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Pozdrav in nagovor predsednika 
ZPSPS

Spoštovani!
Sladkorna pesa s svojim energetskim poten-
cialom v razvitem svetu ne ohranja samo sta-
tusa »kraljice poljščin« ampak vsebolj dobiva 
»strateški« pomen. Tega se zavedajo tudi vse 
dežele v regiji, zato so njeno pridelavo ohra-
nile. 

Zaradi novih spoznanj in dognanj o sladkorni 
pesi s katero je možno povečati število »zele-
nih« delovnih mest v Združenju pridelovalcev 
sladkorne pese Slovenije spremljamo ta razvoj 
in se trudimo, da bi tudi Slovenija postala nazaj 
del tega procesa.
Ali delamo prav?

Nagovor evropskega poslanca

Ali bo sladkorna pesa ponovno v kolobarju slov-
enskega poljedelca?

Sladkorni pesi poljedelci pravijo, da je kralji-
ca med kulturami na polju. Slovenski kmetje so 
dokazali, da so osvojili tehnologijo pridelovanja 
te poljščine, odgovorni v Tovarni sladkorja v Or-
možu (TSO) pa so uspešno predelali sladkorno 
peso v sladkor in ostale produkte. Zgrešena ev-
ropska kmetijska politika v sektorju sladkorja in 
odločitve lastnikov TSO so povzročile ukinitev 
tega sektorja v Sloveniji.

Kot kmetijski minister sem se v sodelovanju z 
nekdanjimi pridelovalci sladkorne pese prizade-
val za ukinitev kvot za sladkorno pese, kar se je 
v novi SKP tudi zgodilo.
Cene sladkorja, kakor tudi napovedi za sektor 
sladkorja za naslednja leta, niso najbolj vzpod-
budne. Klub na prvi pogled slabim okoliščinam 
sem prepričan, da mora slovenska kmetijska 
politika in stroka podrobno proučiti situacijo in 
se skupaj s kmeti odločiti ali je nastopil čas, da 
se kraljica poljščin ponovno prideluje in prede-
luje v Sloveniji. Sladkorna pesa, kot intenziv-
na poljedelska kultura lahko poveča prihodek 
na poljedelski kmetiji, dvigne profesionalnost 
kmetovanja, hkrati pa ustvarja številna delovna 
mesta v predelovalnem sektorju. 

g. Miroslav Kosi
Kmetovalec, Dobrava 31, 2270 Ormož
kosi.miroslav@gmail.com

Franc Bogovič, Koprivnica 39, 8282 Koprivnica
Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP)
mateja.jagodic@bogovic.eu

Veselim se septembrskega obiska belgijskih 
in nizozemskih pridelovalcev sladkorne pese 
in predelovalnih obratov, saj bomo izmenjali 
izkušnje z najboljšimi v tem sektorju. Tudi v 
Sloveniji se moramo zavedati, da smo za pri-
hodnost našega kmetijstva odgovorni sami.

V evropskem in svetovnem kmetijstvu bomo 
uspešni samo, če bomo sledili razvojne trende, 
če se bomo znali dobro organizirati in če bomo 
znali tekmovati z najboljšimi. 

Dokažimo na primeru pridelave in predelave 
sladkorne pese, da vemo kaj hočemo in da smo 
se sposobni dogovoriti in tudi da je vsak v verigi 
pripravljen prevzeti svoj del odgovornosti.    

Nagovor državne sekretarke 
pri Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano

“Spoštovani kmetje, pridelovalci, cenjeni gostje 
in udeleženci posveta.Pridelava sladkorne pese 
je bila v Sloveniji že v preteklosti in vse do leta 
2006 pomembna panoga in je za pridelovalce v 
vzhodni Sloveniji predstavljala pomemben del 
dohodka. V luči tega dejstva je bila Slovenija 
ob pogajanjih o reformi Skupne kmetijske poli-
tike v letu 2013 v skupini držav članic, ki so si 
prizadevale za čimprejšnjo ukinitev režima kvot 
za sladkor in s končnim kompromisnim dosež-
kom, ki pomeni ukinitev kvot z letom 2017, smo 
vendarle lahko zadovoljni. To je namreč pred-
pogoj za ponovno oživitev pridelave sladkorne 
pese v Sloveniji. Ideja o oživitvi pridelave, ki je 
vzniknila med pridelovalci, je zanimiva z vidi-
ka pomena samooskrbe s sladkorjem, pesni 
rezanci predstavljajo zanimivo surovino v preh-
rani domačih živali , zeleni odpad in melaso se 
lahko izkorišča v energetske namene, medtem 
ko sama prisotnost sladkorne pese tudi ugod-
no vpliva na njivski kolobar. Želimo si, da bi se 
po odpravi kvot na trgu sladkorja vzpostavile 
ugodne razmere glede donosnosti proizvodn-
je sladkorja in pridelave sladkorne pese, ki bi 
spodbudile interes pridelovalcev in investitor-
jev za nadaljnje korake. Da bi bila odločitev 
pridelovalcev za ponovni zagon morda lažja, je 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in preh-
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rano naročilo neodvisno strokovno študijo o 
možnosti ponovne pridelave sladkorne pese in 
proizvodnje sladkorja v Sloveniji z oceno tveg-
anja. Študija bo dala celovito oceno o možnos-
tih uvedbe ponovne pridelave in proizvodnje 
sladkorja ob upoštevanju potencialnih tveganj.

Odločitev o ponovni proizvodnji sladkorja ozi-
roma pridelavi sladkorne pese je v rokah pride-
lovalcev in investitorjev v predelovalne obrate 
in proizvodno opremo. Breme teh odločitev je 
težko, odločitev pa mora biti sprejeta preudar-
no in premišljeno. Ministrstvo lahko kmete in 
predelovalce podpira preko ukrepov Programa 
razvoja podeželja Republike Slovenije za ob-
dobje 2014-2020, vseeno pa je odločitev o tej 
poslovni potezi na strani sektorja. 

Želim in upam, da bodo trendi razvoja trga s 
sladkorjem dovolj ugodni in s tem dovoljevali 
ponovni zagon te panoge v Sloveniji.”

Sladkor v živilskopredelovalni 
industriji

Slovenska živilskopredelovalna industrija je v 
letu 2014 zaposlovala 12.498 ljudi v 689 podjet-
jih. Skupaj je kot panoga ustvarila za 2,01 mrd 
€ prihodkov in za 466 mio € izvoza. Dodana 
vrednost na zaposlenega je leta 2014 znaša-
la 35.497 €. Po podatkih Statističnega urada 
RS v Sloveniji na letnem nivoju porabimo okoli 
61.000 ton sladkorja, od tega gre 2/3 v indus-
trijsko predelavo, 1/3 pa za maloprodajo kot 
predpakiran sladkor. V letu 2014 je Slovenija 
uvozila 104.011 ton sladkorja iz sladkornega 
trsa ali sladkorne pese, izvozila pa 58.393 ton 
le-tega. Dodatno je bilo istega leta uvoženih 
15.750 ton drugih sladkorjev in sladkornih siru-
pov, izvoženih pa 291 ton le-teh. Tako kot za EU 
tudi za Slovenijo velja, da so glavni porabniki 
sladkorja znotraj živilskopredelovalno industrije 
proizvajalci brezalkoholnih in alkoholnih pijač 
ter proizvajalci konditorskih izdelkov (čokolada, 
čokoladni izdelki, bonboni, žvečilna guma idr.).

Vsi nosilci dejavnosti, ki se ukvarjajo z omen-
jenima dejavnostima, so se v preteklih letih 
soočali z alarmantno situacijo na trgu sladkorja, 
ki jo je po eni strani od leta 2009 zaznamov-
al dnevni porast nabavne cene (v letu 2011 je 

nosti cen za domače porabnike in izvozno 
povpraševanje. 
5) Oživitev proizvodnje in izgradnja nove 
tovarne bi imela veliko multiplikativnih učinkov, 
tako z vidika inputov (zagon industrije: elektro, 
gradbeništvo, strojegradnja, kmetijstvo – 
pridelovalci pese), kot tudi z vidika porabe 
in zanesljive oskrbe z sladkorjem (živilsko – 
predelovalna industrija, farmacija, kmetijstvo 
– pesni rezanci, energetika,…).

Nagovor v.d. generalne direktorice 
za turizem in internacionalizacijo 
pri Ministrstvu za gospodarski 
razvoj in tehnologijo

POGLED MGRT 
1) MGRT je seznanjen s pobudami Združenja 
pridelovalcev sladkorne pese v Slovenji, da se 
ponovno oživi pridelava sladkorne pese. 
2) MGRT ocenjuje, da bi bila za ponovno vz-
postavitev pridelave sladkorja najprimernejša 
lokacija nekdanje tovarne v Ormožu, vendar 
je mnenja, da bi bilo potrebno za financiranje 
izgradnje nove tovarne v celoti zagotoviti privat-
ni kapital. Vstop države v solastništvo bodoče 
tovarne ne bi bil v skladu z usmeritvami o umiku 
države iz gospodarstva. V sedanji gospodarski 
krizi država tudi nima na voljo razpoložljivih 
sredstev za investicijo v nakup zadevne ne-
premičnine. 
3) Glavnina podpore za ponovno oživitev pride-
lave in predelave sladkorna pese bodo mogoče 
le v okviru ukrepov Programa razvoja podeželja 
2014-2020, za katerega je pristojno MKGP. 
4) Domača proizvodnja predstavlja zanesljivo 
oskrbo s sladkorjem z vidika količin in stabil-

mag. Tanja Strniša
Dunajska 22, 1000 Ljubljana
Državna sekretarka pri Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano
tanja.strnisa@gov.si

ga. Eva Stravs Podlogar,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
v.d. generalne direktorice za turizem in internacionalizacijo
eva.stravs-podlogar@gov.si



Možni proizvodi predelave slad-
korne pese za uporabo v živilski 
industriji

Pretvorba sladkorja v invertni sladkor in pektin
Podjetje Ensymm GmbH Nemčija in  podjetje 
BOV d.o.o., Slovenija nastopata skupaj na po-
dročju prenosa znanja, strateškega svetovanja, 
vodenja projektov  in prenosa različnih teh-
nologij v prakso . Naše sodelovanje z global-
nim partnerjem Ensymm  GmbH iz Nemčije, 
omogoča izvedbo projektov  »na ključ«.

Pri tem pokrivamo  naslednja področja: živils-
ka tehnologija, farmacija, medicinski izdelki za 
enkratno uporabo, kemija in biotehnologija. 

Kmetovalcem, podjetnikom in zasebnim  in-
vestitorjem nudimo celotno storitev in podporo 
od  »ideje do izvedbe«, ki vključuje svetovanje 
in pomoč pri odkrivanju inovativnih izdelkov z 
visoko dodano vrednostjo s področja agroživil-
stva in biotehnologije. Nudimo tehnološko 
podporo, pomoč pri izbiri procesne opreme, 
pripravimo recepture in tehnološke procese z 
ustreznimi certifikati ter možnostjo pridobivanja 
evropskih sredstev za projekte v vrednosti od 
40.000 € do 4 mio €

Predstavitev  Dr. Dehdarija  bo povezala tradi-
cionalno proizvodnjo sladkorja iz sladkorne 
pese z moderno tehnologijo sodobnih izdelkov 
visoke vrednosti , med katere spadata invert-
ni  sladkor in pektin. Oba funkcionalna izdelka 
nagovarjata širši krog potrošnikov in vstopata 
v aplikacije, ki nastopajo na hitro rastočih trgih 
sladkorne industrije kot sta invertni sladkor in vi-
soko fruktozni sirup  ter  pektin , ki se uporablja-
jo kot dodatki v živilski in farmacevtski industriji. 

Glede na najnovejše  poročilo Global Industry 
Analysis, bo svetovna poraba sladkorja doseg-
la 177 milijonov ton v letu 2015, kot posledica 
višjih cen nadomestnih sladil  in večje potrošnje 

dosegala tudi 900-1.200 €/tono), po drugi strani 
pa celo pomanjkanje količin sladkorja za indus-
trijo. Situacija se je sicer v zadnjem letu umirila, 
so pa spremembe trga sladkorja močno vpliva-
le na konkurenčnost in stabilnost sektorjev, kot 
tudi živilskopredelovalne panoge same.

Kljub nekaterim kriznim ukrepom Evropske 
komisije kot odziv na alarmantno stanje na ev-
ropskem trgu sladkorja preteklih let, se je izka-
zalo, da slednji ne zadoščajo za uravnotežen-
je zahtev in potreb industrijskih porabnikov. 
Slednji so večkrat opozorili na realno stanje 
in na nedelovanje obstoječega režima na trgu 
sladkorja. Oktobra 2011 je Evropska komisija 
sicer objavila predloge reforme Skupne kmeti-
jske politike, ki med drugim z letošnjim letom 
omenja ukinitev proizvodnih kvot za sladkor, 
vendar pa je potrebno še naprej budno sprem-
ljati razvoj dogodkov, ker je reforma SKP v fazi 
razprav znotraj Evropskega parlamenta in ker 
se nekateri amandmaji nanašajo tudi na zahte-
vo po podaljšanju veljavnosti kvot do leta 2020.

Stališče GZS-ZKŽP kot predstavnice interesa 
industrijskih porabnikov sladkorja v Sloveniji je 
enako stališču evropskega združenja CIUS – 
omenjeni predlog ni sprejemljiv, saj obstoječe 
kvote predstavljajo oviro zadovoljivi oskrbi s 
sladkorjem. Samo ukinitev kvot lahko omogoči 
trajnostni razvoj trga sladkorja in njegovih cen. 
Vzporedno s tem pa na nivoju EU potekajo tudi 
dodatne aktivnosti glede zmanjševanja ome-
jitev pri uvozu sladkorja na EU trg, znižanja 
uvoznih dajatev ter izboljšanje konkurenčnosti.

dr. Petra Medved Djurašinović, dr. Tatjana 
Zagorc
GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, 
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
tatjana.zagorc@gzs.si; petra.medved@gzs.si

Viri:
• Interno gradivo GZS-ZKŽP
• Kuhar, A. 2015. Stanje v slovenski živilskopredelovalni industriji. 15. Vrh 
kmetijskih in živilskih podjetij, Portorož, 3. junij 2015
• Sugar market, www.caobisco.eu
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sity of Warmia in Mazury (UWM) in drugimi 
znanstvenimi ustanovami. Eden od projektov, 
v katere je DSD vključena, skupaj z ACRRES 
in UWM, je CHEMBEET, demonstracijski pro-
jekt za neposredno predelavo sladkorne pese 
v bioetanol. 
Kratek opis predstavitve
V svoji predstavitvi bo Hans van Klink razložil 
vlogo sladkorne pese v bodočem zelenem gos-
podarstvu. Trenutno se sladkorna pesa bolj ali 
manj uporablja le za proizvodnjo belega slad-
korja. Le stranski proizvodi se uporabljajo za 
proizvodnjo etanola (EtOH), vendar ta proiz-
vodnja ni glavni cilj lastnikov.

Z novim konceptom, ki se imenuje direktna 
obdelava, vključenom patentiranom tehnologi-
jo predobdelave, Betaprocess, DSD je razvila 
stroškovno poceni pameten konkurenčni pro-
ces. Ta postopek se lahko uporablja za predela-
vo sladkorne pese v več izdelkov / sestavin, ne 
le za kemično industrijo, ampak tudi za hrano, 
krmo in farmacijo. Ta koncept bo pripeljal do 
bolj zelenega gospodarstva, saj lahko kmetje 
pridelajo sladkorno peso, ki pozitivno učinkuje 
na plodnost tal in pozitivno na pridelek drugih 
poljščin, ki se gojijo po razporedo kolobarjen-
ja. Vendar so tudi prednostni pozitivni rezultati 
z uporabo sladkorne pese neposredno v pro-
cesnem toku, ki privede do sestavine ali proiz-
voda. Z imetjem biorafinerij v majhnem obsegu 
(<10 - 15 km), na kratke razdalje zmanjšuje 
občutno stroške prevoza, ki  ima neposreden 
vpliv na okolje. Koncept direktne predelave pri-
kazuje 70% emisij toplogrednih plinov v prim-
erjavi s primerljivimi procesi.

Z konceptom neposredne predelave, vključ-
no Betaprocess, 1 tona sladkorne pese s 16% 
vsebnostjo sladkorja vodi do 109 litrov EtOH, v 
primerjavi s konvencionalno metodologijo okrog 
96 litrov, tako 12% višjo proizvodnjo. Cena za 
1 liter EtOH je primerljiva s ceno EtOH proiz-
vedenega iz sladkornega trsa v Braziliji in ko-
ruze v ZDA. Sklepamo lahko, da je to zelo tržno 
konkurenčni pristop. V našem konceptu gojenje 
sladkorne pese je koristno za kmeta v kombi-
naciji z (delno) lastništvom tovarne. To jamči 
za kmete ne le stabilno ceno po toni sladkorne  
pese, ampak tudi za dividende, ki temeljijo na 
rezultatih družbe za predelavo.

Ta koncept neposredne obdelave je na voljo 
za slovenske kmete in za zelene dogajanja v 

Možni produkti predelave 
sladkorne pese

Hans van Klink ima finančno ekonomsko 
ozadje in je direktor Razvojnih projektov v 
Nizozemski trajnostni razvoj d.o.o. (DSD). Od 
sredine 1980-tih let  je vključen v poslovni raz-
voj v kmetijsko-živilski industriji. Bil je dejaven 
kot vodja razvoja poslovanja v okviru projektov 
R&R (raziskave in razvoj) in ustanovitev skup-
nih podjetij in/ali novih podjetij v vseh evropskih 
državah, Afriki in Severni Ameriki. Od leta 2002 
je aktiven s svojo lastno družbo, DSD. Eden od 
glavnih ciljev tega podjetja je razvoj konceptov 
in metodologij za trajnostno kmetijstvo in op-
timizacijo živilskopredelovalne verige. Poleg 
tega je aktiven pri razvoju konceptov, ki so novi 
v bio gospodarstvo (BBE) in ki odpirajo nove 
možnosti za kmetijske skupnosti, pa tudi pri 
povezovanju kmetijstva s kemijo. DSD je vkl-
jučena s svojimi tehnologijami (Betaprocess 
in NewFoss) v več projektih R&R z ACRRES, 
Wageningen University and Research (WUR), 
University College Roosevelt (UCR), Univer-

srednjega razreda v državah v razvoju.
Dr.Pedram Dehdari je ugledni mednarodni 

strokovnjak in svetovalec ter lastnik in direk-
tor projektno svetovalnega podjetja Ensymm 
GmbH, Nemčija  za področje »znanosti o živl-
jenju« (life science).

Kot strateški svetovalec in ponudnika storitev 
za poslovne načrte  sodeluje s Qatar Develop-
ment Bank / Katar, SIDF / KSA, RDC / Kanada.

Kot ekspert za področje »znanosti o življenju« 
in gostujoči predavatelj  sodeluje  z različnimi 
državami in ministrstvi za kmetijstvo, gospo-
darstvo, industrijo, zdravje in okolje v Katarju, 
KSA, Omanu, ZAE, EU (Slovenja, Nemčija, Lit-
va)  Iranu, Indiji, JAR, Bangladešu  in Kanadi.
dr. Pedram Dehdari
direktor podjetja Ensymm GmbH, Nemčija
project_assistant@ensymm.com
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Hans van Klink
Director Project Development, Nizozemska
Choorhoekseweg 8b;  4424 NW Wemeldinge
hans@dsdbv.com

Doc. dr. Rok Mihelič, 
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
rok.mihelic@bf.uni-lj.si

Prof. dr. Črtomir Rozman
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 
Univerza v Mariboru
Pivola 10, 2311 Hoče
crt.rozman@uni-mb.si

Kondicija tal in gnojenje za 
uspešno pridelavo sladkorne pese

Pridelava sladkorne pese v severovzhodni 
Sloveniji ima tradicijo, saj smo jo pridelovali 
28 let (1977 - 2005). Pridelava je bila strokov-
no vsaj formalno dobro podprta tako s strani 
Tovarne sladkorja Ormož (TSO) kot tudi spe-
cialističnega Centra za sladkorno peso. Gno-
jenje je temeljilo na redni analizi tal na podlagi 
EUF metode (metoda elektro-ultra filtracije; 
Nemeth, 1976), ki je bila strokovno vrhunsko 
podkrepljena z laboratorijskimi in poljskimi 
raziskavami širom Evrope. Zato preseneča 
dejstvo, da so bili pridelki sladkorja v Sloveniji 
glede na EU podpovprečni (l. 2005 le 6,43 t/
ha; vodilna Francija ga je v povprečju pride-
lala 12,33 t/ha; Tajnšek 2015). Razlogov za 
slabe pridelke je več; če se osredotočimo na 
kondicijo tal, je treba najprej izpostaviti izrazi-
to kislost tal v SV Sloveniji (Mihelič in Šporar, 
2013), pesa pa je kultura, ki zahteva nevtralna 
tla (pH tal 6,5 – 7,0). S programom apnjenja tal 
z uporabo saturacijskega mulja iz TSO akut-
nega stanja zakisanosti tal niso sanirali, zato 
je pred ponovno uvedbo gojenja sladkorne 
pese potrebno tla meliorativno apniti, v os-
novi s primernimi apnenci (topnost, vsebnost 
Ca, Mg), nato pa vzdrževalno s stauracijskim 
muljem iz nove sladkorne tovarne. Poleg ap-

Sloveniji. Združimo se skupaj z drugimi zaint-
eresiranimi (kemičnim) industrijama da defini-
ramo optimalni procesni tok in začnemo z 
zeleno (r)evolucijo, ki ima za posledico zeleno 
kmetovanje in boljše okolje, ne samo zdaj, am-
pak tudi v bodočnosti za naše vnuke.

Ekonomski pomen sladkorne pese

V predavanju predstavljamo nekatere ključne 
elemente trenutnega stanja v pridelavi slad-
korne pese. Pri tem je poseben poudarek na 
nam primerljivih državah. Predstavljeni bodo 
pridelki pese, sladkorja, digestije in ocena 
ekonomske upravičenosti sladkorne pese tudi 
v primerjavi z ostalimi poljščinami v kolobarju. 

njenja je potrebna skrb za pozitivno humusno 
bilanco tal v kolobarju, za kar poleg živinskih 
gnojil priporočamo uporabo komposta 1. kako-
vosti iz ločeno zbranih bioloških odpadkov, ki 
je obenem odličen vir mikroelementov (B, Mn, 
Zn, Cu). Z apnjenjem in kompostom bistveno 
izboljšamo strukturo in vodno-zračne razmere 
tal. Pesa je namreč izjemno občutljiva na zbi-
tost tal, kar bo potrebno preprečiti tudi s pravil-
nim kolobarjem (vsaj 3 leta brez pese; ne zgolj 
koruza-pesa!), preskušanjem novih tehnik ob-
delave tal in setve (podrahljavanje, ohranitvena 
obdelava tal) ter novih izboljševalcev tal, kot je 
npr. biooglje. Nova tovarna bi namreč lahko po-
trebno energijo za proizvodnjo dobila s pirolizo 
lesa, kjer bi bil stranski proizvod biooglje za 
izboljšavo tal. Posebno skrb bo treba nameniti 
tudi gnojenju z mineralnimi gnojili, še posebej 
z dušikom, saj je bil v preteklosti hud problem 
previsoka vsebnost amino sladkorjev v pesi in 
posledično slab pridelek sladkorja. 
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