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Drugačnost zadrug in drugačnost razlogov njihovega nastajanja je združevanje in enakopravno odločanje članov. Zadruge naj bi 
od nastankov prvih zadrug do danes jasna in dobro vidna tudi pri nas. obremenjevali izjemno visoki stroški kolektivnega odločanja, kar pa 
Slovenske zadružne oblike so nastajale sočasno s prvimi zadrugami je popolnoma neprimerljivo z odločanjem v kapitalskih družbah, saj 
po svetu in so prav zato nastale v okvirih in za podporo kmetijstvu, so v slednjih odločevalci ne le izjemno dobro plačani, temveč imajo 
kot podporni mehanizem skupnega delovanja. Hranilnice pogosto pravico do posebnih ugodnosti, vključno s pravico do 
zadružnega tipa pa tudi zadružna oskrba z reprodukcijskim kapitalskih deležev podjetij. V zadrugah je tako plačna politika kakor 
materialom so bile osnova razvoja na Slovenskem v 19.stoletju. tudi odgovornost za poslovanje zadruge del odločanja članov. To 
Pozneje so nastajale predvsem kmetijske zadruge in po vojni pomeni, da je poslovanje zadruge odvisno od vsakega posameznika.

 zadružna podjetja, vzporedno z zadrugami, ki naj bi vključevale že 
Prednosti  zadružne organiziranosti v času sedanje krize kažejo, da delujoče kmetije.  Nekatere zadruga so bile ustanovljene tudi pred 
drugačni pristopi zadrug  niso na isti način dojemljivi za tveganja, kot vojnama in so ohranile dejavnost in obliko delovanja, druge 
so to podjetja, zasnovana na kapitalski lastnini. Podobno odpornost (predvsem hranilniške) so pa razpadle.
kažejo tudi zadružne banke. Razloge za njihovo drugačnost najdemo Razvoj konceptov »družbene lastnine in samoupravljanja« zabrisuje 
predvsem v njihovih osnovnih načelih delovanja, v zadružnih razlikovanje med podjetji in zadrugami prav zaradi načinov 
načelih, ki jih –  čeprav ne popolnoma dosledno – upoštevajo upravljanja in odločanja. Zadruge se v svetu pojmujejo kot 
zadruge in zadružne banke. Zadruge so  vezane predvsem na »združeno delo«. V tem delu je postala SFRJ in njena zakonodaja, 
človeka in ne na kapitalsko lastnino ter iz tega izvirajoče zahteve po predvsem Zakon o združenem delu, referenčna točka za 
profitu. Medtem ko je zadrugam dobiček  sredstvo za doseganje prenekatero zadružno iniciativo po svetu, od Španije, Francije do 
boljšega življenja članov in s tem  skupnosti, v okviru katerih ti živijo, Mehike celo do ZDA. Z osamosvojitvijo in pozneje privatizacijo so 
je kapitalskim podjetjem končni cilj čim višji profit.se te ideje začele izgubljati, predvsem pa so bile ponekod privatizirane 
Dober razvoj zadrug je torej vezan na donosnost posla, ki je osnovna zadruge, ki so v šestdesetih in sedemdesetih  letih izgubile svoj 
dejavnost zadruge, vendar je ta le osnova razvoja. Ne le upoštevanje, zadružni značaj in se preimenovale v kombinate.
temveč smiselno vgrajevanje zadružnih načel v delovanje zadrug in Pomisleki, da so zadruge ostanek socializma, kakor tudi, da so 
njihovih članov je pogoj dobrega delovanja zadruge kot celote kakor zadruge pravzaprav odgovor na slabo razvite trge (nastajanje zadrug 
tudi zadružništva kot povezanega sistema. Večja prisotnost v krizah, na posameznih področjih delovanja, v posameznih 
kapitalske logike v delovanju zadrug in zadružnih sistemov pa panogah …),  nastajajo brez realnih osnov, predvsem pa ne 
povečuje njihovo občutljivost na krizna nihanja.upoštevajo drugačnosti ciljev in namenov nastajanja zadrug. Ker so 
Vsako krizno dogajanje tudi v globalnem smislu prinaša nove in nove zadruge po prepričanju nekaterih nastale za premoščanje neuspehov 
zadružne iniciative, ki se organizirajo in umeščajo v skupnosti, čim trga, naj bi imele zgolj prehodno vlogo in bi morale v modernem 
bolj so njihovi člani sprejeli načela delovanja zadružništva. Slovensko gospodarstvu izginiti.
zadružništvo v tem ni nobena izjema. Zadruge, ki niso osvojile načel Nasprotujoča si mnenja tistih, ki zadrugam pripisujejo posebno 
in jih niso vgradile v svoje načine delovanja,  so prav tiste, ki se niso ranljivost oziroma posebno odpornost, niso le stvar sedanjih razprav, 
obdržale. To velja za vse tipe zadrug, od kmetijskih, delavskih ali saj te trajajo približno tako dolgo, kot obstajajo oblike organiziranosti. 
zaposlovalnih do socialnih in stanovanjskih.Ostaja dejstvo, da so zadruge nastajale v krizah in jih tudi prebrodile z 
Izkušnje v okviru zadružništva naj bodo svarilo pri delu in manjšimi izgubami delovnih mest kakor klasična kapitalska podjetja. 
oblikovanju zadrug, zato je treba zagotavljati stalno izmenjavo Način organiziranosti zadrug, načini njihovega delovanja in 
izkušenj in hkrati vzpostavljati zadružniški izobraževalni program, ki predvsem povezovanja posameznikov s cilji skupnega delovanja, v 
bo dajal osnove za delovanje članov zadrug in odpiral nove nadaljevanju pa povezovanje zadrug, jim zagotavljajo dobro 
možnostirazvoja zadrug.delovanje ter trajnost, predvsem pa trajnost in varnost delovnih mest.

Pomembno je poudariti, da udejanjanje zadružnih načel ni 
Če bi sodili po nastajanju novih in novih oblik zadrug, zavzemanju preprosto: za vsako okolje je treba postopno in sistematično 
čedalje širšega kroga najrazličnejših dejavnosti, bi morali 21. stoletje vzpostavljati take načine organiziranja, ki bodo v konkretnem okolju 
poimenovati stoletje zadrug.zagotavljali  zaposlitev in blaginjo za svoje člane. Ne gre torej za 

klasične organizacije, pri katerih je odločanje zgoščeno v vrhovih 
poslovne hierarhije, temveč za drugačne načine odločanja, za Uredniški odbor
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Ukrep uporabe herbicidov se tako kot pri drugih pleveli, 
kulturah, tudi pri koruzi počasi a vztrajno nagiba k *ELUMIS – enoletni širokolistni in ozkolistni 
usmerjenemu zatiranju plevela po vzniku koruze in pleveli, 
plevela. Nekatere herbicide lahko uporabljamo *ENTAIL = *MILAGRO 240 SC – ozkolistni in 
pred vznikom koruze, kakor tudi po vzniku koruze širokolistni pleveli, 
in plevela. Tako lahko uporabimo *Dual gold EQUIP – širokolistni in ozkolistni pleveli, 
960EC pred vznikom koruze samostojno, po ESTERON – enoletni širokolistni pleveli,
vzniku pa ga kombinirajte s pripravki na osnovi HARMONY  50 SX – širokolistni pleveli,
mezotriona. HARMONY 75 WG – širokolistni pleveli, 
Zatira predvsem travne in nekatere širokolistne HERBOCID – širokolistni pleveli, 
plevele. Prav tako lahko za zatiranje travnih in *KELVIN – ozkolistni in širokolistni pleveli, 
širokolistnih plevelov uporabite *Terano WG 62,5 LAUDIS – ozkolistni in širokolistni pleveli, 
in sicer po setvi a pred vznikom koruze ali z LAUDIS WG 30 – ozkolistni in širokolistni pleveli
dodanim močilom po vzniku koruze do treh listov. *LONTREL 100 – širokolistni pleveli, 
Pripravek Callisto 480 EC lahko uporabite pred in MAISTER OD – ozkolistni in širokolistni pleveli, 
po vzniku koruze za zatiranje širokolistnih *MOTIVELL EXTRA 6 OD = *SAMSON 
plevelov in za navadno kostrebo, za zatiranje EXTRA 6 OD – ozkolistni in širokolistni pleveli, 
ostalih ozkolistnih plevelov priporočamo dodatek *MOTIVELL= *SAMSON 4 SC – ozkolistni in 
ustreznega graminicida. Pred in po vzniku koruze širokolistni pleveli, 
lahko uporabite, za zatiranje enoletnih ozkolistnih MUSTANG 306 SE – enoletni in nekateri večletni 
in širokolistnih plevelov herbicid *Lumax. Za širokolistni pleveli, 
dobro delovanje potrebuje talno vlago, zato *NICOSH – ozkolistni in širokolistni pleveli, 
priporočamo, da v primeru suše zavlačujete s PEAK 75 WG – enoletni in nekateri večletni 
škropljenjem in škropite pred napovedanimi širokolistni pleveli, 
padavinami. Herbicida Merlin in Merlin f lexx STARANE 2 = TOMIGAN 200 EC – širokolistni 
lahko uporabite pred vznikom in po vzniku do 3 pleveli,  STOMP AQUA – enoletni in nekateri 
l istov koruze za zatiranje š irokolistnega in širokolistni pleveli, 
nekaterih vrst ozkolistnega plevela v koruzi. Oba *TAROT 25 WG – ozkolistni in širokolistni 
herbicida dobro delujeta tudi v sušnih razmerah! pleveli
Pred in po vzniku, za zatiranje ozkolistnih in 
širokolistnih plevelov v koruzi, lahko uporabite Za vse naštete herbicide označene z * 
*Successor 600 EC. Pred in po vzniku do dveh (zvezdico), velja omejitev uporabe na najožjih 
listov koruze lahko uporabite *Primextra TZ v o d o v a r s t v e n i h  o b m o č j i h  ( V V O 1 ) ,  p r i  
gold 500 SC. Po setvi pred vznikom in po vzniku pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!!!
koruze v fazi 2 do 4 listov lahko uporabite za 

Priporočamo vam, da poskušate zatiranje plevelov zatiranje enoletnih ozkolistnih in širokolistnih 
pred vznikom koruze nadomestiti z zatiranjem plevelov herbicid *Camix . Herbicid Adengo 
plevelov po vzniku koruze.l a h k o  u p o r a b i t e  z a  z a t i r a n j e  e n o l e t n i h  
Pred uporabo kateregakoli herbicida pozorno širokolistnih in ozkolistnih plevelov v koruzi pred 
preberite priložena navodila in opravite škropljenje vznikom ali po vzniku koruze najpozneje do 
v skladu s predpisanimi navodili.razvitih 3 listov koruze.

Ostali spodaj našteti herbicidi se uporabljajo vsi  Marija Roškar
po vzniku posevka: 

*AKRIS  –  enole tn i  ozkol i s tn i  in  enole tn i  
širokolistni pleveli,
*ALISEO – enoletni in večletni ozkolistni ter 
širokolistni pleveli,
 *ALISEO PLUS – enoletni in večletni ozkolistni 
ter širokolistni pleveli, 
*ARIGO – enoletni in večletni ozkolistni ter 
širokolistni pleveli, 
*ARRAT – enoletni in večletni širokolistni pleveli, 
*BANVEL 480 S – enoletni in večletni širokolistni 
pleveli, 
*BASAGRAN 480 – enoletni in nekateri večletni 
širokolistni pleveli,
*CAMBIO – enoletni in večletni širokolistni pleveli, 
*CASPER – enoletni in večletni širokolistni 

ZATIRANJE PLEVELOV PO VZNIKU KORUZE
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