
Zadružna zveza Slovenije je  uspešno zakljuèila 36.tradicionalni 
posvet slovenskih zadružnikov v Portorožu, ki je potekal 10.in 
11.marca 2009. V delovno predsedstvo posveta  je bil soglasno 
izvoljen tudi predsednik Kmetijske zadruge g. Marjan Hergan.  
Osrednja tema dvodnevnega posveta je bila »zadružništvo kot 
priložnost v negotovih gospodarskih razmerah«. Aktualnim 
vsebinam posveta so prisluhnili številni udeleženci. Na posvetu so 
sodelovali ugledni slovenski strokovnjaki s podroèja kmetijstva in 
živilstva in visoki gostje Slovenije in tujine. Predsednik Zadružne 
zveze Slovenije Peter Vrisk je v nagovoru poudaril, da se 
zadružništvo uspešno prilagaja številnim gospodarskih in 
družbenim razmeram že veè kot 135 let. Kmetijska in gozdarske 
zadruge so glede na svojo osnovno poslanstvo sposobne 
prepreèevati in blažiti najbolj negativne uèinke krize in so lahko v 
negotovih gospodarskih razmerah pomemben partner številnim 
proizvajalcem. Zadruge prispevajo k izboljšanju gospodarskih in 
socialnih razmer, k skladnejšemu razvoju razliènih dejavnosti in 
regij, hkrati pa omogoèajo èlanom izboljšanje njihovega tržnega 
položaja in ohranjajo njihovo gospodarsko samostojnost. 
Izpostavil je kljuène probleme s katerimi se sreèujejo zadruge in 
podal kljuène usmeritve za v prihodnje.

Med številnimi uglednimi gosti iz politiènega in gospodarskega 
prostora sta udeležence posveta nagovorila predsednik Državnega 
sveta mag.Blaž Kavèiè in Franjo Boroviè, predsednik odbora 
Državnega zbora RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Kmetijski minister dr.Milan Pogaènik je poudaril, da se bo pomen 
zadružništva v razmerah globalne finanène gospodarske krize le še 
poveèeval. Zaradi majhnosti in razdrobljenosti slovenskih kmetij 
bo v prihodnje vse bolj pomembno, kako se bo kmetijstvo tržno 
organiziralo. Racionalna investicijska vlaganja in uèinkovito 
upravljanje s stroški na nivoju kmetije ter zadrug, uèinkovita 
povezanost v živilski verigi nacionalno organizirana živilsko 
predelovalna industrija in zavedanje potrošnikov o kakovosti in 
varnosti slovenskih proizvodov so edini možni odgovor na 
aktualna in bodoèe izzive kmetijstva, je poudaril minister. 
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LETNI POSVET ZADRUŽNIKOV

Alenka Ivanèiè

Ministrstvo podpira tudi nekatere druge pobude zadružne zveze 
za stimulativnejšo ureditev in izenaèevanje zadrug z ostalimi 
gospodarskimi družbami s podroèja ukrepov davène politike, 
izobraževanja, razvoja in promocije kmetijsko-živilskih 
izdelkov ter opredelitve odnosov v celotni produkcijski verigi.
Direktor COPA COGECA Paolo Gouvela, je predstavil 
delovanje COGECE in njeno vlogo pri razvoju poslovnih 
funkcij kmetijskih zadrug, zlasti zaradi sprememb skupne 
kmetijske politike. Izpostavil je pozitivne uèinke, ki jih 
omogoèajo zadruge svojim èlanom in širšemu okolju, predstavil 
primere uspešnega nastopanja zadrug na trgu ter primere dobrih 
praks pri upravljanju v zadrugah. Rezultati povezovanja 
zadružništva so rast proizvodnje, kapitala in dohodkov. Dobro 
organizirano zadružništvo lahko okrepi tudi pogajalsko moè 
pridelovalcev do trgovskega sektorja. 
Popoldanski del prvega dne posveta se je zaèel s predstavitvijo 
aktualnih ukrepov kmetijske politike, s poudarki povezanimi z 
gospodarsko krizo, pregledom reforme skupne kmetijske 
politike ter pripravo strategije kmetijstva, ki jih je prestavil 
Branko Ravnik, direktor Direktorata za kmetijstvo na 
kmetijskem ministrstvu. Sledila je predstavitev delovanja in 
aktivnosti Slovenskega regionalno razvojnega sklada ter 
finanènih virov sklada, ki jih lahko koristijo tudi zadruge. 
Predstavniki slovenske živilsko predelovalne industrije, ujete v 
premagovanje gospodarske krize, so zaokrožili delovni dan 
posveta.
Dušan Brejc, direktor Vinske družbe Slovenije je poudaril,, da so 
najveèje nevarnosti vinske panoge tehnološki zaostanki nove 
zahteve trgovcev, protialkoholni lobiji, padec porabe  vin v 
gostinstvu ter visoke dajatve. Za uspešno trženje slovenskih vin 
bo potrebno doloèiti prioritete in vloge pridelovalcev v prid 
mednarodnega trženja, prilagoditi slog vina, se specializirati v 
ponudbi, segmentirati kupce ter urediti nova pogodbena 
razmerja. Mesna veriga je ekonomsko najpomembnejši 
agroživilski kompleks, saj prireja mesa predstavlja 30% bruto 
vrednosti slovenske kmetijske proizvodnje.
Boris Jež, direktor GIZ Mesna industrije je povedal, da je 
slovenska mesno predelovalna industrija dosegla visoke 
standarde na podroèju prireje, veterinarsko sanitarnih pogojev v 
predelavi, zagotavlja visoko kakovost proizvodov, prehransko 
varnost, sledljivost ter izvornost. Za uspeh mesne industrije bo v 
prihodnje potrebe preuèiti  notranje rezerve, priložnosti v 
gradnji vertikalne verige z osredotoèenostjo na potrošniku, 
povezovanju, kolektivnih blagovnih znamkah, skupnem 
nastopu na trgu. Potrebno bi bilo urediti odnose s trgovino, 
vzpostaviti dobro sodelovanje z javnimi institucijami ter 
uèinkovito in smiselno prevzemanje EU zakonodaje. Ivana 
Valjevec, predsednica GIZ Mlekarstva Slovenije je 
predstavila aktualni položaj mleène panoge in odzive mleèno 
predelovalne industrije na nove razmere na trgu in finanèno 
krizo. 
Uvodna predstavite v drugega dne posveta je bila namenjena 
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predstavitvi delovanja nemškega Raiffeisnovega zadružnega 
sistema. Predsednik Nemške Reiffeisen zveze Manfred Nussel je 
spregovoril udeležencem tudi o tem, kako se s krizo spopadajo 
zadruge v Nemèiji in odgovore nemških Reiffeisnovih 
organizacij na nove izzive v kmetijstvu in zadružništvu. Ukrepe 
evropskih zadrug na negotove gospodarske razmere in 
spremenjeno poslovno okolje je predstavil dr.Gert van Dijk, 
predsednik COGECA. 
Poslovanje Deželne banke Slovenije, strategijo  razvoja, pogledi 
na prihodnost slovenskega zadružnega banèništva je predstavil 
mag. Štefan Belinger, predsednik uprave Deželne banke 
Slovenije. 
Posvet je zaokrožil z razmišljanji dr.Franc Avsec, ki je strnjeno 
predstavil odzive slovenskega zadružništva na razmere na trgu, 
izpostavil aktualno problematiko zadružništva, nakazal možne 
strategije nadaljnjega razvoja in njihovo uporabnost v zadružni 
praksi.

Uredniški odbor 

USTREZNO  IZVAJANJE   UKREPOV   PRI   
VARSTVU   RASTLIN

Pri pridelavi rastlin je zelo pomemben tehnološki ukrep varstvo 
rastlin pred pleveli, boleznimi in škodljivci.
Nepravilno izvajanje ukrepov varstva rastlin se kaže v 
kolièinskih in kakovostnih izgubah pridelkov, prekomernih 
ostankih fitofarmacevtskih sredstev v pridelkih, onesnaževanju 
vodnih virov in ogrožanju zdravja ljudi.
Zavedati se je potrebno, da so FFS namenjena zatiranju 
škodljivih organizmov, zaradi èesar smo uporabniki dolžni 
poskrbeti, da pri njihovi uporabi ne škodujemo neciljnim 
organizmom ter okolju.

Pri varstvu rastlin je pomembno  :
-    da uporabljamo fitofarmacevtska sredstva , ki so 

registrirana v Sloveniji
- FFS  moramo uporabljati v skladu z navodili za 

uporabo
- naprave za aplikacijo morajo biti ustrezno certificirane, 

redno vzdrževane in pregledane
- izvajalec ukrepov varstva rastlin mora biti ustrezno 

strokovno usposobljen in upoštevati ukrepe, ki vodijo 
do varnega in odgovornega ravnanja s FFS

- pri uporabi FFS v bližini voda je potrebno upoštevati 
varnostne pasove med obmoèjem škropljenja in vodno 
površino

Pri varni uporabi pripravkov za varstvo rastlin je potrebno 
upoštevati nekaj ukrepov.
Pred uporabo FFS je potrebno natanèno prebrati in dosledno 
upoštevati navodila za uporabo. To moramo storiti zaradi lastne 
varnosti kot tudi zaradi varne uporabe v posevku ali nasadu. 
Neupoštevanje navodil za uporabo lahko tudi pri najboljših 
pripravkih pripelje do stranskih uèinkov na kmetijske rastline ali 
do premajhnega uèinka na škodljive organizme.
Pravoèasno obvestiti èebelarje o namenu škropljenja in 
nevarnosti za èebele
S pripravki, ki so nevarni za èebele, ne smemo škropiti, ko so 
èebele prisotne ( v èasu cvetenja ). V èasu cvetenja kmetijskih 
rastlin in plevelov v trajnih nasadih ali ob robovih njiv moramo 
paziti tudi na èas škropljenja.
Èas škropljenja, èe je le možno, je najbolj primeren èas zjutraj 
ali zveèer. Izogibamo se škropljenju pri temperaturah višjih od 30 
°C. Ne škropimo , èe piha veter s hitrostjo veè kot 20 km/h.
Pri uporabi herbicidov se moramo zavedati, da tudi pri vetru 7 
km/h lahko zanese kapljice škropilne brozge do 100 m.
Izbrati in uporabiti je potrebno tudi ustrezno zašèitno 
opremo pri pripravi in uporabi škropilne brozge.
Najveèjo pozornost moramo varnosti nameniti tudi pripravi 
škropilne brozge, tehtanju oz. odmerjanju pripravkov za varstvo 

rastlin , polnjenju škropilnice in škropljenju samemu.
Obleèi je potrebno zašèitno delovno obleko, rokavice, škornje in 
pokrivalo. V navodilih za uporabo je potrebno preveriti ali je 
potrebna še dodatna zašèitna oprema ( maska ali oèala ).
Odmerki fitofarmacevtskih sredstev, ki so napisani na 
navodilih so potrjeni s strani Fitosanitarne uprave RS in so tisti, ki 
zagotavljajo v predpisanih kolièinah varstvo pred boleznimi, 
škodljivci ali pleveli . Obièajno so odmerki izraženi v kg/ha ali v 
l/ha, podani pa so lahko tudi v drugih enotah . Smiselno je, da po 
potrebi ob enem tretiranju hkrati uporabimo veè FFS, vendar pri 
tem moramo biti pozorni na združljivost sredstev, ki jih 
nameravamo uporabiti istoèasno.
Pri pripravi škropilne brozge je pomembno da vsak pripravek 
pred vlivanjem v rezervoar škropilnice raztopimo v posebnem 
vedru. Pomemben je vrstni red dodajanja pripravkov. Obièajno je 
pravilen naslednji vrstni red formulacij : 1)WP, 2)WG, 3)DG, 
4)SC, 5)EC. Nikakor niso možne vse kombinacije mešanja zato 
je potrebno obvezno prebrati priložena navodila za uporabo.
Ostankov škropilne brozge ne zlivamo v obcestne jarke , 
greznice…temveè z ustreznim preraèunom potreb pred uporabo 
FFS poskrbimo, da preostankov praktièno ne bo oziroma da 
minimalni preostanek škropilne brozge po konèani uporabi 
zmešamo z vodo v razmerju 1:10 ter s tem ponovno škropimo že 
škropljeno površino. 
Prazno embalažo ( popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano ), 
ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok 
uporabnosti, smo dolžni oddati pooblašèenemu zbiralcu.

Da bomo lažje doloèili primeren èas in izbrali ustrezno sredstvo 
za škropljenje, moramo redno spremljati zdravstveno stanje 
svojih posevkov in navodila opazovalno-napovedovalne službe.
Skladno z dobro kmetijsko prakso dajemo pri izbiri  FFS 
prednost kratkotrajnim, manj toksiènim ter ozko delujoèim 
pripravkom, ki nimajo dolgotrajnejših negativnih vplivov na 
neciljne organizme in okolje v širšem smislu.

Majda Babiè Horvat  ing.agr.

EVROPSKI  PARLAMENT  JE  SPREJEL  NOVE  
PREDPISE  GLEDE  RABE  IN  REGISTRACIJE  

FITOFARMACEVTSKIH  SREDSTEV

V zaèetku letošnjega leta so v Evropskem parlamentu sprejemali 
odloèitve glede sprememb na podroèju rabe fitofarmacevtskih 
sredstev (FFS) ter glede sprememb v  postopkih registracije 
novih aktivnih snovi. Cilj je zmanjšanje porabe klasiènih FFS na 
najnižjo možno raven, z uporabo ob pravem èasu in v pravih 
kolièinah, predvsem pa z uvajanjem novih pridelovalnih 
tehnologij.

Sprejeta je bila Direktiva o trajnostni rabi pesticidov, ki uvaja 
smernice integriranega varstva rastlin pred škodljivimi 
organizmi, ki spodbujajo uporabo nekemiènih metod varstva 
rastlin; prepovedano bo škropljenje z uporabo letal (ob doloèenih 
odstopanjih) in doloèena so obmoèja, kjer je uporaba pesticidov 
prepovedana.                           .
Predlog direktive predvideva tudi uvedbo zašèitnih pasov ob 
vodotokih, vodnih virih, cestah in železniških progah. Dosežen je 
dogovor glede zmanjšanja oziroma prepovedi uporabe 
pesticidov na obmoèjih, kot so javni parki, športna igrišèa, 
rekreacijska, šolska in otroška igrišèa ter v bližini javnih 
zdravstvenih ustanov (klinik, bolnišnic, centrov za rehabilitacijo, 
zdravilišè, domov za ostarele). V predlogu direktive so tudi 
pravila o usposabljanju prodajalcev in kupcev za uporabo 
pesticidov, o skladišèenju in o osvešèanju uporabnikov o 
nevarnostih pesticidov. Novo zakonodajo bodo morale èlanice 
zaèeti izvajati  leta 2011.

Nova Uredba o prometu s FFS, ki jo je odobril evropski 
parlament, doloèa, da bo registracija FFS odslej dvostopenjska. 
Na evropski ravni se bo izvajala registracija aktivnih snovi, ki so 
glavna sestavina pesticidov, na nacionalni ravni pa bodo 
registrirani fitofarmacevtski izdelki (pesticidi). Najbolj nevarne 

pesticide naj bi s trga umikali postopno, najkasneje v desetih letih. 
Na spisku snovi, ki bodo na podlagi novih kriterijev proglašene za 
neprimerne, je približno 20 aktivnih snovi. EU bo razdeljena na tri 
obmoèja registracije. Slovenija je, poleg Avstrije, Belgije, Èeške, 
Irske, Luksemburga, Madžarske, Nemèije, Poljske, Romunije, 
Slovaške in Velike Britanije, v t.i. »centru«. Države naj bi 
najkasneje v 4 mesecih po odobreni registraciji pesticida vzajemno 
priznale registracijo v svojem obmoèju, kjer so si podnebne in 
kmetijske razmere zelo podobne. Èlanice pa bodo obdržale 
možnost prepovedi prodaje doloèenega pesticida. Najbolj nevarne 
kemikalije (rakotvorne, z vplivom na razmnoževanje, 
genotoksiène,  bioakumulativne, toksiène ter aktivne snovi, ki so 
škodljive za èebele) bodo prepovedane.

V zvezi z omenjenimi novostmi se nam zastavlja veliko vprašanj, 
ki pa (zaenkrat) ostajajo brez odgovora. Kaj bodo storili 
pridelovalci, ko bodo, zaradi umika doloèenih aktivnih snovi s 

trga, pri zatiranju posameznih škodljivcev ali bolezni ostali 
praznih rok? Ali bo kemièna industrija sposobna dajati na trg nove 
aktivne snovi s tako hitrostjo, kot se bodo obstojeèe snovi umikale 
z njega?  Kako uspešni bodo pridelovalci v  integraciji novih 
pridelovalnih tehnologij, s katerimi bi slediti ciljem nove 
zakonodaje?  Novosti, ki jih predvidevajo sprejeti predpisi, ne 
bodo povzroèile sprememb kar èez noè. Doloèene ukrepe, ki jih 
Direktiva predvideva uvesti do leta 2014, pa v Sloveniji že 
izvajamo. Dejstvo je, da je ob vseh prepovedih in omejitvah 
potrebna zelo dobra, predvsem pa èim prejšnja širša 
organiziranost pridelovalcev, ki bodo le s preprièljivimi 
argumenti, predvsem o kakovosti svojih pridelkov, lahko 
vzpostavili enakopraven dialog s trgovci in potrošniki.  Pri tem 
ima s svojimi vzvodi zelo pomembno vlogo tudi država.

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

 Vir: Informacijska služba Evropskega parlamenta

AKCIJA  :

- KAN 27 %N       50/1  VR  
- UREA 46 % N    40/1  VR NPK 12-46-0 50/1  VR
- NPK 15-15-15     50/1  VR Kalijeva sol 60% 50/1  VR
- NPK 7-20-30       50/1  VR NPK 0-10-20 3% Mg               50/1  VR
- NPK 5-15-30       50/1  VR                 NPK 7-14-21 24% So3               25/1  VR
- FERDOLOMIT 40/1                 Multicare 5-10-25 40/1  VR
Cene so z DDV   8,5 %
ÈLANSKI POPUST            
Kolièinski popusti

MINERALNIH GNOJIL

OSTALA GNOJILA:

3 %

AKCIJSKA PRODAJA SEMENSKE KORUZE
NA ZALOGI SEMENA RAZLIÈNIH SEMENSKIH HIŠ PIONEER, AGROSAAT, SYNGENTA, 

SEMENARNA, KWS, BC, DEKALB

Boom efekt                                                  1 l                          

Boom efekt                                                  5 l                           

Boom efekt                                                25 l                               

Callisto                                                 250 ml                             

Callisto                                                        1 l                         

Dual Gold 960 EC                                       1 l                             

FrontierX2 (Pinus)                                       1 l                              

FrontierX2 (Pinus)                                       5 l                             

    10,30

     9,50

 9,30

 35,70

   127,00

 23,00

24,50

 24,10

Lumax 37,5 SE                                            1 l                            

Lumax 37,5 SE                                            5 l                             

Mustang 306 SE                                          5 l                           

Mustang 306 SE                                        20 l                           

Motivell (Pinus)                                         0,5 l                              

Motivell (Cinkarna)                                      1 l                            

Primextra TZ Gold 500 SC                          1 l                              

Primextra TZ Gold 500 SC                          5 l                             

  16,60

 15,80

   25,30

   24,70

28,00

  54,20

12,70

 12,10

Stomp 400 SC                                               1 l                         

Stomp 400 SC                                               5 l                          

Merlin 750 WG                                            0,5 kg                   

Merlin 750 WG                                          0,14 kg                     

Maister OD                                                    1 l                          

Maister OD                                                    5 l                      

Equip OD                                                       1 l                        

Equip OD                                                       5 l                          

 12,20

11,60

 138,30

 41,10

45,60

    43,40

  33,70

29,70

Tarot 25 WG                                                50 g                         

Harmony 75 WG                                        1 5 g                         

Amistar extra 280 SC                                     1 l                        

Amistar extra 280 SC                                     5 l                         

Lintur 70 WG                                             150 g                        

Lintur 70 WG                                                  1kg                       

Terano WG 62,5                                            1 kg                      

58,40

 16,40

 52,60

49,70

 12,60

68,60

 63,30

Pripravek                    Pakiranje            MPC        Pripravek                    Pakiranje          MPC        

MPC – cene so maloprodajne z 8,5 % ddv

AKCIJSKA PONUDBA ZAŠÈITNIH SREDSTEV

KMETIJSKE TRGOVINE SO ZALOŽENE TUDI S  
(SADIKE, SEMENA, LONÈKI, SPECIALNA GNOJILA, , VRTNO ORODJE, 

, , , ..)

PROGRAMOM ZA VRTIÈKARJE
ZEMLJA

KOSILNICE ZA TRATO GRMOVNICE RODUDENDRUMI BALKONSKE ROŽE

ÈE JE VAŠ PARTNER KZ PTUJ JE USPEH ZAGOTOVLJEN  !


