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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.

V Gornji Radgoni je bil med 24. in 29. 8. 2018 že 57. 
mednarodni kmetijsko- živilski sejem AGRA.  Slogan 
letošnjega sejma je bil ' Sejem nove generacije'. AGRA je  sejem 
tradicije in prihodnosti, zapomnili pa si ga bomo  tudi  po tem, 
da je bil  letošnji  star toliko, kot je povprečna starost 
slovenskega kmeta.
 
Med 1850  razstavljalci iz 32 držav  je bila tudi Kmetijska 
zadruga Ptuj s hčerinskima podjetjema Oljarno Fram in 
Zadružno oskrbo.

Sejem je obiskalo rekordno število, skoraj 120.000 
obiskovalcev. Razstavni prostor Kmetijske zadruge Ptuj, 
Oljarne Fram in Zadružne oskrbe je bil izredno dobro obiskan.

V šestih sejemskih dneh se je na njem zvrstilo preko 150 
strokovnih, poslovnih in družabnih dogodkov,  na katerih je 
sodelovalo na stotine strokovnjakov, predstavnikov institucij in 
politike.   
  
Zadružna zveza Slovenije na sejmu v okviru zadružnega dne 
vsako leto podeljuje priznanja zadružnikom, zadružnim 
delavcem in zadrugam za izjemne rezultate in aktivnosti pri 
razvijanju in utrjevanju kmetijskega in gozdarskega 
zadružništva.

Priznanje za trajen doprinos k razvoju zadruge in zadružništva 
na Ptuju in širše je za leto 2019, na predlog Kmetijske zadruge 
Ptuj,  prejel gospod Marjan Janžekovič. Svoje delo v zadrugi je 
začel leta1983 in 36 let ostal zvest zadrugi. Od leta 2005 je bil 

direktor zadruge. Kmetijska zadruga se je v letih njegovega 
vodenja izredno razvila in napredovala na vseh področjih. S 
pripojitvijo posameznih sosednjih zadrug je povečala 
področje poslovanja, ustanovila je hčerinski podjetji Oljarno 
Fram in Zadružno oskrbo ter posodobila celotno 
maloprodajno mrežo. Danes Kmetijska zadruga Ptuj spada 
med največje in najpomembnejše kmetijske zadruge v 
Sloveniji.

Ob prejemu priznanja Zadružne zveze Slovenije gospodu 
Marjanu Janžekoviču  iskreno čestitamo in  želimo še veliko 
uspehov!

Sejem glede na letošnji obisk  pridobiva na veljavi oz. ostaja 
najpomembnejši kmetijski  dogodek  v državi oz. širše. Se 
vidimo naslednje leto!

Milenka Černe Cizerl

57. MEDNARODNI KMETIJSKO-ŽIVILSKI SEJEM AGRA 
V GORNJI RADGONI

NOVO odlog plačila do žetve NOVO
ob sklenitvi pogodbe o naročeni pridelavi za spodnje sorte pšenice



	

	

Spravilo koruze bo letos nekoliko pozneje kot v letu 
2018. Določeni posevki koruze so še v stadiju mlečne 
zrelosti še posebaj na težjih tleh. Pričakujemo, da bodo 
določene njivske površine pod koruzo pozno požete in 
bo potrebno pohiteti s setvijo ozimin. V KZ Ptuj bomo 
imeli na razpolago sorte pšenic, ki prenašajo poznejše 
setve ali so celo presevne.  Za uspešno pridelavo ozimnih 
žit moramo:

- dobro zastaviti kolobar;
- izbrati ustrezno njivsko površino;
- pravočasno in primerno pripraviti njivo na setev;
- 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, 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.

KZ PTUJ: PONUDBA GNOJIL ZA JESENSKO 
SETEV ŽIT 

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. 

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.

Simona Horvat in Rudolf Meško

PRIPRAVA NA JESENSKO SETEV – TEMELJNO GNOJENJE

                                    

 

 

 

 

KZ PTUJ – JESENSKA AKCIJA GNOJIL

NE ZAMUDITE !

UGODNO gnojilo KAN Kutina.

Na zalogi po AKCIJSKIH CENAH tudi vsa 

mineralna gnojila, primerna za jesensko setev.

Več informacij v kmetijskih trgovinah KZ Ptuj 

in pri vodjih področnih zadrug.

PAKIRANJE


