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Tudi minulo leto 2014 je dalo svoj pečat v poslovanju sta leta 2014 zaključili v okviru pričakovanj in s pozitivnim 
Kmetijske zadruge Ptuj, predvsem z vidika povečevanja rezultatom. 
skupnih prihodkov zadruge. Načrtovali smo dvomestno 
številko rasti in jo tudi realizirali v višini skoraj 25 odstotkov. Kot skupina Kmetijska zadruga Ptuj smo v letu 2014 
Največji doprinos k enormni rasti v teh gospodarskih ustvarili cca 50 mio skupnih prihodkov, kar je zagotovo 
okoliščinah  zagotovo predstavlja prevzem dejavnosti s  rekorden obseg poslov v zgodovini KZ Ptuj. Ocenjujem, da 
področja Kmetijske zadruge Ormož, s katerim smo začeli že smo kljub težavam, s katerimi se vsako leto srečujemo, leto 
v letu 2013. Žal se nam v zvezi z ormoško zadrugo  ni 2014 zaključili v okviru pričakovanj in glede na razmere v 
posrečil prevzem  celotne zadruge načrtovan po uspešno kmetijstvu zadovoljivo.
končani prisilni poravnavi, zadruga je zašla v stečaj in nas kot 
prevzemnike v nadaljevanju zgodbe čaka odkup potrebnih Po razmeroma uspešno prehojeni poti Kmetijske zadruge 
osnovnih sredstev (trgovin), ki jih imamo trenutno v Ptuj v letu 2014 se ob tej priliki zahvaljujem našim članom za 
najemnem odnosu in jih za opravljanje dejavnosti na tem tvorno sodelovanje z zadrugo, upravnemu in nadzornemu 
področju potrebujemo. odboru za dobro izvršene funkcije, ki so jim kot 

predstavnikom lastnikov zadruge zaupane, sodelavcem pa 
Skupni prihodki Kmetijske zadruge Ptuj so v letu 2014 za doprinos k uspešno zaključenem letu 2014.
znašali nekaj manj kot 36 mio EUR, kmetijska proizvodnja je 
k temu prispevala nekaj več kot 41 odstotkov, kar je na 
prejšnje leto vsekakor spodbudno, delež proizvodnje se nam Direktor KZ Ptuj
strukturno  iz leta v leto povečuje. Marjan Janžekovič, dipl. oec.

Razmeroma veliko padavin v letu 2014 je zelo negativno 
vplivalo na proizvodnjo žitaric, pojavljali  so se problemi s 
kvaliteto, predvsem pri odkupu krušnih žit in kasneje 
koruze, kar se je odrazilo na zelo nizki povprečni odkupni 
ceni posameznih žit. Kljub navedenim težavam je bil odkup 
žitaric zadovoljiv, saj smo odkupili cca 18.000 t, skupaj z 
ostalimi poljščinami vključujoč tudi zelenjavo, smo s polj 
naših članov odpeljali preko 20.000 t pridelkov, po čem smo 
v slovenskem prostoru med zadružniki rekorderji. 
Zagotovo ni segmenta kmetijske proizvodnje, v katerem v 
lanskem letu ne bi  rekordno povečevali obsega: odkup 
živine 30 odstotkov, mleko 47 odstotkov, poljščine 50 
odstotkov. Odkupili smo tudi 1050 t grozdja.

Na področju trgovske dejavnosti smo  beležili nekoliko 
zmernejšo rast, cca 14%, kar je sicer nekoliko pod 
pričakovanji, vendar prav tako spodbudno za vnaprej. 
Tradicionalno smo tudi v letu 2014 sledili našemu planu 
srednjeročnih investicij, morda v nekoliko manjšem obsegu, 
prioriteta nam je bila zagotovo ohranitev plačilne 
sposobnosti in zaupanje pri naših dobaviteljih, tako članih in 
eksternih partnerjih, predvsem pa  obdržati podporo bank.
Tudi naši hčerinski firmi Zadružna oskrba in Oljarna Fram 
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Dognojevanje  z dušikom. Skozi rastno dobo žit lahko  tudi uporabljamo folijarna  gnojila 
različnih  proizvajalcev in se ravnamo po njihovih  navodilih.

Pred nami je drugo dognojevanje z dušikom. Varstvo posevkov pred pleveli
Drugo dognojevanje opravimo, ko na rastlinah lahko otipamo Osnovna zaščita pred pleveli  je bila že opravljena, sedaj še 
eno do dve kolenci oziroma ko rastline visoke okoli 15 cm. Z lahko izvedemo morebitno korekcijo za  to primernimi 
drugim dognojevanjem vplivamo na  razvoj klaskov in cvetnih herbicidi. 
zasnov v klaskih.Za drugo dognojevanje ozimne pšenice se Varstvo posevkov žit pred boleznimi in škodljivci
priporoča okvirni odmerek 40 do 60 kg N/ha oziroma  150 do Rastlinske bolezni lahko močno vplivajo na kakovost in 
220 kg KAN/ha, za ozimni ječmen, rž in tritikalo za 10 kg nižji količino pridelanega zrnja. Najpogostejše bolezni pšenice so 
odmerek dušika, torej 30 do 50 kg N/ha oziroma 110 do 180 kg žitna pepelovka, fuzarioze, listna pegavost, rjava pegavost 
KAN/ha.Za določitev natančnejšega odmerka dušika za žitnih plev, lomljivost žitnih bili. Najpogostejše bolezni 
drugo dognojevanje si pomagamo z uporabo hitrega ječmena so žitna pepelovka, ječmenov listni ožig, ječmenova 
rastlinskega  nitratnega testa, ki temelji na koncentraciji progavost, ječmenova mrežasta pegavost in ječmenova gola 
nitratov rastlinskem soku bili rastlin. snet.
Za dobro kakovost zrnja pšenice je pomembno tretje Med rastjo redno pregledujemo posevke in jih po potrebi 
dognojevanje, ki ga opravimo v obdobju od začetka klasenja do poškropimo z ustreznimi pripravki. Posevke tretiramo 
cvetenja. S tretjim dognojevanjem podaljšamo nalivanje zrn, običajno dvakrat glede na zdravstveno stanje posevka. Med  
povečamo težo zrn in vsebnost  beljakovin.Za tretje škodljivci žitnih posevkov  je najbolj pogost žitni strgač. Proti 
dognojevanje se priporoča gnojenje s 30 do 50 kg N/ha ličinkam strgača in ušem tretiramo z ustreznimi insekticidi.
oziroma 110 do 180  kg KAN /ha. Namesto KAN-a lahko  V letu 2015 se pričenja novo programsko obdobje  ukrepov 
uporabimo raztopino sečnine ali uree(46%N).Dognojevanje z kmetijske politike 2015-2020 in s tem tudi novosti  pri uporabi 
raztopino sečnine je potrebno opraviti v oblačnem vremenu, FFS, to velja še posebej za izvajalce KOPOP ukrepa na VVO.
da ne pride do ožiga listov in klasov. Zato je zelo pomembno, da uporabniki FFS v poslovalnicah 
Kot vemo,da je žveplo element kvalitete, zato ga je primerno KZ PTUJ prodajalcem oziroma svetovalcem  povedo  v 
uporabljati pri dognojevanju z dušikom. V poslovalnicah KZ  katerem ukrepu je njihovo gospodarstvo in v katerem območju 
Ptuj imamo na zalogi dušična gnojila različnih proizvajalcev  se nahaja.
katera imajo že dodano žveplo. Lahko pa žveplo uporabljamo v Vsa omenjena sredstva za pridelavo žit dobite v poslovalnicah 
folijarni obliki. KZ PTUJ, kakor tudi vsa dodatna strokovna navodila.

V letu 2014 so bili rastni pogoji za pridelovanje buč izredno slabi in Setev
k temu tudi slabi pridelki, kar je vplivalo posledično na večjo Za dober pridelek je pomembno, da je seme certificirano in 
odkupno ceno v zadnjem času. Smo tik pred setvijo oljnih buč in je razkuženo z ustreznim preparatom. S tem zagotovimo dobro 
dobro če ponovimo določene tehnološke pogoje za samo kaljivost, zdrave in odporne rastline na bolezni ob vzniku.
pridelavo. Za setev potrebujemo 4-5  kg semena na hektar . Ob setvi 
Klimatske razmere priporočamo 15.000-18.000 semen na hektar oziroma 1,5 do 1,8 
Buče so poljščina toplih območjih. Za njihovo rast in razvoj je semen na kvadratni meter. Pomembno je , da setev opravimo 
potrebno ogromno toplote, veliko svetlobe in zadostna vlažnost takoj, ko nam vremenske in talne razmere dopuščajo in ko se 
tal . Zelo so občutljive na nizke temperature, saj pri temperaturi 6 temperatura tal dvigne na 12 ° C, to je konec aprila ali začetek maja, 
do 7 ° C prenehajo rasti. Pridelek se bistveno zmanjša pri na globino 3-5 cm. 
prestanem temperaturnem pragu 2 do 3 ° C, pri temperaturi 1° C Oskrba posevka
pa dokončno propadejo. Pri uporabi FFS oskrbi buč je prišlo do določenih sprememb.
Gnojenje Kemično zatiranje plevelov lahko opravimo pred setvijo ali ob 
Pri gnojenju upoštevamo založenost tal in hranila, dodana s setvi s pripravkom Devrinol 45 FL v količini      2 do 2,5 lit/ha in 
hlevskim gnojem. Ne smemo pretiravati z dušičnimi gnojili, ker s sicer tako, da pripravek inkorporiramo v tla v globini 2 do 4  cm. 
tem podaljšamo vegetacijo, zmanjšamo pridelek semena in Pripravek deluje na ozkolistne in širokolistne plevele. Prav tako pa 
vsebnost olja. Ob normalni založenosti s hranili priporočamo : lahko uporabimo takoj po setvi pred vznikom naslednjo 
DUŠIK  0-90 kg/ha, FOSFOR 90-120 kg/ha in KALIJ 150-180 kombinacijo herbicidov, ki zatira enoletne širokolistne in 
kg/ha. Osnovno gnojenje opravimo že v jeseni, če pa tega nismo ozkolistne plevele: Centium 36 SC  ( 0,25 lit./ha ) + Successor  600 
opravili to naredimo spomladi in sicer zabranamo v tla vsaj nekaj ( 2,0 lit./ha ). Successor 600 se ne sme uporabljati pri izvajanju 
dni pred setvijo: 500 – 600  kg NPK 7-20-30 ali NPK 5-15-30 KOPOP ukrepa na VVO.
oziroma uporabimo temu primerna mineralna gnojila, katera še V obdobju pred začetkom intenzivne rasti vrež, dokler je vožnja še 
vsebujejo žveplo. V obdobju pojava cvetnih popkov pa možna lahko proti najpomembnejšim boleznim ukrepamo s 
dognojimo z 200  kg KAN  27 %N ali katerakoli druga dušična pripravki :Quadris, Aliette flash, Karathane gold 350 EC, Cosan, 
gnojila. Komulus DF, Pepelin, Thiovit jet, Topas 100EC. Za zatiranje uši 
Sortiment in bele mušice uporabimo pripravek Mospilan 20 SG , Teppeki, 
V slovenski sortni listi imamo vpisane naslednje kultivarje : Pirimor 50 WG za zatiranje gosenic pa pripravek Steward.
Slovenska golica, Gleisdorf, GL OPAL, GL LUNA, BEPPO Kmetijska zadruga Ptuj  tudi v letu 2015 sklepa pogodbe o 
Hibride sejemo v medvrstni razdalji največ do 140 cm, ker tvorijo pridelavi buč, s tem je zagotovljen odkup svežih in suhih bučnic. 
krajše vreže. Za hibride je značilno, da imajo tudi do 30% večji Ves repromaterial za pridelavo oljnih buč, od semena naprej, 
pridelek od sortnih buč. Hibridi imajo večjo toleranco na virus dobite v poslovalnicah Kmetijske zadruge Ptuj , dodatna navodila 
rumenega bučnega mozaika, plodovi so izenačeni in samo zorenje in pojasnila pa pri področnih vodjih KZ.   
je enakomernejše.

Zapisal:  Rudi   Meško ing. agr.

Pridelovalce želimo obvestiti, da je še čas, da 
vključijo buče v svoj kolobar.

Kmetijska zadruga Ptuj, z.o.o. tudi letos sklepa 
pogodbe o pridelavi oljne buče.
Buče so poljedeljska kultura, ki ima v zadnjih 
letih stabilno odkupno ceno.
Buča je poljščina katera zahteva manj vlaganj 
od ostalih poljščin.
Tehnika pridelovanja buč je skoraj v celoti 
strojna, razen delnega kultiviranja in redčenja, 
katerega opravimo ročno.
Odkup svežih in suhih bučnic je 
zagotovljen in se vrši po vnaprej dogovorjenih 
odkupnih mestih.

Ves repromaterial za pridelavo oljnih buč , od 
semena naprej, dobite v poslovalnicah 
Kmetijske zadruge Ptuj,z.o.o., dodatna 
pojasnila in navodila pa pri področnih vodjih 
KZ.

Rudi Meško, ing. agr.

OSKRBA  ŽIT

SETEV BUČ GOLIC

PRIDELOVANJE OLJNIH BUČ
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