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56. MEDNARODNI KMETIJSKO-ŽIVILSKI SEJEM AGRA
Agra, tradicionalni, mednarodni kmetijsko živilski sejem, Na predlog upravnega odbora Zadružne zveze Slovenije pa
največji v tem delu Evrope, je bil med 25. in 30. 8. 2018, letos že je posmrtno priznanje za trajen prispevek k razvoju
šestinpedesetič, v Gornji Radgoni.
slovenskega zadružništva prejel gospod Marjan Hergan, ki je
bil, med drugim, dvajset let predsednik upravnega odbora
Sejem je bil v znamenju mladih v kmetijstvu, generacijske Kmetijske zadruge Ptuj. S svojo predanostjo in delom je
prenove, inovativnosti, znanja in povezovanja. Na številnih gradil dobre odnose s člani zadruge in sodelavci. Imel je
posvetih in predavanjih je odpiral nove razvojne perspektive spoštljiv odnos do vseh in vsakogar s katerim je sodeloval.
kmetijstva, samooskrbe in zdrave prehrane. Poudarjal je Več let je bil podpredsednik Zadružne zveze Slovenije, član
prednosti doma pridelane hrane, digitalizacije v pridelavi in upravnega odbora Kapitalske zadruge in član sveta
predelavi ter kmetijske tehnike za učinkovito trajnostno Kmetijsko gozdarske zbornice. Posmrtno priznanje je
prevzela žena, gospa Zdenka Hergan.
kmetovanje.
Država partnerica je bila letos Makedonjia, ki se je predstavila s
svojo kulinarično, vinsko in turistično ponudbo.
Sodelovanje na tako pomembnem gospodarskem, političnem
Med 1840 razstavljalci iz 30 držav se je predstavila tudi in družabnem dogodku, kot je Agra, je za Kmetijsko zadrugo
Kmetijska zadruga Ptuj s hčerinskima podjetjema Oljarno Ptuj, s hčerinskima podjetjema Oljarno Fram in Zadružno
Fram in Zadružno oskrbo. V hali B nas je kot vsako leto oskrbo izredno važno za prepoznavnost, promocijo in razvoj.
obiskalo veliko naših poslovnih partnerjev, dobaviteljev in
kupcev. Obiskovalci pa so lahko ves čas degustirali odlično
Milenka Černe Cizerl
bučno olje Oljarne Fram.
V okviru zadružnega dneva je Zadružna zveza Slovenije
podelila priznanja za trajen prispevek k razvoju slovenskega
zadružništva.
Na predlog Kmetijske zadruge Ptuj je priznanje za leto 2018
dobila gospa Slavica Pišek, ki je v zadrugi zaposlena od leta
1984. Svojo poslovno pot je začela kot prodajalka,
nadaljevala kot blagajničarka in
knjig ovodkinja na odkupu
kmetijskih pridelkov in živine,
od leta 2004 pa opravlja dela na
obračunu osebnih dohodkov. S
svojim načinom dela krepi
dobre medsebojne odnose,
zadružno zavest in pripadnost
zadrugi. Odlikuje jo marljivost,
poštenost in želja po napredku,
zato v okolju, kjer živi in dela,
uživa zaupanje in spoštovanje.

Glavna in odgovorna urednica je ANA RAMŠAK, člani uredniškega odbora pa so BRANKO VALENKO,
MARINKA ŠTALCER, ROMAN BELŠAK, ALENKA VRBANČIČ in VALERIJA KODRIČ MAJCEN.

PREVZEM
KORUZE
Spoštovani!
Sporočamo vam, da poteka prevzem sveže koruze na
lastnih prevzemnih mestih v GORIŠNICI in v
TRNOVSKI VASI.
Poleg zgoraj omenjenih novih prevzemnih mest,
odkupujemo svežo koruzo tudi v:
- Perutnina Ptuj v PC Krmila DE Draženci 10
- PP – AGRO, d.o.o., Tržaška cesta 41 A, 2000 Maribor
- Jeruzalem SAT Oljarna in mešalnica Središče ob Dravi
Za več informacij glede odkupa se obrnite na področne vodje
oz. na poslovalnice KZ Ptuj.
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PRIPRAVA NA JESENSKO SETEV –
TEMELJNO GNOJENJE
Toplo vreme in malo deževnih dni v septembru nam omogoča
hitro spravilo koruze in drugih jesenskih poljščin.
Pričakujemo tudi hitro pripravo na setev in samo setev, seveda
pa moramo upoštevati optimalne roke ter setvene norme, ki
jih priporočajo žlahtnitelji. S prezgodnjimi setvami si lahko
naredimo več škode kot koristi, predvsem zaradi napada
listnih uši, ki prenašajo viruse. Za uspešno pridelavo ozimnih
žit moramo:
- dobro zastaviti kolobar,
- izbrati ustrezno njivsko površino,
- pravočasno in primerno pripraviti njivo na setev,
- ter opraviti temeljno gnojenje, ki ga naredimo na
podlagi kemijskih analiz ter potreb žit po hranilih.
Dušik: Ozimna žita jeseni ne potrebujejo veliko dušika, nekaj
pa le. V dobrih humusnih tleh, ki so redno gnojena z organskimi
gnojili, mogoče gnojenje z dušikom celo ni potrebno. V kolikor
dodajamo dušik, izberemo NPK gnojila z manjšimi vsebnostmi
dušika v amonijski obliki v odmerku 30-40 kg/ha.
Fosfor in kalij: Za pridelavo ozimnih žit površine gnojimo, če
so vrednosti fosforja in kalija v tleh v C založenosti. Gnojimo v
odmerkih, ki jih rastline odvzamejo s pridelkom zrnja in slame,
to pa je odvisno od planirane višine pridelka (npr. pri pridelku
7,5 t/ha pšenice odvzamemo 203 kg/ha dušika, 83 kg/ha
P2O5 ter 173 kg/ha K2O), upoštevati pa moramo tudi
korekcijski faktor gnojil, saj se tudi hranila iz mineralnih gnojil
ne izkoristijo 100%.
Pri rasti in razvoju žit imata fosfor in kalij zelo pomembno vlogo.
Fosfor vpliva na razvoj koreninskega sistema, na razraščanje, na
fertilnost klaskov v klasu, na povečanje odpornosti proti nizkim
temperaturam in neugodnim razmeram v obdobju nalivanja in
zorenja žit. Zadostne količine kalija pospešujejo rast in
povečujejo kakovost zrnja. Zelo pomembna je vloga kalija za
vodni režim rastline. S kalijem optimalno preskrbljene rastline
so bolj odporne na sušo.
Gnojenje s fosforjem in kalijem opravimo pri predsetveni
obdelavi tal. Obe hranili se slabo izpirata, torej ostajata v
območju korenin. Upoštevamo tudi, da ni potrebno vsako leto
v celoti pokrivati potreb po fosforju in kaliju, saj bilanco obeh
rastlin izravnavamo v kolobarju. Precej kalija pa tudi nekaj
fosforja ostane v tleh po razgradnji žetvenih ostankov.
Gnojenje s fosforjem in kalijem lahko zmanjšamo tudi po
sušnem letu. Potrebe pokrivamo z ustreznimi NPK gnojili
oziroma z enostavnimi fosforjevimi in kalijevimi gnojili.

JESEN – ČAS ZA PRAVOČASNO ZATIRANJE PLEVELOV V ŽITIH

Žveplo: Za višino pridelka ter za doseganje kakovostnih
parametrov je pomembno tudi gnojenje z žveplom. Del žvepla
je smiselno dodajati z gnojili že ob setvi.
V KZ Ptuj vam ponujamo NPK gnojila z dodanim žveplom in
sicer:
- NPK 8-24-24+9SO3,
- NPK 6-12-20+16,5SO3,
- NPK 7-20-30+5SO3,
- NPK 15-15-15+5SO
Simona Horvat

Hitra razgradnja žetvenih ostankov – zmanjšan
pritisk bolezni in škodljivcev
Mikrobiološki pripravek UNIKER vsebuje
celulolitične in proteolitične bakterije, ki
pospešujejo razgradnjo žetvenih ostankov. S tem se
zmanjša pritisk bolezni (fuzarioze) in škodljivcev
(koruzna vešča) na naslednji posevek v kolobarju, saj
ti drugače prezimijo na nerazgrajenih rastlinskih
ostankih.
UNIKER povečuje tudi vsebnost humusa v tleh,
izboljšuje vodno zračni režim v tleh, preprečuje
dušično depresijo, ki se lahko pojavi ob razgradnji
žetvenih ostankov, ne znižuje pH tal in povečuje
koristno mikrobno biomaso v tleh. Njegova uporaba
je priporočljiva tudi v sadjarstvu in vinogradnišvu, saj
pospeši razgradnjo odpadlega listja, ki je eden glavnih
virov okužb v naslednji sezoni. UNIKER ima
mednarodni eko certiﬁkat in se ga lahko uporablja
tudi v ekološkem kmetijstvu.

UGODNO!

PREDSEZONSKA
PONUDBA
GNOJIL

Kot kaže, nam bo tudi letošnja jesen postregla z lepim
vremenom in nam tako zagotovila ugodne pogoje 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.

učinkovitost na vijolico nekoliko nižja.
Učinkovitost pri vseh spodaj omenjenih herbicidih oz.
herbicidnih kombinacijah je najvišja, če škropimo v
terminu, ko so ozkolistni pleveli v fazi od enega do treh
razvitih listov, širokolistni pa v fazi od dveh do štirih
razvitih listov.

Posevku, pri katerem bomo opravili pravočasno in
ustrezno varstvo pred pleveli, bomo s tem omogočili dobro Za območja, kjer so poleg širokolistnih v veliki meri prisotni še
razraščanje, kar pomembno vpliva tudi na končni pridelek. travni pleveli, je ta ukrep še posebej priporočljiv. Trave, kot je
navadni srakoperec (pahovka), najbolj učinkovito zatremo v
Herbicidi , ki jih uporabimo v tem času, so kombinirani. To razvojni fazi od enega do treh razvitih listov.
pomeni, da vsebujejo talno komponento in komponento, ki
deluje preko lista. Iz tega razloga jih je smiselno uporabiti Ta ukrep je še posebej primeren za območje Dravskega in
takrat, ko so vidni prvi pleveli in sklop posevka še ni strnjen.
Ptujskega polja. Znano je, da je na tem območju navadni
srakoperec (pahovka) že močno razširjen.
V letošnjem letu lahko posegate po treh herbicidih oz.
herbicidnih kombinacijah (slika spodaj). Novost med njimi je Priporočljive dnevne temperature pri zatiranju herbicidov
Alister new, ki poleg vseh pomembnih plevelov v jeseni zelo jeseni so nad 5 ° C, nočne nad 0°.
dobro zatira tudi njivsko vijolico. Uporabimo ga lahko tudi v
pozno zimskem oz. v zgodnjem pomladanskem času, kjer pa je
Ana Ramšak

