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OHRANIMO SPOMINE
Mnogo velikih je stvari,
od človeka večje pa je ni.
Marjan, vsi ki smo te poznali, vemo, da si bil poseben človek. Ne samo, da nisi nikoli znal
reči ne, pa naj je bil dan ali večer, ti si za potrebe zadruge in sorodnih organizacij vedno
našel in si vzel svoj dragoceni čas. Pozabljal si nase, resnično si se razdajal za dobro
skupnosti, ki si ji pripadal z vso svojo dušo. Imel si spoštljiv odnos do sveta okrog sebe in
do ljudi. Pa naj so to bili kmetje, zaposleni, ljudje na pomembnih, vodilnih položajih v
različnih zadrugah, bankah, podjetjih… Znal si nastopati v javnosti, v različnih
nagovorih izbrati prave besede. Znal si sprejemati velike odločitve, se posvetovati, verjeti
vase, v svojo družino in v svojo zadrugo. Tvoja angažiranost pri delovanju zadruge se
danes kaže v veliki prepoznavnosti in velikosti Kmetijske zadruge Ptuj, ki si ji s svojim
znanjem in predanostjo veliko doprinesel.
V Kmetijski zadrugi Ptuj si začel aktivno delovati kot član zadruge leta 1992 in kmalu postal član Nadzornega
odbora. V maju 1997 si postal predsednik Upravnega odbora in zadrugo uspešno vodil do leta 2017, skupno 20 let.
V zadnjem letu pa si deloval kot član Upravnega odbora KZ Ptuj. Bil si tudi član Upravnega odbora HKS v letih od
1994 do 2003. Prav tako si bil podpredsednik Zadružne zveze Slovenije, član Upravnega odbora Kapitalske zadruge,
član Sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in član Sveta območne enote KGZS Ptuj.
Danes se ti, dragi Marjan, še zadnjič zahvaljujemo. Za vsa dobra dela, prizadevanja in vodenje Kmetijske zadruge
Ptuj. Situacija pred dobrima dvema desetletjema ni bila enostavna. Z dobrim in zavzetim delom, s tvojimi izkušnjami
in zaupanjem se je delovanje zadruge širilo in krepilo. Hvala ti v imenu vseh kmetov, članov, vodstva zadruge in tudi
v imenu vseh zaposlenih. Z vsemi si imel profesionalen, spoštljiv odnos.
Enako hvala tudi ženi Zdenki, hčerki Mihelci in sinu Denisu za vso predanost in potrpežljivost, da je vaš mož in oče
lahko izpolnil svoje veliko življenjsko poslanstvo.
Odšel si mnogo prerano, s knjigo življenja nedokončano. Ne boš več v zvezdnatih nočeh bedel, ne boš več sanjal in ne
boš več pel…
Hvala ti, da smo si pripadali.

Glavna in odgovorna urednica je ANA RAMŠAK, člani uredniškega odbora pa so BRANKO VALENKO,
MARINKA ŠTALCER, ROMAN BELŠAK, ALENKA VRBANČIČ in VALERIJA KODRIČ MAJCEN.
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OKOPAVANJE IN DOGNOJEVANJE KORUZE
Po obilnem deževju oziroma nalivih je prišlo v posevkih
koruze do zbitosti ali zaskorjenosti tal. Zato je potrebno v
koruzi kot okopavini izvesti okopavanje, s katerim se zemlja
razrahlja, uniči del plevelov, pospeši rast, prekine izhlapevanje
vode iz zemlje in na sploh godi koruzi. Zato je potrebno, da
koruzo vsaj enkrat ali dvakrat okopljemo. Prvo okopavanje
lahko izvedemo nekoliko globlje kot drugo saj se koreninski

sistem širi in povečuje z rastjo koruze.
Okopavanje običajno združimo z DOGNOJEVANJEM
posevka koruze. Dognojujemo z dušičnimi gnojili. Količina
dušika je odvisna od višine načrtovanega pridelka, količine
dodanega dušika ob setvi ali pa na podlagi N-min analize
zemlje. Koruza rabi za vsakih 100 kg zrnja in ustrezno količino
koruznice 1,5-3 kg čistega dušika. Prvič dognojujemo ko ima
koruza 6-7 listov, drugič pa ko je višina koruze cca. 50 cm.
Koruza v celi rastni dobi mora dobiti 200kg dušika na hektar.
Za dognojevanje uporabimo KAN ali pa gnojila s počasi
sproščujočim dušikom kot so : UREE A , N- G O O,
RHIZOVIT, in druge. Prav tako pa lahko uporabimo
gnojila z vsebnostjo dušika katera delujejo preko listov in se
aplicirajo s škropilnimi napravami. Določeno N-gnojilo pa
lahko dognojujemo-trosimo povprek po posevku koruze.
Rudi Meško

