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REDNI OBČNI ZBOR KMETIJSKE ZADRUGE PTUJ z.o.o.
ZA LETO 2021

Redni centralni občni zbor KZ Ptuj se je odvijal 14.4.2022 v 
Trnovski vasi.

 Po sprejetih uradnih formalnostih se predsednik občnega zbo-
ra, g. Kramberger,  zahvali za zaupanje in obljubi, da bodo iz-
voljeni organi občni zbor izpeljali v skladu s pravili KZ Ptuj in 
Zakonom o zadrugah.  

Po podanih poročilih predsednika upravnega odbora in nad-
zornega odbora svoje poročilo poda tudi direktor KZ Ptuj, g. 
Branko Valenko.

Direktor pove, da je bilo leto 2021 za Kmetijsko zadrugo Ptuj 
uspešno in hkrati zelo zahtevno leto. Vreme kmetijski pridelavi 
ni bilo naklonjeno, poslovanje zadruge pa je bilo oteženo tudi 
zaradi epidemija Covid. Izpostavi poslovanje na območju Lenar-
ta, kjer smo v letu 2020 začeli poslovati v šestih trgovinah, ki so 
bile v najemnem razmerju s KZ Lenart. Prav tako smo v redno 
delovno razmerje prevzeli 23 zaposlenih. Ker na dražbi nismo 
bili uspešni, smo s strani stečajnega upravitelja dobili odpoved 
najemne pogodbe. Pove, da so trenutno v teku selitve na nove 
lokacije, kjer bomo tako kot do sedaj, tudi naprej vršili osnovno 
dejavnost oskrbe kmetov s kmetijskimi repromateriali.

Na dveh lokacijah in sicer v Lenartu, kjer smo kmetijski 
center preselili v prostore trgovine in servisa Frama, ter v 
Bodoncih, trgovini že obratujeta. V kratkem sledi otvoritev 
tudi v Žitencah in kasneje v Cankovi.

Na območju Lenarta poleg odkupa živine teče tudi odkup 
mleka, kjer je ravno v tem času pri mlekarjih aktualna menjava 
mlekarske opreme.

Direktor izpostavi tudi območje Ormoža, kjer je v teku odkup 
nepremičnin PE Središče, Vitan in Podgorci od najemodajalca 
DBS d.d. KZ Ptuj V Ormožu je bila s strani KZ Ptuj pred krat-
kim kupljena parcela, kjer se načrtuje gradnja distribucijskega 

centra za odkup rastlinskih pridelkov. 

Odkupe poljščin bomo v KZ Ptuj v letošnji sezoni vršili v Gorišni-
ci, Trnovski Vasi, Cankovi, Lancovi vasi in v Črenšovcih, kjer so v 
zaključni fazi dogovori za nakup trgovsko odkupnega centra.

Direktor Branko Valenko se vsem prisotnim, še posebej za-
poslenim in članom Upravnega in Nadzornega odbora KZ 
Ptuj, zahvali za sodelovanje.

Po potrditvi zaključnega računa KZ Ptuj za leto 2021 in poro-
čila o poslovanju hčerinskih podjetij, ki jih poda Alenka Ivan-
čič, se potrdi gospodarski načrt za leto 2022. 

Po pozdravu gostov, direktorja Zadružne Zveze Slovenije g. 
Florjančiča, direktorja Mlekarske zadruge Ptuj, g. Petroviča, 
direktorja KGZ Ptuj g. Reberniška, predsednik zadruge pove, 
da se po zadružnem običaju zaposlenim, ki so v preteklem letu 
odšli v pokoj, podeli zahvala.

Zahvalo za dolgoletno in uspešno delo v Kmetijski zadrugi 
Ptuj so v družbi predsednika UO, NO in direktorja prejeli:

Stanko Pignar, Marica Požegar, Marjana Bauman, Viktorija Graj-
foner, Viktor Vučak, Janko Horvat, Silva Krajnc in Martin Ogrinc.
                                   

Uredniški odbor 
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OPTIMIZACIJA PREHRANE GOVEDI 

V ČASU VISOKIH TEMPERATUR



OPTIMIZACIJA PREHRANE GOVEDA V OBDOBJU
VISOKIH TEMPERATUR

Prehrana goveda v poletnem času

Govedo se najboljše počuti pri temperaturah do 15 ⁰C. Vi-
soke poletne temperature, predvsem daljša obdobja s tem-
peraturo 25 ⁰C ali več, so za organizem goveda, zlasti krav 
molznic, izjemno velika obremenitev.  Zelo problematična 
je kombinacija visoke temperature in visoke relativne zračne 
vlage. Takšni pogoji so vzrok za temperaturni stres. Topel in 
vlažen zrak v slabo prezračenih hlevih pa lahko vsebuje tudi 
do 4500 krat več škodljivih snovi in mikroorganizmov kot 
svež zrak zunaj hleva. Zaradi temperaturnega stresa se poveča 
telesna temperatura goveda (fiziološko odraslo govedo 38,3 
– 38,8 ⁰C, teleta 38,5 – 39,2 ⁰C) in frekvenca dihanja (fizi-
ološko odraslo govedo 10 - 30/min., teleta 20 – 40/min.), 
zmanjša se zauživanje krme, mlečnost in vsebnost mlečne 
maščobe ter poveča število somatskih celic. Krave manj ležijo 
in se zadržujejo predvsem pri vratih in oknih hleva kjer pri-
haja v hlev svež zrak. Zauživanje krme se zmanjša tudi za 20 
%  ali celo več, ko sta temperatura in zračna vlaga zelo visoki. 
Temperaturni stres je lahko tudi eden izmed vzrokov za bole-
zenske spremembe parkljev, slabšo plodnost, slabšo kvaliteto 
mleziva in druga bolezenska stanja.

Oskrba goveda z vodo 

Ustrezna oskrba goveda s higiensko in zdravstveno neoporeč-
no vodo je izjemno pomembna za vse kategorije goveda. Veli-
ke potrebe po vodi imajo zlasti krave molznice, ki potrebujejo 
za tvorbo mleka zelo veliko vode (4-5 l vode/kg mleka). Pri 
visokih poletnih temperaturah so potrebe po vodi seveda še 
večje. Dobra krava molznica lahko potrebuje pri zelo visokih 
temperaturah tudi več kot 180 l vode dnevno. Izjemno po-
membno je, da je zagotovljenih dovolj napajalnikov oz. napa-

jalnih korit, da so napajalna korita dovolj velika, namestitev 
napajalnikov oz. napajalnih korit in pretok vode. Za krave 
molznice velja, da potrebujemo za vsako kravo molznico naj-
manj 10 cm napajalnega korita. Eno napajalno korito zados-
tuje za največ 20 krav. Za vsako skupino goveda, tudi, če je v 
skupini manj kot 20 goved, morata biti na voljo najmanj dva 
napajalnika. Napajalna korita za krave molznice namestimo 
blizu molzišča in blizu krmilne mize. Napajalna korita na-
mestimo 60 – 80 cm visoko (zgornji rob). Za oskrbo goveda 
z vodo je zelo pomemben tudi ustrezen pretok vode. Krava 
povprečno popije 5 – 8 l  vode/min., lahko pa tudi 18 – 25 l 
vode na minuto. Zato mora biti pretok vode za napajalna ko-
rita vsaj 20 l vode/min. (priporočljivo 70 – 80 l vode/min.). 
Pri vezani reji z napajalniki mora biti zagotovljen pretok vode 
vsaj 10 l na minuto. Zelo pomembno je vzdrževanje ustrezne 
higiene napajalnikov in napajalnih korit. Redno je potrebno 
nadzorovati delovanje napajalnikov in napajalnih korit, da je 
zagotovljena stalna nemotena oskrba goveda s higiensko in 
zdravstveno neoporečno vodo.

Krmljenje goveda 

Vročinski stres zmanjša zauživanje krme pri govedu. Pri 
temperaturi 35 ⁰C se npr. zmanjša zauživanje krme za prib-
ližno 20 %. Zmanjša se zlasti zauživanje voluminozne krme 
(selektivno zauživanje). Zaradi negativnega vpliva visoke 
temperature na zauživanje krme je še bolj pomembno, da 
so krmni obroki prilagojeni potrebam živali. Krma mora 
biti higiensko in zdravstveno neoporečna. Tehnologijo 
priprave in pokladanja krmnih obrokov prilagodimo viso-
kim temperaturam. 

Pomembno je, da pokladamo sveže pripravljen krmni obrok. 
Ne pripravljamo krmnega obroka za več dni, ker se poleti 
dalj časa pripravljeni krmni obroki pričnejo hitro segrevati. 
Krmni obrok pokladamo v hladnih jutranjih in predvsem ve-
černih urah. Priporočljivo je, da živalim večkrat ponudimo 
manjše obroke sveže krme in krmo večkrat »popravimo«. 
V toplih poletnih mesecih pripravljamo krmne obroke za 
največ en dan. Zaradi preprečevanja segrevanja pripravlje-
nih krmnih obrokov je le tem priporočljivo dodajati konzer-
vanse (npr. propionska kislina, kalijev sorbat idr.). Izjemno 
pomembno je natančno spremljanje zauživanja osnovnega 
(voluminoznega) dela krmnega obroka in zauživanja koncen-
tratov. Paziti je potrebno, da v krmnem obroku ni preveč kon-
centratov. Ker se zmanjša predvsem zauživanje voluminozne 
krme, je potrebno temu prilagoditi količino koncentratov, 



da ohranimo ustrezno strukturnost krmnega obroka. Zaradi 
manjšega zauživanja krme pri visokih poletnih temperaturah 
je priporočljivo, da v vročih poletnih mesecih krmimo travno 
silažo iz prvega odkosa, ki vsebuje več energije in tako vsaj 
delno ublažimo primanjkljaj energije. 

Priporočljiva je uporaba koncentratov z večjo vsebnostjo 
energije in koncentratov, ki manj obremenjujejo vamp (koru-
zno zrnje, zaščitene beljakovine, zaščitene maščobe, propilen 
glikol, glicerol idr.). Odličen dodatek krmnemu obroku so 
tudi pesni rezanci. Povečati je potrebno količino mineralov 

in vitaminov v krmnem obroku (10 – 20 %). Delovanje vam-
pa izboljšamo tudi z dodajanjem živih kvasovk v krmni ob-
rok. Razvoj acidoze preprečujemo tudi z dodajanjem sode bi-
karbone (natrijev hidrogenkarbonat) v krmni obrok. Krmni 
obrok (PMR, TMR) naj ne vsebuje preveč sušine, ker govedo 
zaužije še manj takšnega krmnega obroka. Priporočljiva vseb-
nost sušine krmnega obroka oz. mešanice je 40 – 50 %. Če 
je potrebno se lahko krmnemu obroku (PMR, TMR), doda 
ustrezna količina vode. Pri dodajanju vode v mešanico je 
potrebno paziti na aerobno stabilnost tako pripravljene me-
šanice. Ostanke krmnih obrokov je potrebno redno dnevno 
odstranjevati. Dobra higiena krmne mize je v poletnih mese-
cih še bolj pomembna.

Pripravil: dr. Andrej Toplak, univ. dipl. inž. zoot., 
dr. vet. med. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

»»  PPoo  ttooččii    zzvvoonniittii  jjee  pprreeppoozznnoo««   
  

V KZ Ptuj smo se kot organizator kmetijske 
pridelave tudi v sezoni 2022 odločili, da svojim 

kooperantom ponudimo pomoč pri izvedbi 
zavarovanja. 

V ta namen smo pristopili k pripravi vseh 
potrebnih dejavnosti, da bi ta del poslovnega 
sodelovanja lahko zaživel že  pomladi 2022. 

Za vse podrobnejše informacije o pristopu in 
izvedbi zavarovanja se pozanimajte pri  vodjih 

Področnih zadrug KZ Ptuj. 

 

 

www.metrob.si

NOVONOVO
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Fitofarmacevtska sredstva uporabljajte varno. 
Pred uporabo vedno preberite etiketo in infor-
macije o sredstvu.

dr.metrob H3  
komplet herbicidov
• zanesljivo zatiranje plevela  

v koruzi po vzniku,
• sredstvi zatirata celoten spekter 

običajnega in najtrdovratnejšega ozko 
in širokolistnega plevela v koruzi.

Soilguard 
proti strunam

UčinkovitoUčinkovito
zatiranje zatiranje 
plevelov  plevelov  
v koruziv koruzi







Ljudem in okolju
prijazno varstvo rastlin www.karsia.si

Folpan 80 WDG : Standardni dotikalni fungicid za 
preventivno zaščito vinske trte pred peronosporo v začetni in 
končni fazi vegetacije. Folpan Gold : Sistemični fungicid za 
preventivno zatiranje peronospore na vinski trti, z izrednim 
akropetalnim premeščanjem v novo zrastle dele vinske trte. 
Reboot: Sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim 
delovanjem. Preprečuje kalitev spor in zaustavi razvoj glive. 

Sredstvo je izjemno odporno na padavine.  Sanvino: 
Novejši, sistemični, preventivni in kurativni fungicid za 
zatiranje peronospore na vinski trti. Dobrodošla rešitev za 
antirezistenčno varstvo. Sfinga extra WDG: najmočnejši, 
sistemični, preventivni, kurativni in eradikativni fungicid za 
zatiranje peronospore na vinski trti. Blokira okužbe!

Za popolno zaščito vinske 
trte pred peronosporo!

Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte varno in pred uporabo 
vedno preberite etiketo oziroma navodilo za uporabo!
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Ljudem in okolju
prijazno varstvo rastlin www.karsia.si

Zorvec Endavia: Nov, revolucionaren sistemični 
fungicid na osnovi dveh učinkovin, nove oksatiapiprolin 
in bentiavalikarb-izopropila, z izjemnim rezidualnim 
delovanjem za popolno zaščito krompirja pred krompirjevo 
plesnijo ter čebule, šalotke in česna pred čebulno plesnijo. 
Banjo: Nov kontaktni fungicid na osnovi fluazinama za 
zatiranje glivičnih bolezni na krompirju, čebuli in šalotki. 

Banjo Forte: Sistemični in kontaktni fungicid za zatiranje 
krompirjeve plesni, na osnovi učinkovin dimetomorf in 
fluazinam. Odlikuje ga izredna kurativnost v primeru okužbe. 
Reboot: Sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim 
delovanjem na osnovi dveh učinkovin cimoksanila in 
zoksamida. Preprečuje kalitev spor in zaustavi razvoj glive. 
Sredstvo je izjemno odporno na padavine. 

Za popolno zaščito vašega 
krompirja pred krompirjevo 

plesnijo!
Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte varno in pred uporabo 

vedno preberite etiketo oziroma navodilo za uporabo!
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Talendo: Nov, kontaktni fungicid za preventivno zatiranje 
oidija na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja. Je 
izredno učinkovit zaradi plinske faze in unikatnega načina 
delovanja , ki zagotavlja dolgo zaščito. Talendo extra: 
Preventivni sistemični in kurativni fungicid za zatiranje oidija 
na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja, v najbolj 
kritičnih pogojih za okužbo. 

Karathane gold 350 EC: Najmočnejši preventivni, kurativni 
in eradikativni fungicid za zatiranje oidija na vinski trti, 
brez možnosti nastanka rezistence. Spirox D: Sistemični, 
preventivni in kurativni fungicid za zatiranje oidija na vinski 
trti. Odličen za zaustavljanja okužb do faze cvetenja. 
Custodia: Sistemični, dvokomponentni fungicid za zatiranje 
oidija na vinski trti. Nežen do rastlin in širok v delovanju.

Za popolno zaščito vinske 
trte pred oidijem!

Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte varno in pred uporabo 
vedno preberite etiketo oziroma navodilo za uporabo!
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Vljudno vabljeni! 
Ob nakupu tudi nasvet naših 

strokovnjakov. 

 
POZOR! 

V Lenartu smo Kmetijski center preselili na novo lokacijo,  
v prostore trgovine Frama. 

Pričakujemo vas s široko, dopolnjeno ponudbo artiklov za 
KMETIJSKO PRIDELAVO,  DOM, VRT IN UREJENO OKOLICO. 

 


