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Spoštovane zadružnice, zadružniki, spoštovani pokrivati razliko v ceni, pa četudi bi raje videli, da bi 
zaposleni! bile primerne cene v vseh panogah kmetijske 

proizvodnje. Pa kaj narediti? Ni recepta, ni odgovora, 
Zadruge postajajo v družbi v zadnjih letih vse bolj ostajajo samo gluha ušesa posameznikov, ki so za to 
opazne v slovenskem prostoru. Zadružna stanje odgovorni v državi.
organiziranost se oblikuje na različnih področjih, prav V enem od del Simona Gregorčiča je zapisana misel – 
tako se povečuje tudi število članov v zadrugah, kar življenje ni praznik, ampak delovni dan. Mi kmetje, to 
opažamo tudi v kmetijski zadrugi Ptuj. Tudi vlada še predobro vemo. A je to tisto pravo, se vprašajmo? Ne 
Republike Slovenije je pred dobrim letom sprejela omenja se cena našega dela – žal.
strateški projekt, s katerim potrjuje svojo usmerjenost 
in podporo v razvoj zadružništva in ekonomske Tako kot vsako leto smo tudi letos, 11. 5. 2016, na 
demokracije. V ta namen je bila oblikovana posebna rednem letnem občnem zboru obravnavali rezultate – 
vladna projektna skupina za zadružništvo, v kateri dosežene v letu 2015 in gospodarski načrt za leto 2016 
sodelujejo zadruge, oziroma Zadružna zveza Slovenije ter ju tudi soglasno potrdili. Ob vsem dogajanju v 
kot krovna organizacija. Ta projektna skupina pa uradnem delu občnega zbora smo namenili nekaj 
pripravlja gradiva za morebitne spremembe pozornosti in z skromnostjo obeležili deseto obletnico 
zakonodaje, ki naj bi pozitivno vplivala na razvoj uspešnega delovanja hčerinskega podjetja Zadružne 
zadružništva in kmetijstva v Sloveniji. oskrbe in v nadaljevanju prisluhnili upravičenosti 

ustanovitve le te. Čestitamo! Zadovoljen sem s 
En del, več kot 140 let zadružništva na slovenskem je potekom občnega zbora, nisem pa zadovoljen z 
tudi KZ Ptuj, ki spada v sam vrh po obsegu, po skupnih udeležbo delegatov, saj nas je bilo od 106, prisotnih le 47 
prihodkih pa čisto pod vrh, na kar smo lahko ponosni. delegatov.  Je pa res, da smo vse obravnavali že na 
Zadružništvo je nastajalo v težkih časih za kmeta in občnih zborih po področnih zadrugah in morebiti so 
kmetijstvo ter se skozi različna obdobja prilagajalo in bili rezultati že vsem poznani? 
razvijalo kot nevladna institucija. Vedno nismo z vsem 
zadovoljni, ko pa se posebej zamislimo o smiselnosti 
delovanja, tudi stanovske organizacije kmetov KGZS, 
pa je prav, da je in je tako tudi boljše, kljub slabostim, ki 
se včasih pojavljajo. Omenjamo težke čase in kje smo 
danes? Odkupne cene v vseh panogah od poljščin, 
žitaric, prašičereje, govedoreje, sadjarstva, 
vinogradništva so katastrofalne – posledica je padec 
kupne moči kmetov. Na drugi strani pa zakonodaja: 
AKTRP – subvencije, plačilne pravice, knjigovodstvo, 
navzkrižna skladnost, POP – KOP  - KOPOP, 
sledljivost, ki se jim državne institucije premalo 

KZ Ptuj je v letu 2015 dosegla dobrih 33 milijonov € posvečajo, itd.  Ob majhnih nepazljivostih pri teh 
prihodkov iz proizvodnje – poslovanja, kar ukrepih lahko izgubimo še tisto, kar nam pomaga 
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predstavlja dobrih 9 odstotnih točk pod kakor tudi svojih članov in njihovih gospodarskih 
planiranim. Pri odkupu prašičev in MPG so indeksi koristi.
pozitivno naravnani, drugače pa je pri poljščinah in 
vsem ostalem. Tako je KZ Ptuj ustvarila ob že Ob koncu poročila se iskreno zahvaljujem: vsem 
omenjenih prihodkih dobiček v višini dobrih članom za konstruktivno in plodno sodelovanje v 
14.000 €, katerega smo razporedili v trajne vire. Ko poslovodnem organu – upravnem odboru – enako 
omenjamo skupino KZ Ptuj, sta tu še Oljarna Fram članom nadzornega odbora za spremljanje dela 
in Zadružna oskrba, ki sta poslovno leto 2015 tudi upravnega odbora pri poslovnih odločitvah, 
končali zelo uspešno. Za investicije smo v letu 2015 posebej še predsedniku; vsem zaposlenim in 
namenili 270.000 €. Med večjimi investicijami je bil vodilnim - tudi v hčerinskih podjetjih, vodjem 
nakup nove trgovine v Pesnici v višini 200.000 €, služb in direktorju. Nazadnje pa vam, spoštovani 
ostalo pa so še nekatera manjša investicijska kmetje – delegati, ki s svojimi poslovnimi 
vlaganja. V Oljarni Fram so bila v letu 2015 odločitvami sodelovanja s KZ Ptuj upravičujete 
zaključena vsa dela po sanaciji požara izpred dveh funkcijo delegata na področju delovanja in 
let. zadružne zakonodaje. 

Vsem še enkrat hvala za vaš odnos in spoštljivo, 
vestno sodelovanje, s katerim ste  prispevali in 
prispevate k skupnemu poslovnemu rezultatu KZ 
Ptuj. 

Spoštovani kmetje, zadružniki in zaposleni! 
Spoštujmo tradicijo svojih prednikov, krepimo 
sodelovanje in organiziranost kot do sedaj, vse s 
ciljem, da ohranimo naše slovensko kmetijstvo, 
slovensko zemljo obdelano in poseljeno, v 
slovenski lasti ter da  zagotovimo kakovostno in 
zdravo hrano nam in našim zanamcem. Le tako 
bodo lahko kontinuirano nadaljevali začeto.Ustanoviteljev, lastnikov, upravljalcev je v KZ Ptuj 

združenih 1000,  zaposlenih je 124. Če zajamemo 
KZ Ptuj kot skupino, je v Oljarni Fram še 9 

                      Predsednik  KZ Ptuj:zaposlenih in v Zadružni oskrbi 5 zaposlenih. 
                             Marjan HERGANSkupaj je 138 zaposlenih ustvarilo slabih 50 

milijonov € prihodkov.

V gospodarskem načrtu za leto 2016 smo planirali 
rahlo rast skupnih prihodkov – za 5,5 odstotkov, od 
doseženih v letu 2015 in nekaj odstotkov manj od 
plana za leto 2015. Tako je planiranih za leto 2016 
slabih 34 milijonov € skupnih prihodkov, dobiček 
je planiran v višini 16.500 €. 
Poseben poudarek v planu za leto 2016 ima 
kmetijska proizvodnja, saj je predvideno povečanje 
prav iz tega naslova za slabih 10 odstotnih točk od 
doseženega v letu 2015. 
V planu investicij zajemamo vedno srednjeročno 
obdobje in imamo visoko postavko za leto 2016 – v 
višini 684.000 €. Med večje spada novogradnja v PZ 
Gorišnica v višini 350.000 €,  v Zavrču (PZ 
Markovci) 150.000 €,  sledijo še PZ Korena ostrešje 
in skladišče, PZ Videm ostrešje itd.

V gospodarskem načrtu se vedno poskuša ohranjati 
dosežene rezultate, hkrati pa rast in razvoj zadruge, 

POMEMBNI MIKROELEMENTI ZA RAST VINSKE TRTE

Za pravilno rast in razvoj vinske trte so zelo pomembna 
hranila ali elementi, katere delimo na makrohranila  in 
mikrohranila. 
Makrohranila oziroma  glavna hranila so: ogljik (C), 
vodik (H), kisik (O), dušik (N), fosfor (P), kalij (K).
Med mikrohranila pa uvrščamo: kalcij (Ca), magnezij 
(Mg), bor (B), železo (Fe), cink (Zn), mangan (Mn), 
žveplo (S).
Mikrohranila so za razvoj vinske trte neobhodno 
potrebna, saj brez njih ni nujno potrebnih procesov.

KALCIJ
Kalcij je sestavni del vsake celice in je nujno potreben pri 
njeni delitvi. Izredni pomen ima pri izgradnji celične 
stene, uravnava izravnavo hranilnih snovi in vode ter 
hkrati  vpliva na količino kislin v jagodnem soku. V 
rastlini je slabo mobilen, več ga je v starejših olesenelih 
delih rastline.

Znaki pomanjkanja kalcija: listna ploskev odmira od 
zunanjega roba navznoter, rob se rahlo zvija navzgor, 
najprej se pomanjkanje pojavi na mladih listih v obliki 
rjavo-rdečih peg.

MAGNEZIJ
Magnezij odločilno vpliva na zdravstveno stanje trte in 
kakovost pridelka. Je gradbeni element klorofila in 
močno vpliva na fotosintezo. Prav tako vpliva na 
količino sladkorja in stanje rezervnih snovi.
Foliarno gnojenje z magnezijevimi gnojili se priporoča 
pred cvetenjem in tudi pozneje zaradi zmanjšanja 
sušenja pecljevine.

Znaki pomanjkanja magnezija: pomanjkanje se kaže v listnih 
bledicah ali klorozah ter sušenju pecljevine, med 
listnimi žilami se pojavijo rumenkaste lise (bele sorte), 
znaki pomanjkanja se kažejo najprej na spodnjih listih, 
zaradi sušenja pecljevine so deli grozdja oveneli.

BOR
Bor je prav tako gradbeni element pomembnih povezav 
v vinski trti, ki  izboljšuje izmenjavo ogljikovih 
hidratov in je  potreben v procesih sinteze celičnih sten. 
Neobhodno je potreben pri oplodnji.
Foliarno dodajanje bora se priporoča že pred cvetenjem, 
v primeru večjega pomanjkanja pa tudi po cvetenju.

Znaki pomanjkanja bora: slaba oplodnja, kar se kasneje 
izkaže v slabem pridelku, pojavljajo se poškodbe na 
rastnih vršičkih mladic in korenin, rumeno obarvanje 
listnega tkiva in raztrganje listne ploskve.

ŽELEZO
Železo je sestavni del klorofila, najdemo ga v vseh delih 
vinske trte. Železo sodeluje v večini procesov, ki 
potekajo v vinski trti. 
Foliarno gnojenje se priporoča ob pojavu znakov 

pomanjkanja in je cenejše in učinkovitejše od gnojenja 
preko tal.

Znaki pomanjkanja železa: na listih se pojavi listna bledica,
bledica se pojavlja vedno od vrha navzdol, običajno se 
kloroza pokaže na rahlo bazičnih tleh , bolj se pojavlja 
na težkih vlažnih tleh, listne žile ostanejo svetlo zelene.

CINK
Cink je prisoten pri tvorbi klorofila in sodeluje pri 
fotosintezi. Posebej je znan po pospeševanju rasti. 
Vinska trta je občutljiva na pomanjkanje cinka. V naših 
tleh ga je navadno dovolj, je pa zelo gibljiv in se hitro 
spira. V bazičnih tleh je njegova sprejemljivost manjša. 
Foliarno dodajanje cinka se pri sortah  z zbitimi grozdi 
priporoča v času obešanja kabrnikov, ker s tem  
vzpodbudimo podaljšanje pecljevine, manjše pokanje 
jagod in s tem je manjši  pojav sive grozdne plesni.

Znaki pomanjkanja cinka: mladi listi se nesimetrično 
razvijajo, značilno mozaično razbarvano tkivo med 
listnimi žilami ,listni rob se močno nazobča ,listna 
ploskev dobi kovinski sijaj.

MANGAN
Mangan je pomemben element za aktivacijo encimov in 
sintezo vitamina C. Sodeluje pri tvorbi ogljikovih 
hidratov, sladkorja, beljakovin in klorofila. Manj 
mangana je prisotno v kislih tleh.
Foliarno gnojenje se priporoča v času pojava kabrnikov, 
pa do ločevanja cvetov.

Znaki pomanjkanja mangana: rumenenje se opazi že na 
mladih listih, porumeni cela listna ploskev, zelen 
navadno ostane le del ob listnih žilah.

ŽVEPLO
Žveplo je sestavni del beljakovin v rezervnih hranilih. V 
tleh je vezano na organsko maso,  tako da v kolikor je 
dovolj humusa, je po navadi dovolj žvepla. V  tla ga 
vnašamo s sredstvi za varstvo rastlin, z mineralnimi 
gnojili, nekaj pa ga pride tudi iz ozračja.   

                                                 Zapisal: Ivo Orešnik

Pomanjkanje Mg                                     Pomanjkanje B                                       

Pomanjkanje Fe                                    Pomanjkanje Zn
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Z  NAMAKANJEM  SVOJIH  POSEVKOV  SI  ZAGOTOVITE

STABILNO  KMETIJSKO  PRIDELAVO

Padavine so preko rastne sezone pogosto 
neenakomerno razporejene. To povzroči motnje v 
razvoju kmetijskih rastlin, posledica je manjši 
pridelek od pričakovanega. V ekstremnem 
primeru (močna suša) lahko pridelek povsem 
izostane. 

Z uvedbo namakanja kmetijskih kultur lahko 
ublažite, če že ne odpravite škodljive posledice 
pomanjkanja vode ter dosežete večje hektarske 
pridelke, višjo kakovost pridelkov, boljšo izrabo 
hranil, vsakoletno stabilno pridelavo, visoko 
produktivnost ter ne nazadnje povečanje 
prihodka in konkurenčnosti pridelave.

Ekonomska upravičenost namakanja je, glede na 
odzivnost posameznih rastlin na namakanje, 
različna, največja se dosega pri pridelavi zelenjave. 
Namakane rastline so bolj bujne, razvijejo večje 
liste in poganjke, podaljša se jim rastna doba, 
plodovi so lepšega videza. Pridelki namakane 
zelenjave so tako lahko podvojeni ali celo potrojeni 
v primerjavi z nenamakano.

 

Učinek namakanja različnih kmetijskih kultur 
v poskusih na Dravsko-Ptujskem polju 
(Vir: KGZ Ptuj):

Vse kmetijske pridelovalce, ki se odločate za 
nakup namakalne opreme, vabimo, da v KZ 
Ptuj preverite pestro ponudbo namakalnih 
sistemov priznanih proizvajalcev PipeLife in 
Irrimec. Izbirate lahko med različnimi rolomati, 
cevnimi sistemi z razpršilci, oroševalci, pivot 
sistemi ter traktorskimi in motornimi črpalkami. 
Z veseljem vam bomo pomagali pri vaši izbiri.
   

 Valerija Kodrič Majcen, univ.dipl.ing.agr.

 

KULTURA 

Povprečni  

pridelek 

(kg/ha) 

Pridelek z  

namakanjem 

(kg/ha) 

RAZLIKA  

PRIDELKA 

(kg/ha) 

Pšenica 5.000 7.000 2.000 

Koruza-zrno 7.000 11.000 4.000 

Koruza-silaža 32.000 45.000 13.000 

Krompir 30.000 45.000 15.000 

Oljne buče 650 1.200 550 

Rdeča pesa 25.000 40.000 15.000 

Zelje 35.000 60.000 25.000 

Čebula 30.000 50.000 20.000 
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