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TRNOVSKA VAS: REGIJSKO SREČANJE ČLANOV ZADRUG
V ORGANIZACIJI ZADRUŽNE ZVEZE SLOVENIJE
Zadružna zveza Slovenije tudi v letošnjem letu
organizira regijska srečanja zadružnikov, ki se jih
udeležujejo predsedniki, direktorji, člani upravnih in
nadzornih odborov zadrug ter zaposleni v zadrugah.

opravičiti in delati v dobro svojih članov. Večina slovenskih
kmetij je polkmetij. Pomeni, da svoje kmetije ohranjajo pri
življenju tako, da ljudje delajo v tovarnah in drugih službah.
A generacija polkmetov se počasi upokojuje. Mladi
razmišljajo drugače. Ostali bodo na kmetiji le, če jim bo ta
nudila dostojno preživetje, dovolj prostega časa za družino,
športne in druge aktivnosti. Zato je na nas, da ustvarimo
pogoje za male kmetije, da ne bodo samo breme za mlade,«
meni Peter Vrisk, predsednik zadružne zveze Slovenije.
Hkrati ugotavlja: » Veliko znamo povedati o lokalno
pridelani hrani, postavimo se lahko s kvalitetno pridelavo in
predelavo, a obenem v trgovinah, ki smo jih v zadnjih letih
že uspeli založiti z doma pridelano hrano, kupujemo tisto,
kar je cenejše, in še huje, kar ni domače.«

Na teh srečanjih predstavniki zadružne zveze skupaj s
sodelavci Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
predstavljajo prihodnje usmeritve skupne kmetijske
politike po letu 2020 in aktualna dogajanja na področju
kmetijstva, prav tako pregledajo podatke poslovanja zadrug
ter načrtovane aktivnosti. Vedno pa je osrednja vsebina
regijskih srečanj namenjena razpravi in predstavitvi
problematike, s katero se srečujejo zadružniki v posamezni
regiji. V tem tednu, v torek, je takšen regijski posvet potekal
v Trnovski vasi in sicer so se srečali zadružniki Ptujsko
ormoške, Prekmursko prleške in Štajerske regije.

Uredniški odbor

OBVESTILO !
S 1. 3. 2018 prehod na poletni delovni čas v kmetijskih
prodajalnah KZ Ptuj (več v prilogi).

Vabljeni na predavanje!
Apnenje z izdelki IGM Zagorje

Zadruge se lahko pohvalijo z uspešnim poslovanjem,
vendar to ne pomeni, da težav ni. Vedno bolj se zatika pri
različnih razpisih. Predsednik Zadružne zveze izpostavlja,
da je potrebno člane podrobneje seznanjati z razpisi, ki so
namenjeni črpanju evropskih sredstev z namenom, da bodo
v prihodnje še uspešnejši.

Dognojevanje žit in predstavitev programa
Kje? Prodajalna KZ PTUJ – Hajdoše, Hajdoše 1B, Hajdina.
Kdaj? Petek, 23. 2. 2018 ob 10.00 uri.

»Domačim zadrugam kmetje še vedno zaupajo, danes celo
bolj kot pred desetletjem a zadruge morajo to zaupanje

Glavna in odgovorna urednica je ANA RAMŠAK, člani uredniškega odbora pa so BRANKO VALENKO,
MARINKA ŠTALCER, ROMAN BELŠAK, ALENKA VRBANČIČ in VALERIJA KODRIČ MAJCEN.
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GNOJENJE OZIMNIH ŽIT
Po suhem in toplem januarju nas je takoj na začetku februarja
presenetilo obdobje hladnega in vlažnega vremena s snežnimi
padavinami (januarska zima se je zamaknila v februar). Zato je
za pridelovalce ozimnih žit potrebno, da pregledajo posevke
in napravijo plan gnojenja. Vsi tisti, ki niste v jeseni opravili
osnovnega gnojenja žit, to naredite takoj, ko bodo rastišča
dovolj suha za strojno trošenje z naslednjimi gnojili: NPK
15:15:15, NPK 6:12:20 + 6 Ca + 2Mg + 16,5 So3 ali NPK
6:12:24 + 7S v količini 300-450 kg/Ha. Pri slednjima bi bilo
dobro dodati 100 kg/Ha dušikovega gnojila KAN, da
zadovoljimo prve potrebe po dušiku. Za uspešno aplikacijo je
priporočljivo gnojili trositi ločeno.
Pridelovalci, ki ste osnovno gnojenje opravili že v jeseni, kar je
tudi priporočljivo, izvedete prvo dognojevanje žit z dušikom
takoj, ko se temperatura dvigne nad 5°C (to je prag, ko se
prične rast rastlin). Odmerek dušika je odvisen od stanja
posevka, vsebnosti dušika v tleh (hitri nitratni talni test) ter
seveda od pričakovanega pridelka. Prvo dognojevanje je tisto,
ki pogojuje pridelek ob žetvi.

Drugo dognojevanje opravimo, ko na rastlinah otipamo eno
do dve kolenci oz. so rastline visoke okrog 15 cm. Odmerek pri
pšenici je med 40-60 kg/Ha dušika. Pri drugih ozimnih žitih
pa je odmerek dušika za 10 kg nižji in se giblje med 30 in 50
kg/Ha. Drugo dognojevanje vpliva na razvoj klaskov in
cvetnih zasnov v klaskih. Za določitev natančnejšega odmerka
dušika si pomagamo z uporabo hitrega rastlinskega nitratnega
testa, ki temelji na koncentraciji nitratov v rastlinskem soku
bili rastlin. Pri drugem dognojevanju uporabljamo gnojila,
kjer je delovanje dušika upočasnjeno in traja dalj časa.
Za dobro kakovost zrnja pšenice je potrebno tretje
dognojevanje v obdobju od klasenja do cvetenja. S tretjim
dognojevanjem podaljšamo nalivanje zrn, povečamo težo zrn
in vsebnost beljakovin.
Za tretje dognojevanje se priporoča 30-50 kg/Ha dušika.
Skozi rastno dobo žit lahko uporabljamo foliarna gnojila
kakor tudi biostimulatorje rastlin različnih proizvajalcev in se
ravnamo po njihovih navodilih. Ne smemo pozabiti, da je
element žveplo ''S'' kot četrti najpomembnejši element v
rastlinski proizvodnji.

Za prvo dognojevanje ozimne pšenice zadostuje 40-70 kg/Ha
dušika, za ostala žita pa se priporoča odmerek 40-60 kg/Ha Za uspešno oskrbo žit z gnojili in s tem dober in kvaliteten
dušika. Pri prvem dognojevanju uporabljamo dušikova gnojila pridelek, imamo pri KZ Ptuj širok nabor gnojil, ki so opisana v
v nitratni obliki, saj so hitro delujoča, kar je zelo pomembno.
tabeli o odmerkih gnojil in terminski uporabi.

DOGNOJEVANJE OZIMNIH ŽIT ZA ZAMUDNIKE
( dognojevanje v primeru, ko jesensko dognojevanje ni bilo opravljeno)

REDNA DOGNOJEVANJA

Za foliarno dogojevanje pšenice uporabljamo tudi UAN ( utekočinjen amonijev nitrat) ter raztopino UREE. Za natančne
odmerke oz. koncentacije se posvetujte z našimi strokovnjaki. Skozi rastno sezono priporočamo tudi uporabo stimulatorjev
(npr. AgrOptim Sunset ( PRP EBV ), BIOSTIMULANT FERTIACTYL GZ in druge).
Rudi Meško, Simona Horvat

