
Za nami je že peti teden, odkar se je javno življenje v Sloveniji 
zaustavilo zaradi pandemije  koronavirusa. 

Zdravstvena kriza in z njo povezano omejeno gibanje ljudi, 
transporta, zapiranje meja, vse to nam je postavilo veliko 
vprašanj in dvomov  na temo prehranske varnosti in kmetijske 
pridelave v našem lokalnem okolju.  Zavedanje, da se lahko z 
zaprtjem meja  prekinejo tudi  oskrbni tokovi prehranskih 
izdelkov, od katerih smo predvsem zaradi nizke stopnje 
samooskrbe zelo odvisni, se je zelo okrepilo.

V  Kmetijski zadrugi Ptuj smo vsi zaposleni čutili 
odgovornost, da kmetijska proizvodnja, ki je odvisna od 
pravočasne oskrbe z reprodukcijskim materialom, teče kar se 
da nemoteno. Povzeli smo vse dodatne ukrepe glede 
zdravstvene varnosti zaposlenih, naših partnerjev in kupcev, 
ter se organizirali na način, da smo lahko kmetijam s 
Ptujskega in Dravskega polja, Slovenskih Goric, Haloz in 
širše, ponudili vso podporo pri oskrbi s semeni, gnojili, 
škropivi, ali na splošno z vsem reprodukcijskim materialom, 
potrebnim za nemoteno delovanje kmetijskih gospodarstev. 
Kot partner pri naročeni proizvodnji in pri odkupu pridelkov  
smo začutili še posebno odgovornost, da, ne glede na posebne 
razmere, vseeno zagotovimo dostop  do artiklov, potrebnih 
za setev in oskrbo posevkov ter oskrbo živine.

V času pandemije se je med javnostjo tudi zelo okrepilo zavedanje 
o domači pridelavi in samooskrbi. Potrošnike je začel zanimati 
pomen prehranske varnosti, pomen in varovanje kmetijskih 
zemljišč in domača, lokalno pridelana hrana. V upanju, da bodo 
temu sledili tudi trgovci in na policah povečali delež domačih 
izdelkov in pridelkov, bi se lahko posledično povečalo tudi 
zanimanje za domačo pridelavo na kmetijah. Zanimanje pa lahko 
hitro usahne, če temu ne bo sledilo osveščanje potrošnikov, da pri 
domači hrani ni prvo merilo cena, ampak kakovost.

 

Tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
spodbuja prebivalce Slovenije, ki imajo možnost za obdelavo 
vrtov, gredic in njiv, naj to v čim večji možni meri izkoristijo.

Se pa poleg vplivov »korona krize« poglabljajo težave pri 
odkupu živine, ki je skoraj povsem zastal, da ne govorimo o 
nizkih temperaturah in pozebi v sadjarstvu ter spomladanski 
suši, ki že vpliva na jesenske posevke. 

Upajmo, da bo s paketom ukrepov za ublažitev posledic 
pandemije v kmetijstvu, ki jih pripravlja ministrstvo za 
kmetijstvo, ublažen vsaj del  problemov, s katerimi se trenutno 
soočamo v kmetijstvu.
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»KORONAKRIZA« - OSKRBA KMETIJ IN DOMAČA PRIDELAVA
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UGODNO!
NS SEMENA KORUZE

Prepričajte se pri vašem trgovcu in pri 
vodjih Področnih zadrug KZ PTUJ.

V Kmetijski zadrugi Ptuj smo ne glede na »korona krizo« 
poskrbeli, da se oskrbni tokovi v kmetijski pridelavi tudi na 
območju Lenarta in okolice niso ustavili.

Pod okriljem KZ PTUJ že obratujejo naslednje prodajalne:

LENART, BENEDIKT, CERKVENJAK, JUROVSKI DOL, 
ROGAŠEVCI, SVETA ANA in CANKOVA.

V KZ PTUJ smo in bomo še v prihodnje skrbeli, da bo tudi odkup 
mleka, živine in kmetijskih pridelkov na območju Lenarta in 
širše, potekal nemoteno. 



SETEV KORUZE

Setev koruze  je v našem pridelovalnem območju že v polnem teku.

Srečujemo se s  sušnim obdobjem, ki je za predsetveno obdelavo 
ugodno, težave se bodo pa pojavile, če se bo suša nadaljevala vse do 
vznika koruze in uporabe talnih herbicidov. Koruza je poljščina, 
pri kateri toplota in vlaga zelo vplivata na višino pridelka. Dobra 
priprava tal za setev, dovolj toplote in vlage omogočajo 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.

Hladno obdobje po vzniku koruze predstavlja stres za rastlino, 
rastlina zaostaja v razvoju in je dalj časa izpostavljena nevarnosti 
propadanja zaradi talnih škodljivcev ter ima slabšo 
konkurenčno sposobnost v primerjavi z večino vzniklih 
plevelov.

Prednost v teh primerih ima zagotovo seme, ki je že tretirano z 
insekticidom.  Takšno seme je zavarovano pred zgodnjimi 
napadi talnih škodljivcev, predvsem strun, prav tako je 
omogočena varnost semena in vzniklih rastlin pred pticami. 

V zgodnjem mladostnem razvoju je koruza tudi najbolj 
občutljiva na temperaturna nihanja. Primeren ukrep v tem 
obdobju, še posebej če so tla zbita in je založenost z organskimi 
hranili slaba, je rahljanje. Ne smemo pozabiti, da je koruza 
okopavina, zato jo strojno okopavamo in na ta način 
preprečimo izhlapevanje vode iz tal (posebej še v sušnih 
obdobjih), ter izgubo dušičnih gnojil, ki jih z rahljanjem 
zemlje zadelamo v tla.
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Že pred setvijo poskrbimo za zadostne količine dušika in fosforja  
»pod semenom« koruze, kar zagotavlja dobro ukoreninjenost, 
hitro mladostno rast ter dober sklop posevka. Ker je zlasti fosfor v 
tleh zelo nemobilen, je pomembno, da se nahaja neposredno ob 
korenini in laskih koruze. (rdeče rastline ob nedostopnem fosforju). 






