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Regijski posvet zadružnikov Ptujske, Prekmursko – Prleške in Štajerske regije
ZA SKUPNO ZADRUŽNO OSKRBO NA DRŽAVNI RAVNI
Regijskega posveta za zadružnike Ptujsko-Ormoške,
Prekmursko-Prleške in Štajerske regije, ki je potekal v
Benediktu, so se udeležili člani upravnih in nadzornih odborov
zadrug in zaposlenih v zadrugah.

milijonov evrov. Podrobneje je predstavil hčerinsko podjetje
Zadružna oskrba, d.o.o., ki oskrbuje kmetijske zadruge in
trgovine, letno pa ustvarijo za 12 milijonov evrov prometa.

Dr. Jože Podgoršek, državni sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano je med cilji in razvojnimi vizijami navedel odporno
(predvsem na podnebne spremembe) ter konkurenčno
pridelavo in predelavo hrane, trajnostno upravljanje z
naravnimi viri ter dvig kakovosti življenja.
»Imamo 500 tisoč hektarjev kmetijskih površin, zato ne
moremo pričakovati, da se bodo kmetije povečevale, po drugi
strani pa ne želimo, da kmetije propadajo. Razvijati bo treba
kmetijska gospodarstva, med drugim tudi z dodeljevanjem
državne zemlje, ki jo trenutno obdelujejo velika posestva.«
V okviru neposrednih plačil za leto 2020 bo sprememba pri podporah
za zelenjadnice, in sicer za pridelovalce, ki prijavljajo več kot pet
hektarjev kmetijskih površin. V tem primeru bo nosilec KMG moral
izkazati določen obseg zelenjadnic, z računi o prodaji, izdanimi v
skladu s predpisi, ki urejajo davek na dodano vrednost. Neposredna
plačila po letu 2020 pa čakajo številne spremembe, ki pa so še v
usklajevanju.

Miran Mihelič, generalni direktor Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja , je povedal, da je 8. februar skrajni rok
za izplačilo prvega dela oziroma 80 odstotkov neposrednih
plačil. Preostali del bo plačan do konec marca.
Poslovanje zadrug je predstavil Matjaž Podmiljšak. Skupni
prihodki zadrug pri nas letno znašajo 661 milijonov evrov, kar
pomeni v povprečju 11 milijonov prometa na zadrugo.
Branko Valenko, direktor KZ Ptuj, je povedal, da smo v
Zadrugi Ptuj v letu 2019 odkupili 25 tisoč ton kmetijskih
pridelkov, skupni promet s hčerinskimi podjetji pa je znašal 44

Aktualno delo zveze in načrtovane aktivnosti je predstavil Peter
Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije. Poudaril je, da se ne
strinjajo z zniževanjem evropskih sredstev za kmetijske ukrepe.
Anita Jakuš je predstavila izvajanje promocije kmetijskih in
živilskih proizvodov pri nas, predvsem na področju sadjarstva
in ekološkega kmetijstva.
Pred dnevi so sprejeli dokument, da za teleta, stara do treh mesecev, ki
gredo v rejo v okviru programa izbrane kakovosti, ni obvezno, da
prihajajo iz certiﬁciranih rej.
(Povzeto po tedniku Kmečki glas)

UGODNO!
GNOJILA PETROKEMIJA KUTINA
Prepričajte se pri vašem trgovcu in pri vodjih
Področnih zadrug KZ PTUJ.

GNOJENJE OZIMNIH ŽIT
Posevki ozimnih žit so v slabi kondiciji, saj so bili rastni pogoji
že od samega vznika neprimerni. K vsemu temu pa je
pripomogla še zima, ki je bila brez snežnega pokrova. Samo
nihanje dnevnih temperatur med dnevom in nočjo pa je
povzročilo dviganje in spuščanje rastišča, kar je povzročilo
trganje koreninskih laskov. Tako v tujini že prakticirajo
spomladansko valjanje posevkov. Zato je za pridelovalce
ozimnih žit potrebno, da se pregledajo posevki in sicer vsaka
parcela posebej ter se napravi plan gnojenja.

ZAVARUJMO SVOJO PRIDELAVO (EKSISTENCO)

pričakovanega pridelka. Prvo dognojevanje je tisto, ki
pogojuje pridelek ob žetvi.
Za prvo dognojevanje ozimne pšenice zadostuje 40-70 kg/ha
dušika, za ostala žita pa se priporoča odmerek 40-60 kg/ha. Pri
prvem dognojevanju uporabljamo dušikova gnojila v nitratni
obliki, saj so hitro delujoča:

NPK 15:15:15
NPK 6:12:20+ 6Ca+ 2Mg +16,5SO3
NPK 6:12:24 + 7S
NPK 5:15:30
NPK 6:10:18 + 6Ca + 2Mg + 16,5 SO3

v količini 300-450 kg/ha.
Pri NPK, ki imajo manjšo vsebnost dušika (N), bi bilo dobro
dodati 100-150 kg dušikovega gnojila KAN, da zadovoljimo
potrebe po dušikuZa uspešno aplikacijo je priporočljivo gnojilo
trositi ločeno.
Pri posevkih, kjer je vidno pomanjkanje kalcija, lahko še
dodatno uporabimo zikalno - kemični izboljševalec tal
KALKORN S.
Pridelovalci, ki ste osnovno gnojenje opravili že v jeseni, kar je
tudi priporočljivo, izvedite prvo dognojevanje žit z dušikom
takoj, ko se temperatura dvigne nad 5 stopinj Celzija (to je prag
ko se prične rast rastlin). Odmerek dušika je odvisen od

V Agro zavarovalnici se trudijo, da so našim zavarovancem pogoji
razloženi in da vedo, kakšna kritja imajo sklenjena. Vedno je
osnova zavarovanje rizika pred škodami, ki jih povzroči toča. K
temu se lahko doda še riziko vetra, poplave, suše ...

KAN 27% N
NOVATEC Nitrorize 32% N

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 30-50 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 rastlin.
Pri drugem dognojevanju uporabljamo gnojila, ki so
stabilizirana in imajo podaljšano delovanje. Ta so:

Vsi tisti, ki niste jeseni opravili osnovnega gnojenja žit, to
naredite takoj, ko bodo rastišča dovolj suha za strojno
trošenje z naslednjimi gnojili:

Zavarovanje posevkov nas vedno postavlja pred dilemo, kaj
nam zavarovalna polica krije. So pogoji dovolj jasni, da vem kaj
lahko pričakujem, ko pride do hude ure ?

UNIKO 25,5 N + 44 SO3
N-GOOO 26
AMONIJEV SULFAT 20N + 24S
AMONIJEV SULFONITRAT ASN 26N + 15S
NEXUR 46% N
UREA 46% N

Zavarovanje pšenice, ječmena, koruze (poljščin) se zavaruje po
zavarovalnih vsotah, ki so določene z uredbo o soﬁnanciranju
kmetijskih zavarovanj v Republiki Sloveniji. Subvencije znašajo
50 % zavarovalne premije in jih na osnovi pooblastila
avtomatsko uveljavlja zavarovalnica, kar pomeni že ob sklenitvi
nižjo obremenitev za plačilo.
Posebno poglavje je zavarovanje oljnih buč, kjer je k osnovnemu
riziku možno zavarovati tudi ponovno setev, ki je posledica
neugodnih vremenskih razmer, škodljivcev ...

Vsa zavarovanja so sklenjena brez odbitne anšize, kar pomeni,
da v primeru totalne škode dobite izplačano zavarovalno vsoto
v celoti .

Sklenitev zavarovanja bo potekalo tako, da bo vsak, ki se bo
odločil za takšno obliko zavarovanja, moral do postavljenega
datuma dostaviti odgovorni osebi v KZ Ptuj vse potrebne
podatke, ki jih za zavarovanje potrebujemo. Ti podatki so:
MID kmetije, urejene površine za GERK- e, davčna številka.
Predvsem je pomembno, da posredujete urejene podatke
(enake, kot jih uporabite za subvencijsko vlogo), ker samo s
pravilnimi podatki bomo lahko uveljavljali subvencije za
zavarovalno premijo, opravili cenit ve, obračunali
odškodnino.
V primeru škodnih dogodkov, bo prav tako nosilec aktivnosti
KZ Ptuj, ki bo zbirala prijave škodnih dogodkov (najkasneje v
treh dneh je potrebno škodo prijaviti), jih posredovala v
zavarovalnico in koordinirala samo izvedbo cenitev. Prav tako
bo zavarovalnica izplačala odškodnine za nastalo škode KZ
Ptuj, ki bo poskrbela, da bodo odškodnine tudi pravočasno
nakazane na vaš RAČUN.
Vse potrebne podatke, vključno z višino zavarovalne vsote
posamezne poljščine, bodo poznali vaši neposredni vodje
organizacije pridelave, ki vam bodo tudi pomagali pri
zagotavljanju ustrezne dokumentacije, potrebne za sklenitev
zavarovanja.

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. Uporabimo lahko:

Odločite se za zavarovanje pravočasno, saj govori že stari
pregovor:
»po toči zvoniti je prepozno«.

PRATIKO 20,6 N + 58 SO3 ali
KAN 27% N.

Skozi rastno dobo žit lahko uporabljamo foliarna gnojila
kakor tudi biostimulatorje rastlin različnih proizvajalcev in se
ravnamo po njihovih navodilih. Ne smemo pozabiti, da sta
elementa žveplo (S) in kalcij (Ca) četrti in peti
najpomembnejši element v rastlinski proizvodnji.
Za uspešno oskrbo žit in s tem dober in kvaliteten pridelek
imamo pri KZ Ptuj vsa zgoraj omenjena mineralna gnojila
po konkurenčnih cenah.
Rudi Meško, ing. agr

Posebej je potrebno poudariti, da je potrebno zavarovati vse
GERK – e z isto vrsto kulture ( vse GERK-e posejane s pšenico
ali vse GERK-e posejane s koruzo…).
V letu 2020 je bil sklenjen dogovor med KZ Ptuj in Agro
zavarovalnico, podružnico v Sloveniji o poslovnem sodelovanju
in sicer bo KZ Ptuj organizator skupinskega zavarovanja. V tem
primeru bo KZ Ptuj plačnik premije, ki jo bo v skladu z
dogovorom seveda poračunala z zavarovancem (pridelovalcem).

