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Zadruge so v svetu združene v Mednarodno zadružno zvezo Zadružno gibanje se je na prelomu 20. stoletja okrepilo in v 
(International Co-operative Allianca ICA) in vsako prvo Krekovem času preraslo v množično gibanje. Nastalo je več 
soboto v juliju praznujejo mednarodni dan zadrug in poslovnih in revizijskih zadružnih zvez, leta 1903 tudi 
mednarodni zadružni dan Združenih narodov . Namen Zadružna zveza v Ljubljani. Po prvi svetovni vojni je razvoj 
mednarodnega zadružnega dne, ki ga zadruge praznujemo  je zadružništva zastal, leta po drugi svetovni vojni pa so zadruge 
poudariti vlogo in pomen zadrug in zadružništva kot vzora sicer postale opora državnemu gospodarstvu, vendar 
mednarodne solidarnosti, ekonomske učinkovitosti in kolektivizacija kmetijstva s kmečkimi zadrugami ni uspela. 
enakosti. Mednarodna zadružna zveza promovira zadruge in Leta 1972 so kmetijske in gozdarske organizacije zopet 
zadružništvo,  osvešča javnost o zadružnem gibanju na ustanovile Zadružno zvezo Slovenije, nov Zakon o zadrugah 
lokalnem, državnem in mednarodnem nivoju in prispevku pa je bil sprejet leta 1992 (z nekaj spremembami kasneje).
zadrug v gospodarskem in socialnem razvoju.

V Sloveniji je registriranih 355 zadrug, ki delujejo na različnih 
Letošnji 91. mednarodni  zadružni praznik in 19. Mednarodni  področjih, od tega je ena petina kmetijskih zadrug (73). 
dan Združenih narodov se je odvijal na temo »Zadružna Dejavnost kmetijskih zadrug je usmerjena v odkup kmetijskih 
podjetja ostajajo močna v času krize«. V sporočilu ob proizvodov (mleka, grozdja, krompirja, klavnega goveda, 
mednarodnem zadružnem dnevu ICA je zveza pozvala vrtnin, žita lesa, hmelja …. ), nadgrajena pa je s trgovanjem z 
zadruge po svetu, da proslavijo zadružni dan in zgodovino mešanim blagom, ki oskrbuje podeželsko prebivalstvo z 
zadružnega gibanja in še posebej poudarijo zadružna podjetja repromaterialom, fitofarmacevtskimi sredstvi, semeni, 
v številnih državah po svetu in številnih dejavnostih v iskanju mineralnimi gnojili in močnimi krmili. Slovenske zadruge 
reševanja globalne krize. imajo v lastni več kot 350 trgovin, prek katerih oskrbujejo 

podeželje ter prispevajo k njegovi ohranitvi in poseljenosti, saj 
Zadruge so uspešna podjetja, ki temeljijo na zadružnih zaposlujejo okrog 3 tisoč ljudi.  Kmetijske in gozdarske 
vrednotah in načelih, kot so samopomoč, demokratičnost, zadruge, članice Zadružne zveze Slovenije, delujejo v 14 
enakopravnost, pravičnost in solidarnost ter  v lasti in slovenskih regijah in povezujejo 16 tisoč članov in 3 tisoč 
demokratičnem upravljanju svoji članov.  Podjetja zaposlenih, ki letno ustvarijo 700 milijonov evrov prihodkov 
organizirana po zadružnih načelih, ob trdnem prepričanju v ali 86 odstotkov vseh, ki jih ustvarijo zadruge v Sloveniji. 
etična načela odprtosti, poštenosti, družbene odgovornosti in 
skrbi za druge prispevajo k odpravi revščine, ustvarjanju V času svetovne gospodarske  in finančne krize zaradi katere 
novih delovnih mest in socialni intergraciji. Zadruge delujejo propadajo številna podjetja, delavci izgubljajo delo in so 
v vseh regijah sveta in v vseh sektorjih, od kmetijstva, spodkopane temeljne moralne vrednote, je zadružništvo tisto 
bančništva, zdravstva, sociale ….. in povezujejo milijardo ki že stoletja deluje po istih načelih demokratičnosti in 
članov in zaposlujejo 100 milijonov ali za petino več ljudi kot solidarnosti v skrbi za skupnost, prostovoljnost,  pravičnost in  
vse svetovne multinacionalke skupaj.  je zagotovo eno od možnih poti v boljšo družbo. 
V ZDA in Nemčiji je član zadruge vsak četrti prebivalec, na 
Japonskem in Norveškem  vsak tretji, na Finskem pa je več kot Ob letošnjem Mednarodnem dnevu zadružništva je prav, da se 
polovica prebivalstva včlanjenih v skupino potrošniških ozremo na storjeno v preteklost z ciljem da izkoristimo 
zadrug. V EU na področju bančništva deluje 58.225 zadrug z prednosti zadružništva glede na tradicijo, znanje, 
več kot 44 milijonov članov z skoraj 700 tisoč zaposlenimi, infrastrukturo,  lojalno članstvo in si prizadevamo v smeri 
potrošniki so povezani v 4416 zadrug s skoraj 450 tisoč združevanja zadrug in enotnega nastopanja zato  da bosta 
zaposlenimi in 33 milijonov članov, na proizvodnem področju slovenski kmet in živilska industrija preživela, prebivalcem 
pa deluje v EU 70.870 zadrug s skoraj 8 milijonov članov in pa bo posledično zagotovljena večja prehranska varnost.
1,2 milijona zaposlenimi.  

Začetki slovenskega zadružništva segajo v drugo polovico 19. 
stoletja, ko so se na Gorenjskem začele ustanavljati sirarske 
družbe, nato so leta 1872 v Ljutomeru ustanovili prvo kreditno 
zadrugo in leta 1883 na pobudo Mihaela Vošnjaka v Celju še Uredniški odbor
Zvezo slovenskih posojilnic kot prvo zadružno zvezo pri nas.  

Vir: http://www.zadruzna-zveza.si
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KMETIJSKO-STROKOVNI NASVETISTRNIŠČNI DOSEVKI

Po žetvi žit in spravilu zgodnjega krompirja lahko na dosevki. Ti so izredno dobre ugodilke v kolobarju, saj 
njive posejemo različne dosevke. Setev strniščnih nadzemni del posevka dobro varuje tla pred 
dosevkov ima v njivskem kolobarju več prednosti: vremenskimi vplivi, gosti koreninski splet pa bogati 
razširimo kolobar, v poletnem času se izognemo tla s humusom in ustvarjajo bogato grudičasto 
propadanju strukture tal zaradi vročine in poletnih strukturo tal. Med dosevki ki jih lahko sejemo za 
neviht, pridelamo dodatno krmo za živino in pridelavo krme so predvsem mnogocvetna ljulka, 
preprečujemo razmnoževanje bolezni in škodljivcev. inkarnatka, aleksandrijska in perzijska detelja, 
Strniščni dosevki so dobrodošli za krmo in za zeleni grašljinka, sudanska trava in enoletne travno - 
podor, kar je še posebej priporočljivo za njive, na deteljne mešanice. Strniščni dosevki za zeleni podor 
katerih ne zaoravamo hlevskega gnoja. Brez so rastline, ki v kratkem času naredijo veliko 
vnašanja organske mase v tla, se tla zbijejo in nadzemne in podzemne mase, ker pa so občutljivi na 
dostopnost hranil za rastline je manjša. S setvijo nizke temperature ( mraz ), v naslednjem letu ne 
dosevkov zmanjšamo zapleveljenost, izboljšamo predstavljajo problema v posejani kulturi kot plevel. 
zračnost tal ter bilanco humusa, zmanjšamo Tla obogatijo s humosom, nekatere vrste dosevkov 
negativne vplive dežja, sonca in vetra na strukturo tal, pa imajo tudi protinematodno delovanje ( 
preprečimo izpiranje hranil ( dušika ) v podtalje, preprečujejo pojav nematod ). Dosevki ki jih sejemo 
izboljšamo krmno bilanco na kmetiji, čebelam po spravilu glavnih posevkov, morajo imeti hiter 
omogočimo bogato pašo v jesenskih mesecih, razvoj in dobro prenašati neugodne rastne razmere.
polepšamo izgled krajine, možna je direktna setev Zelo pomembna je izbira samega dosevka, pri kateri 
glavnega posevka. upoštevamo namen uporabe, čas setve, lastnosti 

posameznega dosevka in kar je zelo pomembno, da 
Na poljedelsko - živinorejskih kmetijah, kjer je nam ne povzroči negativnih vplivov ( prenos bolezni, 
potreba po krmi večja, imajo prednost strniščni krmni škodljivcev ) v kolobarju.

Za zaključna škropljenja proti škrlupu na sadnem V vinogradih je mogoče uporabiti bakrove pripravke. 
drevju dajemo prednost fungicidom, ki imajo dobro Na aromatičnih sortah (npr: Sauvignon) po nekaterih 
delovanje na skladiščni škrlup in ostale skladiščne podatkih iz strokovne literature lahko pri uporabi 
bolezni. Uporabite lahko: Thiram 80 WG, Merpan 50 bakrovih pripravkov za zaključna škropljenja prihaja 
WP, Zato 50 WG, Zato plus ali Bellis. Paziti je do vpliva na arome. Zato lahko namesto bakrovih 
potrebno na karenco uporabljenih sredstev, zato izbor pripravkov uporabite pripravke, ki imajo kratko 
sredstev prilagodite času zorenja jabolk. Prav tako je karenčno dobo kot so: Electis 75 WG, Mildicut, 
potrebno škropljenje proti jabolčnemu zavijaču, kjer Quadris, Dithane M 45, Manfil 75, Manfil 80 WP, 
se še le ta v večjem številu lovi na feromonske vabe. Pinozeb 75 DG. Za zatiranje oidija so primerni 
Za ta namen lahko uporabite pripravke: Coragen, pripravki na osnovi močljivega žvepla. Prav tako je 
Affirm ali Steward. čas za uporabo botriticidov proti sivi grozdni plesni – 

botritisu. Uporabite lahko: Switch 62,5 WG, Teldor 
SC 500, Mythos, Pyrus, Botector, Cantus WG.

Vedno bolj suho podnebje nas sili, da sejemo rastline, Ob izbiri zanjo primernih tal ter pravilnih 
ki suho in toplo vreme lažje prenašajo. Lucerna je agrotehničnih ukrepih, bomo tako doma pridelali 
kraljica krmnih rastlin. Glede na strukturo tal, lucerna precejšnje količine kvalitetne beljakovinske krme.
najbolje uspeva na srednje težkih tleh. Tla morajo 
bito globoka z dobrim zračnim, vodnim in tudi Alenka Rožman univ.dipl.ing.kmet.
toplotnim režimom. Zelo težko prenaša močno 
glinena in zbita tla, a še težje peščena tla, ki so močno 
prepustna za vodo. Lucerni, tako kot vsem 
metuljnicam, ne ugajajo preveč kisla tla. Najbolje 
uspeva na tleh s pH od 6,0 do 7,0.

Za svojo rast potrebuje lucerna veliko hranilnih 
snovi. Ob setvi pognojimo s 40 do 60 kg dušika 
(N)/ha in z 80 do 100 kg fosforja (P2O5)/ha ter 120 do 
140 kg kalija (K2O)/ha, če so tla na osnovi kemične 
analize dobro preskrbljena. Za uspešnejšo rast 
lucerne je priporočljivo v kislejših tleh tudi gnojenje 
z borom in molibdenom. 

Setev lucerne lahko opravimo zgodaj spomladi (15. 
marec do 15. april), da se še dobro ukorenini pred 
poletno sušo,  ali pozno poleti oz. zgodaj jeseni (15. 
avgust do 15. september), da se ukorenini do zime. 
Lucerne sejemo v čisti setvi 25 do 30 kg/ha. 

Posevek Čas setve 
Setvena 
norma Značilnosti 

Lucerna 
julij – avgust    

  ( marec-april ) 
30-35 kg / 
ha 

kraljica med 
deteljami 
primerna za 
lahka tla 

Mnogocvetna 
ljuljka 

julij-sredina 
septembra 

40-50 kg / 
ha 

setev na srednje 
težkih in težkih 
tleh 

Inkarnatka 
avgust-sredina 

sept. 
25-30 kg / 
ha 

veliki pridelki 
zgodaj spomladi 

Grašljinka 
julij-sredina 
septembra 60 kg / ha 

mešanica oz. 
grašice 
inkarnatke in 
mnog.ljulke 

Črna detelja 
julij-avgust         

( marec-april ) 
30-35 kg / 
ha 

setev na srednje 
težkih in težkih 
tleh 

Krmni ohrovt junij-julij 4-5 kg / ha 

dobro prenaša 
nizke temp. za 
krmo pozno v 
jeseni 

Trpežna 
ljuljka 

avgust-sredina 
sept. 

30-40 kg / 
ha 

dobro prenaša 
gaženje 

Pasja trava 

avgust-sredina 
sept.                    

( marec-april ) 
20-22 kg / 
ha 

primerna za 
lahka tla 

Krmna 
ogrščica julij-september 

10-15 kg / 
ha 

bogata 
beljakovinska 
krma 

Bela detelja 
julij-avgust         

( marec-april ) 
10-15 kg / 
ha 

dobro prenaša 
gaženje v 
mešanici s 
travami 

 

Posevek Čas setve 
Setvena 
norma Značilnosti 

Sudanska trava junij-julij 
20-30 kg 
/ha 

za izrazito sušna 
in topla rastišča 

Proso maj-avgust 
30-40 kg / 
ha 

za sušna 
območja 

Facelija junij-avgust 

10-15 kg/ 

ha 

odlična čebelja 

paša 

Ajda 

sredina 

maja-avgust 

70-80 kg / 

ha 

odlična čebelja 

paša 

Oljna redkev julij-avgust 

25-30 kg / 

ha 

velik pridelek 

org. mase 

Bela gorjušica julij-avgust 

20-25 kg / 

ha 

protinematodno 

delovanje 
Perzijska 

detelja julij 

18-20 kg / 

ha 

v mešanici z 

ljuljko 
Aleksandrijska 

detelja 

maj-sredine 

avgusta 

25-30 kg / 

ha 

v mešanici z 

ljuljko 

Strniščna repa julij 

3-5 kg / 

ha 

odporna na 

nizke temp. 

 

Prezimni dosevki Neprezimni dosevki

Št. UKREP PREDVIDENA OBJAVA 

121 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe namenjene 
mladim prevzemnikom kmetij 

avgust 2013 

311  Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti avgust 2013 

123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za 

gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode 
– prva stopnja predelave lesa 

september 2013 

 

Predvidene objave razpisov: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe 1. In 3. osi PRP 2007-2013 do septembra 2013:

Povzeto iz: RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Ljubljana

Lucerna

Marija Roškar ing. agr.

Varstvo sadnega drevja in vinogradov
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