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V organizaciji Zadružne zveze Slovenije je v Portorožu potekal  ustanovljenih  360 zadrug,  je poudaril  Dr. Aleksander  Buchel 

že triinštirideseti posvet zadružnikov. Letošnji posvet je – predstavnik bavarske zadružne organizacije (BVG), v okviru 

osrednjo pozornost namenil spremembam na kmetijskih trgih v kateri deluje 1295 zadrug in zadružnih podjetij. Poudaril je da v 

Evropski uniji in svetu, s predstavitvijo razmer  v tujini in združenju delujejo štiri centralna podjetja, ki sodelujejo in 

Sloveniji, govorilo se je o razvoju zadrug in njihovem odzivanju trgujejo z živilsko industrijo kot eno večjih kmetijskih trgovskih 

na spremenjene in negotove razmere. podjetij v svetu.  Združenje zadrug BVG deluje na krepitvi 

Eden od osrednjih gostov portoroškega posveta g. Thomas notranje organiziranosti  v ustanavljanju novih zadrug,  

Magnusson je povedal, da v EU deluje kar 22 tisoč kmetijskih obenem pa za svoje članice opravljajo revizijo in nadzorujejo 

zadrug v katere je včlanjenih več kot šest milijonov kmetov in ustreznost poslovodstva, opravljajo izobraževanje članstva, 

odborov in zaposlenih. 

Močno interesno zastopstvo imajo v zastopanju članov v 

dialogu s politiko in državo. 

Ugotavljajo,  da   je prireja in oddaja mleka v posameznih 

evropskih državah izjemno narasla, medtem ko je Kitajska kot 

eden  pomembnih ciljnih trgov uvoz znižala, z nizkimi cenami 

pa evropskim kmetom grozi  ruski embargo. V primerjavi z 

letom 2013 se je izvoz bavarskih mlekarn znižal za trikrat, zato 
ustvarijo letno 350 milijard evrov skupnega prihodka.  Le-te so se znižale cene za vse vrste mlečnih izdelkov, kar predstavlja 
zagotavljajo neposredno 600 tisoč delovnih mest, promet pa se tako za kmete  mlekarje veliko proizvodno tveganje. 
vsako leto še povečuje. Bistveni cilj vseh evropskih zadrug tako v Zadružni sistem deluje,  kar se vseskozi  tudi potrjuje in je edini 
organizaciji COGECA kot slovenskih je zagotovitev delujoče sistem, ki ima s smiselnimi prilagoditvami  in spremembami v 
živilske verige v EU, saj vlagajo v predelavo in trženje po vsej zadrugah  prihodnost, sta poudarila oba gosta. 
živilski verigi.  Zadnji dve leti se soočamo s kritičnimi    
razmerami in neravnovesji na trgu kot posledica ruskega Stanje v slovenskem kmetijstvu in na kmetijskih trgih je podal 
embarga na evropske prehranske izdelke. Soočeni smo z dr. Miroslav Rednak iz Kmetijskega instituta Slovenije, aktualne 
izjemnim padcem cen kmetijskih pridelkov, kar ogroža obstoj razmere v slovenskem agroživilstvu in napovedi za prihodnost 
kmetij kot zadnjega člena v verigi.  Uspešnost zadrug je odvisna pa dr. Aleš Kuhar iz Biotehnične fakultete.   
od dodanih vrednosti in rasti, kar pa je v danih razmerah zelo 

težko.  Sredstev EU za blaženje kmetijske krize je bilo 
Posveta so se udeležili  tudi drugi ugledni gostje, med njimi  

izplačanih le 20 odstotkov  od predvidenih 500 milijonov evrov. 
predstavniki Vlade Republike Slovenije,

Politika EU  bi se morala takoj posvetiti ureditvi  izboljšanja 
Mitja Bervar, predsednik Državnega sveta, mag. Dejan Židan, 

delovanja živilske verige in dati večji pomen kmetijskim  
minister za kmetijstvo, gozdove in prehrano in Zdravko 

zadrugam. 
Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

Zadružništvo v Nemčiji se zadnja leta krepi in posodablja,  kar je Uredniški odbor
razvidno iz podatka, da je bilo v sedmih letih na novo 

»SPREMEMBE NA KMETIJSKIH TRGIH IN NJIHOV VPLIV NA 
PRIHODNOST ZADRUŽNIŠTVA IN PODEŽELJA« 

43. LETNI POSVET ZADRUŽNIKOV

že to ved  že evt  Z 1e t1sv e 6a l dmi o 1900 - 2016



OSKRBA ŽIT

Dognojevanje  z dušikom Najpogostejše bolezni ječmena so žitna pepelovka, 

ječmenov listni ožig, ječmenova progavost, ječmenova 
Pred nami je drugo dognojevanje z dušikom. Tega mrežasta pegavost in ječmenova gola snet.
opravimo, ko na rastlinah lahko otipamo eno do dve Med rastjo redno pregledujemo posevke in jih po 
kolenci oziroma ko so rastline visoke okoli 15 cm. Z 

potrebi poškropimo z ustreznimi pripravki. Posevke 
drugim dognojevanjem vplivamo na  razvoj klaskov in 

tretiramo običajno dvakrat glede na zdravstveno stanje 
cvetnih zasnov v klaskih. Za drugo dognojevanje 

posevka. Med  škodljivci žitnih posevkov  je najbolj 
ozimne pšenice se priporoča okvirni odmerek 40 do 60 

pogost žitni strgač. Proti ličinkam strgača in ušem kg N/ha oziroma  150 do 220 kg KAN/ha, za ozimni 
tretiramo z ustreznimi insekticidi.ječmen, rž in tritikalo za 10 kg nižji odmerek dušika, 
V letu 2016 prehajamo v drugo leto novega torej 30 do 50 kg N/ha oziroma 110 do 180 kg KAN/ha. 
programskega  obdobja  ukrepov kmetijske politike Za določitev natančnejšega odmerka dušika za drugo 

dognojevanje si pomagamo z uporabo hitrega 2015-2020 kar je zelo pomembno za izvajalce KOPOP 
rastlinskega  nitratnega testa, ki temelji na koncentraciji ukrepov na VVO, da se ravnajo po navodilih o uporabi 
nitratov v  rastlinskem soku bili rastlin. FFS na teh območjih. Vsi tisti kateri boste pristopili 
Za dobro kakovost zrnja pšenice je pomembno tretje letos na novo v ta ukrep je dobro, da se boste pravočasno 
dognojevanje, ki ga opravimo v obdobju od začetka seznanili z novostmi pri izvajanju le tega ukrepa.
klasenja, do cvetenja. S tretjim dognojevanjem Vsa FFS  katera  je  dovoljeno uporabljati pri izvajanju 
podaljšamo nalivanje zrn, povečamo težo zrn in KOPOP ukrepa na VVO so navedena v članku te 
vsebnost  beljakovin. Za tretje dognojevanje se številke časopisa Zadružnik. Zato je zelo pomembno, da 
priporoča gnojenje s 30 do 50 kg N/ha oziroma 110 do uporabniki FFS v poslovalnicah KZ PTUJ prodajalcem 
180  kg KAN/ha. Namesto KAN-a lahko  uporabimo oziroma svetovalcem  povedo  v katerem ukrepu je 
raztopino sečnine ali uree (46%N). Dognojevanje z njihovo gospodarstvo in v katerem območju se nahaja.
raztopino sečnine je potrebno opraviti v oblačnem 

vremenu, da ne pride do ožiga listov in klasov. Vsa sredstva za pridelavo žit dobite v poslovalnicah KZ 
Kot vemo je žveplo  element  kvalitete, zato ga je PTUJ, kakor tudi vsa dodatna strokovna navodila.       
primerno uporabljati pri dognojevanju z dušikom. V                                                         
poslovalnicah KZ Ptuj imamo na zalogi dušična gnojila Zapisal: Rudi Meško ing. agr.
različnih proizvajalcev  katera imajo že dodano žveplo. 

Lahko pa žveplo uporabljamo tudi v folijarni obliki. 

Skozi rastno dobo žit lahko  tudi uporabljamo folijarna  

gnojila različnih  proizvajalcev in se ravnamo po 

njihovih  navodilih.

Varstvo posevkov pred pleveli

V letošnjem letu je vidna razlika med posevkih ozimnih 

žit pri katerih je bila opravljena zaščita pred pleveli že v 

jeseni in posevkih, kjer še ta ukrep ni bil izveden. V 

netretiranih posevkih so vidni močno razviti pleveli, 

kateri so velik konkurent samemu posevku. Zato je zelo 

pomembno, da izvedemo zaščito pred pleveli takoj, ko 

bodo za to primerni vremenski pogoji. Plevele lahko 

zatiramo mehansko (česala) ali pa s kemičnimi pripravki 

– herbicidi pri katerih moramo paziti na dovoljeno 

uporabo le teh.

Varstvo posevkov žit pred boleznimi in škodljivci

Rastlinske bolezni lahko močno vplivajo na kakovost in 

količino pridelanega zrnja. Najpogostejše bolezni 

pšenice so žitna pepelovka, fuzarioze, listna pegavost, 

rjava pegavost žitnih plev, lomljivost žitnih bili. 






