kmetom na tem območju. Na koncu smo zaradi sklopa 
možnosti, danosti in varnosti vzeli aprila v najem sedem 
poslovalnic in sicer Lenart, Sv.  Ano, Benedikt, Jurovski dol, 
Cerkvenjak, Cankovo in Rogašovce. Zaposlili smo tudi 23 
delavcev KZ Lernart iz teh prodajaln. Prav tako smo prevzeli 
odkup mleka, rastlinske odkupe ter odkup živine. Vse 
dejavnosti s tega področja smo utekli ter vključili v poslovanje 
KZ Ptuj. Ustanovili smo  13.  področno zadrugo - PZ Lenart, za 
področje, ki ga je pokrivala KZ Lenart. V sami Kmetijski 
zadrugi Lenart se je v maju začel postopek stečaja. Vse to se je 
dogajalo že v prvem valu pandemije, zato so bili postopki 
prevzema in utekanja še posebej zahtevni.

Kljub  dodatnim situacijam v tem letu  smo se tudi na 
prihajajočo sezono dobro pripravili, tako da smo uspeli kmetije 
povečanega terena kvalitetno oskrbeti z vsem potrebnim 
repromaterialom za normalen potek dela. 

Posebej je bil v tem letu  prisoten vpliv koronakrize: odkupne 
cene so daleč pod ekonomskim pragom, viškov kmetijskih 
pridelkov na našem tržišču pa ni videti konca. Vsi ti problemi se 
zelo močno zrcalijo na kmetijah in marsikje se v proizvodnji 
določene dejavnosti zmanjšujejo ali pa celo opuščajo, kot je to 
sedaj prisotno v živinoreji. 

Vreme je bilo  rastlinski proizvodnji  v letošnjem letu posebej 
naklonjeno. Bilo je dovolj padavin in tudi toplotni šoki so bili 
zmerni. V rastlinski proizvodnji so bile težave pri proizvodnji 
buč (visoka vlaga, slaba oplodnja in slab vznik).   Žetev žit in 
oljne ogrščice je potekala normalno, tako smo odkupili blizu 
7.700 ton pšenice, preko 3.600 ton ječmena, 200 ton rži in 400 
ton oljne ogrščice. 

Letos smo odkupili blizu 1.400 ton zelenjave. Po pričakovanju 
je bila relativno slaba letina bučnic. Odkupili smo 140 ton 
svežih in 25 ton suhih bučnic. 

Odkup koruze je bil v tem letu zelo pozen, omejen na nekaj dni 
v oktobru. Sam odkup smo glede na izkušnje preteklih let v tem 
letu zelo dobro organizirali, tako da je tekel brez zastojev. 
Odkupili  smo slabih 20.000 ton sveže koruze, kar je absolutni 
rekord odkupa. To smo odkupili na odkupnih mestih in z  njiv. 
Tudi v prašičereji in govedoreji smo bili  v tem letu  deležni 
nizkih cen. Zadruga v letošnjem letu beleži odkup na nivoju 
lanskega leta. Na področju odkupa mleka smo odkupljene 
količine podvojili glede na lanske. Odkupili bomo cca. 24 mil. 
litrov mleka.

Tudi v letošnjem letu smo vložili veliko truda v  iskanje 
možnosti, da obdržimo obseg odkupa grozdja v okvirih 
preteklih let. Vendar se je posledica pandemije posebej pokazala 
pri prodaji vina in odkupu grozdja. V kleteh so letos ostale 
velike količine lanskega  vina, ki so imele močan vpliv na ceno in 
količino odkupa grozdja. Cena se je znižala pod pogodbeno in 
je na koncu znesla 0,50 eur povprečno na kg odkupljenega 
grozdja. Zaradi neurja, ki je bilo na področju vinogradov, je bila 
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marsikateri cilj lažje doseči z medsebojnim povezovanjem in 
sodelovanjem, zato si tega želimo čim več tudi v prihajajočem 
letu. 

Za uspešnost letošnjega leta se zahvaljujem vsem svojim 
sodelavcem, članom ter  poslovnim partnerjem za trud in delo, 
ki ste ga vložili v tem čudnem in posebnem letu.

velika škoda na količini grozdja. Tako se je grozdje v celoti 
odkupilo od vseh pogodbenih vinogradnikov. Zraven se je 
odkupilo tudi nekaj grozdja izven pogodb. Na koncu smo letos 
realizirali odkup v višini 650 ton grozdja.

V trgovini smo klub vsem težavam pandemije dosegali vse 
rezultate, ki smo si jih zadali na začetku leta. Kmetijska zadruga 
Ptuj bo v letošnjem letu dosegla rezultate, ki presegajo 
lanskoletne. Pričakujemo okoli  40 milijonov prometa v KZ 
Ptuj, 11 milijonov v Zadružni oskrbi in  1,1 milijona v Oljarni 
Fram. Skupen promet bo tako  za cca. 10 milijonov presegel 
promet v letu 2019.

Na kratko sem preletel čez  pomembnejše postavke letošnjega 
poslovnega leta. Prav je, da se zazremo tudi v prihajajoče  leto, 
zato v zadrugi že smelo oblikujemo plane, pri čemer pa je nujno 
upoštevati okvire realnega. Kot povsod,  je tudi v kmetijstvu 

Želimo vam vesele 
božične praznike ter 

zdravo, srečno in uspešno 
leto 2021!

Direktor,
Branko Valenko

VPLIV PREHRANE KRAV NA ŠTEVILO SOMATSKIH CELIC
IN  POJAV MASTITISA V MLEKU

imunske odpornosti in večji rizik za vnetja
 · povečati je potrebno antioksidante v obroku (vitamin 

E, betakaroten, Se, Cu, Zn, Mn in S), ki spodbujajo 
tvorbo protiteles in zaščitnih celic ter zmanjšajo možnost 
vnetnih procesov

 · pomembno uravnoteženje obrokov s Ca, vitamini A in 
D3, P, Na, Mg, J in Co

 · težki porodi in poporodne težave lahko povečajo 
somatske celice v mleku

 · krma z mikotoksini, endotoksini, klostridiji in listerijo 
dviga somatske celice

 · kontaminacija s težkimi kovinami in arzenom močno 
vpliva na dvig somatskih celic

 · razne zastrupitve, umazana voda in pomanjkanje čiste 
pitne vode vplivajo na izkoristek energije in beljakovin.

Zelo pomembno pri prehranjevanju molznic je, da je krmilna 
miza čim bolj gladka. Krave imajo na spodnji strani zelo občutljiv 
jezik. Potrebno je paziti, da na krmilni mizi ni poškodb in razpok 
ter da se krmilna miza lahko zelo dobro očisti. 

Alenka Šantl

Prehrana vpliva na odpornost živali in s tem na pojav mastitisa 
in na SŠSC v mleku. Najbolj kritično obdobje je zadnje dni 
presušitve in začetek laktacije:

 · krave so pod stresom
 · izkoriščajo telesne rezerve
 · so v negativnem energetskem, vitaminskem in mikro 

mineralnem stresu.

Odpornost zagotavljamo z dobro uravnoteženim osnovnim 
obrokom, količinsko primernim krmljenjem, z mineralno 
vitaminskimi dodatki, kot so: selen, vitamin E, vitamin A, 
betakaroteni, baker, cink, krom. Zadostna količina zaužitega 
vitamina E in selena povečata odpornost mlečne žleze na 
infekcije. Pomanjkanje vitamina A in beta-karotena povzroča, 
da bakterije lažje prodrejo v vime in se razmnožujejo, imunske 
celice slabše prehajajo skozi epitelij v mleko. Pomanjkanje cinka 
vpliva na zmanjšano odpornost živali. Poskusi dokazujejo, da so 
živali deficitarne na bakru bolj dovzetne na E.coli (okoljski 
mastitis).

Drugi vplivi na SŠSC v mleku:
 · preveč škroba, fruktanov in sladkorjev v obroku
 · premalo vlaknin v obroku → slaba fermentacija v vampu
 · preveč surovih beljakovin, kalija in pepela v obroku → 

visok pH vampne vsebine
 · negativna energetska bilanca obroka v prvih 60. dneh 

laktacije od 10-15 % pod zahtevami → posledično 
subklinične in klinične ketoze, visok BHB v krvi, padec 


