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Način povezovanja, za katerega se zavestno in prostovoljno Župan občine Pesnica Venčeslav Senekovič je pozdravil 

odločate vi, kmetovalci, je v našem slovenskem prostoru odločitev o novi investiciji in dejal, da je s selitvijo na to  

skoraj nekaj izjemnega - enkratnega. In ta enkratnost je med lokacijo Poslovni  center zaokrožen z celovitejšo ponudbo 

organi upravljanja v Kmetijski zadrugi Ptuj zapisana zelo prebivalcem Pesnice in tudi drugim krajanom.

visoko med njihovimi cilji. Sodelovanje je zato nedvomno 

najpomembnejša vrednota prostora v katerem živimo. Direktor KZ Ptuj ni skrival zadovoljstva ob novi pridobitvi. 

Področne zadruge imate v tem delu posebno vlogo. Dobro Povedal je, da je potrebno skrbno izdelati plane za vsako 

sodelovanje nudi dodatne priložnosti za dvig kakovosti leto vnaprej. Veliko skrbnosti, znanja in  truda je potrebno 

življenja ljudi. vložiti, da se zastavljeni cilji realizirajo. Investicija nakupa 

prodajalne v Pesnici za letošnje leto ni bila v planu, pa 

V četrtek 19. novembra 2015 je bila v Pesnici pri vendar je zadruga zaradi nepredvidenih dogodkov to 

Mariboru otvoritev nove kmetijske trgovine. Do investicijo realizirala.

letošnjega oktobra je bila Kmetijska zadruga Ptuj najemnik 

prostorov na drugi lokaciji. V letošnjem letu so se zadeve Tudi  Aleš Viher iz Deželne banke Slovenije je pohvalil 

začele nekoliko spreminjati in sprejeta je bila odločitev, da selitev in nakup prostorov ter zaželel veliko pozitivnega 

se kmetijska prodajalna v Pesnici preseli na novo lokacijo, v sodelovanja.

nove prostore. Te nove, sodobne in funkcionalne prostore 

je  Kmetijska zadruga Ptuj odkupila. Otvoritvi so 

prisostvovali kmetovalci in potrošniki območja PZ Pesnica, 

predsednik UO Marjan Hergan, predsednik NO Ivan  

Svržnjak, predsednik PZ Pesnica Ivan Dreier, člani UO in 

NO KZ Ptuj in PZ Pesnica, direktor KZ Ptuj Marjan 

Janžekovič, župan občine Pesnica Venčeslav Senekovič, 

direktor Deželne banke Slovenije za Podravje Aleš Viher in 

zaposleni KZ Ptuj.

Otvoritev je vodil predsednik zadruge Marjan Hergan. V 

uvodu je povedal, kako pomembno vlogo imajo investicije 

pri ohranjanju sodelovanja in preživetja v današnjih, vse 
Naši skupni projekti oblikujejo pomemben mozaik 

težjih časih. Pohvalil je veliko aktivnost vseh kmetovalcev in 
povezav. Včasih lahko vaše drobne spodbude 

strank, ki se poslužujejo različnih oblik sodelovanja z 
pomenijo velike premike na naših skupnih poteh. S 

zadrugo (prodaja mleka, živine, poljščin in pa nakupa 
skupnimi projekti širimo ravnovesje, gradimo dobre 

različnega repromateriala).
odnose in obenem ohranjamo identiteto slehernega 

Predsednik Področne zadruge Pesnica Ivan Dreier se je 
izmed nas.

zahvalil organom upravljanja KZ Ptuj, da so prisluhnili 

potrebam, ki so se porajale na področju Pesnice in se 
Uredniški odbor

odločili za selitev trgovine v nove prostore ter se nadalje 

odločili tudi za nakup le teh.
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Sajenje sadnega drevja opravimo v času zimskega Nasveti za sajenje posameznih sadnih vrst:
mirovanja. Pri nas je ta čas omejen od konca oktobra do Ne sadimo jih na mesta, kjer so rasle že prej.
konca aprila. Pozimi, ko je zemlja zmrznjena, ne 
sadimo. Malina, ribez
Jesensko sajenje ugodno vpliva na razvoj korenin in Sadimo jih v zračna in humusna tla. Če jih bomo sadili 
rastline bolje prenašajo presajanje. Sadne rastline, ki so na težja tla, je priporočljivo sajenje na greben. Sadike 
bolj občutljive na mraz, je bolje posaditi spomladi. posadimo približno 5 cm globje kot so rasle v lončku. 
Mesto sajenja določimo po opazovanju okolice. Če Po sajenju jih prikrajšamo na cca15 cm višine. 
želena sadna vrsta raste oz. rodi v okolici, potem Aktinidija (kivi)
upravičeno pričakujemo, da bo rodila tudi pri nas . Ko jo posadimo, jo obvezno prikrajšamo na 2 do 3 
Velikost jame je odvisna od sadne vrste  in  kakovosti očesa (bo spomladi močneje odgnala).
zemlje. Prvo leto po sajenju jo zaščitimo pred pozebo 
Premer jame, ki naj ima obliko kroga, naj bo približno (posebna koprena za sadna drevesa).
1m, globina pa okrog 40 cm. Ločimo zgornjo plast Ameriška borovnica
(travno rušo) in spodnjo plast, ki jo ob sajenju Borovnice posadimo do 5 cm globje, kot so rasle v 
nadomestimo z  rodovitnejšo. loncu. Pri sajenju uporabimo mešanico zemlje in šote. 

Pred sajenjem zemljo zalijemo in sadiko dobro 
Osnovni napotki za sajenje sadnega drevja : stisnemo v tla. Rastlino večkrat zalivamo. Okrog 
1. Prekopljemo zemljo na dnu jame. rastline naredimo zastirko (iglice iglavcev ali žagovino 
2. V dno zapičimo kol, ob katerega bomo privezali iglavcev do debeline cca 10 cm, s tem zavremo razvoj 

sadiko. plevelov in zagotovimo vlažnost tal). Če so zime suhe, 
3. Na dno jame damo prekopano travno rušo, ki ji sadike zalivamo, a pazimo na količino zalivanja (ne 

dodamo do 0,5kg mineralnega gnojila za eno preveč).
sadiko. Gnojilo naj ne vsebuje dušika. Breskve  

4. Dno jame zasujemo toliko, da bo višina cepljenega Moramo jih prikrajšati takoj po sajenju, da bodo 
mesta po sajenju 5 cm nad nivojem roba jame oz. spomladi močneje odgnale.
nad tlemi. Fige

5. Vstavimo zaščitno mrežo proti voluharju in v njo Načeloma  sadimo spomladi, če jih posadimo jeseni, jih 
sadiko,  ki ji enakomerno razporedimo korenine. dobro zaščitimo pred zmrzaljo.

6. Enakomerno zasipavamo jamo z dobro zemljo Posadimo odpornejšo sorto, ki je primerna za celinsko 
zunaj in znotraj mreže (pri koreninah naj bo čim Slovenijo – Štajersko figo, ki je bolj odporna na zimske 
boljša zemlja, obogatena s humusom) in jo sproti nizke temperature.
večkrat rahlo pohodimo.

7. Zemlje nasujemo do višine 10-15 cm pod vrhom Zaščita pred divjadjo:
jame in mrežo zgoraj stisnemo do in okoli debla. Sadike, posajene zunaj ograde, obvezno zaščitimo pred 
Sadiko privežemo h kolu, ki naj bo na senčni divjadjo,  najboljše z žično mrežo (ne sme se zajedati v 
strani, vez na sadiki naj bo više kot na kolu. deblo).

8. Vrh sadike skrajšamo za tretjino. Tukaj bo zrasel 
nov vrh in nova etaža. Zaščita pred pozebo:

9. Na koncu sadiko zalijemo. Za zaščito pred zimsko pozebo in vetrom uporabimo 
materiale kot so zimska koprena, kokosove tkanine, 
vreče iz jute.... 
Uporaba naravnih materialov je najprijaznejša. 
Uporabimo lahko  koruznico, smrečje, slamo. Te lahko 
pozneje uporabimo kot zastirko in je koristna kot 
dodatno gnojilo, ko le ta propade v humus.

V kmetijskih trgovinah zadruge Ptuj vam 
ponujamo široko ponudbo sadik sadnega drevja 
po konkurenčnih cenah.
Naši zaposleni vam bodo z veseljem  svetovali pri 
izbiri in navodilih za sajenje. 

Ing. agr. Danica Perger
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