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Delegati, upravni in nadzorni odbor KZ Ptuj ter vodstvo glede na nizko nadmorsko višino, zato nas je še toliko bolj 
zadruge smo se na strokovni ekskurziji dne 12.3.2013 zanimalo, kako deluje ter s čim se ukvarja zadruga in njeni 
odpravili na obisk v Kmetijsko zadrugo Metlika. člani. 
Na poti proti Metliki smo si v Laškem ogledali Pivovarno V KZ Metlika so nas pričakali gostitelji. Po prijaznem 
Laško in zgodovino njenega delovanja od začetka do sprejemu gospoda Ivana Kureta, predsednika KZ, s 
današnjih dni. V Laškem smo si ogledali tudi pivovarski sodelavci  smo se pri njih zadržali do poznega popoldneva. 
muzej. Pot smo nadaljevali preko Zidanega Mosta, Novega Med kosilom nam je predsednik predstavil zadrugo v vseh 
mesta, Bele Krajine do Metlike. Metlika leži med Gorjanci segmentih delovanja – od članstva, zaposlenih, panožnem 
na eni in Kolpo na drugi strani na nadmorski višini 170 m in delovanju, o prometu zadruge itd. Osnovna dejavnost 
sega do hrvaške meje. To območje je lahno gričevnat svet ne zadruge je enaka kot v ostalih splošnih zadrugah po 

Sloveniji, razen žitaric, pomemben del pa predstavlja 
proizvodnja grozdja in vina, saj imajo v lasti tudi vinograde. 
So tudi lastniki klavnice, iz katere oskrbujejo trgovine in 
restavracije z mesom v vseh večjih mestih po Sloveniji.  
Veliko pozornost posvečajo tudi združevanju, povezovanju 
in poslovnemu sodelovanju. Ogledali  smo si tudi vinsko klet 
in poskušali njihova vina.
Po končanem obisku v KZ Metlika smo pot nadaljevali v 
sosednjo vasico Soseska zidanica Drašiči, kjer smo si 
ogledali banko vina in prisluhnili namenu in pomenu le-
te v preteklosti in sedaj. Po tem ogledu smo v poznih 
večernih urah pot nadaljevali proti domu. 
Kljub turobnemu vremenu je potovanje do cilja in nazaj 
potekalo v prijetnem vzdušju in upam, da nam bo vsem 
ostalo v lepem spominu.

Marjan Hergan, predsednik UO

Za doseganje visokih in kakovostnih pridelkov koruze je prednost zatiranju plevelov po vzniku koruze. Uporabi talnih 
nujna zgodnja setev, pravočasno opravljena agrotehnična herbicidov se skušamo čim bolj izogniti, je pa ne 
opravila in zatiranje plevelov. prepovedujemo popolnoma.
Koruza je pri nas najpomembnejši člen kolobarja, zato je Če želimo talne herbicide uporabljati le občasno ali pa 
zatiranje plevelov eden od najpomembnejših tehnoloških popolnoma opustiti njihovo uporabo, moramo najprej 
ukrepov, saj ji pleveli jemljejo prostor, hranilne snovi in doseči, da zaloge semen na njivah padejo pod 50 000 semen 
vodo. na kvadratni meter do globine oranja. Le zmerne populacije 
Koruza ima dobro tekmovalno sposobnost proti plevelom le plevelov so obvladljive zgolj z uporabo herbicidov po 
v obdobju od vznika do trenutka, ko doseže višino približno vzniku. Drug pogoj za uspešno uporabo herbicidov zgolj po 
0,5 metra, zato ji moramo v tem času pri tekmovanju vzniku je, da opravimo zgodnjo setev v dobro pripravljeno, 
pomagati. Kemično zatiranje plevelov ima največji vpliv na izenačeno in enakomerno umrvljeno setvišče. Vznik koruze 
kakovost podtalnice in pitne vode. Izogibati se skušamo in plevelov mora biti hiter in čim bolj enakomeren. Herbicide 
uporabi aktivnih snovi, ki so preveč topne v vodi ali pa njihov uporabimo enkrat ob prvem valu vzniklih plevelov in 
razkroj poteka prepočasi in se zaradi tega pričnejo kopičiti v pozneje še enkrat za korekcijsko škropljenje, preden koruza 
tleh. Pri integriranem varstvu koruze pred pleveli dajemo prične zapirati medvrstni prostor in so še izpolnjeni pogoji 
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selektivnosti. Med obema aplikacijama herbicidov lahko potrebni za razvoj naravnih sovražnikov škodljivcev koruze. 
opravimo mehanično zatiranje plevelov. Pri takšnem Zmerna zapleveljenost izboljša pohodne lastnosti tal jeseni 
pristopu mora koruza medvrstni prostor zasenčiti konec prve ob spravilu, dodatno pa pleveli izčrpajo zaloge hranil 
dekade junija in doseči vsaj  70 cm višine. Po tem obdobju je (predvsem dušika ), ki bi se morda čez zimo izprale. (vir: 
tekmovalna sposobnost koruze ob primernem sklopu tako Tehnološka navodila IPL)                                                                                                                                                      
dobra, da pomoč s herbicidi ni potrebna. S stališča zatiranja 
plevelov je setev na večjo gostoto ( nad 10 rastlin na Marija Roškar, ing. agr.
kvadratni meter ) dobrodošla, vendar moramo pri tem 
upoštevati tudi razvoj bolezni. Kot rezultat zatiranja 
plevelov si ne želimo golih neporaslih tal, temveč zmerno 
zapleveljenje ( 10 do 20 oslabelih zakrnelih plevelov na 
kvadratni meter ). V takšnih razmerah ostanejo tla 
mikrobiološko aktivna in varovana pred erozijo. Pleveli so 
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