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V organizaciji Zadružne zveze Slovenije je  potekal že 44. 

tradicionalni letni posvet članov Zadružne zveze Slovenije. 

Namenoma je bil posvet imenovan z naslovom »Razvojni 

trendi kmetijstva in zadružništva« kot  zaključek  regijskih 

posvetov zadrug, ki zagotavljajo oskrbo prebivalstva s 

kakovostno domačo hrano ter skrbijo za obdelano in 

poseljeno podeželje. Peter Vrisk, predsednik zadružne 

zveze Slovenije,  je poudaril, da je zadružni sistem eden od 

stebrov stabilnosti v Sloveniji in  postaja vrednota tudi pri 

nas.  Posvet je osrednjo pozornost namenil razvojnim 

trendom na področju kmetijstva in podeželja, tako 

slovenskega kot evropskega, po letu 2020 in pogledu mladih 

o prihodnosti, s posebnim poudarkom na digitalizaciji 

kmetijstva in agroživilstva. Kmetije moramo spodbuditi k 

večji uporabi digitalnih orodij v proizvodnji in tehnologiji, 

saj s tem znižujemo stroške. Digitalizacijo moramo podpreti 

z ukrepi Programa razvoja podeželja.

Predsednik vlade dr. Miro Cerar je v svojem nagovoru 

poudaril, da je vsakoletni posvet prikaz in dokaz, kako 

močno je zadružništvo vpeto v pore slovenske družbe in 

kako močno tradicijo imajo v Sloveniji zadruge.  Poudaril je, 

da »zadružnice in zadružniki že preko 145 let pomembno 

sooblikujejo našo zeleno Slovenijo«. Zadružnice in 

zadružniki negujejo »tradicijo pionirjev zadružništva ter 

nadaljujejo s spoštovanjem temeljnih vrednot zadružništva, 

kot so poštenost, sodelovanje, socialna odgovornost in 

povezovanje«.   Zadružništvo je odraz skupnostne kulture 

Slovenk in Slovencev, saj je skrb za skupnost eno izmed 

najpomembnejših načel delovanja zadrug. Posebej je 

izpostavil priložnosti na področju turističnih in mladinskih 

zadrug, kjer  Slovenija potrebuje nov inovativen poslovni 

model  za angažiranje in povezavo vseh potencialov, ki jih 

premore lokalno okolje. Predsednik vlade je izpostavil tudi 

boj za zaščito slovenskega terana in da se zaveda 

pomembnosti zaščite terana za slovenskega kmeta, za 

slovenske vinarje ter za zadruge, ki teran pridelujejo. 

Obljubil je, da bo Slovenija storila vse, da zaščiti interese 

države in zavaruje slovenski teran.  Vlada Republike 

Slovenije verjame v koncept zadružništva, zato je 

zadružništvo opredelila kot eno od prednostnih strateških 

področij in zato ustanovila vladno projektno skupino za 

zadružništvo, katere namen je promocija idej zadružništva 

ter spodbujanja ustanavljanja zadrug na drugih področjih s 

prizadevanjem za lažje poslovanje zadrug v mednarodnem 

okolju  ter pripravo nabora ukrepov za lažje vključevanje 

zadrug v mednarodno poslovno okolje.  

Paul Gouveia, glavni svetovalec COPA COGECA in Pierluigi 
Londero iz Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj 

podeželja Evropske komisije sta podala obrise usmeritev skupne 

evropske kmetijske politike po letu 2020,  katere javna razprava 

se je že pričela in se bo zaključila s sklepnim zborovanjem 15. julija 

v Bruslju. 

Posveta so se udeležili in aktivno s prispevki  sodelovali tudi Mitja 

Brvar, predsednik Državnega sveta RS, mag. Dejan Židan, 

minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Slovenije, Tanja 

Strniša, državna sekretarka na MKGP, Timotej Šoos, vodja 

projekta Strategija razvoja Slovenije vlade RS za razvoj in 

evropsko kohezijsko politiko, dr. Rok Damjan, predsednik 

Zveze slovenske podeželske mladine, dr. Jože Podgoršek, varuh 

odnosov v verigi preskrbe s hrano, Marjeta Pintar, Kmetijski 

inštitut Slovenije in dr. Emil Erjavec, Biotehnična fakulteta 

Ljubljana.

Na posvetu so se letos predstavile zadruge Ptujsko – Ormoške in 

Prekmursko – Prleške regije in Vinske kleti Metlika. 44. posvet 

zadružnikov je vodil Marjan Hergan, podpredsednik Zadružne 

zveze Slovenije in predsednik Kmetijske zadruge Ptuj.  
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Dognojevanje  z dušikom

Pred nami je drugo dognojevanje z dušikom in pri 

tistih, ki ste prvo dognojevanje izvedli zgodaj, so 

rezultati lepo vidni na samem posevku žit. Pri prvem 

dognojevanju smo uporabili dušična gnojila s hitrim 

delovanjem(nitratna oblika), za drugo dognojevanje 

pa bomo uporabili dušična gnojila z daljšim 

delovanjem(amonijeva, amidna, amonijevo-nitratna). 

Proizvajalci mineralnih gnojil so pri vseh teh dušičnih 

gnojilih dodali še element žveplo, kar je zelo 

pomembno. Gnojila pod različnimi imeni ne 

vsebujejo enakega odstotka dušika oziroma žvepla, kar 

je potrebno paziti pri samih odmerkih gnojila.

Drugo dognojevanje opravimo, ko na rastlinah lahko 

otipamo eno do dve kolenci, oziroma ko so rastline 

visoke okoli 15 cm. Z drugim dognojevanjem 

vplivamo na  razvoj klaskov in cvetnih zasnov v 

klaskih. Za drugo dognojevanje ozimne pšenice se 

priporoča okvirni odmerek 40 do 60 kg N/ha,   za 

ozimni ječmen, rž in tritikalo pa za 10 kg nižji 

odmerek dušika, torej 30 do 50 kg N/ha. Višino 

odmerka določimo glede na odstotek dušika v 

posameznem gnojilu. Za določitev natančnejšega 

odmerka dušika za drugo dognojevanje si pomagamo z 

uporabo hitrega rastlinskega  nitratnega testa, ki 

temelji na koncentraciji nitratov v  rastlinskem soku 

bili rastlin.

Za dobro kakovost zrnja pšenice je pomembno tretje 

dognojevanje, ki ga opravimo v obdobju od začetka 

klasenja do cvetenja. S tretjim dognojevanjem 

podaljšamo nalivanje zrn, povečamo težo zrn in 

vsebnost  beljakovin. Za tretje dognojevanje se 

priporoča gnojenje s 30 do 50 kg N/ha oziroma 110 do 

180  kg KAN/ha. Namesto KAN-a lahko  uporabimo 

raztopino sečnine ali uree(46%N). Dognojevanje z 

raztopino sečnine je potrebno opraviti v oblačnem 

vremenu, da ne pride do ožiga listov in klasov.

Vemo, da je žveplo  element  kvalitete, zato ga je 

primerno uporabljati pri dognojevanju z dušikom. V 

poslovalnicah KZ  Ptuj imamo na zalogi dušična 

gnojila različnih proizvajalcev,  ki imajo že dodano 

žveplo. Lahko pa žveplo uporabljamo tudi v foliarni 

obliki.

Skozi rastno dobo žit lahko  uporabljamo tudi  

foliarna  gnojila  pa tudi stimulatorje rasti različnih  

proizvajalcev. Pri sami uporabi se ravnamo po 

njihovih  navodilih.

Varstvo posevkov pred pleveli

Vsi, ki v jeseni niste  opravili zaščite pred pleveli, to 

opravite takoj, ko bodo za to primerni vremenski 

pogoji , saj so pleveli že dobro razviti.  Plevele lahko 

zatremo  mehansko (česala) ali pa s kemičnimi  

pripravki- herbicidi,  pri  katerih moramo paziti na 

dovoljeno uporabo le teh. Posevke je potrebno pred 

samim tretiranjem temeljito pregledati in oceniti, 

kateri pleveli so prisotni v posevku. Če so prisotni 
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samo širokolistni pleveli, se odločimo za pripravek, ki 

deluje samo na širokolistne plevele. Ko pa so v posevku 

prisotni ozko in širokolistni pleveli, pa moramo 

uporabiti herbicid, ki deluje na obe vrsti plevela. Ta 

pripravek je tudi dražji, vendar ga je priporočljivo 

oziroma nujno uporabiti. Vsi  herbicidi niso za vse vrste 

ozimnih žit, zato je potrebno pred samo uporabo 

prebrati priloženo navodilo. Prav tako niso vsi 

dovoljeni na VVO (vodovarstvena območja) in je 

potrebna velika pozornost pri uporabi posameznih 

herbicidov. Pomembno je vedeti, da na večje plevele 

pripravki delujejo manj učinkovito, zato je potrebna 

uporaba herbicida ob pravem času.

Varstvo posevkov žit pred boleznimi in škodljivci

Rastlinske bolezni lahko močno vplivajo na kakovost in 

količino pridelanega zrnja. Najpogostejše bolezni 

pšenice so žitna pepelovka, fuzarioze, listna pegavost, 

rjava pegavost žitnih plev, lomljivost žitnih bili. 

Najpogostejše bolezni ječmena so žitna pepelovka, 

ječmenov listni ožig, ječmenova progavost, ječmenova 

mrežasta pegavost in ječmenova gola snet.

Med rastjo redno pregledujemo posevke in jih po 

potrebi poškropimo z ustreznimi pripravki. Posevke 

tretiramo običajno dvakrat glede na zdravstveno stanje 

posevka, pri intenzivnejši proizvodnji pšenice pa je že 

potrebna trikratna zaščita posevka. Med  škodljivci 

žitnih posevkov  je najbolj pogost žitni strgač. Proti 

ličinkam strgača in ušem tretiramo z ustreznimi 

insekticidi.

V letu 2016 in 2017 je prišlo na tržišče nekaj novih 

pripravkov za varstvo pred boleznimi predvsem za prvo 

zaščito ozimnih žit.  Za izvajalce KOPOP ukrepov na 

VVO je potrebno, da se morajo ravnati po navodilih o 

uporabi FFS na teh območjih. 

Pri sami nabavi oziroma nakupu FFS je zelo važno, da 

uporabniki FFS v poslovalnicah KZ PTUJ prodajalcem 

oziroma svetovalcem  povedo,  v katerem ukrepu je 

njihovo gospodarstvo in v katerem območju se nahaja.

Pri pridelavi žit sta gnojenje in varstvo pred pleveli, 

boleznimi in škodljivcih ena izmed najpomembnejših 

agrotehničnih ukrepov za doseganje visokega in 

kvalitetnega pridelka, zato vam v poslovalnicah KZ Ptuj 

nudimo vse, kar je potrebno za dober pridelek, po zelo 

ugodnih cenah, kakor tudi vso strokovno pomoč.

Zapisal: Rudi Meško ing. agr.  



	

	 		

	

	


