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55. MEDNARODNI KMETIJSKO-ŽIVILSKI SEJEM AGRA 2017
V Gornji Radgoni je bil med 26. in 31. 8. 2017 tradicionalni, 
mednarodni kmetijsko- živilski sejem Agra. Med 1820  
razstavljalci iz 36 držav  je bila tudi Kmetijska zadruga Ptuj s 
hčerinskima podjetjema Oljarno Fram in Zadružno oskrbo.
Sejem AGRA 2017 je potekal v znamenju trajnostnega 
kmetovanja, hrane iz bližine in trajnostnega turizma za razvoj. Za 
nas je vsekakor najpomembnejša proizvodnja in prodaja domače 
hrane, pridelkov in živil, predelanih iz domačih surovin.  
 V šestih sejemskih dneh se je na njem zvrstilo preko 160 
strokovnih, poslovnih in družabnih dogodkov,  na katerih je 
sodelovalo na stotine strokovnjakov, predstavnikov institucij in 
politike. Država partnerica je bila Ljudska republika Kitajska, ki 
se je predstavila s 24 podjetji. Med pomembnimi gosti je bil poleg 
slovenskega politična vrha tudi minister za kmetijstvo Ljudske 
republike Kitajske in številni kmetijski  ministri iz severne in 
vzhodne Evrope.    

Zadružna zveza Slovenije je,  kot vsako leto, na zadružni dan,  
podelila priznanja zadružnikom, zadružnim delavcem in 
zadrugam za izjemne rezultate in aktivnosti pri razvijanju in 
utrjevanju  kmetijskega in gozdarskega zadružništva. V težkih 
časih, ko nam vremenske ujme in nizke odkupne cene pridelkov 
vse bolj grenijo življenje, je sodelovanje med pridelovalci, 
predelovalci in trgovino izrednega pomena za preživetje vseh.  

Na predlog Kmetijske zadruge Ptuj je priznanje za uspešno 
sodelovanje z zadrugo dobil Franc Mohorič iz Trnovske vasi. Z 
zadrugo so sodelovali že njegovi starši, sam pa je aktivno vključen 
v vodenje zadruge  od leta 1997, ko je bil izvoljen v nadzorni svet 

zadruge, kasneje je bil predsednik področne zadruge Trnovska 
vas, zdaj je član upravnega odbora Kmetijske zadruge Ptuj.
 S trdim delom in umnim gospodarjenjem sta z ženo Marijo 
majhno kmetijo, ki sta jo prevzela od staršev razvila v sodobno 
kmetijo, ki ustreza standardom sodobnega kmetovanja. Kmetija 
spada med največje in najbolj urejene kmetije na področju 
Kmetijske zadruge Ptuj. Pred tremi leti sta jo že predala 
nasledniku, sinu Robertu, ki prav tako dobro sodeluje z zadrugo 
in kmetijo z ženo Simono  uspešno razvija naprej. Veseli nas, da 
lahko sodelujemo s kmetijami kot je Mohoričeva iz Trnovske vasi.    
Ob prejemu priznanja  Zadružne zveze Slovenije  gospodu 
Francu  Mohoriču iskreno čestitamo in mu želimo še veliko 
uspehov!

Uredniški odbor

Spoštovani !

Med anketo, ki smo jo izvajali v začetku letošnje sezone, smo 
dobili potrditev, da je mesečnik Ptujski zadružnik za vas 
pomemben vir informacij. Potrudili se bomo, da bo vsebina 
vedno aktualna, tako glede dogajanja v KZ Ptuj, strokovnih 
informacij, predvsem pa glede storitev področnih vodij ter 
ponudbe naših poslovalnic.

V oktobrski številki mesečnika Ptujski tednik je osnovna 
tema jesenska setev ozimnih žit. Za vas smo pripravili sortno 
listo s priporočenimi sortami, napotke za osnovno gnojenje 
žit s ponudbo gnojil ter priporočilo za jesensko škropljenje s 
herbicidi. V vsakem segmentu so artikli, pri katerih 
ponujamo določene dodatne ugodnosti.

V Ptujski zadružnik želimo vključiti tudi rubriko mali oglasi, 
kupim - prodam. V prvem mesecu bomo preverili zanimanje 
za to rubriko. Pozivamo vas, da nam pošljete oglase v 
elektronski obliki na elektronski naslov info@kz-ptuj.si ali 
nam jih dostavite na sedež KZ Ptuj. Zaželena je tudi slika 
artikla, ki ga želite kupiti ali prodati.

Prav tako bomo veseli vaših mnenj in predlogov, ki nam jih 
lahko pošljete na zgornji elektronski naslov. Zavedamo se, da 
bomo samo v sodelovanju z vami lahko izboljšali mesečnik 
Ptujski zadružnik, da bo postal ogledalo dogajanja in 
ponudbe KZ PTUJ ter vaš vir informacij pri kmetijski 
proizvodnji.
                                                                                                
 Uredniški odbor  
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Glavna in odgovorna urednica je ANA RAMŠAK, člani uredniškega odbora pa so 
BRANKO VALENKO, MARINKA ŠTALCER, ROMAN BELŠAK in VALERIJA KODRIČ MAJCEN.



	

	 		

	

	

PRIPRAVA NA SETEV IN OSNOVNO GNOJENJE OZIMNH ŽIT

Osnovne agrotehnološke zahteve za uspešno pridelavo 
ozimnih žit so :
- dobro zastavljen kolobar (najboljši predposevki so oljna 
ogrščica, stročnice, detelje, vrtnine, buče, silažna koruza),
 - izbira ustrezne njivske površine (globina tal, zračnost, tekstura, 
vsebnost humusa in hranil, zakisanost, nagnjenost terena),
- pravočasno pripravljena njiva za setev – v primeru koruze kot 
predposevka je pomembno, da koruznico dobro zaorjemo in s 
tem zmanjšamo nevarnost okužb s fuzariozami,
- izbira ustrezne vrste in sorte žita,
- ustrezno predsetveno gnojenje glede na predposevek, analizo 
tal in gnojilni načrt (potrebe po gnojilih so sorazmerne s 
pridelkom, ki ga pričakujemo) ,
- primerna oskrba  in varstvo posevkov pred pleveli in škodljivimi 
organizmi.

Vse naštete zahteve naj pridelovalci žit izpolnjujejo dosledno, 
upoštevajoč posebnosti pridelovalnega leta s ciljem pridelati 
dobro kakovost in ustrezno količino zrnja.

Najugodnejša za rast  pšenice in ječmena  so rahlo kisla do nevtralna tla 
( pH 6,5-7 ). Če so tla prekisla, jih je treba apniti. Apnenje tal je  prvi 
ukrep gnojenja, če je to potrebno. Apnenje ima vpliv na dostopnost 
hranil v tleh . Odmerki apnenih gnojil so odvisni od dejanskega pH ter 
teksture tal- lažja tla prenesejo manjše odmerke apnenih gnojil, težja 
tla pa večje. 

Pri pripravi njive za setev gnojimo predvsem z gnojili, ki vsebujejo večji 
delež fosforja in kalija.  Fosfor in kalij se slabo izpirata –torej ostajata v 
območju korenin, zato so gnojila z večjim deležem teh dveh hranil 
primerna za uporabo ob pripravi njive za setev. Fosfor in kalij žita 
krepita ter povečujeta odpornost proti  nizkim temperaturam.  

Do pomladi pa žita potrebujejo tudi nekaj dušika. Del dušika je 
na voljo iz organske snovi v zemlji, zato se lahko gnojenju z 
dušikom na res dobrih tleh v jeseni tudi izognemo. Na manj 
rodovitnih tleh priporočajo gnojenje z največ 30-40 kg 
dušika/ha. Uporabimo gnojila, kjer je dušik v amonijski obliki.

V poslovalnicah KZ Ptuj za jesensko gnojenje ozimnih žit 
nudimo naslednja gnojila: 

- več vrst  apnenih gnojil različnih proizvajalcev (IGM, 
Cinkarna, PRP, RWA..)
- NPK 15-15-15 (Petrokemija, Elixir Zorka, Kappa);
- NPK 7-20-30 (Petrokemija Kutina, Kappa);
- NPK 6-12-24 (Elixir Zorka, Kappa);
- NPK 8-12-20 (Kappa);
- NPK 8-24-24 (Peremartom, Madžarska)  
                                                                                             

 Simona Horvat, univ. dipl. ing.

GNOJILA – UGODNO       

V KZ PTUJ vam za vsa zgoraj navedena  gnojila nudimo 
možnost kompenzacije pri odkupu vašega pridelka koruze, soje 
in buč. 
Za več  informacij glede odkupa se obrnite na področne vodje oz. 
na poslovalnice  KZ Ptuj. 
Vodje področnih zadrug:
 - Rudolf  MEŠKO  041 837 609 (MARKOVCI,       
   GORIŠNICA, VIDEM)                                                                                                                                                               
 - Marija  ROŠKAR  041 837 607 ( JURŠINCI,  
    VITOMARCI, TRNOVSKA VAS)
 - Alenka  ŠANTL 041 678 662 (PESNICA)
 -Ana  RAMŠAK 041 321 459 (HAJDINA,  
   MAJŠPERK, VIDEM)
 - Majda  BABIČ  HORVAT 041 212 135  
 (ROGOZNICA)
 - Danica  PERGER 041 574 801 (ORMOŽ)
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JESEN – ČAS ZA PRAVOČASNO ZATIRANJE 
PLEVELOV V ŽITIH

Lepa, dolga in suha jesen nam ponuja ugodne razmere za 
zatiranje plevelov v žitih. Posebej primeren je ta ukrep na težjih 
tleh, kjer nam razmočena tla spomladi ne omogočajo pravočasne 
uporabe herbicidov. Pleveli  tako prerastejo fazo, v kateri jih 
lahko še učinkovito zatremo.

Posevku, pri katerem bomo opravili pravočasno in ustrezno varstvo 
pred pleveli, bomo s tem omogočili dobro razraščanje, kar pomembno 
vpliva tudi na končni pridelek.

Herbicidi , ki jih uporabimo v tem času, so kombinirani. To 
pomeni, da vsebujejo talno komponento in komponento, ki 
deluje preko lista.  Iz tega razloga jih je smiselno uporabiti takrat, 
ko so vidni prvi pleveli  in še sklop posevka  ni strnjen.

Za območja, kjer so poleg širokolistnih v veliki meri prisotni še 
travni pleveli, je ta ukrep še posebej priporočljiv. Trave, kot je to 
Navadni srakoperec (pahovka),  najbolj učinkovito  zatremo po 
kalitvi, najkasneje do začetka razraščanja. 

Ta ukrep je še posebej primeren za območje Dravskega in Ptujskega 
polja. Znano je, da je na tem območju Navadni srakoperec (pahovka) 
že močno razširjen.

Priporočljive dnevne temperature pri zatiranju herbicidov jeseni 
so nad 5 ° C, nočne nad 0°.  

Ana Ramšak, univ. dipl. ing 
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NOVA PREVZEMNA MESTA                                                                              

Sporočamo vam, da bomo v kratkem začeli s prevzemom sveže koruze in soje na novem prevzemnem mestu v 
TRNOVSKI VASI.
V mesecu oktobru bomo začeli s prevzemom sveže koruze na novem prevzemnem mestu v GORIŠNICI. 

Poleg zgoraj omenjenih novih prevzemnih mest, odkupujemo svežo koruzo tudi v:
 - Perutnina Ptuj v PC Krmila DE Draženci 10 c
 - PP – AGRO, d.o.o., Tržaška cesta 41A, 2000 Maribor
 - Jeruzalem SAT Oljarna in mešalnica Središče ob Dravi


