Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 513 66 00, faks: (01) 513 66 50
E-pošta: kgzs@kgzs.si
www.kgzs.si

www.seneno.info

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v okviru EIP projekta Seneno meso in
mleko organizira uvodno predavanje v sklopu treh predavanj za kmetije, ki se
odločajo za seneno prirejo mesa in mleka.

Usposabljanje za kmete
četrtek, 4. marca 2021, ob 9. uri do 12. ure
preko ZOOM aplikacije.

Dnevni red:
•

Uvod

•

Seneno meso in mleko v tujini – dr. Benedičič Janez, P-ino

•

Prednost uživanja senenega mesa in mleka – Salobir Gabrijela, KGZS

•

Potencial in primeri dobre prakse pri prireji senenega mleka – Zorko

Alberta, KGZS
•

Pridelava in sušenje sena – dr. Benedičič Janez, P-ino

•

Zahteve za prirejo senenega mesa in mleka – Zorko Alberta, KGZS

•

Promocija in trženje senenega mesa in mleka - Otoničar Klara, KGZS

•

Certificiranje senenega mesa in mleka – Salobir Gabrijela, KGZS

•

Povezava pridelovalcev in predelovalcev – dr. Benedičič Janez, P-ino

Seneno mleko in meso pomenita alternativno možnost za ohranitev prireje mleka in mesa na
območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje.
Vzpostaviti želimo celotno proizvodno verigo in z sodobnimi prodajnimi pristopi zagotoviti
dostojno ceno kmetijskih pridelkov in izdelkov.

Se veselimo srečanja z vami!

»Dogodek se lahko fotografira in snema. Z udeležbo soglašate, da se vas sme fotografirati ali posneti in posnetek objaviti na spletnih straneh, v drugih tiskovinah ali družabnih omrežjih.
Namen je dokumentiranje aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih.«

EIP: Seneno meso in mleko

Klara Otoničar
KGZS

Partnerji projekta
• KGZS
• Kmetijski inštitut Slovenije
• IKC UM
• P-ino d.o.o.
• Mlekarna Celeia
• Ekološka kmetija Kukenberger
• Kmetija Odems
• Turistična kmetija Apat
• Ekološka kmetija Zadravec
• Ekološka kmetija Kršinar

Izhodišče
Seneno mleko in meso pomenita alternativno možnost za ohranitev prireje
mleka in mesa na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje.
Vzpostaviti želimo celotno proizvodno verigo in s sodobnimi prodajnimi
pristopi zagotoviti dostojno ceno kmetijskih pridelkov in izdelkov.
Iščemo koristi za kmetije, ki ne škodujejo ostalim deležnikom ali
prostoru.

Cilji projekta










Baza senenih ponudnikov in njihovih izdelkov
Poslovni načrt za predelavo na kmetiji
Razviti nove izdelke iz senenega mesa in mleka
Narediti sodobna tehnološka navodila
Modeli oskrb javnih zavodov, družin, gostiln, restavracij, hotelov
Shema kakovosti ZTP Seneno meso
Razvoj in prototip Sodobnega kozolca
Specifike krmljenja s senom in sestave krmnih obrokov
Priročnik za strokovno osebje in kmete

Dosedanji rezultati








Vzpostavitev blagovne znamke SENENO
Spletna stran SENENO
Ustanovitev Zavoda SENENO MESO IN MLEKO
Izvajanje promocije na posvetih, sejmih
Dnevi odprtih vrat na kmetiji
Knjigica ŽIVLJENJE NA seneni kmetiji
Raziskava o poznavanju senenih izdelkov

Zavod seneno meso in mleko
•
•
•

9 ustanoviteljev
Blagovna znamka SENENO
Skupen nastop na trgu

o facebook: seneno
o spletna stran: www.seneno.info
o elektronska pošta: seneno@kgzs.si

Pridelava in sušenje
dr.Janez Benedičič

Vsebina
-

Mehanske izgube na travniku
Osnovni principi sušenja
Prvi koraki načrtovanja sušilne naprave

Vplivi na kakovost pridelave sena

Delež vzorcev (%)

25
20

KORUZNA SILAŽA
TRAVNA SILAŽA
6,50 MJ/kg sušine
5,89 MJ/kg sušine
SENO 5,05 Zgodaj, sejani travniki
MJ/kg sušine
Pozno, trajni travniki

15
10
5
0

Vsebnost NEL (MJ/kg sušine)
Verbič in sod., 2011

Vplivi na kakovost pridelave sena

Proces
krmljenja

Proces
spravila

USPEŠNA
PRIREJA

Proces
sušenja

Vplivi na kakovost pridelave sena
Proces
spravila

Povprečen čas trajanja venenja na travniku
Trajanje
venenja/sušenja

Silaža

1-2 dni

Seno, sušeno s toplotno
črpalko ali biomaso

1-2 dni

Seno, prevetrovano s
hladnim zrakom, sončno
streho

2-3 dni

Seno, sušeno na tleh

3-4 dni
Jože Verbič

Vplivi na kakovost pridelave sena
Proces
spravila

Izgube SS zaradi drobljenja – primerjava

Alfred PÖLLINGER, 2014

Vplivi na kakovost pridelave sena
Proces
spravila

Obračanje –izgube SS 6 - 20 %

Björn Bohne, Universität Kassel

Proces
sušenja

Principi sušenja

Sušenje v boksih

Sušenje bal

Proces
sušenja

Rinfuza

Sistemi sušenja

Proces
sušenja

Bale

Sistemi sušenja

Proces
sušenja

Sistemi sušenja

Sušenje s sončno streho
Sušenje z biomaso
Sušenje s kondenzacijsko
sušilnico

Proces
sušenja

Sistemi sušenja

• Sušenje s sončno strehosončno streho

Proces
sušenja

Toplozračna sušilnica

Zrak iz okolice

Sistemi sušenja
Zrak v okolico

Proces
sušenja

Sistemi sušenja

Kondenzacijska sušilnica
• Izkoriščanje povratne toplote
• Neodvisnost od vremena
• Proces z nizko ˝vztrajnostjo ˝ ˝

Uparjalnik

Kompresor

Kondenzator

VLAŽEN ZRAK IZ
BOKSA

BOKS S SENOM

Ventilator

Rešetke

Načrtovanje sušenja
1.

Glede na željen obseg prireje določite skladiščne kapacitete

- preračun iz vidika porabe na žival
- preverjanje iz vidika letnega pridelka
- tehtanje krme iz karakterističnih parcel
Rinfuza – 80 kg/m3
Bale - 180 kg/m3

Načrtovanje sušenja
2. Določite zmogljivost sušenja in spravila
-

-

Koliko lahko v dveh dnevih pokosim, obrnem in spravim na sušilno
napravo ?
Priporočamo spravilo prve košnje v 2 do največ 5 delih

LOGISTIKA
- Oblikovanje logičnih delov
enkratnih odkosov

Načrtovanje sušenja
2. Določite zmogljivost sušenja in spravila
Oprema, ki jo
imam: bale /
rinfuza

Oprema, ki jo
potrebujem: bale
/ rinfuza

-

Oprema za košnjo – zmogljivost
Oprema za spravilo - logistika
Oprema za transport krme na
sušilno napravo

KRITIČNE TOČKE!!

Načrtovanje sušenja
3. Izbira sistema: bale - rinfuza
- razlika med trenutno opremo in potrebno opremo
- površine (nagib, razdrobljenost površin, oddaljenost površin,
manipulacija pri spravilu
- skladiščne kapacitete

Načrtovanje sušenja
4.

Objekt - skladišče
- velikost skladišča
- način sušenja
- proces krmljenja
- ZGO – gradbena zakonodaja

Grajfer roka
10 m

Proga za
grajfer

Načrtovanje sušenja
5. Manipulativni prostor

- uporaba iste infrastrukture za spravilo – krmljenje

dvigalo...

- ventilatorji
- dodaten vir energije

Naslednjič pa o sušenju!

Hvala za pozornost

Pripravila: Gabrijela Salobir,
SKS - KGZS
V Ljubljani, 4. marca 2021

Zaradi obvezne paše vsaj 120 dni, lahko povzamemo
lastnosti, ki veljajo za t.i. pašne živali
Meso govedi, ki se pase, vsebuje:
10x večjo količino β-karotena
30% višjo vsebnost C-vitamina
51 – 54% višjo vsebnost  - tokoferola (E-vitamin)
(Vir: Descalzo s sod., 2007)

Meso ima ugodno razmerje maščobnih kislin:
Skupna vsebnost dolgoverižnih n-3 polinenasičenih maščobnih kislin
je v mesu pasočih živali slična vrednostim v belih ribah (orada,
morski list, brancin,..)  zato lahko takšno meso služi tudi kot vir
n-3 polinenasičenih maščobnih kislin za tiste, ki ne uživajo rib.
(Vir: Ponnampalam E. s sod., 2006)

Ugodne vsebnosti in sestava mesa, tudi mleka se
spreminja s prehrano, zato pozor:
Vrsta travne ruše vpliva na vsebnost in sestavo maščobnih kislin, zato lahko
nihajo med 55 – 70% kot linolenska kislina (18:3n-3) in 10 – 20% kot linolna
kislina (18:2n-6).

Samo razlika 80 dni krmljenja z žiti izrazito spremeni
vsebnosti!, ki ni v prid zaželeni maščobokislinski sestavi.

Kaže, da dolžina krmljenja z žiti ključno vpliva
na povečano vsebnost trans – maščobnih kislin
v mesu
(Vir: Ponnampalam s sod., 2006)

Ugodne vsebnosti in sestava mleka:
Seno v obrokih povečuje vsebnosti  -linolenske in konjugirane linolne kisline v
mleku- povečajo se v zimskem obdobju, ko je krmni obrok sestavljen samo iz
sena (Zupan, cit. po Verbič, Perpar, 2018).
Med najpomembnejše n-3 MK spada  -linolenska (ALA), ki je poleg linolne
(LN), ki spada med (n-6) nenasičene MK, NUJNO POTREBNI ZA ŽIVLJENJE.
- seneno mleko vsebuje večji delež -linolenske kot konvencionalno mleko:
- bolj zaželjeno za uživanje;
- V prehrano vključiti več tovrstnega mleka in mlečnih izdelkov iz senenga
mleka;
ZADOVOLJILI POTREBE ORGANIZMA;
SENENO MLEKO UGODNEJŠE – OŽJE RAZMERJE MED N-6 IN N-3 MK
(Zupan, cit. po Salobir, 2018).

Okoli 50% oseb, ki imajo celiakijo ali intoleranco na gluten in peptidne
gliadine žit, imajo hkrati tudi laktozno intoleranco. Po 1 letu
brezglutenske diete intoleranca na laktozo izgine! (OBryan, 2016).

Biki s paše zagotavljajo bolj zdravo meso za prehrano ljudi.
(Vir: Voljč s sod., 2018)

Pozor: kakor se povečuje delež žit v obroku, tako se praktično linearno
zmanjšuje delež n-3 maščobnih kislin (zdravilnost upada!)
(Vir: Daley C.A. s sod., 2010)

Meso prežvekovalcev, spitanih na paši:
o vsebuje povišane koncentracije stearinske kisline (C18:0) – edina nasičena
maščobna kislina, ki ima neto nevtralni vpliv na serumski holesterol pri
ljudeh;
o proizvedejo 2-3 krat več konjugirane linolne kisline – ta v prehrani spremeni
telesno sestavo – zmanjša nalaganje maščobnega tkiva (miši, podgane,
prašiči, človek). SENO ima manj prekurzorjev za nastanek omega -3 MK kot
trava;
o izredno visoka vsebnost antioksidantnih encimov: glutation, superoksidna
dismutaza in katalaza – skupaj delujejo kot odlični antioksidanti –
PREPREČIJO OKSIDACIJO MESA in DODATNO oskrbita človeka z
antioksidantnimi gradniki (pomembni pri preprečevanju raka).

Posebnosti priprave mesa pašnih živali
Krajši čas termične obdelave zaradi nižje vsebnosti lipidov in
višje koncentracije polinenasičenih maščobnih kislin.
Višja koncentracija diterpenoidov in derivatov klorofila –
vplivajo na aromo in okus.

Bolj rumenkasto zaradi večje vsebnosti karotenoidov
(prekurzor A-vitamina – esencialni za vse sluznice pri ljudeh)
Če želimo doseči v reji pašnih živali zaželene vsebnosti
maščobnih kislin, visoko stopnjo antioksidanov, potem bi morale
biti živali spitane na pašniku ali krmi s pašnika oz. travnika.
(Vir: Daley C. A. s sod, 2010)

Viri:
Descalzo A.M. s sod. 2007. Antioxidant status and odour profile in fresh beef from pasture or grain-fed
cattle. Meat science 75 (2007) 299 – 307.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22063662/
Ponnampalam E.N. s sod., 2006. Effect of feeding systems on omega-3 fatty acids, conjugated linoleic acid and
trans fatty acids in Australian beef cuts: potential impact on human health. Asia Pac J Clini Nutr 2006; 15 (1):
21-29.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16500874/
Voljč M., Levart A., Čepon M., Žgur S., 2018. The effect of poduction systems on beef fatty cids composition.
Acta agriculturae Slovenica, 112, 1:43-49.
http://ojs.aas.bf.uni-lj.si/index.php/AAS/article/view/437

Daley C.A. s sod. 2010. A review of fatty acid profiles and antioxidant content in grass-fed and grain-fed beef.
Nutrition Journal, 9, 10 doi:10.1186/1475-9-10: 12 str.
https://nutritionj.biomedcentral.com/articles/10.1186/1475-2891-9-10
Zupan M., 2018 Razlike v sestavi senenega in konvencionalnega mleka. Univerza v Ljubljani, BF_oddelek za
zootehniko, diplomsko delo.
https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=103987
OBryan T., 2016. How to stop the hidden autoimmune damage that keeps you sick, fat and tired before it
turns into disease (Autoimmune fix).Rodale Inc, NY.: 54-55 str.
https://www.amazon.com/Autoimmune-Fix-Hidden-Damage-Disease/dp/162336700X

Hvala za
vašo
pozornost

Potencial in primeri dobre prakse pri
prireji senenega mleka in mesa

VIR: Marketing seneno

Pripravila: Alberta Zorko, SKS -KGZS, 4. 3. 2021

VSEBINA PREDAVANJA
Trajno travinje
Pomen poznavanja kakovosti krme
Sušenje sena glede na sestavo travne ruše
Sušenje sena in stroški
Izbor pasme za rejo na travinju
Prostorska porazdelitev kmetij, ki se ukvarjajo s prirejo
senenega mleka in mesa
 Primer dobre prakse – Ekološka kmetija - Kukenberger







TRAJNO TRAVINJE
 V Sloveniji trajno travinje obsega skupaj s kmečkimi sadovnjaki, ki se tudi
uporabljajo za pridelovanje krme okoli 286.501 hektarov;
 Le to predstavlja 60 % vseh kmetijskih zemljiščv uporabi;
 Slovenija tretja najbolj travnata država za Irsko in Veliko Britanijo,

 Za ohranjanje vrst rastlin in živali ter povečevanje pestrosti v naravi je
pašno košni sistem najbolj učinkovit način rabe travinja.
 Zaradi vse večjega zavedanja na strani potrošnika o kakovosti hrane in
skrbi za podnebje in okolje, se posledično tudi pridelava krme oziroma hrane
in tudi predelava živil vračata k tradicionalnim načinom reje, travojedih živali
(goveda, ovac, koz in kopitarjev ki so jih poznali že naši predniki in je
najstarejša oblika proizvodnje mesa in mleka

 Na 1ha trajnega travinja se v povprečju
pridelala okoli 4,6 ton mrve le ta pa
zadošča za osnovni obrok 246.000 glav
velike živine (GVŽ to je 500 kilogramov
žive mase),
 Ob predpostavki, da žival zaužijejo 2,5
kilogramov sušine/100kg žive mase
(kakovostni krmi).
Če bi le- to primerjali s staležem
goveda v Sloveniji, potem s
pridelano travniško krmo pokrijemo
vzdrževalne potrebe in precejšen
del prireje vseh krav in telic starih
nad dve leti in še ostane za potrebe
cca 65.000 GVŽ, zato ocenjujemo,
Trajno travinje temelj slovenske
živinoreje.

Vir: https://hrhr.facebook.com/heumilch.at/photos/a.185418571501
513/3548904705152866/?type=3&theater

Kakovost osnovne krme vpliva na:
 zauživanje osnovne krme,
 prirejo,
 delež močne krme,
 zdravje živali,
 kvaliteto mleka in mesa,
 dodatek MVD.

Ključ uspeha reje leži na travinju, vse pa je
povezano s stroški!

ALI POZNAMO KAKOVOST PRIDELANE KRME
Poznavanje hranilne vrednosti krme za rejca izrednega
pomena - ZAKAJ?
 Gospodarnost reje
 Oskrba živali po njihovih potrebah (mlečna proizvodnja,
pitanje…)
 Izognemo se povprečnim obrokom in krmimo optimiziran
obrok
 Napakam pri krmljenju (nižja proizvodnja, presnovne motnje,
reprodukcijske težave in s tem na višje stroške ).

KAKO SPOZNATI HRANILNO VREDNOST
VOLUMINOZNE KRME
Analiza krme v akreditiranem laboratoriju
Weendska analiza (standardna metoda) ali NIRS metoda
Določajo : SS, SV, SB, SM,SP,
Izračun parametrov :
Energijska ocena krme (ME, NEL /MJ )
Izraba beljakovin iz krme (PSB, presnovljive beljakovine)
Dodatne analize:
Vsebnost mineralov (Ca, P, Mg, K, Na….),
 Organske kisline (silaže)

OCENA KRME S ČUTILI - ORGANOLEPTIČNO
 Vizualno (z očmi barva
krma)
 Z vonjem (izredno
aromatično do
aromatično,
ugotavljanje
prisotnosti plesni)
 Otipom (mehko na otip
listi metuljnic, zeli in trav
so ohranjeni, prav tako
brstje in klasje trav)

Ugotavljamo:
 Hranilno vrednost krme
 Uspešnost konzerviranja
– sušenja krme

Kakšno je zelo dobro seno?
Vonj
• Izredno aromatično do aromatično
Barva
• Malo razbarvan
Struktura- otip sena
• mehko na otip- listi metuljnic, zeli in trav
ohranjeni, prav tako brsti in klasje trav -

Mlečnost pri kravah v povezavi s kvaliteto krme

g SV/ kg
SS

220 240 260 280 300 320
Začetek
latenja

Začetek
latenja

Polno
latenje

Začetek
cvetenja

Sredina
cvetenja

Konec
cvetenja

6,4

6,2

6,0

5,8

5,6

5,2

MJ NEL/ kg SS

Možnosti za ml.
(kg)

8200 7300 6600 5900 5400 4600

Vsebnost SB (g/kg SS) v odvisnosti od faz rasti in števila košenj

1. košnja
190

Bilčenje

Latenje

Pred cvetenjem

Sredina cvetenja Konec cvetenja

Po cvetenju

170

SB g/kg SS

150

130

110

90

70

>4≥košnje
4 kosni

3 3košnje
kosni

22košnji
kosni

11košnja
kosni

Vir; ÖAG,
10/2017

SUŠENJE SENA NA TRAVNIKU
Na sušenje vpliva:
 vsebnost vode v rastlinah
 razvojna faza
 morfološke lastnosti
 fiziološke lastnosti ob košnji
 redi na sušenja,
 okoljske razmere (sončno sevanje,
temperatura zraka, relativna vlažnost in
vetrovnost, manj vpliva vlažnost
zemljišča).
Mlade travniške rastline:
 se hitreje sušijo od starih,
 vsebujejo več vode,
 dobra olistanost v primerjavi s
starejšimi.

Vir: seneno steber marketing

SUŠENJE SENA NA TRAVNIKU
• Po hitrosti sušenja na prvem mestu
trstikasta bilnica, mnogocvetna
ljuljka, travniška bilnica (obe z
enako hitrostjo), mačji rep, pasja
trava, rdeča bilnica, trpežna in
hibridna ljuljka.

Metuljnice se na splošno
počasneje sušijo kot trave!
• Na prvem mestu lucerna,
zadnjem pa črna detelja.

na

SUŠENJE SENA IN STROŠKI
V Sloveniji poteka priprava sena
pretežno na prostem, le slaba 1/3
kmetov večji del sena posuši na
sušilnih napravah.
Stroški za pripravo sena so razmeroma
veliki!
Lastna cena sena v Sloveniji:
(Vir; KIS Modelne kalkulacije v živinoreji za leto 2020)

•
•
•
•

seno: 0,169 EUR/kg,
travna silaža: 0,064 EUR/kg,
koruzna silaža: 0,044 EUR/kg,
paša: 0,012 EUR/kg.

Vir: seneno steber marketing

Izgube energije med konzerviranjem -sušenjem

Izgube med
siliranjem do
10 % (do 0,6
MJ NEL)

Izgube med
sušenjem do 20
% (do 1,1 MJ
NEL)

Kakovost sena je odvisna prvič od optimalnega časa
košnje in od načina sušenja v spomladanskih mesecih.
V SLOVENIJI ima seno povprečno energetsko vrednost
5 MJ NEL/kg sušine, povprečno 102 g SB/kg SS.

IZBOR PASME ZA REJO NA TRAVINJU
(mleko in meso)
Kombinirana pasa s poudarkom na
dolgoživosti, dobri prireji in plodnosti:

Odlične lastnosti za prirejo mleka in
kakovost mesa:

•

velik okvir,

- dobro in zdravo vime.

•

dobra omiščenost,

- dobro prilagodljiva.

•

miren temperament.

- korektne noge.

Vir: portal drobnica

Sečnina v krvi, mleku in urinu
izvira v povečini iz presežkov amonijaka v
vampovem soku .
Vsebnost amonijaka v vampovem soku je odvisna od:
• količine beljakovin v obroku in

• od njihove razgradljivosti v vampu.
Na vsebnost amonijaka v vampovem soku pomembno vpliva:

tudi energija, ki je na voljo v vampu.

VISOKA VSEBNOST SEČNINE (UREE) V MLEKU
Pogoste težave paša v septembru pojav izredno visokih koncentracij sečnine v mleku (med 40-65 mg/100 ml)

Krave imajo močno povišano
koncentracijo sečnine v mleku.

Krave preskromno oskrbljene z energijo in
s presnovljivimi beljakovinami

PRIMER DOBRE PRAKSE-EKOLOŠKA KEMTIJA
KUKENBERGER
Kmetija, na kateri živijo
štiri generacije in kjer
vladata sožitje in sloga.
Kjer vse živali živijo
”pod svobodnim
soncem”, torej na paši,
vsaj polovico leta.
Kmetija, kjer izdelki
presegajo vsa
pričakovanja.

PRIMER DOBRE PRAKSE-EKOLOŠKA KEMTIJA
KUKENBERGER
 25 ha obdelovalnih površin, 10 ha
njiv, ostalo trajno travinje.
 22 krav molznic in podmladek,
telice od odstavitve do telitve
imajo v kooperacijski reji na drugi
ekološki kmetiji
 kraški OMD teren
 pridelujejo večinoma TDM, nekaj
žit in travinje
 krma: seno, v suhi snovi približno
22 % žit
 kosijo zgodaj, kot bi kosili za –
silažo
 proizvodnja: približno 8.000 kg
mleka v standardni laktaciji

sušenje: kondenzacija - toplotna črpalka
v zaprtem sistemu.
-senik s stropnim dvigalom
-rjava pasma
-DMT: 366 dni
-lastna predelava mleka, z oddajo so
praktično zaključili, razen ko poleti za 2
tedna zaprejo sirarno.
-poleti molznice pasejo in jih molzejo na
mo na doma izdelanem prevoznem
molzišču.

ZAKLJUČEK
 V Sloveniji še veliko potenciala za tovrsten način tehnologije reje.
Prednosti:
 Potencial pri trženju –možnosti prireje mleka in mesa posebne
kakovosti; višja cena
 Ohranitev tradicionalnega postopka spravila travniške krme vidik ohranjanja okolja in narave (biotske raznovrstnost).
Pomanjkljivosti:
 Vremenske razmere, visoki stroški spravila in sušenja,
pomanjkanje skladiščnih kapacitet, večje izgube hranil- nižja
hranilna vrednost krme, nižja mlečnost ter višji stroški krmljena.
Navedene pomanjkljivosti je možno zmanjšati z upoštevanjem
priporočil podanih skozi ppt.

LITERATURA
•

Seneno mleko, ppt Anja Mežan

•

Krmljenje krav glede na pasmo in genetiko , ppt Jasmina Slatnar

•

Krma na travinju, ppt Jasmina Slatnar

•

https://www.govedo.si/files/cpzg/knjiznica/ekoloska_govedoreja_2017/Krma%20v%2
0obrokih%20za%20molznice%20-%20Verbi%C4%8D.pdf

•

http://www.ikc-um.si/ikc-um/zasebni-standard/seneno-mlekoseneno-meso/;

•

NAŠE TRAVINJE, Strokovna kmetijska revija, Glasilo Društva za gospodarjenje na

travinju Slovenije, maj 2014;
•

Seneno mleko – priložnost za neposredno prodajo, Jasmina Slatnar, 2015;

•

Seneno mleko – priložnost za neposredno prodajo, Radenci ZED 2015, člani
strokovne skupine za govedorejo pri KGZS

•https://ekosirarna.si/o-nas

Podatki in fotografije pridobljeni s strani gospodarja Tonija Kukenbergrja po e-pošti
•https://www.facebook.com/Seneno-106185204062120/
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ZAHTEVE ZA PRIREJO SENENEGA MLEKA
IN MESA

Pripravila: Alberta Zorko, SKS -KGZS, 4. 3. 2021

ZAHTEVE ZA PRIREJO MLEKA IN MESA SENENE
PRIREJE

 Certificiranje senenega mesa in mleka se je pričelo l. 2015.
 Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru je vzpostavil
certificiranje po zasebnem standardu »Seneno mleko«/«Seneno meso«.
 Zaradi želje po še večji ponudbi in prepoznavnosti proizvodov iz senenega
mleka in mesa se je IKC UM pridružil projektu EIP Seneno.
 V postopku potrjevanja na EU Komisiji je zahteva za registracijo imena seneno
mleko. Predvideno, da se postopek zaključi do konca tega leta.
 Od l. 2019 certificiranje mleka senene prireje pod pogoji določenimi v
Izvedbeni Uredbi Komisije (EU) 2016/304) kot (zajamčena tradicionalna
posebnost).
 Specifikacije seneno meso na ravni EU kot ZTP ni, zato je bila le-ta
pripravljena in oddana v postopek potrjevanja na MKGP z letom 2020 v okviru
(projekta EIP seneno). Certificiranje mesa senene prireje trenutno poteka po
zasebnem standardu IKC UM.

 Z označbo ZTP - zajamčena tradicionalna posebnost se zaščiti
predvsem receptura ali način pridelave ali predelave. Sama proizvodnja
ni omejena na določeno geografsko območje, saj lahko te kmetijske
pridelke ali živila proizvajajo vsi, ki se držijo predpisanih zahtev.

Glavne zahteve v postopku tehnologije prireje mleka in mesa senene prireje so:
Prepoved krmljena in prisotnost fermentirane krme na KMG;
Prepoved krmljenja gensko spremenjene krme in omejitev močne krme;
Delež suhe snovi iz voluminozne krme v obroku na letni ravni < od 75 % za mleko in
večji od 70 % za meso.
Delež voluminozne krme za goveje pitance do enega leta in za jagnjeta in kozličke do 5
mesecev ni predpisan..

Vir:https://www.google.com/search?q=lisasta+pasma&tbm=isch&safe=active&chips=q:lisasta+pasma,online_chips:goveda&rlz=1C1CHBF_slS
I762SI762&hl=sl&sa=X&ved=2ahUKEwiUi8qrf_uAhWDvKQKHemrAssQ4lYoAXoECAEQGQ&biw=1263&bih=881#imgrc=qSPxC7JIdpyd_M

ZAHTEVE SPECIFIKACIJE ZA SENENO MESO
TRAVOJEDIH ŽIVALI (govedo, ovce,koze) PO ZASEBNEM
STANDARDU IKC UM https://www.ikc-um.si/

Dovoljena krma:
• paša živali in krmljenje sveže travniške krme,
• seno iz travniške krme in krmne rastline (npr.
lucernino seno) ter slama različnih poljščin
(žitne slame, koruznica, sojina slama …),
• sveže križnice, koruza, žita in korenovke (npr.
sveža ogrščica, svež oves, sveža koruza, krmna
pesa) kot dopolnilna krma,
• posušena žita (koruza, ječmen, oves, tritikala,
pšenica, rž …), suhi pesni rezanci, suhe pivske
tropine, posušeni stranski proizvodi industrije
sladkorja in predelave žit kot so žitne tropine,
ter druga suha krma v komercialno dostopni
obliki (npr. otrobi, lucernini peleti …),
• krmne stročnice (bob, grah, lupina…), oljnice
(ogrščica, soja, sončnice…) in beljakovinski
koncentrati (oljne tropine in pogače iz zrnja
soje, ogrščice, sončnic, buč …).

ZAHTEVE SPECIFIKACIJE ZA SENENO MESO
TRAVOJEDIH ŽIVALI PO ZASEBNEM STANDARDU
IKC UM
Prepovedana krma:
• silaža, vključno s silažo iz krmnih rastlin, siliranim zrnjem žit ter
drugih krmil,
• okrogle bale v foliji katere koli vrste (skladiščenje in krmljenje),
• stranski proizvodi pivovarn, žganjarn, ostanki od stiskanja sokov
ali vina (tropin) ter drugi ostanki živilske industrije, npr. sveži ali
silirani pesni rezanci, sveže ali silirane pivske tropine, sveže ali
silirane sadne tropine,
• krma in krmila v namočenem stanju (namakanje),
• krma živalskega porekla (mleko, sirotka, živalska moka itd.), z
izjemo mleka in sirotke za mlade živali,
• kuhinjski ostanki, krompir,
• sečnina.

ZAHTEVE ZA MLEKO SENENE PRIREJE ZTP –ZAJAMČENA
TRADICIONALNA POSEBNOST (kravje podlaga v Izvedbeni Uredbi EU
2016/304; kozje Izvedbena uredba 2019/487 in ovčje Izvedbena
uredba 2019/486

Dovoljena krma:
 Živali se v glavnem krmijo s svežo travo,
metuljnicami in zelišči v obdobju zelene
krme ter s senom v zimskem obdobju,
 kot dopolnilna voluminozna krma se štejejo
in so dopustni tudi: zelena oljna ogrščica,
zelena koruza, zelena rž in krmna pesa,
peleti iz sena, lucerne in koruze ter
podobna krmila,
 voluminozna krma mora v letnem obroku
predstavljati vsaj 75 % suhe snovi,
 v svoji konvencionalni tržni obliki ter v
mešanicah z mineralnimi snovmi, na primer
otrobi, peleti itd., se lahko uporabljajo tudi
naslednja žita: pšenica, ječmen, oves,
tritikala, rž in koruza,
 v krmnem obroku se lahko uporabljajo tudi
konjski bob, navadni grah, bel volčji bob,
plodovi oljnic in moka oz. pogača,
pridobljena z ekstrakcijo.

Prepovedana krma:
 Prepoved krmljenja s silažo (fermentirano krmo),
vlažnim senom ali fermentiranim senom,
 prepoved krmljenja s stranskimi proizvodi pivovarn,
destilarn in stiskalnic sadja ter z drugimi stranskimi
proizvodi živilsko predelovalne industrije, na primer
mokrimi pivskimi tropinami ali mokro pulpo – izjema:
posušena pulpa in melasa kot stranski proizvod
proizvodnje sladkorja in posušena beljakovinska krma,
pridobljena pri predelovanju žit,
 prepoved krmljenja mater z namočenimi krmili,
 prepoved krmljenja s krmili živalskega izvora (mleko,
sirotka, mesno-kostna moka itd.), razen krmljenja
mladih živalih z mlekom in sirotko,
 prepoved krmljenja z vrtnimi odpadki, odpadlim
sadjem, krompirjem in sečnino.

ZAHTEVE ZA MLEKO SENENE PRIREJE ZTP –ZAJAMČENA TRADICIONALNA
POSEBNOST (kravje podlaga v Izvedbeni Uredbi EU 2016/304; kozje
Izvedbena uredba 2019/487 in ovčje Izvedbena uredba 2019/486
Pogoji gnojenja
 Prepoved uporabe blata iz čistilnih naprav, proizvodov iz tega blata in komposta iz komunalnih čistilnih
naprav z izjemo zelenega komposta na vseh kmetijskih površinah, ki jih uporablja dobavitelj mleka,
 dobavitelj mleka mora po nanosu gnojil počakati vsaj tri tedne pred uporabo vseh zemljišč za pašo
živali.
Uporaba kemičnih pomožnih snovi
 Mogoča je samo selektivna uporaba kemičnih sintetičnih pesticidov pod strokovnim nadzorom kmetijskih
svetovalcev ter ciljna uporaba na določenih točkah na vseh površinah z zeleno krmo dobavitelja mleka,
 uporaba odobrenih škropiv proti muham v hlevih za krave molznice je dovoljena samo v odsotnosti krav.
Prepoved dobave
 Dobava mleka kot senenega mleka „Heumilch“ je možna šele 10. dan po telitvi, jagnjtivi oz. jaritvi
 pri kravah, kozah ali ovcah, ki so bile krmljene s silažo (fermentirano krmo), je potrebna 14-dnevna
karenca,
 gorske živali, ki so krmljene s silažo (fermentirano krmo) na domačih kmetijskih gospodarstvih, je treba
bodisi 14 dni pred pašo na gorskih pašnikih krmiti z brezsilažno krmo bodisi se lahko mleko uporablja
kot seneno mleko „Heumilch“ šele po 14-dnevni paši živali na gorskih pašnikih (v lasti dobavitelja
senenega mleka). Silaža se ne sme niti proizvajati niti uporabljati kot krma na gorskem pašniku.
Prepoved gensko spremenjenih živil in krmil
 Za ohranitev tradicionalne osnove senenega mleka „Heumilch“ se ne smejo uporabljati živali in krmila, ki
so v skladu z veljavno zakonodajo opredeljeni kot „gensko spremenjeni“.

ZAHTEVE ZA MLEKO SENENE PRIREJE ZTP –ZAJAMČENA
TRADICIONALNA POSEBNOST (kravje podlaga v Izvedbeni Uredbi
EU 2016/304; kozje Izvedbena uredba 2019/487 in ovčje Izvedbena
uredba 2019/486

ZAHTEVE :
v obrokih NI silaž, prepoved
krmljena
z
vlažnim
ali
fermentiranim senom.
- poleti se živali pasejo ali dobijo
svežo krmo v hlevu,
- pozimi obrok temelji na senu
- poleti in pozimi - obroki
dopolnjeni z močno krmo
- omejena je največja količina ali
delež močne krme v obroku.

EU označba
obvezna

Prostovoljna nacionalna
označba-dodatna na
podlagi MKGP oddane
vloge

Prostovoljna označba v lasti IKC UM-oddana
vloga na IKC UM (nova označba usklajena z
UVHVVR umaknjena beseda “mleko”

SPECIFIKACIJA ZA ZAJAMČENO
TRADICIONALNO POSEBNOST SENENO MESO v
postopku potrjevanja na MKGP
Dovoljena krma
 Suha voluminozna krma: seno, sušena
lucerna, sušena detelja…
 Zelena voluminozna krma: paša
(OBVEZNA), trava, lucerna, detelje,
ogrščica, žita, koruza, listje sladkorne
pese…
 Okopavine: krmna pesa, repa, koleraba,
krmno korenje…
 Slama različnih poljščin (surova ali rezana) .
 Sveža travniška krma.
 Posušena žita (koruza, ječmen, oves,
tritikala, pšenica, rž…), suhi pesni rezanci,
suhe pivske tropine, posušeni stranski
proizvodi industrije sladkorja in predelave
žit, ter druga suha krma v komercialno
dostopni obliki (kot npr. otrobi, lucernini
peleti…).

 Kot dopolnilno krmo je živalim dovoljeno
krmiti sveže križnice, koruzo, žita in
korenovke kot so sveža ogrščica, svež oves,
sveža koruza, krmna pesa.
 V krmnih obrokih se lahko uporablja krmne
stročnice (bob, grah, lupina…), oljnice
(ogrščica, soja, sončnice…) in beljakovinske
koncentrate (tropine in pogače oljnic npr.
soje, ogrščice, sončnic, buč…).
 Živali se lahko na pašnih površinah
dokrmljuje. Količina dodane krme se všteva
v letni preračun obroka.

SPECIFIKACIJA ZA ZAJAMČENO TRADICIONALNO
POSEBNOST SENENO MESO v postopku potrjevanja
na MKGP
Prepovedana krma
 Silaža iz krmnih rastlin kot tudi silirano zrnje žit in drugih krmil
 Fermentirana krma katere koli vrste
 Stranski proizvodi pivovarn, žganjarn, ostankov od stiskanja sokov ali vina (tropin) ter
drugih ostankov živilske industrije, kot so na primer sveži ali silirani pesni rezanci, sveže ali
silirane pivske tropine, sveže ali silirane sadne tropine…
 Krma in krmila, vključno s stranskimi proizvodi v namočenem stanju (namakanje)
 Krma živalskega porekla (mleko, sirotka, mesno – kostna moka itd,…), z izjemo materinega
mleka do odstavitve.
 Dovoljeno je dokrmljevanje mladih živali z mlečnim nadomestkom do odstavitve oz. največ
do starosti živali 90 dni za govedo, 45 dni za drobnico in 150 dni za kopitarje.
 Sečnina
 Za krmo, ki ni opredeljena v tej specifikaciji velja Uredba o posamičnih krmilih sprejeta na
nivoju EU

SPECIFIKACIJA ZA ZAJAMČENO
TRADICIONALNO POSEBNOST SENENO MESO v
postopku potrjevanja na MKGP
 Prepovedana je uporaba digestata iz komunalnih čistilnih naprav, kapacitete več kot 50
PE. PE (populacijski ekvivalent = enota za obremenjevanje voda, ki ustreza
onesnaževanju, ki ga povzroča 1 odrasla oseba na dan)
 Površine, ki so bile gnojene z digestatom iz komunalnih čistilnih naprav, kapacitete manj
kot 50 PE, so primerne za pašo po pretečenem 3 tedenskem obdobju od zadnjega
gnojenja.
Kemične pomožne snovi
 Pršilna sredstva za leteči mrčes v hlevih za rejo živali je dovoljeno uporabiti samo pri
odsotnosti živali.

SPECIFIKACIJA ZA ZAJAMČENO TRADICIONALNO
POSEBNOST SENENO MESO v postopku potjevanja na
MKGP
Predelava












Surovina za predelavo mora imeti veljaven certifikat.
Pri predelavi mesa se smejo uporabiti samo dodatki, ki v
skladu z veljavno zakonodajo niso opredeljeni kot
»gensko spremenjeni«.
V kolikor so mesni izdelki ali pripravki izdelani iz mesa
živali, ki se lahko certificirajo po tej specifikaciji, mora biti
njihovo meso 100% senene reje in mora predstavljati
minimalno 60 % delež sestavin v končnem izdelku.
K mesnim izdelkom in mesnim pripravkom se lahko
dodaja meso divjadi, če uplenjena divjad izvira iz območij,
kjer ni dovoljena setev GS rastlin.
Kot »seneno meso« se lahko označuje sveže, ohlajeno,
zmrznjeno in predelano meso certificiranih živali.
Besedna zveza »Seneno meso« ali »izdelano iz senenega
mesa« in označba ZTP, se lahko uporabijo samo, če
izdelek vsebuje najmanj 60% delež certificiranih sestavin.
V kolikor je proizvod izdelan iz več vrst mesa, je pri
sestavinah na deklaraciji proizvoda, potreben jasen sklic,
katero meso je seneno in navedba deležev posameznega
mesa v izdelku.

SPECIFIKACIJA ZA ZAJAMČENO TRADICIONALNO
POSEBNOST SENENO MESO v postopku potjevanja na
MKGP
Prepoved pri prodaji živali
• Prepovedsana prodaja živih živali in označevanje kot “seneno meso” pred pretekom
usmeritvenega obdobja
•

Za pridobitev certifikata seneno meso je potrebno pr5i reji živali upoštevati 6 mesečno
preusmeritveno obdobje oziroma 2/3 življenjske dobe.

PREGLED STANJA V SLOVENIJI
 Po specifikaciji za ZTP Heumilch je certificiranih 29 izvajalcev
in 12 izvajalcev po certifikacijskem programu Arge Huemilch,
kar pomeni, da imajo zraven pridelave tudi predelavo ali
samo predelavo.

 Po standardu za seneno meso je 6 certifikatov. 3 izvajalci že
prijavljeni za l. 2021.

ZEMLJEVID SENENIH KMETIJ -MLEKO

ZEMLJEVID SENENIH KMETIJ - MESO

LITERATURA
•

•

•
•
•
•
•

https://www.google.com/search?safe=active&sxsrf=ALeKk02EYFfPIUgQ43gRSNNXB2WXRnVing:16144920
40727&source=univ&tbm=isch&q=seneno+meso+foto&sa=X&ved=2ahUKEwiR39HE84vvAhUHuqQKHVUy
CEEQjJkEegQIAhAB&biw=1280&bih=689#imgrc=JYBcawkjH_FuOM (28.2.2021)
Vir: https://hrhr.facebook.com/heumilch.at/photos/a.185418571501513/3548904705152866/?type=3&theater
(28.2.2021)
https://www.ikc-um.si/zasciteni-kmetijski-pridelki-zivila/koristne-povezave-zasciteni-kmetijski-pridelki-zivila
(27.2.2021)
Predlog specifikacije ZTP seneno meso
https://mesno.govedo.si/wp-content/uploads/2020/09/REJSKI-PROGRAM-ZA-ANGUS-072020.pdf
(28.2.2021)
https://www.facebook.com/Seneno-106185204062120/photos/106219020725405 (28.2.2021)

HVALA ZA POZORNOST

Vir: https://www.heumilch.com/heumilch/die-arge-heumilch
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Pridelava in sušenje
dr.Janez Benedičič

Vsebina
-

Mehanske izgube na travniku
Osnovni principi sušenja
Prvi koraki načrtovanja sušilne naprave

Vplivi na kakovost pridelave sena

Delež vzorcev (%)

25
20

KORUZNA SILAŽA
TRAVNA SILAŽA
6,50 MJ/kg sušine
5,89 MJ/kg sušine
SENO 5,05 Zgodaj, sejani travniki
MJ/kg sušine
Pozno, trajni travniki

15
10
5
0

Vsebnost NEL (MJ/kg sušine)
Verbič in sod., 2011

Vplivi na kakovost pridelave sena

Proces
krmljenja

Proces
spravila

USPEŠNA
PRIREJA

Proces
sušenja

Vplivi na kakovost pridelave sena
Proces
spravila

Povprečen čas trajanja venenja na travniku
Trajanje
venenja/sušenja

Silaža

1-2 dni

Seno, sušeno s toplotno
črpalko ali biomaso

1-2 dni

Seno, prevetrovano s
hladnim zrakom, sončno
streho

2-3 dni

Seno, sušeno na tleh

3-4 dni
Jože Verbič

Vplivi na kakovost pridelave sena
Proces
spravila

Izgube SS zaradi drobljenja – primerjava

Alfred PÖLLINGER, 2014

Vplivi na kakovost pridelave sena
Proces
spravila

Obračanje –izgube SS 6 - 20 %

Björn Bohne, Universität Kassel

Proces
sušenja

Principi sušenja

Sušenje v boksih

Sušenje bal

Proces
sušenja

Rinfuza

Sistemi sušenja

Proces
sušenja

Bale

Sistemi sušenja

Proces
sušenja

Sistemi sušenja

Sušenje s sončno streho
Sušenje z biomaso
Sušenje s kondenzacijsko
sušilnico

Proces
sušenja

Sistemi sušenja

• Sušenje s sončno strehosončno streho

Proces
sušenja

Toplozračna sušilnica

Zrak iz okolice

Sistemi sušenja
Zrak v okolico

Proces
sušenja

Sistemi sušenja

Kondenzacijska sušilnica
• Izkoriščanje povratne toplote
• Neodvisnost od vremena
• Proces z nizko ˝vztrajnostjo ˝ ˝

Uparjalnik

Kompresor

Kondenzator

VLAŽEN ZRAK IZ
BOKSA

BOKS S SENOM

Ventilator

Rešetke

Načrtovanje sušenja
1.

Glede na željen obseg prireje določite skladiščne kapacitete

- preračun iz vidika porabe na žival
- preverjanje iz vidika letnega pridelka
- tehtanje krme iz karakterističnih parcel
Rinfuza – 80 kg/m3
Bale - 180 kg/m3

Načrtovanje sušenja
2. Določite zmogljivost sušenja in spravila
-

-

Koliko lahko v dveh dnevih pokosim, obrnem in spravim na sušilno
napravo ?
Priporočamo spravilo prve košnje v 2 do največ 5 delih

LOGISTIKA
- Oblikovanje logičnih delov
enkratnih odkosov

Načrtovanje sušenja
2. Določite zmogljivost sušenja in spravila
Oprema, ki jo
imam: bale /
rinfuza

Oprema, ki jo
potrebujem: bale
/ rinfuza

-

Oprema za košnjo – zmogljivost
Oprema za spravilo - logistika
Oprema za transport krme na
sušilno napravo

KRITIČNE TOČKE!!

Načrtovanje sušenja
3. Izbira sistema: bale - rinfuza
- razlika med trenutno opremo in potrebno opremo
- površine (nagib, razdrobljenost površin, oddaljenost površin,
manipulacija pri spravilu
- skladiščne kapacitete

Načrtovanje sušenja
4.

Objekt - skladišče
- velikost skladišča
- način sušenja
- proces krmljenja
- ZGO – gradbena zakonodaja

Grajfer roka
10 m

Proga za
grajfer

Načrtovanje sušenja
5. Manipulativni prostor

- uporaba iste infrastrukture za spravilo – krmljenje

dvigalo...

- ventilatorji
- dodaten vir energije

Naslednjič pa o sušenju!

Hvala za pozornost

Promocija in trženje senenega mesa
in mleka

Faze tržne raziskave:

 Opredelitev problema
 Načrtovanje
 Zbiranje informacij

 Analiza informacij in predstavitev rezultatov
 Trženjske odločitve

Klara Otoničar
KGZS

• Ključen element - cena izdelka
• Predstaviti argumente in prednost senenega mesa in mleka
• Kupec pripravljen plačati 20-50 % več za izdelke iz
senenega mesa in mleka
• S promocijo bomo v naslednjih letih bistveno dvignili
vrednost senenega mesa in mleka

TRŽENJE
Kaj imamo:
• Dober izdelek
• Tržno miselnost in podjetnost
• Iskanje znanja in pomoči pri pridelavi, promociji in
trženju
• Udeležba vseh možnih izobraževanj
• Panožno povezovanje
• Povezovanje v verigi

• Iščemo pot na kakšen način bomo našli potrošnike
senenega
• Kdo so naši ciljni potrošniki
• Embalaža, ki izraža prijaznost okolju in porabniku

• CGP, ki se pojavlja povsod (embalaža, reklame,
pošta,…)

Možne tržne poti
• Različni promocijski dogodki
• Portal Dobrote slovenskih kmetij
• Javni zavodi: Katalog živil za JN
• Horeca sektor: Katalog živil HORECA www.katalogzivil.si
• Zadruge
• Lokalne tržnice

PROMOCIJA
• Razstave, prireditve
• Izkoristiti vse možnosti za predstavitev v
medijih
• Družabna omrežja

• Ustvarjamo zgodbe ljudi za ljudi
• Degustacija na tržnem mestu
• Intenzivno delo z otroki
• Verjeti in širiti, da je seneno res najboljše

Izboljšanje cene
• Ljudje pogosto kupujemo s srcem, čustvi, ne z glavo ali
razumom
• Pomen ustrezne, udarne in redne promocije
• Izpostaviti pridelke/izdelke, ki so na kmetiji edinstveni
• Zabojčki – več izdelkov

• Inovativnost
• Zgodba

Seneno meso in mleko:
„Kaj pravi slovenski potrošnik?“
dr. Aleš Kuhar in sodelavci
a) Odnos do hrane in do kmetijstva
• Ugotovljena (potrjena) so zelo močno utrjena stališča pri slovenskih
potrošnikih:
• Hrana slovenskega porekla je bolj kakovostna, kot uvožena;
• Poreklo oz. proizvajalec je pomemben nakupni dejavnik pri izbiri
hrane;
b) Prehranske navade
• Več kot polovica anketirancev mleko, jogurt in sir zauživa večkrat
tedensko (1/3 mleko zauživa vsak dan)
• Dobra tretjina anketirancev meso perutnine zauživa večkrat tedensko
(18% meso svinjnine, 16% meso govedi)
• Mesne izdelke dnevno zauživa dobra desetina, večkrat tedensko pa
dobra tretjina anketirancev.

c) Nakupovalne navade
• 50 % anketirancev MESO najpogosteje kupuje v običajnih trgovskih
verigah, 18,9 % v diskontih, 15 % neposredno pri kmetu;
• 62 % anketirancev MLEKO najpogosteje kupuje v običajnih
trgovskih verigah, le 5 % neposredno pri kmetu in na mlekomatih;

d) Dejavniki nakupne izbire
• Poreklo je tako pri mleku kot mesu najpomembnejši dejavnik
nakupne izbire. Pri mesu je pomen porekla še bolj opazen.
• Drugi najpomembnejši dejavnik pri mleku je cena, pri mesu pa
„naravna krma“, ki ji sledi „cena“.

e) Poznavanje senenega mesa in mleka nakupna izkušnja
• 34 % anketirancev pozna izraz „seneno mleko“, 20 % pa „seneno
meso“
• 10 % anketirancev je že kupilo seneno mleko oz. mlečne izdelke;
dobra polovica le-teh neposreno pri kmetu
• 6 % anketirancev je že kupilo seneno meso neposreno pri rejcu
f) Pripravljenost za nakup
• Pri mleku je atribut „seneno“ dobil 9 % višjo stopnjo
pripravljenosti za nakup, kot atribut „ekološko“

g) Odnos do trditev v povezavi s tehnologijami reje
• „Seno“ je kot krma za živali z vidika porabnikov zelo dobro sprejeto.
Najvišje stopnje strinjanja so pri trditvah:
• „Seno je najprimernejša krma za govedo“
• „Če so živali krmljene izključno s senom je njihovo mleko in
meso boljše kakovosti“
• „Če kmetije govedo krmijo samo s senom, so živali bolj
zdrave“

Pripravila: Gabrijela Salobir,
SKS - KGZS
V Ljubljani, 4. marca 2021

Certificiranje senenega mesa (in mleka)
zakonodaja, postopek, certificiranje

Zakonodaja in postopek
Zajamčena tradicionalna posebnost = ZTP
Način proizvodnje (ali predelave ali sestava) ustreza tradicionalni praksi za
kmetijski pridelek ali živilo - „seneno meso“
o akreditirana shema
Zainteresirana skupina pripravi specifikacijo (EIP_seneno meso in
mleko)_vlagatelj je KGZS

Strokovna komisija pod okriljem MKGP (tajnik komisij je strokovnjak z
MKGP, člani so zunanji strokovnjaki) pregleda vloženo specifikacijo in poda
strokovne pripombe s katerimi naj bi pripomogla k hitrejšemu sprejetju
specifikacije na ravni EU

Certificiranje senenega mesa (in mleka)
zakonodaja, postopek, certificiranje

Zakonodaja in postopek
-

-

ko strokovna komisija specifikacijo potrdi, je 30 dni v javni razpravi
(nasneta na spletni strani MKGP):
Vsakdo lahko poda pripombo
VENDAR – skladno z zakonodajo je potrebno vsako vprašanje z
odgovorom MKGP uradno poslati na EU Komisijo (EUK)
ZATO – MODRO – predhodno veliko razprav, ko še ni zakonodajnih
obligacij sporočanja na EU Komisijo
MKGP poskrbi za prevod in komunikacijo z EU Komisijo

- Od oddaje specifikacije na EUK imajo vse DČ čas 4ih mesecev
v katerih podajo pripombe, nestrinjanje, vprašanja…

Certificiranje senenega mesa (in mleka)
zakonodaja, postopek, certificiranje

Zakonodaja in postopek
-

-

Pripravljalec specifikacije je dolžen odgovoriti na vsa vprašanja DČ,
dopolniti/popraviti specifikacijo in se pogajati v pisni obliki preko
MKGP glede predlogov in usklajevanj;
Vsaka stran ima predpisan čas v katerem mora odgovoriti

-

Običajno: vsak popravek, dopolnitev, dodatna obrazložitev terja
dodatnih 4 mesece.

-

Za „seneno mleko“ – poslana pobuda, da se vključi še slovenski
izraz; dokler ga ni, se uporabljajo veljavni izrazi iz EU Uradnega lista:
„Heuchmilch/Haymilk/Latte fieno/Lait de foin/Leche de heno“ in
objavljena specifikacija

Certificiranje senenega mesa (in mleka)
zakonodaja, postopek, certificiranje
Certificiranje
•

nujno izpolnjevanje vseh pogojev specifikacije vsaj zadnjih 6 mesecev pred
zakolom ALI 2/3 življenjske dobe živali
•
individualni certifikat – nosilec certifikata je posamezni rejec za svoje
živali
•
skupinski certifikat:
–
–

•
•

Prijavitelj: zavod, društvo, organizacija/skupina proizvajalcev, zadruga –
pripravi pravilnik z natančnimi pravili notranje kontrole članov skupine
usposobiti mora svoje notranje „presojevalce“

Certifikacijski organ – preveri: status organizacije, pristopne izjave vseh
članov, poročilo notranje presoje za vsakega člana, skupno poročilo in
odprave neskladij
Zunanja kontrola pregleda √članov (npr: 10 članov → √ 10 =3 člani
pregledani)

o 5 let povračilo stroškov certificiranja, možnosti sredstev za
promocijo

Hvala za vašo
pozornost

Sodelovanje in povezovanje:
pridelovalci, predelovalci
dr.Janez Benedičič

Sodelovanje - učinki!
• Znižuje stroške proizvodnje
• Povečuje obseg proizvodnje - ekonomičnost
• Zvišuje odkupne/prodajne cene ali omogoča prodajo po višjih
cenah
• Omogoča večjo fleksibilnost
• Nastanek novih produktov z višjo dodano vrednostjo
• Oblaži težavo z viški
• Zmanjševanje konkurence

Sodelovanje: Čadrg
•
•
•
•
•

Skupna sirarna
Dve ekološki kmetiji
Vsaka predeluje svoje mleko
Medsebojna pomoč
Izmenjujoče sodelovanje na tržnici

• Znižuje stroške proizvodnje
• Omogoča večjo fleksibilnost

Sodelovanje: Žiga Kršinar
• Cika mene mika – meso avtohtone pasme
• Direktna prodaja svojih izdelkov.
Manjkajoče količine odkup od drugih
kmetov – tople polovice
• Strojne usluge sosednje kmetije ( košnja,
obračanje, razvoz gnoja) - sosedu odkupi
višek živali

• Znižuje stroške proizvodnje
• Zvišuje odkupne/prodajne cene ali
omogoča prodajo po višjih cenah
• Omogoča večjo fleksibilnost
• Oblaži težavo z viški

Sodelovanje: Kosec - Zadravec
• Skupna prodaja ekološke govedine – preko 600
strank, javni zavodi
• Zadravec razsek in predelava, Kosec strojne
usluge in trženski model
• Skupen obseg omogoča stalno ponudbo
• Sodelovanje preraslo v ustanovitev Eko Prlekije

• Zmanjševanje stroškov proizvodnje
• Zvišuje odkupne/prodajne cene ali
omogoča prodajo po višjih cenah
• Omogoča večjo fleksibilnost
• Zmanjševanje konkurence

Sodelovanje: Toni Kukenberger
• Sodelovanje s kmetijo Kastelic
• Sodelovanje pri razvoju novega produkt
– Ekološki jogurt Domače jabolko
• Sodelovanje pri reji telic in v kolobarju

• Znižuje stroške proizvodnje
• Zvišuje odkupne/prodajne cene ali
omogoča prodajo po višjih cenah
• Nastanek novih produktov z višjo
dodano vrednostjo

Sodelovanje: Irena Orešnik
• Sodelovanje s sosedo – ovčje mleko
• Soseda je zaposlena v njeni
predelavi
• Omogoča večjo fleksibilnost
• Nastanek novih produktov z višjo
dodano vrednostjo

• Zvišuje odkupne/prodajne cene ali
omogoča prodajo po višjih cenah
• Omogoča večjo fleksibilnost
• Nastanek novih produktov z višjo
dodano vrednostjo

Sodelovanje: Benedičič - Šturm
• Sodelovanje pri dobavi ekološkega
senenega mleka v javni zavod
• Skupna količina – možna dobava

• Zvišuje odkupne/prodajne cene ali
omogoča prodajo po višjih cenah
• Omogoča večjo fleksibilnost

Sodelovanje: Sirarna Nemčija
• 6 kmetov povprečje 40 krav
molznic
• Lastna odkupna cena s pokritimi
vsemi stroški sirarne 0,65€ - pred
petimi leti

Hvala za pozornost

