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OB ZAKLJUČKU NEKEGA OBDOBJA
Poslovno leto 2004, natanko pred petnajstimi leti, smo
poslovanje KMETIJSKE ZADRUGE PTUJ zaključili,
preračunano na eure, z 18 milijoni. V začetku omenjenega leta
smo, po uspešno opravljeni prisilni poravnavi, h Kmetijski
zadrugi Ptuj pripojili Kmetijsko zadrugo Korena.
V letu 2003 sem bil, za čas snovanja in zaključka prisilne
poravnave ter kasneje pripojitve h Kmetijski zadrugi Ptuj,
imenovan za direktorja Kmetijske zadruge Korena. Slabo leto po
pripojitvi je moj predhodnik g. Stanko Tomanič končal svojo
dolgoletno kariero v KZ Ptuj, se 5. maja 2005 upokojil in
imenovan sem bil za direktorja Kmetijske zadruge Ptuj. Še slab
mesec dni in zaključil bom svoj tretji mandat na tem mestu in se
posvetil jeseni svojega življenja.
Po prenehanju delovanja Tovarne sladkorja Ormož, smo v želji,
da bi našim članom ponudili nekaj v nadomestilo, leta 2005
kupili takratno OLJARNO FRAM, za katero smo že pridelovali
oljnice, pridelavo le-teh pa smo lahko potem povečali. Dobili
smo PRVO HČERINSKO DRUŽBO.
Ker smo hoteli nekaj več, hoteli smo prodati tudi nekaj izven
naše maloprodajne mreže, drugim zadrugam, kmetijskim
podjetjem, kmetom, smo leta 2006 ustanovili še drugo
hčerinsko podjetje, današnjo ZADRUŽNO OSKRBO. V
obeh primerih smo naredili uspešno zgodbo, obe podjetji,
izključno v lasti KZ Ptuj, danes uspešno poslujeta in sta
ogromno pripomogli k nadaljnjemu razvoju KZ Ptuj, ki danes
posluje kot skupina.
Vse skozi smo iskali priložnosti, kako uspešno poslovati in se
hkrati tudi materialno krepiti. Tako smo leta 2007, po uspešno
opravljenem denacionalizacijskem postopku, od Deželne banke
Slovenije odkupili polovico zgradbe na KREMPLJEVI 2, v
kateri danes gostujejo najemniki - Geodetska uprava, Zavod za
zaposlovanje, do nedavnega še sodniki in pek.
Vse skozi smo se zavedali, da je potrebno, za pridobitev kupcev,
vlagati tudi v maloprodajno mrežo, saj želimo, kot potrošniki,
tudi sami biti kvalitetno postreženi v sodobno urejenem lokalu
ob bogatem asortimanu.
Da bi uspeli doseči željene cilje maloprodaje, smo v letu 2008
adaptirali poslovalnico Žetale in Videm. V letu 2009 smo se
lotili izgradnje kmetijske in živilske trgovine v Majšperku, istega
leta pa smo se lotili tudi temeljite obnove upravne zgradbe,
menjave strehe, fasade itd..

V iskanju dodatnih virov prihodkov smo leta 2010 investirali v
dve sončni elektrarni na Centralnem skladišču, leto kasneje še v
eno na poslovni zgradi v Markovcih. Vse tri so se že same
izplačale, današnja prodaja elektrike nam prinaša čiste prihodke
ob minimalnih stroških.
V letih 2010 do 2012 smo bili investicijsko zelo aktivni, poleg
adaptacije Krempljeve 2, smo zgradili še nove trgovine v
Bukovcih-živila, v Markovcih-živila, v Markovcih-kmetijska
trgovina in poslovalnica Zadružnik na lokaciji Centralnega
skladišča. Z investicijami in adaptacijami smo nadaljevali in leta
2013 adaptirali trgovino Duplek ter leta 2014 investirali v
novogradnjo skladišča v Juršincih.
Z novogradnjami trgovskih lokalov smo nadaljevali v letu 2015
in sicer z izgradnjo trgovine v Pesnici, leta 2016 trgovine v
Zavrču in še leta 2017 Odkupno prodajnega centra v Gorišnici.
Ob bogati investicijski zgodovini Kmetijske zadruge Ptuj smo
tudi pridno obnavljali in dograjevali naša osnovna sredstva.
Bežen izračun vseh vlaganj v opisanem obdobju nam izkazuje, da
smo v teh letih, vključno z nakupom Oljarne Fram in polovico
Krempljeve 2, vložili v našo zgodbo cca 6 mio EUR. Vsaj za
toliko smo danes, kot Kmetijska zadruga Ptuj, vredni več.
Samo področje poslovanja, ki ga pokrivamo danes, smo
zaokrožili s pripojitvijo KZ Pesnica v letu 2012 in v letih 2013 in
2014 s prevzemom dejavnosti, zaposlenih in objektov Kmetijske
zadruge Ormož.
Najbolj zgovoren dokaz, da smo v tem obdobju delali dobro, da
smo se pravilno odločali, je zagotovo vsakoletno uspešno
poslovanje z večjim ali manjšim dobičkom. Skupni prihodki za
leto 2018 v višini 45 mio EUR so nastali na osnovi osemnajstih
mio EUR iz leta 2004.
Po nekaj manj kot 36 letih zaposlitve v Kmetijski zadrugi Ptuj
zaključujem svojo poklicno kariero. Moram priznati, da 2.
novembra 1983, ko sem se v zadrugi zaposlil kot Vodja
centralnega skladišča, nisem imel upanja, da bom v tej isti
zadrugi dočakal upokojitev, pa zgodilo se je. Priznam, da mi je
bilo lepo delati s sodelavci, z upravnim in nadzornim odborom
ter ostalimi člani zadruge.
Ob odhodu hvala vsem za vse, članom in zaposlenim pa iskreno
želim uspešno nadaljevanje poslanstva KMETIJSKE
ZADRUGE PTUJ.
Marjan Janžekovič, direktor KZ Ptuj

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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UKREPI V POSEVKIH KORUZE

OKOPAVANJE IN DOGNOJEVANJE KORUZE

UPORABA HERBICIDOV
V letošnji sezoni se zaradi hladnega in mokrega vremena
v tem času srečujemo s posevki koruze v nižjih razvojnih
stadijih kot v enakem obdobju lani. Zaradi zadostne
talne vlage lahko pričakujemo optimalno delovanje
her b i ci d ov, ki imajo mo čneje i z r a ženo t a lno
komponento (Adengo, Lumax….) Te lahko v večini
uporabimo vse do razvitega tretjega lista v koruzi.
V večini primerov je posejana koruza v zgodnjih
r a z v o jn i h f a z a h z a r ad i n i z ki h temp er at ur in
pomanjkanja svetlobe v šoku, kar se izraža v svetlo zeleni
barvi in zastoju rasti. Posledica tega je večja in daljša
izpostavljenost pticam in talnim škodljivcem.
Na težjih tleh, kjer zaradi razmočenosti prehodi in s tem
škropljenje ne bodo možni, lahko pleveli prerastejo
občutljivo fazo za talne herbicide. Tam bomo glede na
sestavo plevelov, uporabili foliarne herbicide oziroma
kombinacije.
Trenutno je pri nas registriranih 70 selektivnih
herbicidov za zatiranje plevelov v koruzi.
Strokovna priporočila se vedno bolj nagibajo k
usmerjenemu zatiranju plevelov v koruzi, kar pomeni,
da dajemo prednost foliarnim herbicidom.

Foliarne herbicide lahko uporabimo v enkratnem odmerku,
lahko pa odmerke delimo in uporabimo tako imenovano
split aplikacijo, kjer skupen odmerek na površino razdelimo
na dva dela. Prvič škropimo na dobro vznikle, pri trajnih
plevelih že razrasle plevele s polovičnim odmerkom (post em
1) , ter drugič v presledku 10 – 14 dni, ko se pleveli ponovno
obrastejo ter semenski vzkalijo, z drugo polovico odmerka
na našo površino.
Split aplikacija je primerna predvsem v posevkih, kjer se
pojavljajo trpežni, trajni pleveli (divji sirek).
Foliarni herbicidi, ki jih lahko uporabimo vse do faze šestega
lista v koruzi , so učinkoviti tudi za zatiranje odpornih,
trajnih koreninskih plevelov.
Ana Ramšak

Varstvo koruze pred pleveli
V kmetijskih prodajalnah K Z PTUJ imamo
pripravljeno paleto herbicidov za uporabo pred in po
vzniku koruze.
Ob nakupu vam bomo svetovali, kateri herbicid ali
herbicidna kombinacija je primerna za vaš posevek.

Herbicidom, ki jih uporabljamo za zatiranje že dobro
razvitih plevelov po vzniku koruze, nujno dodamo močilo,
ki pripomore k enakomernejši razporeditvi škropiva,
pospeši vnos aktivne snovi v list in nenazadnje izboljša
učinkovitost herbicida (nekateri pripravki imajo že vgrajeno
močilo in varovalo).

Po obilnem deževju oziroma nalivih in dokaj hladnem
obdobju je prišlo v posevkih koruze do poznejšega vznika
posevka in zbitosti ali zaskorjenosti tal, ter izpiranja dušika.
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, ter
dognojevanje z dušičnim gnojilom KAN, s katerim bomo
posevku omogočili t.i. štartni dušik. Tako bo letos potrebno
dvakratno okopavanje posevka koruze za vse tiste, ki izvajate ta
agrotehnični ukrep. 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 meritev na podlagi N-min
analize zemlje.

Prav tako pa lahko uporabimo gnojila z vsebnostjo dušika, ki
delujejo preko listov in se aplicirajo s škropilnimi napravami
(UAN, BULL 30N). Določena N-gnojilo pa lahko
dognojujemo-trosimo povprek po posevku koruze.
Priporočljivi odmerki na hektar:
G nojilo

1.dognojevanje

2.dognojevanje

KAN 27%

200-300 kg

200-300 kg

U REA 46% 150 kg
N-GO O O
40

150 kg

200-300 kg
v fazi 2-5 listov

⃰R hizovit 31 200-300 kg
N exur 46 % 200-220 kg
U niko 26N 100-150 kg

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, letos
nekoliko prej, drugič pa, ko je višina koruze cca. 50
cm. Koruza mora v celi rastni dobi dobiti 200kg
dušika na hektar.

Za dognojevanje uporabimo KAN, UNIKO, ENERGICO
ali pa gnojila s počasi sproščujočim dušikom kot so: UREA,
N-GOO, RHIZOVIT, NEXUR.

*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 proces
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, zvišuje
vsebnost beljakovin in hkrati zmanjšuje vsebnost
nitratov v rastlini.

V fazi 4-6 listov
Energiko
33N

150-240 kg
Višina koruze 50
cm

