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Kmetje, zadružniki, smo se že leta 2000 povezali in v okviru 
Kmečke liste – društva za razvoj kmetijstva in podeželja 
nastopili na volitvah v Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije. 
Naš pošten in jasen cilj, ki smo ga v Kmečki listi izbrali, je dati 
glas za varno prihodnost slovenskemu kmetu, slovenskim 
zadrugam, živilskim podjetjem in podeželju. V Kmečki listi 
smo zbrani kmetje – kandidati iz vseh panog, vseh starosti in 
vseh 13 območnih enot, ki bomo odločno in učinkoviteje kot 
do sedaj v zbornici zastopali interese slovenskih kmetov, zato 
vas vabimo, da nas podprete.

Kmetje si zaslužimo pravične cene kmetijskih pridelkov. 
Takšne, ki zagotavljajo dostojno življenje na kmetijah. Z 
nepovratnimi sredstvi in podporo lahko zagotovimo številna 
nova delovna mesta za nas in naše otroke v prihodnosti. Vrnimo 
domačo kakovostno slovensko hrano v vrtce, šole, restavracije 
in na naš jedilnik za varno prihodnost slovenskega kmeta. 
Majhen korak, da greste na volitve in oddate svoj glas, lahko 
naredi veliko dobrega za slovenskega kmeta. Zlasti je 
pomembno, da nas podprete tudi tokrat, ko je za kmete izjemno 
težavno obdobje, da skupaj v okviru zbornice odločno 
nastopimo in izrazimo naše interese v novem strateškem načrtu 
kmetijske politike do 2027 ter si tako zagotovimo varnejšo 
prihodnost za slovenskega kmeta. Vemo, kaj moramo narediti, 
imamo najboljše kandidate z izkušnjami, pri tem pa 
potrebujemo vašo podporo, da izboljšamo delo, storitve in 
ugled zbornice. Naš program je izvedljiv, konkreten in ima 
prihodnost.

Hvala za vaš glas.

KGZS v zadnjem mandatu preveč pasivna in neodločna.
V Kmečki listi - Društvu za razvoj kmetijstva in podeželja smo 
kritični do dela zbornice. KGZS je v zadnjem mandatu postala 
podaljšana roka politike. V zadnjih štirih letih smo videli, 
kakšen vpliv ima lahko politika na kmetijstvo z dodatnimi 
davki, obveznostmi in birokracijo, zato smo kmetje 
nezadovoljni. Zbornica je izgubila ugled doma in na 

mednarodnem področju. S svojo neaktivnostjo na evropski 
ravni je zbornica izgubila vpliv in možnosti za sooblikovanje 
skupne kmetijske politike, zaradi česar so težave v slovenskem 
kmetijstvu še večje. Zbornica se je medlo odzivala na težave 
kmetov, bila premalo odločna ter je premalo zahtevala od 
ministrstva. To je nujno potrebno spremeniti v prihodnje.

Na volitvah 4. oktobra 2020 obkrožite Kmečko listo in si 
zagotovite varno prihodnost slovenskega kmeta.

Kandidati za SVET Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije iz 
OE Ptuj so: BELŠAK Roman, RIGLER Matej, SVRŽNJAK 
Ivan in TOPLAK Simon.

Kandidati za SVET OBMOČNE ENOTE Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije,  OE Ptuj so: AHEC Vladimir, KOČEVAR 
Marko, KLEMENČIČ Branko, MLAKAR Alojz, RIGLER 
Matej, SVRŽNJAK Ivan, ŠPINDLER Robert, VALENKO 
Branko, ZAGORŠEK Miran in ŽUNKOVIČ Jože.

Več informacij na: Kmečka lista, društvo za razvoj kmetijstva 
in podeželja, Kocbekova 5, 3000 Celje
info@kmecka-lista.com, www.kmecka-lista.com



SETEV OZIMNIH  ŽIT

Pred nami je setev ozimnih žit. Pomembno je, da si osvežimo 
nekaj priporočil, ki pogojujejo dober in kvaliteten pridelek, še 
posebej pri krušni pšenici.

· Za pridelovanje ozimne pšenice so najprimernejša 
srednje težka do težka tla, dobro založena s hranili in 
urejenim vodno-zračnim režimom.

· Na lahka tla sejemo zgodnje do srednje zgodnje sorte.
· Pri pšenici se priporoča vsaj triletni kolobar, predhodna  

poljščina naj bo listanka, ki pravočasno zapusti njivo, da 
se lahko pripravimo za setev (kot predposevek je zelo 
primerna oljna ogrščica).

· Seme naj bo certificirano, kar nam daje zagotovilo, da je 
seme zdravo.

·  Setev naj bo pravočasna, da rastlina pričaka zimo čvrsta 
in stabilna. Ne držimo se pregovora, ki pravi:             ,,Ti 
mene v blato, jaz tebi zlato«.

· Pšenice ne sejemo pregosto, ker gosti posevki slabše 
prenašajo bolezni, hitreje polegajo …

· Seme sejemo na primerno globino in pazimo, da je  
dobro pokrito s prstjo.

· Osnovno gnojenje z NPK gnojili opravimo pred setvijo.
· Zatiranje plevelov v ozimnih žitih se najbolje obnese 

jeseni.
· Posejana žita nadziramo že od vznika naprej glede 

boleznih in škodljivcev, ter posevke primerno zaščitimo.

Vsi zgoraj navedeni  agrotehnični ukrepi, izvedeni v jeseni,  
namigujejo, da bo naša žetev zlata in bogata. V knjigi Toneta 
Tajnška  »PŠENICA« je zapisan rek Sokrata, ki je star več kot 
2200 let in se glasi:

»Nihče, ki zanemarja probleme pšenice, nima sposobnosti, da 
postane državnik«.

                                       Rudi Meško, ing. agr.

KZ PTUJ: PONUDBA GNOJIL ZA 
JESENSKO SETEV ŽIT
NPK  7-20-30 + 3%S
NPK  6 -12-24 + 6%S
NPK  6-10-18 + 6 Ca + 2 MgO + 16,5 SO3
NPK  6-20-30 + 7SO3
NPK  8-24-24 + 9SO3
NPK  8-20-30 + 5SO3
NPK 15-15-15






