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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.

Začetek leta in pomlad nam vedno dajeta neko novo energijo, 
dodaten zagon, s katero polni načrtov lahko začnemo znova. 
Osnova za nadaljevanje nam je opravljeno delo v preteklosti. 

Po vseh zbranih podatkih lahko rečem, da smo lansko leto v 
Kmetijski zadrugi Ptuj zaključili uspešno. Za nami je spet eno 
dobro, pozitivno leto.

Zaključili smo z občnimi zbori po posameznih področnih 
zadrugah. Predstavljeno je bilo poslovno poročilo za leto 2018, 
obravnavan gospodarski načrt za leto 2019, sledile so razprave 
in moram reči, da so bili zaključki povsod pozitivni. To ne 
pomeni, da se ne smemo truditi za jutri. Še več. Še bolj trdno, 
preudarno, z vključevanjem vaših idej moramo načrtovati 
poslovanje in delati dalje. Centralni občni zbor KZ Ptuj bo 18. 
04. 2019, kamor ste vabljeni člani- delegati vseh 12-ih 
področnih zadrug. 

Kot smo za lanskoletni plan zapisali, v letu 2018 nismo izvajali 
večjih investicij. Smo pa vseeno izvajali sprotna, potrebna 
obnovitvena dela po posameznih kmetijskih ali živilskih 
poslovalnicah. V Centralnem skladišču na Ptuju smo obnovili 
skladiščne prostore. V Trnovski vasi smo naredili streho na 
prevzemnem mestu za žita. Zamenjali smo okna na upravni 
stavbi KZ Ptuj. Nabavili smo 5 avtomobilov za vodje področnih 
zadrug.

Za letošnje leto smo si zastavili, da ohranimo že dosežene 
rezultate, zagotovimo  nadaljevanje rasti in razvoja zadruge v 
korist članov zadruge, kakor tudi vseh, ki kakorkoli z našo 
zadrugo sodelujete. S srednjeročnim planom investicij smo si 
zastavili, da na področju PZ Ormož odkupimo nepremičnine 
in premičnine, ki jih imamo v uporabi. Nabavili bomo 1 kombi 
za potrebe Centralnega skladišča in kupili 2 viličarja za 
kmetijske trgovine. V Markovcih planiramo postaviti šotor, še 
nekaj nujnih obnovitvenih del pa bo potrebno opraviti  po 
posameznih lokacijah.

V mesecu marcu smo na osnovi idej in zanimanja mladih 
sklicali srečanje mladih kmetov – prevzemnikov kmetij s 
celotnega območja naše zadruge. Prvo srečanje, za katerega 
smo se na osnovi zanimanja dogovorili, da ga bomo 
vsakoletno obnavljali, je bilo dobro obiskano. Vsem nam v 
zadrugi, tako Upravnemu in Nadzornemu odboru kot tudi 
zaposlenim, je v velik interes, da se mladi aktivneje 
vključujejo v samo sodelovanje z zadrugo in pa tudi v organe 
zadruge. Na tem dogodku sta zadrugo, pomen in vlogo 
zadružništva predstavila direktor Marjan Janžekovič in vodja 
komerciale Branko Valenko. Sledilo je kar nekaj vprašanj in  
pobud s strani mladih slušateljev. Na vsa vprašanja smo 
odgovorili, upam, da uspešno. Mladi si želijo sogovornika in 
prav je, da to pot, ki smo jo odprli, vodimo dalje. Z 
vzajemnim delovanjem in dobrimi idejami lahko mladi 
bistveno pripomorejo h kvalitetnemu partnerstvu in 
povezovanju. 

Tudi v prihodnje bo naša naloga, da iščemo stične točke z 
različnimi deležniki, določimo pogoje in se znotraj tega 
dogovorimo za najboljše rešitve, ki zagotavljajo razvoj naših 
kmetijskih gospodarstev, zadruge kakor tudi zaposlenih.

                                                 Predsednik KZ Ptuj:
Marjan KRAMBERGER
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Že v začetku aprila se pridelovalci sprašujejo, kateri je 
tisti optimalni čas za setev koruze. Dobra priprava tal 
za setev, dovolj toplote in vlage, morajo omogočiti čim 
hitrejši in enakomeren vznik ter hiter mladostni razvoj 
koruze. Najhitrejši vznik koruze lahko pričakujemo, 
ko so tla do globine 5 cm segreta nad 10°C in vsebujejo 
dovolj vlage za kalitev. 

Dobra zračnost tal in primerna, ne prevelika koncentracija 
dušika v zgornji plasti tal ter predvsem dovolj  fosforja, 
zagotavlja dobro ukoreninjenost rastlin, kar je pogoj za 
primerno rast in dober sklop rastlin. 

V primeru, da so tla dovolj vlažna, ter v startu preveč 
oskrbljena z dušikom, se koreninski sistem pri koruzi 
razvija samo površinsko. To je lahko pogosto razlog, da so 
koruzne rastline poleti na lažjih peščenih in bolj prodnatih 
tleh Dravskega polja, bolj prizadete od suše. 

Pri klasičnih pripravah tal za setev je vznik najhitrejši, če s 
sejalnico seme polagamo na zgoščeno posteljico in ga 
dobro pokrijemo z rahlo grudičastim slojem zemlje. Tla za 
setev najprej poravnamo, pred setvijo pa pripravimo s čim 
manj prehodi s predsetvenikom. 
V primeru spomladanske brazde (po spravilu ljulke in 
detelj) tla čim prej po oranju pripravimo za setev s 
primernimi orodji, v sušnih razmerah pa tla po setvi še 
povaljamo.
Pri konzervacijski obdelavi tal (brez klasičnega obračanja 
brazde) je dobro poskrbeti, da so tla v času obdelave in 
setve primerne vlažnosti in da je seme dobro pokrito. Če je 
po takšni setvi dovolj padavin, je vznik koruze 
enakomeren.

Zatiranje plevelov v posevkih koruze je eden izmed 
ključnih ukrepov v pridelavi koruze.

Novejši herbicidi za osnovno varstvo koruze imajo poleg 

talnega delovanja (preko korenine plevela), izraženo tudi 
delovanje preko listov plevela. Čas uporabe teh herbicidov je 
zato širši. Uporabimo jih lahko takoj po setvi pa vse do 
tretjega lista koruze. Nekateri izmed teh vsebujejo tudi 
varovalo, kar pomeni, da so varni za posevek vse do tretjega 
lista koruze. 

Ker je za delovanje teh herbicidov pomemben dejavnik talna 
vlaga, je široko okno uporabe v praksi velika prednost. 
Primerno je, da škropimo, ko so tla vlažna oz. so napovedane 
padavine (vsaj 10 mm), hitro po škropljenju. S tem 
pripomoremo, da se talna komponenta herbicidov optimalno 
aktivira.

Zelo pomemben je spekter plevelov, ki jih herbicid zatira. 
Herbicidi, ki plevele zatirajo preko korenin in lista, zatirajo 
semenske ozkolistne in širokolistne plevele. Pri nekaterih se 
izraža tudi delno delovanje oz. zaviranje rasti nekaterih trajnih 
plevelov.

Pri uporabi talnih herbicidov oz. herbicidov z delovanjem 
preko lista in korenin plevela, se v praksi oziramo na razvojno 
fazo plevela. Ta ne sme prerasti faze, ki jo talni herbicid še 
zajame. Pri ozkolistnih plevelih, primer kostreba, muhvič, sta 
to razvita dva lista, pri širokolistnih, primer bela metlika, 
loboda, so  to razviti klični listi.  

SETEV KORUZE

Ponudba NPK gnojil, primernih za setev koruze v 
poslovalnicah  KZ PTUJ:
 · NPK 15-15-15 ( Petrokemija,Yara, Kappa )
 · NPK 7-20-30 (  Petrokemija);
 · NPK 8-20-30 ( Phosagro );
 · NPK  5-15-30 ( Kappa );
 · NPK 6-12-24 ( Elixir );
 · NPK 6-12-20 ( Adria est)

Ponujamo tudi več vrst startnih gnojil ter gnojila s 
podaljšanim delovanjem. 

Navadna kostreba Muhvič 

Najustreznejši termin za uporabo herbicidov, ki delujejo 
preko tal in delno preko lista, je po vzniku koruze in 
plevelov (zgodnje razvojne faze, slika), saj se takrat 
izkoristijo vse prednosti teh pripravkov, še posebej, če je 
prisotna tudi talna vlaga. 

Ana Ramšak

Kmetijske poslovalnice KZ PTUJ

UGODNO 

Travno deteljni mešanici 

TRAVNIK S ČRNO 

DETELJO  10/1

TRAVNIK BREZ 

DETELJE  10/1

-10% 

Kmetijske poslovalnice KZ PTUJ

AKCIJSKA PONUDBA

SREDSTEV ZA VARSTVO RASTLIN 

ADENGO  1/1      126,00 €

ADENGO  5/1      603,60 €

LUMAX     1/1        20,86 €

LUMAX     5/1        92,20 €






