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LE S SPOŠTOVANJEM DRUG DRUGEGA, 
S SPOŠTOVANJEM ZADRUŽNE ZAKONODAJE IN SKUPNIM 

POSLOVNIM SODELOVANJEM SMO LAHKO USPEŠNI

Tako kot vsako leto smo tudi letos, 20. aprila 2017, na 
rednem občnem zboru predstavili in potrdili rezultate 
dela v minulem letu 2016 ter potrdili plan za leto 2017.  
Na občnem zboru smo še enkrat prisluhnili 
dogajanjem v minulem letu in sicer:
 - kako smo delali na področju kmetijske 

proizvodnje in trgovinske dejavnosti,
 -  o finančnih učinkih in zaključnem računu
 -  o gospodarskem načrtu za leto 2017 
 - o lastninskih deležih kapitala na živilsko-

predelovalnem in monetarnem področju
 -  o hčerinskih podjetjih v KZ Ptuj 
 -  opravili smo tudi volitve vseh organov v KZ 

Ptuj za naslednja 4 leta
 -  informirani smo bili tudi o delovanju 

Zadružne zveze Slovenije, ki združuje DBS, 
Kmečki glas in Semenarno Ljubljana.

Poslovno leto 2016 nam je priklicalo kar nekaj 
neprijetnih dogajanj. Ni nam prizanesla narava, žled, 
zmrzal, v primarni proizvodnji doseženi cenovno nižji 
izpleni in manj prihodkov na določenih kulturah v 
jesenskem delu spravila, cenovno pa v trgovskem delu 
temu ni tako. S tem pa posledično tudi padec kupne 
moči, vse to pa je rezultiralo na nedoseganje 

zastavljenih ciljev, na kmetijah in tudi v zadrugi, 
zadanih za leto 2016. 
Vzpodbudno pa je, da smo še zmeraj v okvirih skupne 
kmetijske politike do leta 2020, ki prinaša nove okoljske 
predpise, kjer se kmetje moramo videti, v nekem delu 
pa tudi zadruge. Še vedno ni dosežen kodeks dobrih 
poslovnih praks med deležniki ne glede na trgovsko 
verigo, ker še ni docela zaživela in še vedno ni urejena 
plačilna disciplina. 

V KZ Ptuj že vseskozi poskušamo in iščemo poslovno 
sodelovanje med zadrugami. V letu 2004 smo prevzeli 
bivšo KZ Korena in zatem bivšo KZ Pesnica. V letu 
2014 pa še dejavnost bivše KZ Ormož. S temi 
povezavami in prevzemi pa smo povečali lastno 
eksistenčnost in lahko govorimo o uspešnih 
prevzemih. Včasih pa pride do sodelovanja, ko je že 
prepozno za obstoj neke zadruge. 

Po vsem tem, če se vrnem na rezultate naše zadruge in 
skupine v letu 2016 sem zadovoljen, saj smo kot skupina 
dosegli cca 47 milijonov EUR-ov skupnih prihodkov. 
Posebej me navdušuje, da se prihodki večajo v kmetijski 
proizvodnji, saj je kmetijska in trgovska dejavnost v 
razmerju skoraj 47 : 53.  Tako je zadruga dosegla skoraj 
31 milijonov EUR-ov prihodkov od prodaje, od tega 
89.000 EUR-ov dobička, za katerega smo predlagali, da 
se razporedi v trajne vire. 
Od skupno doseženega rezultata v skupini pripada 
Zadružni oskrbi dobrih 12 milijonov EUR-ov, od tega 
40.000 EUR-ov dobička in Oljarni Fram 1,3 milijona 
EUR-ov, od tega dobrih 20.000 EUR-ov dobička. 
Na področju investicij v letu 2016 realizacija 
srednjeročnega plana ni bila najbolj ažurna. Investirali 
smo cca 300.000 EUR-ov, od tega: 
 - investicija Zavrč 195.000 EUR-ov
 - investicija v Centralnem skladišču in 
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Krempljevi ulici skupaj 50.000 EUR-ov in
 - v sklopu maloprodaje skupaj 50.000 EUR-ov.

Vsi ti podatki, kot tudi gospodarski načrt za leto 
2017, so bili predstavljeni in potrjeni na vseh občnih 
zborih 12 področnih zadrug, za osvežitev spomina pa 
še na centralnem občnem zboru 20.4.2016. Brez 
začrtanih ciljev tudi ni rezultatov. Tako smo si v plan  
KZ Ptuj za leto 2017 zapisali  cca 33 milijonov EUR-
ov prihodkov. To je slabe 3 % več kot v letu 2016. 
Vedno se ustavimo tudi pri planu investicij za 
s r e d n j e r o č n o  o b d o b j e .  Tu  s m o  s k u p a j  z 
investicijskim vzdrževanjem planirali  990.000 EUR-
ov. Med največje investicije sodi kmetijska trgovina 
na področni zadrugi Gorišnica v višini 700.000 EUR-
ov in še nekaj manjših vlaganj. Kmetijska zadruga 
Ptuj je zelo investicijsko naravnana, če omenim 
podatek investicij od leta 2009 do leta 2013, smo 
investirali 3.235.000,00 EUR-ov. Vse investicije 
vedno namenjamo širitvi trgovinske dejavnosti ter 
potrebam in zamenjavi dotrajanih objektov za čim 
boljšo ponudbo repromateriala nam – članom in 
drugim koristnikom. 
Kmetijska zadruga Ptuj še naprej ostaja solastnik 
živilsko-predelovalnega obrata v Tovarni mesnih 
izdelkov Košaki Maribor. 
Naložbe v vrednostnih papirjih: gre za Kapitalsko 
zadrugo in Deželno banko Slovenije.

V Kmetijski zadrugi Ptuj oziroma v 12 področnih 
zadrugah  je bilo v letu 2016 združenih 1007 članov 
in 124 zaposlenih. Oljarna Fram je zaposlovala 8 
delavcev in Zadružna oskrba 4 delavce. 

Glede na dosežene rezultate v minulem letu smo 
lahko zadovoljni, zato vas dragi kmetje – člani – 
delegati – pozivam in prosim, kateri še ne, da začnete 
sodelovati z zadrugo tudi s tistimi tržnimi viški, s 

katerimi še do sedaj niste. V mislih imam predvsem 
odkup žitaric, ki nam gredo mimo zadruge in tudi pri 
nabavi repromateriala, ko gre za enake ali boljše 
kupo-prodajne pogoje. S poslovnim sodelovanjem 
tudi upravičujemo naše odločanje o poslovanju 
zadruge in o sami eksistenci in dobrem imenu 
zadruge.

Za reševanje problemov v kmetijstvu se moramo več 
obračati na KGZS, saj je to stanovska organizacija 
kmetov, v kateri smo združeni z obveznimi članskimi 
prispevki. Zakaj? Vsi vemo, da je kmetijstvo najmanj 
cenjena in najzahtevnejša panoga v gospodarstvu 
tako pri nas v Sloveniji, kot tudi v Evropi. Spomnimo 
se nekaj let nazaj, kaj so počeli Francozi! Mi si kaj 
takega ne upamo, da bi dosegli svoje cilje. 

Zadružni sistem v Sloveniji – ZZS združuje skupaj 62 
kmetijskih, gozdarskih in specializiranih zadrug. Med 
temi je tudi naša zadruga oziroma Skupina KZ Ptuj, 
ki pa od ostalih odstopa v vseh segmentih – velikosti, 
članstvu, prihodkih itd. Je svetal vzgled poslovno in 
organizacijsko vsem ostalim članicam, lahko trdim, 
da je pojem zadružništva na slovenskem. Zato, če 
želimo, da bo tako tudi v bodoče, nam naj ostanejo v 
spominu besede  v naslovu tega sestavka.

Z željo obojestranskega dobrega sodelovanja tudi v 
bodoče in ohranjanja renomeja naše zadruge v 
samem vrhu slovenskega zadružništva,   se 
zahvaljujem vsem delegatom, članom KZ Ptuj, 
članom upravnega in nadzornega odbora, vsem 
zaposlenim  in poslovodstvu z direktorjem na čelu za 
prispevek k doseženim rezultatom v minulem letu in 
uspešno sodelovanje v letu 2017, kakor tudi v bodoče.

                                                                               
Marjan HERGAN 
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VARSTVO KORUZE PRED PLEVELI

Setev koruze na Dravskem in Ptujskem polju je v teku, ponekod že 

zaključena. Dobra priprava tal, primerno ogreta tla, predvsem pa 

nedavne padavine bodo pripomogli k hitremu in enakomernemu 

vzniku ter predvsem dobremu mladostnemu razvoju koruze.

 

Zatiranje plevelov v posevkih koruze je eden izmed ključnih 

ukrepov v pridelavi koruze.

Novejši herbicidi za osnovno varstvo koruze imajo poleg talnega 

delovanja (preko korenine plevela), izraženo tudi delovanje preko 

listov plevela. Čas uporabe teh herbicidov je zato širši. Uporabimo 

jih lahko takoj po setvi pa vse do tretjega lista koruze. Nekateri 

izmed teh vsebujejo tudi varovalo, kar pomeni, da so varni za 

posevek vse do tretjega lista koruze. 

Ker je za delovanje teh herbicidov pomemben dejavnik talna 

vlaga, je široko okno uporabe v praksi velika prednost. Primerno 

je, da škropimo, ko so tla vlažna oz. so napovedane padavine (vsaj 

10 mm), hitro po škropljenju. S tem pripomoremo, da se talna 

komponenta herbicidov optimalno aktivira.

Zelo pomemben je spekter plevelov, ki jih herbicid zatira. 

Herbicidi, ki plevele zatirajo preko korenin in lista, zatirajo 

semenske ozkolistne in širokolistne plevele. Pri nekaterih se izraža 

tudi delno delovanje oz. zaviranje rasti nekaterih trajnih plevelov.

Pri uporabi talnih herbicidov oz. herbicidov z delovanjem preko 

lista in korenin plevela, se v praksi oziramo na razvojno fazo 

plevela. Ta ne sme prerasti faze, ki jo talni herbicid še zajame. Pri 

ozkolistnih plevelih, primer kostreba, muhvič, sta to razvita dva 

lista, pri širokolistnih, primer bela metlika, loboda, so to razviti 

klični listi. 

Najustreznejši termin za uporabo herbicidov, ki delujejo preko 

tal in delno preko lista je po vzniku koruze in plevelov (zgodnje 

razvojne faze), saj se takrat izkoristijo vse prednosti teh pripravkov, 

še posebej če je prisotna tudi talna vlaga.

 

*Herbicidi za koruzo (talni), DOVOLJENI NA NAJOŽJIH VVO

Adengo, Callisto 480 SC, Stomp aqua, Sharpen 33EC, 

Sharpen 40 EC

  

 *Herbicidi za koruzo (talni), PREPOVEDANI NA 

NAJOŽJIH VVO

Akris, Dual Gold 960 EC, Koban TX, Lumax, , Primextra TZ 

Gold 500 EC, Succesor 600

                                                                                                                                                                                                                                                

V primeru, da nam semenski pleveli prerastejo fenofaze, 

občutljive za uporabo talnih herbicidov,  uporabimo foliarne 

herbicide. Te uporabimo tudi za korekcije po talnih herbicidih ter 

pri zatiranju odpornih, trajnih – koreninskih plevelov.

Foliarne herbicide  lahko uporabimo v koruzi vse do faze šestega, 

pri nekaterih sedmega lista. Foliarni herbicidi delujejo tudi na trajne 

plevele. Glede na sestavo le teh uporabimo v našem posevku 

primerno kombinacijo. Foliarne herbicide lahko uporabimo v 

enkratnem odmerku, lahko pa odmerke delimo in uporabimo tako 

imenovano split aplikacijo, kjer skupen odmerek na površino 

razdelimo na dva dela. Prvič škropimo na dobro vznikle, pri trajnih 

plevelih že razrasle plevele s polovičnim odmerkom (post em 1) , ter 

drugič v presledku 10 – 14 dni, ko se pleveli ponovno obrastejo ter 

semenski vzkalijo, z drugo polovico odmerka na našo površino. 

Split aplikacija je primerna predvsem v posevkih, kjer se pojavljajo 

trpežni, trajni pleveli (divji sirek). 

Herbicidom, ki jih uporabljamo za zatiranje že dobro razvitih 

plevelov po vzniku koruze, nujno dodamo močilo, ki pripomore k 

enakomernejši razporeditvi škropiva, pospeši vnos aktivne snovi v 

list in nenazadnje izboljša učinkovitost herbicida (nekateri pripravki 

imajo že vgrajeno močilo in varovalo).

*Herbicidi za koruzo (foliarni), DOVOLJENI NA 

NAJOŽJIH VVO  

Herbocid, Esteron,Mustang 306 SE, Starane 2, Starane forte, 

, Harmony 50 SX,  Peak 75 WG, Laudis, Equip, Maister OD

 

*Herbicidi za koruzo (foliarni), PREPOVEDANI  NA 

NAJOŽJIH VVO

Aliseo, Aliseo plus, Arigo, Banvel, Cambio, Elumis, Entail, 

Kelvin, Motivell, Nikosh

*seznam prilagojen ponudbi KZ PTUJ

Ana Ramšak, univ. dipl. ing. agr.
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VARSTVO ŽITNIH POSEVKOV PRED BOLEZNIMI

Žita so v fazi aktivne rasti. Nujno je, da posevke še 
pravočasno zaščitimo  pred boleznimi lista in bili. 
Samo s pravilno zaščito bodo žita ostala dlje časa 
zelena, kar predstavlja temelj za dober pridelek.

Glede na vremenske pojave letošnje sezone, sušo v 
marcu, nizke temperature in zmrzal v aprilu, želim 
opozoriti, da fungicidi, predvsem novejši, vsebujejo 
aktivne snovi, ki poleg tega, da varujejo žita pred 
boleznimi, ščitijo tudi pred stresnimi razmerami, kot so 
suša in nizke temperature. 
  
Poleg kvalitete semenskega materiala (certificirano in 
razkuženo seme) na razvoj bolezni močno vpliva tudi 
gnojenje s fosforjem in kalijem (odporne, močne 
rastline) ter predvsem z dušikom (primerna gostota 
posevka).

Pšenico v običajnih letih škropimo dva krat in sicer 
prvič spomladi v stadiju razraščanja oz. kolenčenja 
(BBCH 20 - 40), drugič v stadiju klasenja oz. cvetenja 
(BBCH 50 – 70). Pri višji intenzitvnosti pridelave, ter 
pri zgodnejšem pojavu bolezni (vremenske razmere) je 
priporočljivo opraviti še dodatno, vmesno škropljenje.

Prvo škropljenje v pšenici je namenjeno predvsem 
proti glivam, ki povzročajo listne pegavosti (te se lako 
pojavijo že zelo zgodaj in že pri nižjih temperaturah 10 
do 15 °C) in rje. Drugo škropljenje je usmerjeno proti 
fuzariozam klasa. Opravimo ga v začetku cvetenja 
pšenice.

Ječmen je v letošnji sezoni zaradi stresnih razmer 
ponekod zelo pohitel z razvojem klasov. Tam, kjer 
škropljenje proti mrežasti pegavosti in ječmenovem 
listnem ožigu še ni bilo opravljeno, je priporočljivo 
opraviti škropljenje s pripravkom, ki deluje tudi proti 
fuzariozam klasa.

V spodnji tabeli navajam fungicide, ki so aktualni za 
varstvo žit v letošnjem letu (ponudba KZ PTUJ). 
Navedeni so odmerki, ter žita, v katerih se uporabljajo 
(P-pšenica, J-ječmen,O-oves, R-rž, T-tritikala).

Ana Ramšak , univ. dipl. ing. agr.


