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KORONAVIRUS (Covid-19) – vpliv na kmetijstvo, ukrepi v KZ Ptuj
V letošnjem letu se srečujemo s pojavom, ki je za nas
popolnoma nov. Gre za epidemijo, kot posledico širjenja
koronavirusa, ki se prenaša s človeka na človeka. Širi se ne
samo med družinskimi člani ampak tudi v širšem okolju v
katerem živimo in delamo.
Posledice prisotnosti virusa čutimo že vsi. Druga za drugo se
zapirajo kulturne, zdravstvene in šolske institucije,
odpovedujejo se prireditve, seminarji, med drugim je bil
odpovedan že tradicionalni letni posvet zadružnikov, ki bi se
naj odvijal 10. in 11. marca v Portorožu.
Letni čas od nas zahteva nujne ukrepe v kmetijstvu, na vrtu in
v našem okolju.
Ker se zavedamo, da so za to potrebni repromateriali, kot so
gnojila, semena, škropiva…, imamo kmetijske prodajalne
odprte, vendar smo zaradi omejevanja stikov s prodajalci in
čim krajšega zadrževanja v prodajalnah, zaradi koronavirusa,
tudi v KZ Ptuj povzeli določene ukrepe:
- skrajšali smo čas obratovanja kmetijskih prodajaln
- predhodna naročila blaga
Zaradi krajšega stika z našimi prodajalci vas pozivamo, da
blago (velja za večja naročila) naročite preko telefona že pred
prihodom v prodajalno.
- dostava večjih naročil na dom velja predvsem za
kmetovalce (gnojila, škropiva, semenski material…)
Vse nove informacije v zvezi s poslovanjem KZ Ptuj vam
bomo hitro in ažurno posredovali preko naše spletne
strani. Prosimo, da z našimi zaposlenimi v največji
možni meri kontaktirate preko telefona, e-maila
facebooka ali SMS sporočil. Le tako se bomo izognili
prekomernim in nepotrebnim direktnim kontaktom.
Upoštevati moramo navodila za preprečevanje širjenja
virusa, kar poleg razkuževanja in osnovnih pravil glede
zmanjšanja širjenja okužbe zadeva tudi omejeno gibanje in

srečevanje. Na splošno lahko potrdimo, da nam življenje
trenutno v veliki meri kroji virus.
Tudi napovedi v gospodarstvu, kar se tiče gospodarske rasti,
so trenutno zelo previdne. Napoved za oceno indeksa
gospodarske rasti v Sloveniji se je tako že prepolovila. Banke
pripravljajo pakete ukrepov za ublažitev vplivov
koronavirusa za podjetja, ki se neposredno srečujejo z
negativnimi vplivi virusa. Ministrstvo za kmetijstvo pa že
pripravlja prve ukrepe za pomoč živilsko-predelovalni
industriji.
Zaradi zaprtih mej oz. karantene, ki jo je uvedla Italija in
manjše potrošnje zaradi upada turizma, se pri nas že soočamo
z viški mleka. Kapacitete mlekarn v Sloveniji so premajhne,
da bi predelale še te
količine. Izhod v sili
je predelava v mleko
v prahu. Zelo na
mestu je trenutno
poziv potrošnikom
»kupujte domače
mleko in mlečne
proizvode«.
Tudi pri prometu z živino, kjer smo vezani na tuji trg, že
čutimo posledice priprtih oz. zaprtih mej z Italijo in Avstrijo.
Primer je goveja živina, kjer ponudba na nivoju Slovenije
narašča, posledica so nižje cene, ki še komaj pokrivajo stroške
prireje.
Številni analitiki mirijo, da bo vpliv virusa kratkotrajen,
vendar se moramo vsi zavedati, da je poslabšanje situacije
trenutno veliko odvisno predvsem od nas in našega odnosa
do sočloveka.
Uredniški odbor

UGODNO!
HERBICIDA ZA KORUZO ADENGO, LUMAX
Prepričajte se pri vašem trgovcu in pri vodjih Področnih
zadrug KZ PTUJ.

GNOJENJE KORUZE

Vsa gnojila, ki jihuporabimo pri gnojenju koruze
morajo biti vnesena v tla na način, da bodo rastlinam
optimalno dostopna. Da to dosežemo, je najbolje, da
gnojila apliciramo tako rekoč pod koruzno seme.
S pridelkom 100 kg zrnja koruze in ustrezno količino
koruznice, je odvzem 1,5-3 kg dušika, 1-1,2 kg
fosforja, 2,8-3,5 kg kalija in 0,6-1 kg kalcija oz.
magnezija. Tako za 10 ton suhega zrnja rabimo vsaj
250 kg dušika, 100 kg fosforja in 280 kg kalija.
Količina mineralnih gnoji, ki je potrebna za pridelavo
koruze je odvisna od: založenosti zemlje s hranili,
gnojenja z organskimi gnojili, izpiranja in izkoriščanja
hranil ter odvzema hranil s pričakovanim pridelkom.
Koruza za svoj razvoj potrebuje največ hranil v času
cvetenja. Poskrbeti moramo, da so vsa gnojila vdelana
v tla ob pravem času in da so rastlini dostopna takrat,
ko jih ta potrebuje. Pri razvitih 4-5 listih koruze se
formira število vrst na storžu, pri 8-11 listih pa se
formira število zrn koruze v vrsti.

Tako v predsetveni pripravi potrosimo in vdelamo v
tla naslednja gnojila:
NPK 7:20:30, NPK 5:15:30, NPK 6:12:24 + 8So3,
NPK 8:24:24 + 9So3, NPK 15:15:15 ter
enokomponentna gnojila na bazi kalija ali
fosforja.
Prav tako lahko pred setvijo vdelamo v tla
dušična gnojila, ki imajo podaljšano delovanje.
Za dognojevanje uporabimo dušična gnojila, kot so:
KAN, Urea, Energico 33,5N + 28So3, Nexur 46,
N-Goo 40, ki ga lahko trosimo povprek po koruzi.
Količino gnojil prilagodimo glede na vsebnost
posameznega elementa. Vsa našteta gnojila so na
voljo v poslovalnicah KZ Ptuj.
Ne smemo pa pozabiti, da je koruza okopavina, zato
jo strojno okopavamo in s tem, da ne pride do izgub,
zadelamo dušična gnojila v tla.
Rudi Meško ing. agr.

IZBIRA TRAVNE IN TRAVNO DETELJNE MEŠANICE
Za uspešno pridelovanje krme je pomembna pravilna
izbira travne in travno deteljne mešanice. Detelje imajo
globlji koreninski sitem, medtem ko imajo trave plitvejši
koreninski sistem. Detelje črpajo hranila iz globljih
plasti tal ter obogatijo tla z dušikom. Trave črpajo
hranila iz zgornjih plasti ter
izkoriščajo dušik.
Mešanice, ki so namenjene za
trajnejšo rabo, naj bodo
sestavljene iz več vrst trav in
detelj. Za košnjo je deležvisokih
trav višji (to so npr. travniška
bilnica, trstikasta bilnica, pasj
a
trava, mačji rep, skrižana ljuljka,
festulolium), v pašnih mešanicah
pa delež nižjih vrst trav (to so
trpežna ljuljka, travniška latovka,
rdeča bilnica). Pri dosejavanju je v
mešanicah višji delež hitrorastočih vrst trav, med njimi
je najpogostejša trpežna ljuljka.
SEMENARNA Ljubljana ima širok izbor travnih in
travno deteljnih mešanic: kompleksna

travno deteljna mešanica TRAVNIK S ČRNO
DETELJO in TRAVNIK brez detelje, mešanice TDM
1 za košno pašno rabo na lažjih tleh, TDM 2 za košno
pašno rabo na srednje težkih tleh in TDM3 za košno
pašno rabo na težjih in vlažnih tleh ter na hribovitih
območjih. Za zatravitev pašnika je mešanica PAŠNIK.
Mešanica za pridelavo krme za konje in pašokonj se
imenuje VRANEC. Za intenzivno njivsko pridelavo sta
primerni deteljno-travni mešanici NJIVA 1 in NJIVA 2.
NJIVA 2 je namenjena za 2-3 letno rabo, medtem ko je
NJIVA 1 namenjena za 1-2 letno rabo. Za njivsko
pridelavo bogate beljakovinske krme je poleg čistega
posevka lucerne priporočljiva tudi mešanica pasje trave
z lucerno in GRAŠLJINKA.
Za uspešno pridelavo krme in poljščin si lahko ogledate
tudi Veliki kmetijski katalog Semenarne Ljubljana.
SEMENARNA Ljubljana d.o.o.

