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SPOŠTOVANI, ZAKLJUČUJEMO LETO 2021!
Smo pred zaključkom leta, v katerem smo se morali sprijazniti z
dejstvom, da nove okoliščine, vezane na epidemijo, še trajajo in da to
postaja naša realnost. Vse delovne procese smo že v prejšnjem letu
prilagodili v smeri, da je delo, tako v proizvodnji kot v maloprodaji,
potekalo nemoteno. Sproti smo se morali tudi v letošnjem letu
prilagajali novim ukrepom, ki so od vseh zaposlenih, še posebej pa
od zaposlenih v kmetijskih prodajalnah, terjali večkratne
prilagoditve, ki so vse potekale v smeri zagotavljanja čim večje
varnosti za zaposlene in kupce.

Glede hektarskih donosov je bila sezona 2021 povprečna. Suša in
neenakomerno razporejene padavine so preprečili visoke pridelke.
To se je izrazilo predvsem pri koruzi, katere žetev se je zaradi
deževnih obdobij večkrat prekinila in se zato zavlekla vse do
sredine novembra.
Ne glede na vse ovire smo v Kmetijski zadrugi Ptuj uspešno zaključili
odkup poljščin, ki se je v največjem obsegu doslej odvijal na lastnih
odkupnih mestih.
V mesecu avgustu smo s hčerinskima podjetjema Zadružno oskrbo
in Oljarno Fram po letu prekinitve zaradi epidemije sodelovali na
kmetijsko živilske sejmu Agra v Gornji Radgoni, kjer smo predstavili
svojo široko dejavnost. Potrdilo se je, da je za podjetje kot je
Kmetijska zadruga Ptuj pomembno, da izkoristi vse priložnosti, ki
omogočajo predstavitev in direkten stik s kupci in poslovnimi
partnerji, predvsem pa z našimi člani – kmetovalci.

Kljub vsem potrebnim prilagoditvam smo na področju komerciale
izboljšali in razširili ponudbo tako v kmetijskih kot v živilskih
prodajalnah. Tudi v letošnjem letu smo poskrbeli, da so bile kmetije
pravočasno oskrbljene z vsem potrebnim repromaterialom.
Proizvodni del, ki se zadnja leta krepi in predstavlja v KZ Ptuj že
blizu 50% vseh prihodkov, je v letošnjem letu, poleg višjih odkupnih
cen poljščin, zaznamovala aprilska pozeba, ki je predstavljala
katastrofo za vse pridelovalce sadja in zelenjave. Zaradi hladnega
zraka, ki je zajel vso Evropo, se je zavlekla tudi spomladanska setev.
Že meseca maja smo se srečevali s preobrati na strani dobave žit na
svetovnih trgih. Dražje surovine, ozka grla pri dostavi, višje cene
goriv in električne energije so skupaj z nepredvidljivostjo epidemije
COVID narekovale podražitve krme oz. poljščin.
Posledično so se tudi pri nas odkupne cene žit v povprečju dvignile
za vsaj 50%.

V letu 2021 smo v Kmetijski zadrugi Ptuj izpeljali tudi redni Občni
zbor za leto 2020, ki je bil volilni in na katerem je bilo potrjeno
vodstvo upravnikov in nadzornikov. Tudi naslednji mandat kot
predsednik upravnega odbora nadaljuje Marjan Kramberger, Ivan
Svržnjak pa kot predsednik nadzornega odbora.
Začrtane so že smernice novega programskega obdobja SKP 2023 –
2027, katerega eden od ključnih stebrov je, poleg okoljskih in
podnebnih ciljev ter krepitve digitalizacije v kmetijstvu, tudi
krepitev socialno ekonomskega položaja podeželja. Upajmo, da se
bo v smeri zagotavljanja večje prehranske varnosti posledično
izboljšal trenutni položaj kmetov v vrednostni verigi.
Direktor, Branko Valenko
Ob zaključku leta se vam vsem iskreno zahvaljujem za uspešno
sodelovanje v letu 2021.
Želim vam mirne božične praznike, obilno letino ter sreče in
zdravja v prihajajočem letu 2022.

VPLIV MIKOTOKSINOV NA PLODNOST KRAV
Na delovanje mikotoksnov običajno pomislimo šele, ko
izključimo druge možne vzroke plodnostnih motenj.
Mikotoksini so strupene snovi, ki jih povzročajo različne plesni.
Predstavljajo lahko resno težavo v prehrani živali.
Delovanje mikotoksinov je povezano s poslabšanjem
imunskega sistema kar predstavlja večje tveganje za infekcije,
več možnosti obolenj in slabši odziv organizma na zdravila in
zdravljenje. Posebej občutljive so živali, ki so tudi sicer v stresni
situaciji zaradi reprodukcijskega stadija, slabih pogojev reje ali
same oskrbe. Prisotnost mikotoksinov v krmi takih živali lahko
vse samo še poslabša.
Govedo je razmeroma tolerantno na mikotoksine zaradi
vampa, ki ščiti organizem pred pojavom kliničnih obolenj in
aktiviranjem mikotoksinov. Prav zato je optimalno delovanje
vampa pri govedu pomemben zaščitni mehanizem. Zelo
občutljive so živali z visoko proizvodnjo, kjer je v obroku velika
količina krmil. V vampu se tvori več propionske kisline, niža se
pH vampa, kar neugodno deluje na inaktivacijo mikotoksinov.
S plesnimi, razvitimi na koruznem storžu na njivi, sta najbolj
povezana mikotoksina DON (Deoksinivalenol) in Zea
(Zearelenon).

Prvi znak zaužitja prevelikih količin krme z mikotoksinom
DON se pokaže pri kravah molznicah s tem, da se zmanjša
zauživanje krme. Posledica tega je zmanjšana prireja mleka.
Zearelenon nastaja predvsem v koruzi in strnih žitih, lahko tudi
v paši. Razvije se med rastjo na poljih, izjemoma tudi med
skladiščenjem zrnja. Med siliranjem praviloma ne nastaja,
izjema so plesniva mesta na površini silažnega kupa. Za razvoj
mu odgovarjajo podobni podnebni pogoji kot DON-u.

Škodljivost tega mikotoksina ima kot posledico estrogeno
delovanje.
Znaki zaužitja prevelikih količin zearelenona so tihe pojatve,
slaba plodnost, vaginalni izcedki, predčasno povečanje vimena
(telice), zvrgavanja, zmanjšana prireja mleka in driske.
Pripravila: Alenka Šantl

DON nastaja predvsem v koruznih poljih in strnih žitih.
Razvije se med rastjo na poljih, medtem ko med siliranjem
praviloma ne nastaja. V razmerah zmernega podnebnega pasu,
kjer kratka sušna obdobja sledijo dolgemu , hladnemu in
deževnemu obdobju ali če vlažne razmere sovpadajo z vročimi
dnevi in hladnimi nočmi – vse to so idealni pogoji za razvoj
mikotoksina DON.

SCHAUMASAN PREMIUM je novo vezivo za toksine, ki ponuja širši spekter delovanja s kombinacijo različnih veziv za
toksine, ne veže pa vitaminov. V tem novem vezalcu toksinov je vključen širok spekter morskih rastlinskih snovi. Zašči
črevesje in izboljša črevesno ﬂoro, veže endotoksine, zavira razvoj nega vnih mikrobov in izboljša imunski sistem živali.

