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Konec meseca januarja je v Benediktu  Zadružna zveza 
Slovenije organizirala regijski posvet  direktorjev zadrug,  
predsednikov in članov upravnih odborov ter predsednikov in 
članov nadzornih odborov zadrug ptujsko-ormoške, 
prekmursko-preleške in štajerske regije. Govorili so predvsem 
o ekonomskem položaju. Posveta se je udeležil tudi  minister za 
kmetijstvo Dejan Židan, ki je sicer reden gost regijskih 
posvetov in je prisotne seznanil z lanskoletnimi aktivnostmi 
ministrstva in plani za leto 2017, ukrepe kmetijske politike za 
letošnjo leto pa je predstavila generalna direktorica Direktorata 
za kmetijstvo Tadeja Kvas Majer. Pregled dela s področja 
zadružništva in Zadružne zveze Slovenije sta predstavila 
predsednik Peter Vrisk in Matjaž Podmiljšak. 

Govorili so  predvsem o ekonomskem položaju, ki se je v 
zadnjih dveh letih bistveno poslabšal zaradi padca cen 
kmetijskih pridelkov. Zadruge in zadružnike severovzhodne 
Slovenije je najprej močno prizadela kriza v prašičereji, zatem 
mlečna kriza in na koncu še močan padec cen žit. Ob 
zaostrenih pogojih gospodarjenja zadruge nimajo finančnih 
rezerv, s katerimi bi lahko kompenzirale izredne padce cen. 
Slovenske zadruge so v predpreteklem  letu ustvarile 336 
milijonov prihodkov. Zadruge, ki so poslovale pozitivno, so 
ustvarile 1.8 milijona evrov dobička. Izguba sedemnajstih 
zadrug pa znaša 8.3 milijona evrov – v letu prej je znašala samo 
2.2 milijona evrov. V deležu skupnih zadružnih prihodkov so 
pomurske zadruge ustvarile 40 milijonov prihodkov, zadruge 
ostalih treh regij pa 170 milijonov evrov. Negativni poslovni 
izidi niso vplivali na kapital zadrug, ki ostaja enak. Direktorji 
zadrug na posvetu niso govorili o kazalcih poslovanja v 
lanskem letu. Verjetno bo poslovni izid ugodnejši zaradi 
ugodnejših cenovnih gibanj v drugi polovici leta. 

Minister Židan se je najprej dotaknil nekaterih lanskoletnih 
aktivnosti ministrstva, v januarju in februarju letošnjega leta pa 
se  bo izplačal pretežni del subvencij, ki bodo kmetijam  
zagotovile  likvidnost, s tem pa možnost normalne priprave na 
spomladansko setev. V letošnjem letu bo iz progama razvoja 
podeželja na voljo 110 milijonov evrov, kar pa po  ministrovi 
oceni pomeni za približno 250 milijonov evrov novih investicij 
v kmetijstvu. 

Napovedal je spremembo pri zemljiški zakonodaji. Prioriteta 
ministrstva sta učinkovito upravljanje in večja dostopnost 
kmetijskih zemljišč mladim kmetom. Drugi pomembni cilj 
ministrstva je boj proti zaraščanju. V načrtu je revitalizacija 12 
tisoč hektar jev zaraščenih zemljišč. V ta namen je 

poenostavljen postopek za pridobitev sredstev. Kmetu ne bo 
več treba dokazovati opravljenih del z računi. Odločili so se za 
pavšalni način financiranja, kmet bo dobil tri tisoč evrov po 
hektarju. Pogoj za pridobitev sredstev je podpis pogodbe, v 
kateri se bo zavezal, da bo zemljišče obdeloval najmanj deset 
let. Do premika bi moralo priti tudi na malih kmetijah, saj bo v 
jeseni objavljen razpis zanje. V sadjarstvu sta cilja doseči 70-
odstotno pokritost sadovnjakov z zaščitnimi mrežami in 
povečati površine pod namakanjem.       

Ministrstvo pripravlja tudi reorganizacijo kmetijsko svetovalne 
službe. Ta bo še vedno v okviru kmetijsko-gozdarske zbornice, 
cilj te organizacije sta večja pretočnost in dostopnost znanja 
kmetom. Pomembno pa je tudi povezati vse znanje svetovalne 
službe z znanji na kmetijskih šolah in fakultetah. Minister se je 
dotaknil tudi trženja in kakovosti hrane. Kljub pomoči 
ministrstva kmetje in kmetijske organizacije še vedno ne 
izkoriščajo možnosti prodaje v javnih zavodih. Opozoril je, da  
se v  ponudbi javnim zavodom  ne more nastopati z dnevnimi 
povprečnimi cenami, ampak letnimi, ki ne omogočajo 
špekulativnih zaslužkov. 

Izrazil je zadovoljstvo s tem, da se je večina sektorjev 
medsebojno uskladila in začela promocijo izbrane kakovosti.  

Na koncu posveta so direktorji Semenarne Ljubljana, Deželne 
banke Slovenije ter ČZD Kmečki glas predstavili svoje družbe 
ter možnosti sodelovanja z zadrugami, predsednik ZZS Peter 
Vrisk pa je posvet zaključil s povabilom na letni posvet, ki bo 7. 
in 8. marca v Portorožu. 
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V pridelavi krompirja le zdravo seme zagotavlja predpogoj za 
visok in kakovosten pridelek.  Semenski krompir si je treba 
priskrbeti dovolj zgodaj, saj nekatere sorte, ki so najbolj iskane, 
do meseca marca že poidejo. Če semena pred saditvijo ne 
nakaljujete, ga je priporočljivo do saditve skladiščiti na 4°C in 
na primerni vlagi.

Zgodnejši pridelek krompirja lahko dosežemo z nakaljevanjem 
gomoljev pred saditvijo ter s pokrivanjem posevka s 
koprenastimi prekrivali. Pridelovalci zgodnega krompirja so 
seme prav gotovo že nabavili in ga sedaj nakaljujejo. Za 
nakaljevanje je značilno, da imajo nakaljeni gomolji zgodnejši 
in nekoliko nižji pridelek kot nenakaljeni. V postopku 
nakaljevanja gomolje krompirja izpostavimo določeni 
temperaturi, vlagi in osvetlitvi. Temperatura vpliva na hitrost 
rasti kalčkov. Pri temperaturi nakaljevanja 10 do 15°C poteka 
proces nakaljevanja počasneje, lahko tudi več kot mesec dni, iz 
gomolja požene večje število kaličev in rastlina ima pozneje več 
stebel ter tvori večje število nekoliko bolj drobnih gomoljev. Pri 
temperaturi nakaljevanja do 20°C pa poteka proces 
nakaljevanja hitro, iz gomolja požene manjše število kaličev in 

rastlina nato razvije manjše število stebel. Nekaj dni pred 
saditvijo je priporočljivo temperaturo nekoliko znižati, da ne 
pride do šoka, ko gomolje posadimo v razmeroma hladna tla. 
Zračna vlaga vpliva na izsušitev gomoljev, zato so zelo suhi 
prostori za nakaljevanje manj primerni. Najbolj primerna za 
nakaljevanje gomoljev je difuzna svetloba. Če je svetlobe 
premalo, so kaliči dolgi, etiolirani in krhki ter se radi odlomijo. 
Pravilno nakaljeni gomolji imajo zbite, do 1 cm dolge kalčke, ki 
so trdni in se ne lomijo.

Da boste v pestri ponudbi različnih sort semenskega krompirja izbrali pravo sorto glede na vaše potrebe in želje, 
pa tudi namen pridelave, naj vam bo v pomoč opis sort, ki vam jih nudimo v naših kmetijskih prodajalnah:

PRIDELAVA KROMPIRJA - 
PREDPOGOJ ZA DOBER PRIDELEK JE ZDRAVO SEME

Kalcij ima pomembno vlogo pri prehrani rastlin, ljudi in živali. 
V sami rastlinski proizvodnji ima v tleh zelo veliko vlogo kot 
element, ki regulira fizikalne, kemijske in biološke procese v 
tleh kot npr.:

·  zmanjšuje kislost tal

· povečuje dostopnost drugih hranil (npr. molibdena), 
oziroma zmanjšuje mobilnost hranil, ki v večjih količinah 
škodljivo delujejo na rodovitnost tal in rast rastlin (železo, 
aluminij, mangan).

·  izboljšuje strukturo tal 

·  spodbuja razgradnjo organskih snovi v tleh, posledično 
pa prihaja do sproščanja rastlinskih hranil. 

V sami rastlini pa je kalcij odgovoren za konstrukcijo celičnih 
sten in spodbujanje pravilnega razvoja rastlinskega tkiva. 
Pomemben je za razvoj mladih delov rastline kot so listi in 
steblo,  ima pa tudi  velik vpliv na tvorbo cvetnega prahu ter 
povečuje odpornost rastlin. Zato je zelo pomembno spremljati 
prisotnost kalcija v tleh preko kemijske analize tal iz katere bo 
razvidno v kako visokem odmerku naj dodamo kalcij v tla. Na 
tržišču so različna apnena gnojila za uravnavanje pH vrednosti 
tal. Imamo hitro delujoča, katera bomo uporabili pred setvijo 

oziroma v sam posevek glede na stanje posevka, ter počasi 
delujoča, ki jih uporabljamo v večjih količinah za izboljšanje- 
dvigovanje pH vrednosti v tleh.

V poletnih vročini je kalcij rastlini preko korenin težko 
dostopen, zato ga je potrebno poleti rastlini dodajati foliarno 
preko listov.

Pomanjkanje kalcija prepoznamo po nagubanih in navzgor 
zavihanih robovih listov, klorozi in nekrozi najmlajših vršičkov 
in listkov.

Letošnja zima je zelo  neugodna za posevke ozimnih žit. 
Večina žit je v zelo slabem stanju, zato je potrebno posevke  
temeljito pregledati in se odločiti o naslednjih agrotehnični 
ukrepih. Tisti, ki v jeseni niste izvedli osnovnega gnojenja, to 
izvedite takoj ko bo mogoče z NPK gnojili ki po možnosti 
vsebujejo tudi element žveplo (S). Če pa so v posevku vidni 
znaki pomanjkanja kalcija, posevek čimprej pognojimo z 
apnenimi gnojili, ki imajo zraven kalcija dodano še žveplo. 
Na tržišču pa so tudi granulirani biostimulatorji z dodanim 
žveplom, ki spodbujajo rast in optimirajo gnojenje. Vsa 
omenjena sredstva uporabite v predpisanih odmerkih.

Pri prvem dognojevanju z dušičnimi gnojili pa bo verjetno 
potrebno odmerek dušika nekoliko povečati kot običajno 
glede na stanje posevka. Gnojenje opravimo takoj, ko nam 
vremenske razmere dopuščajo uporabo dušičnih gnojil. V 
prodaji imamo tudi dušična gnojila z dodanim žveplom. Na 
tržišču so gnojila različnih proizvajalcev pod različnimi 
komercialnimi imeni, zato je dobro vedeti v kateri obliki in v 
kakšnem odstotku je zastopan dušik (nitratna, amonijska ali 
amidna).

Vsa omenjena gnojila kot  tudi vsa dodatna strokovna 
pomoč, so na voljo v poslovalnicah KZ Ptuj.

Zapisal, Rudi Meško ing. agr.

Pomen KALCIJA (Ca) 
v prehrani rastlin in oskrba ozimnih žit
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