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

Zadružna zveza Slovenije  letos že šestnajstič  zapored organizira 
regijska srečanja zadružnikov, ki se jih udeležujejo predsedniki, 
direktorji, člani upravnih in nadzornih odborov zadrug ter 
zaposleni v zadrugah.

Za našo  ptujsko-ormoško, prekmursko-prleško in štajersko 
regijo je bil regijski posvet v petek, 1.2. 2019, v Lastomercih  na 
turistični kmetiji Roškar. Posveta so se  udeležili  predstavniki 
skoraj vseh kmetijskih zadrug s tega področja.
Vabljeni so bili tudi predstavniki Ministrstva za kmetijstvo 
gozdarstvo in prehrano, Agencije RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja, Zveza podeželske mladine Slovenije in direktorji 
zadružnih podjetij, Semenarne, DBS in Kmečkega glasa. 
Dr. Jože Podgoršek, državni sekretar z  Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano,  je predstavil  usmeritve prihodnje 
skupne kmetijske politike po letu  2020 in aktualna dogajanja na 
področju kmetijstva in zakonodaje v letu 2019, govoril je o 
tekočih razpisih in izplačevanju neposrednih plačil in sredstev za 
OMD.  V razpravi je bilo veliko vprašanj, pripomb in sugestij.
Ema Žugman z  Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja  
je na kratko predstavila delovanje agencije, poudarila pa je 
spremembe, ki jih načrtujejo za letošnje leto.  S prenovljeno 
aplikacijo, ki bo že med pisanjem vloge nadzorovala pravilnost 
navedb in sproti opozarjala, če vpisani podatki ne bodo pravilni, 
bodo predvidoma že letos vlagateljem olajšali delo.   
Svoje poglede na razvoj kmetijstva in podeželja so  predstavili 
tudi mladi. Dolores Letina z  Zveze slovenske podeželske 
mladine je predstavila stališča mladih na razvoj kmetijstva in 
podeželja, s posebnim poudarkom na zadružništvo.  Mladi si 
želijo  aktivnega sodelovanja v zadružnem sistemu, vključevanja 
v delo zadrug, ne razumejo pa konkurenčnosti med zadrugami. 
Predstavila je anketo, namenjeno mladim kmetom, ki so jo 
izvedli na področju ene regije. Razprava je bila zanimiva, 
vključevali so se starejši, z veliko izkušnjami in mladi s svežimi 
idejami.  
Matjaž Podmiljščak  iz ZZS  je posredoval podatke o poslovanju 
zadrug, številu članov in zaposlenih. V letu 2017 so zadruge 
skupaj  ustvarile 667 milijonov evrov prometa in več kot 6 
milijonov dobička.  Zadruge so imele 13.368 članov in 2.600 
zaposlenih. Vsi skupaj smo res veliko podjetje. 

Predsednik ZZS Peter Vrisk je predstavil kolektivno blagovno 
znamko ZZS, s katero želijo povečati prepoznavnost 
kmetijskih zadrug, doma pridelane in predelane hrane. Želijo  
si, da bi se v kolektivno znamko ZZS vključilo še več kmetijskih 
zadrug. Skupaj bomo bolj prepoznavni.. 
ZZS sodeluje pri oblikovanju SKP po 2020, kjer opozarja, da 
bo morala država nadomestiti izpad sredstev, če bo evropskih 
manj kot doslej.  Za to se bodo borili skupaj z KGZS in 
Sindikatom kmetov.
ZZS se bori tudi za spremembo davčne zakonodaje, da bo bolj 
sprejemljiva za zadruge, kmete in zaposlene. 
Na koncu posveta je direktor Semenarne Gregor Kopriva 
predstavil delo Semenarne,  David  Jekovec,  vodja nabave, pa  
prodajno paleto Semenarne. Miha Janžekovič,  predstavnik 
DBS je na kratko predstavil delovanje in rezultate DBS. Posvet 
je zaključil Peter Zadel, direktor Kmečkega glasa, ki je prav 
tako del zadružnega sistema in uspešno  posluje z zadrugami in 
zadružnimi podjetji  v sistemu.

Želimo si čim več podobnih srečanj, saj novih idej in pobud s 
strani kmetov, starejših in mlajših, direktorjev zadrug  in 
drugih zaposlenih v zadružnem sistemu  ni nikoli preveč. 
Skupaj smo močnejši in zmoremo več. 

Milenka Černe Cizerl

REGIJSKI POSVET ZADRUŽNIKOV

NOVO V PONUDBI KZ PTUJ  

ZA ŽIVINOREJCE IN MLEKARJE!                          
                  

 

Kot zastopnik  že uveljavljene firme 

Schaumann, vam ponujamo
 
široko 

paleto krmnih mešanic in mineralno 

vitaminskih dodatkov. 



	

	

Po ugodni jeseni in blagi zimi so se posevki ozimnih žit 
dobro razraščali, tako da so  nekateri posevki zelo gosti, 
predvsem ječmeni. Zato je za pridelovalce ozimnih žit 
potrebno, da se pregledajo posevki in sicer vsaka parcela 
posebej ter se napravi plan gnojenja. Vsi, ki niste v jeseni 
opravili osnovnega gnojenja žit to naredite takoj ko bodo 
rastišča dovolj suha za strojno trošenje, z naslednjimi 
gnojili: NPK 15:15:15, NPK 6:12:20 + 6 Ca + 2Mg + 
16,5 So3 ali NPK 6:12:24 + 7S v količini 300-450 kg/Ha. 
Pri slednjima bi bilo dobro dodati 100 kg/Ha dušikovega 
gnojila KAN, da zadovoljimo prve potrebe po dušiku. Za 
uspešno aplikacijo je priporočljivo gnojili trositi ločeno. 

Pridelovalci, ki ste osnovno gnojenje opravili že v jeseni kar 
je tudi priporočljivo, izvedete prvo dognojevanje žit z 
dušikom takoj,  ko se temperatura dvigne nad 5°C (to je 
prag, ko se prične rast rastlin). Odmerek dušika je odvisen 
od stanja posevka, vsebnosti dušika v tleh (hitri nitratni 
talni test) ter seveda od pričakovanega pridelka. Prvo 
dognojevanje je tisto, ki pogojuje pridelek ob žetvi. Na 
parcelah, kjer so posevki bujnejši, bi bilo dobro, da 
opravimo dognojevanje v dveh deljenih odmerkih v 
razmiku štirinajst dni.

Za prvo dognojevanje ozimne pšenice zadostuje 40-70 
kg/Ha dušika, za ostala žita pa se priporoča odmerek 40-
60 kg/Ha dušika. Pri prvem dognojevanju uporabljamo 
dušikova gnojila v nitratni obliki, saj so hitro delujoča, kar 
je zelo pomembno. 

Drugo dognojevanje opravimo, ko na rastlinah otipamo 
eno do dve kolenci oz. so rastline visoke okrog 15 cm. 
Odmerek pri pšenici je med 40-60 kg/Ha dušika. Pri 
drugih ozimnih žitih pa je odmerek dušika za 10 kg nižji in 
se giblje med 30 in 50 kg/Ha. Drugo dognojevanje vpliva 
na razvoj klaskov in cvetnih zasnov v klaskih. Za določitev 
natančnejšega odmerka dušika si pomagamo z uporabo 
hitrega rastlinskega nitratnega testa, ki temelji na 
koncentraciji nitratov v rastlinskem soku bili rastlin. Pri 
drugem dognojevanju uporabljamo gnojila, kjer je 
delovanje dušika upočasnjeno in traja dalj časa. V tem času 
bo potrebna uporaba regulatorjev rasti skupaj z zaščito 
proti boleznim.

Za dobro kakovost zrnja pšenice je potrebno tretje 
dognojevanje v obdobju od klasenja do cvetenja. S tretjim 
dognojevanjem podaljšamo nalivanje zrn, povečamo težo 
zrn in vsebnost beljakovin. Za tretje dognojevanje se 
priporoča 30-50 kg/Ha dušika.

Skozi rastno dobo žit lahko uporabljamo foliarna gnojila 
kakor tudi biostimulatorje rastlin različnih proizvajalcev in se 
ravnamo po njihovih navodilih. Ne smemo pozabiti, da je 
element žveplo ''S'' kot četrti najpomembnejši element v 
rastlinski proizvodnji.

Za uspešno oskrbo žit z gnojili ter dober in kvaliteten pridelek 
imamo pri KZ Ptuj širok nabor gnojil, ki so opisana v tabeli o 
odmerkih gnojil in terminski uporabi.

 Rudi Meško

GNOJENJE OZIMNIH ŽIT

SEZONSKA PONUDBA GNOJIL!                                    

 

V kmetijskih prodajalnah KZ Ptuj 

smo za vas pripravili celotno paleto 

gnojil, potrebnih za gnojenje oz. 

dognojevanje žitnih posevkov. 
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