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V organizaciji Zadružne zveze Slovenije je letos potekal 
že enainštirideseti tradicionalni letni posvet 
zadružnikov. Namenoma je bil posvet imenovan z 
naslovom »ZADRUGE ZA PODEŽELJE«, ker 
kmetje in zadruge zagotavljamo oskrbo prebivalstva s 
kakovostno domačo hrano ter skrbimo za obdelano in 
poseljeno podeželje. 

Dejan Židan, minister za kmetijstvo je poudaril, da je 
zadružni sistem eden od stebrov stabilnosti v Sloveniji, 
saj so v tem sistemu delovna mesta stabilna in prav tako 
prakse. Poročal je, da je ministrstvo za kmetijstvo do 
konca februarja preko Agencije za kmetijske trge in 
razvoj podeželja, izplačalo več kot 144 milijonov evrov 
neposrednih plačil in da je od 57.ooo kmetij samo še  Velike spremembe se pričakujejo s 1. aprilom 2015, ko 
200 kmetij, ki niso dobile teh plačil. Obljubil je, da bo bo prenehal delovati sistem mlečnih kvot, ki je ščitil in 
ministrstvo za kmetijstvo še nadalje skrbelo za zagotavljal stabilnost sektorja za mleko. Nujno je 
likvidnost kmetijskega sektorja in nadaljevalo akcije sodelovanje zadrug pri odkupu in prodaji mleka in si s 
promocije domače hrane in nagovarjanja  potrošnikov tem zagotoviti boljše pogajalske pogoje do kupcev 
da kupujejo domačo hrano.  S povečanjem mleka.   
povpraševanja po doma pridelani hrani se bo pospešila 
pridelava, trg bo začel delovati in spodbujati Premierka Alenka Bratušek je poudarila pomen 
proizvodnjo. V preteklem letu si je domača proizvodnja kakovostne domače hrane s katero se v Sloveniji lahko 
utrla pot do javnih zavodov kar je zelo pomembno, ker ponašamo in jo pokažemo in ponudimo tudi zunaj 
je ta trg vreden 140 milijonov evrov. Država mora še naših meja. Kakovostno hrano iz lokalne bližine 
bolj odpreti javne zavode, zadružniki pa prek letne razumemo tudi kot del naše identitete, na katero smo 
pogodbe v partnerskem odnosu zagotavljati zavodom  zelo ponosni. Zagotavljanje prehranske varnosti, 
hrano čez celo leto in ne le takrat, kadar so tržni proizvodnja stabilno varne, kakovostne in 
presežki. Opozoril je še na spremembo zakona o potrošnikom dostopne hrane je eden o ključnih 
kmetijstvu, ki je že v parlamentarni proceduri in s strateških ciljev slovenskega kmetijstva.  Pomembna 
katerim se bodo prvič v zgodovini naše države regulirali vloga zadružništva je  povezovanje in še tesnejše 
plačilni roki. Konec meseca marca bi naj bila sprejeta sodelovanje zadrug s katerim se lahko doseže še boljša 
odločitev o neposrednih plačilih in o tem katere samopreskrba z hrano in navzočnost na trgu. 
proizvodnje podpreti. Slovenija bo maksimalno 
izkoristila vse razpoložljive podpore, tako da bo na 

 Uredniški odbor
koncu obdobja leta 2020 davkoplačevalcem mogoče 
tudi z večjo proizvodnjo hrane dokazati, da je več kot 
dve milijardi razpoložljivih evrov bilo upravičeno 
porabljenih.
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Uspeh varstva ozimnih in jarih žit pred pleveli je Za zatiranje širokolistnih semenskih plevelov v pšenici 
odvisen predvsem od pravilne izbire in kakovostne ter lahko uporabimo tudi Granstar 75WG.
pravočasne uporabe herbicidov.  

Herbicid Lintur 70 WG priporočamo za zatiranje 
Za ozimna žita ( pšenico, ječmen, tritikalo, rž ) je enoletnih in večletnih širokolistnih plevelov. Spomladi 
značilno, da jih pleveli najbolj ogrožajo v začetnih ga uporabimo od sredine razraščanja do fenofaze 
razvojnih stadijih. 1kolenca.

Zato je za uspešno varstvo žit pred pleveli ključnega Herbicida Basagran 480 in Basagran  lahko 
pomena, da je opravljeno dovolj zgodaj, se pravi v času, uporabimo v ozimnih in jarih žitih od razvojne faze 
ko pleveli še ne konkurirajo gojenim rastlinam. treh listov do konca razraščanja žit. 
Zgodnje preventivno zatiranje plevelov omogoča 
dobro razraščanje, ki je predpogoj za odličen pridelek. Herbicid Grodyl priporočamo na njivah posejanih z 
Pri herbicidih, kateri delujejo izključno preko zelenih oziminami in jarinami od razvojne faze tretjega lista in 
delov, je pomembno, da so pleveli ob škropljenju vse do drugega kolenca žit. 
dovolj razviti. Prezgodnja uporaba teh herbicidov je 
lahko vzrok za njihovo slabše učinkovanje. Od začetka do konca razraščanja ozimnih žit lahko 

uporabimo tudi herbicid Tolurex 50 SC. Od začetka 
V Kmetijski zadrugi Ptuj vam nudimo široko paleto razraščanja do stadija drugega kolenca lahko v žitih 
herbicidov za uporabo v žitih, ki se razlikujejo glede na uporabimo herbicid Mustang 306 SE, ki zatira 
čas uporabe, način in obseg delovanja. širokolistne plevele, posebno dobro pa učinkuje na 

smolenec ali plezajočo lakoto in na pravo kamilico.
Za zatiranje širokolistnih plevelov od sredine Herbicid Starane 2 lahko uporabimo v ozimnih in 
razraščanja do prvega kolenca pri ozimnih in jarih žitih jarih žitih v razvojni fazi od treh listov in vse do pojava 
lahko uporabimo herbicid Logran 20 WG. Za zastavičarja, to je do začetka rasti zgornjega lista.  
zatiranje ozkolistnih in širokolistnih plevelov 
priporočamo kombinacijo herbicidov Axial in Logran Mezzo lahko uporabimo za zatiranje enoletnega in 
20 WG. Axial je kontaktni, selektivni herbicid za večletnega širokolistnega plevela, ko imajo pšenica, 
zatiranje enoletnega ozkolistnega plevela v ozimni oves, tritikala vsaj dva in ozimni ječmen vsaj tri liste in 
pšenici ter ozimnem in jarem ječmenu.  Axial vse do zastavičarja.
uporabimo, ko so žita v razvojni fazi od treh listov do 
pojava zastavičarja. Herbicid Pallas uporabljamo v ozimni in jari pšenici, 

tritikali in rži. Dobro zatira gluhi oves , jetičnik , 
Kontaktni selektivni herbicid za zatiranje enoletnega navadno zvezdico, navadni plešec , navadni srakoperec, 
širokolistnega in ozkolistnega plevela v jari in ozimni njivski lisičji rep in vijolico.
pšenici ter v jarem in ozimnem ječmenu je herbicid 
Axial one . Uporabimo ga po vzniku posevka, ko žita V času, ko ima ozimna ali jara pšenica razvita dva lista 
dosežejo fenološko fazo treh razgrnjenih listov do in vse do zastavičarja, ozimni ali jari ječmen pa tri liste 
vidnega zastavičarja. in vse do zastavičarja, uporabimo novejši herbicid 

Ergon. Herbicid Ergon je namenjen za zatiranje 
Herbicid Stomp aqua uporabimo pred vznikom žit do enoletnih in večletnih širokolistnih plevelov.
začetka kolenčenja. Dobro zatira enoletne ozkolistne 
in nekatere vrste širokolistnih plevelov. V ozimni in jari pšenici, ječmenu ter tritikali lahko za 

zatiranje enoletnega širokolistnega plevela v fenološki 
V času, ko so ozimna ali jara pšenica in ozimni ali jari fazi od zaznavnih dveh stranskih poganjkov in vse do 
ječmen v razvojni fazi od treh razvitih listov in vse do drugega kolenca, uporabimo herbicid Esteron. 
konca razraščanja, lahko uporabimo za zatiranje 
enoletnih in večletnih širokolistnih plevelov  herbicid V ozimnih in jarih žitih , lahko v razvojnih fazah od 
Arrat. Za boljše delovanje herbicida Arrat se priporoča zaznavnih treh stranskih poganjkov do zastavičarja, 
dodajanje močila Dash. uporabimo herbicid U 46-M fluid za zatiranje 

enoletnega in večletnega širokolistnega plevela.
Alister grande lahko uporabimo jeseni ali spomladi do 
konca razraščanja,dobro zatira enoletne ozkolistne in Zelo selektivna za žita sta herbicida Hussar OD in 
nekatere širokolistne plevele. Sekator OD. Pri ozimnem žitu ju lahko uporabimo od 

SPOMLADANSKO  ZATIRANJE  PLEVELOV  V  ŽITIH
tretjega lista do pojava zastavičarja, pri jarih žitih pa od temperaturah, v razvojnih fazah od sredine razraščanja 
tretjega lista do konca razraščanja.  Hussar OD je do začetka kolenčenja žit, svetujemo uporabo 
herbicid, ki dobro zatira enoletne širokolistne in herbicidov Duplosan KV, Duplosan KV combi in 
ozkolistne plevele, v manjši meri pa deluje tudi na Herbocid.
nekatere večletne širokolistne plevele.

Večletni koreninski pleveli, kot npr. njivski slak in 
Herbicid Sekator OD učinkuje na večino pri nas njivski osat, pričnejo z razvojem nekoliko pozneje. Vse 
zastopanih enoletnih širokolistnih plevelov. Obenem te plevele zatiramo šele takrat, ko razvijejo dovolj listne 
deluje tudi na večletne širokolistne plevele, kateri se mase. Herbicid Lontrel 100 je pravi specialist za 
pojavljajo v naših žitih. Na ozkolistne plevele ima zatiranje osata v ozimnih in jarih žitih. Z njim škropimo 
slabše delovanje. od sredine razraščanja žit do pojava drugega kolenca in 

ga za uspešno uničevanje ostalih plevelnih vrst po 
Herbicid Biathlon 4D v kombinaciji z močilom Dash navadi kombiniramo z drugimi herbicidi.
uporabimo v spomladanskem času od razvitega 
tretjega lista do stopnje zastavičarja v pšenici, Pred uporabo fitofarmacevtskih sredstev  je potrebno 
ječmenu,ovsu,piri in rži za zatiranje enoletnega in natančno prebrati navodila za uporabo, ki jih je treba 
večletnega širokolistnega plevela. tudi dosledno upoštevati. Upoštevati je potrebno tudi 

razvojno fazo posevka in plevelov glede na uporabo 
Sistemični herbicid za zatiranje ozkolistnega plevela v herbicida. Odmerek  herbicida je naveden količinsko 
ozimni pšenici je Attribut 70 SG. Uporabimo ga lahko na hektar ali na 100m2 površine. Priporočena količina 
v jeseni ali spomladi, po vzniku pšenice in vse do vode je od 200-400 l/ha. Prav tako je treba upoštevati 
začetka razvoja zgornjega lista (zastavičarja).  tudi predpisane razdalje od vodotokov.

Pri višjih temperaturah priporočamo za zatiranje Marija Roškar, ing. agr.
širokolistnih plevelov pripravke Duplosan KV, do 
konca razraščanja lahko uporabimo Duplosan KV 
combi in Herbocid  od sredine razraščanja do začetka 
kolenčenja. 
Na mestih kjer se prekomerno razvija ščavje,  za 
zatiranje zgodaj spomladi uporabimo herbicide: 
Starane 2 ali Tomigan 200 EC ali Grodyl. Pri višjih 
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