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LETNI POSVET ZADRUŽNIKOV
Zadružna zveza Slovenije je v dnevih 13. in 14. marca v
Portorožu uspešno zaključila 45. letni posvet zadružnikov.
Udeleženci posveta so se posvetili prihodnosti kmetijstva in
zadružništva po letu 2020 v Sloveniji in Evropi, se seznanili
s pogledi mladih na prihodnost in spregovorili o
sodelovanju v prehranski verigi ter aktualnem dogajanju v
kmetijstvu in agroživilstvu.

aktualne vsebine, s katerimi se ukvarjajo zadruge.
Udeležence so nagovorili tudi častni govorci dr. Miro Cerar,
predsednik vlade RS, Alojz Kovšca, predsednik Državnega
sveta RS in mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo
gozdarstvo in prehrano.
Posveta so se udeležili in aktivno sodelovali tudi:
Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja
Evropske komisije, g. Paulo Gouveia, glavni svetovalec
COPA COGECA za skupno politiko in zadružništvo,
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS,
skupina za mlade kmete in kmetijsko politiko Zveze
slovenske podeželske mladine, Biotehniška fakulteta
Univerze v Ljubljani in Kmetijski inštitut Slovenije.
Na posvetu so se letos predstavile zadruge Južnoprimorske
in Notranjske regije in podjetje Pivka Perutninarstvo d.d...
Uredniški odbor

Predsednik Zadružne zveze Slovenije g. Peter Vrisk je v
nagovoru poudaril nujnost, da se za prihodnje ﬁnančno
obdobje po letu 2020 zagotovijo primerna ﬁnančna
sredstva slovenskemu kmetijstvu in podeželju ter izpostavil

NOVO v kmetijskih trgovinah KZ Ptuj
ICL specialna gnojila, natančna prehrana z največjim
donosom (priloga letak)

PREDAVANJA, PREDSTAVITVE V KMETIJSKI TRGOVINI HAJDOŠE
V letošnjem letu smo z mesecem februarjem v prostorih
Kmetijske zadruge Ptuj v Hajdošah začeli izvajati
predavanja, na katerih si bodo izmenično sledile tematike
za profesionalne pridelovalce – kmete in za vrtičkarje.
Izvedli smo že dva taka dogodka, na prvem smo poslušali
strokovnjaka Kluba Gaia, ki nam je posredoval napotke o
rezi sadnega drevja in jagodičevja, v petek, 2. 3., pa smo
imeli predavanje za pridelovalce poljščin. Govorili smo o
dognojevanju in apnenju poljščin.
Prisotni kmetovalci so z zanimanjem prisluhnili aktualni
tematiki. Vabimo vas, da si izberete temo, ki vam bo
zanimiva, ter se nam pridružite na predavanjih.
Ana Ramšak
Glavna in odgovorna urednica je ANA RAMŠAK, člani uredniškega odbora pa so BRANKO VALENKO,
MARINKA ŠTALCER, ROMAN BELŠAK, ALENKA VRBANČIČ in VALERIJA KODRIČ MAJCEN.

Predavanja v centru Hajdoše, Hajdoše 1b
Vabimo vas, da se udeležite naslednjih predavanj:
22. marec ob 16.00 uri
VISOKE GREDE – priprava in oskrba
Predavala bo ga. Darja Hanželič iz Biotehniške šole Ptuj.
13. april ob 16.00 uri
OKRASNE ZASADITVE NA
BALKONU IN VRTU – svetovanje,
Predaval bo strokovnjak Kluba Gaia
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HERBICIDI V ŽITIH SPOMLADI
Sorazmerno topel januar in del februarja, čas, ko se je
zemlja ogrela in so se poleg posevka aktivirali tudi pleveli,
se je prekinil z dokaj debelo snežno odejo, ki je plevele
obvarovala pred februarskim mrazom. Tako imamo v
posevkih že sedaj plevele, ki so v fazah razvoja, optimalnih
za prva škropljenja.

listov in se še ne razrašča. Glede na zunanje pogoje je ta
faza že sedaj prisotna. Priporočam uporabo Hussar plus,
kombinacijo Pallas + Mustang ter nekoliko kasneje
Hussar OD.

Glede na prihajajoče vremenske razmere velja priporočilo
glede temperature. Na dan škropljenja naj bodo nad 5°C,
Na posevkih, kjer jesenskega tretiranja žit proti plevelom ponoči naj ne padejo pod 0°C. V tem času se aktivna snov
niste opravili, je sedaj že čas za to opravilo. Res pa je, da stabilizira v tleh oz. v listih plevela. Naslednje dni lahko
lahko sedaj takoj izvajamo ta ukrep samo na lažjih tleh. temperatura pade tudi pod 0°C.
Tukaj izbiramo sredstva ali kombinacije, ki se uporabljajo
do faze razvoja žit BBCH 29, kar pomeni konec Spodaj so prikazani herbicidi oz. herbicidne kombinacije,
razraščanja (glej spodnjo sliko).
ki jih lahko uporabimo za zatiranje plevelov v žitih.
Na težjih tleh bomo zaradi razmočenosti tal lahko škropili Omenjene herbicide tržimo v okviru kmetijskih trgovin
nekaj kasneje, uporabili bomo sredstva oz. kombinacije, ki Kmetijske zadruge Ptuj.
imajo daljši čas uporabe in bolj izraženo delovanje preko
lista plevela.
Ob nakupu vam bomo glede na vaš sestav plevelov in
razvojno fazo žit svetovali primeren herbicid oz. herbicidno
Povsod tam, kjer se poleg širokolistnih plevelov pojavljajo kombinacijo.
še ozkolistni (srakoperec – pahovka), velja opozorilo, da je
takšne posevke, če že niso bili poškropljeni lani jeseni,
Ana Ramšak
nujno poškropiti čim bolj zgodaj, ko je srakoperec v fazi 2

Odkup ŽIVINE v Kmetijski zadrugi Ptuj
Cene se trenutno gibljejo:
krave do 2,8 eur
biki do 3,5 eur
telice do 3,5 eur.

Vršimo tudi izvoz žive MPG. Organiziramo
storitveno pitanje MPG.
Info: 041 837 608, roman.belsak@kz-ptuj.si

Rhizovit 31N-proces, 31 N +2 MgO +25 SO3 +Mn +Zn + stimulacija sproščanja dušika iz org. mase
-

dušik s podaljšanim delovanjem (do 90 dni), zaščiten proti izpiranju in izhlapevanju
stimulira rast korenin
izboljšuje procese asimilacije dušika
spodbuja hiter in popoln razvoj lista
povečuje pridelek biomase
pospešuje zgodnje cvetenje
izboljšuje razvoj klasa, povečuje pridelek zrnja
vpliva na boljše parametre kakovosti, saj z encimi spodbuja nitratno reduktazo v rastlini in s tem zvišuje vsebnost
beljakovin in hkrati zmanjšuje vsebnost nitratov v rastlini.

Fertiactyl, GZ (NPK 13-0-5, 8,7% C+ huminske in fulvo kisline)
-

povzroča bujno rast korenin in odganjanje novih poganjkov
uravnava neizenačeno rast poganjkov
biostimulacija celotne rastline
izenačitev podzemnega in nadzemnega dela rastline
odpornost proti visokim in nizkim temperaturam ter proti suši
izboljšuje fotosintezo in črpanje hranil iz zemlje
zaradi vsebnosti aminokislin ga uporabljamo za celjenje ran (npr. po toči, po rezi…)
veže hranila v tleh in s tem izboljšuje njihovo asimilacijo
Uporaba: 3 – 4 L/ha (0,5 – 1% konc.)
INFO: www.timacagro.si, FB: Timac-Agro-Adriatik
Matevž Avšič, terenski agronom GSM: 051 214 507

