
1

www: sladkornapesa.si

E-naslov: info@sladkornapesa.si
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Spoštovani!

Daleč je že leto 2006, ko smo v Sloveniji izpulili zadnji koren sladkorne pese "kraljice
poljščin". Bolj ko se leto odmika, bolj čutimo negativne posledice izgube te poljščine. Žal je
pač tako, da nekatere pravice lahko izgubiš tudi proti svoji volji. Pa čeprav nam je za čas
nezmožnosti pridelave pese pripadla odškodnina, je izguba pese poslabšala ekonomiko
poljedelskih kmetij.

Evropska reforma trga s sladkorjem je slovenskemu kmetu odvzela možnost pridelovati
sladkorno peso.

V približno dve letih intenzivnega delovanja Združenja pridelovalcev sladkorne pese
Slovenije (ZPSPS), je Združenje doseglo svoj cilj – ukinitev kvot za sladkor leta 2017. Pri naših
prizadevanjih smo veliko truda vložili za obveščanje vladnih in nevladnih organizacij za
pomembnost pridelave in predelave sladkorne pese v Sloveniji. Vsi so spoznali pomembnost
in priložnost, ki jo ima kmetijstvo in industrija. Sedaj ko je uspešno obdobje za nami in ko
imamo jasno določene termine se treba posvetiti novim nalogam – pridelavo sladkorne pese
in izgradnji tovarne sladkorja. Za dosego tega cilja bi se želeli zahvaliti vsem tistim, ki so nam
na tej poti pomagali in razumeli pomembnost sladkorne pese za kmetijstvo in predelavo le te
za industrijo. Skupaj s še nekaterimi državami EU smo dosegli da so se kvote ukinile po več
kot 30 letih. Mnenja smo da je to izjemen dosežek za nas.

Za dosego končnega cilja imamo 4 leta. Ali je to veliko ali malo? Glede na okoliščine je to
predvsem malo časa za dosego končnega cilja – proizvodnja sladkorja.

Vse potencialne pridelovalce sladkorne pese obveščamo že sedaj, da se aktivno vključijo v
ponovno pripravo pridelave sladkorne pese in s tem tudi v lastniško strukturo nove tovarne,
kajti z lastniškim deležem si zagotovimo varno predelavo sladkorne pese.
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Sladkorna pesa

Dober poljedelski kolobar je osnova za uspešno pridelavo sladkorne pese. Zaradi zahtevnosti
za obdelavo tal je pesa zelo ugoden posevek za številne poljščine.

Vrednost sladkorne pese v kolobarju je večkratna in multifunkcijska. Za dober pridelek
zahteva kvalitetno in načrtno gnojenje. Po sladkorni pesi ostane zemljišče z dobrimi
fizikalnimi lastnostmi kot tudi številnimi organskimi ostanki (predvsem odrezane glave in
listje).

Pridelovalci sladkorne pese z njeno pridelavo pridobijo najpomembnejšo industrijsko rastlino
v EU. Z njo pridobimo ustrezen širši kolobar, ter živinsko krmo (pesni rezanci), umetno
gnojilo (saturacijski mulj) in pomembno surovino za industrijo (melaso). Vse skupaj za
Slovenijo to pomeni pridobitev novih delovnih mest, prehransko varnost in pomembno
industrijo za slovensko gospodarstvo. Dosedanji uvoz sladkorja zamenjamo z domačim
proizvodom in povečamo samooskrbo z pomembnim živilom – sladkorjem.

Pridelava in predelava sladkorne pese nudi še številne druge ugodnosti. Pri samo
povprečnem pridelku Vas bo pesa bogato nagradila. Pridelovalci so že spoznali pomembnost
in priložnost, ki jo za kmetijstvo predstavlja proizvodnja sladkorja. Podatki iz Evrope namreč
kažejo, da na hektarju zasejanem s sladkorno peso lahko dosežemo skoraj štiri krat večje
pokritje  kot na hektarju koruze. Tudi podatki iz Hrvaške, kjer so pridelki nižji, je to razmerje
izrazito v korist sladkorne pese. Podobni finančni učinki pridelave sladkorne pese pa so
opisani  tudi v Študiji, ki jo je za ZPSPS izdelala Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede z
Maribora.

Sladkorna pesa nudi priložnosti:

Poljedeljstvo

•15 000 ha površin
•Kolobar
•Živinska krma
•Ekonomsko najboljša kultura

Industrija

•Lastni sladkor
•Stanski produkti
•Energija

Nacionalno

•Zagotovitev hrane & surovine
•Razvoj podeželja
•Delovna mesta
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Sedaj, ko nam je leta 2017 ponovno omogočena pridelava in predelava sladkorne pese, se za
to pridelavo moramo ustrezno organizirati. ZPSPS za organizacijo v sladkornem sektorju nudi
preverjeni stari evropski model, ki ga imajo skoraj vse države EU. Predvsem pri tem je
pomembno razumeti kaj pomeni lastniška struktura. Vključitev v lastniško strukturo
pridelovalcev sladkorne pese ima prednost, da ima pridelovalec varen odkup pese in
sodeluje pri kreiranju poslovne politike tovarne, v končni fazi je tudi udeleženec dobičkov
same predelave sladkorne pese. Predlagani model predvideva 25 – 30% lastniški delež
pridelovalcev sladkorne pese. Lastniški delež bi pridelovalec pridobil v 15 let s prodajo
sladkorne pese, brez posebnega kredita.

Pridelovalci sladkorne pese s investiranjem v predelavo pese pridobijo
dvakrat:

Za realizacijo tako velikega projekta kot je pridelava in predelava sladkorne pese, je v
realizacijo projekta potrebno vključiti več interesnih skupin. Največje in najbolj pomembna
skupina so sami pridelovalci sladkorne pese, potem so tu investitorji in država. Vse njih
skupaj pa bi povezovalo ZPSPS preko katerega bi pridelovalci sladkorne pese uveljavljali svoje
interese.

Pridelovalec
sl.pese ima

siguren
odkup

Dobiček od
predelave

sl.pese

Sigurna
dobava

sl.pese v
predelavo

Pridelovalci
sl. pese

ZPSPS

Investitori

Država
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Končni cilj prizadevanj ZPSPS je ponovna pridelava sladkorne pese na slovenskih njivah in
predelava le te v slovenski tovarni. Pred nami so poslovne priložnosti katere moramo
izkoristiti, saj to delamo za sebe in za naše naslednike. Verjamemo da imamo toliko znanja,
poguma predvsem pa »trme« da dosežemo ta cilj.

Poslovne priložnosti:

Z realizacijo tega projekta se odpirajo poslovne možnosti tudi v drugih sektorjih:

Slad. pesa Transport Predelava
sl. pese Energija

Sladkor &
stranjski

produkti =
Profit



6

Porabniki sladkorja

Sladkor je pomembna vhodna surovina za številne slovenske obrate, ter za samo
gospodinjstvo:

Brez sladkorja je marsikateremu kava grenka. Potica brez sladkorja ni potica. Rojstni dan pa
ne more brez sladkorja


