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REDNI OBČNI ZBOR KMETIJSKE ZADRUGE PTUJ z.o.o.
ZA LETO 2020
30.6. 2021 je v Hotelu Roškar v Hajdošah potekal redni občni
zbor Kmetijske zadruge Ptuj. Občni zbor je bil volilni za
predsednika in člane Upravnega odbora ter predsednika in
člane Nadzornega odbora Kmetijske zadruge Ptuj.
Mesto predsednika in podpredsednika sta obdržala Marjan
Kramberger iz PZ Korena kot predsednik ter Ivan Zagoršek iz PZ
Markovci kot podpredsednik. Prav tako svoj mandat nadaljujeta
Ivan Svržnjak iz PZ Markovci kot predsednik NO KZ Ptuj ter
Milan Hergan iz PZ Hajdina kot podpredsednik NO KZ Ptuj.

Izvoljeni so bili tudi člani UO KZ Ptuj : Bratuša Dušan, Cigula
Dejan, Druzovič Albin, Klemenčič Branko, Kramberger
Marjan, Kočevar Marko, Koler Darko, Markuš Boštjan,
Mohorič Franc, Pignar Stanko, Pulko Štefan, Slodnjak Marjan,
Šalamun Vladimir, Zadravec Jožef, Zagoršek Miran, Žunkovič
Jože ter člani NO KZ Ptuj: Bezjak Andrej, Hergan Milan,
Korent Roman, Krajnc Ivan, Lampret Anton, Munda Marko,
Paskolo Hilda, Pučko Borut, Rižnar Robert, Svržnjak Ivan,
Šimenko Boris, Turk Anton in Zelenik Janez .
Kot vsako leto je bil tudi letos predstavljen in potrjen zaključni
račun za leto 2020 in gospodarski načrt za leto 2021.
Predsednik UO KZ Ptuj Marjan Kramberger in predsednik
NO KZ Ptuj sta podala poročila za leto 2020. Branko Valenko,
direktor KZ Ptuj pa je za leto 2020 izpostavil naslednje: ˝Leto
2020 si bomo zaradi epidemije covid-19 zapolnili kot posebno,
vendar hkrati za zadrugo Ptuj uspešno leto. Poleg načina
življenja, smo morali prilagoditi tudi način dela in poslovanja.
Soočili smo se z izzivi zagotavljanja varnosti in storili vse, da smo
kmetije skozi prodajno mrežo KZ Ptuj pravočasno oskrbeli z
vsem potrebnim repromaterialom.

V letu 2020 smo pospešeno nadaljevali vse aktivnosti, vezane na
pripojitev Kmetijske zadruge Lenart. V aprilu je zadruga Ptuj v
najemni odnos prevzela 7 kmetijskih trgovin na območju
Lenarta. Ustanovljena je bila tudi nova področna zadruga PZ
Lenart. Območje delovanja se je tako razširilo in z
maloprodajno mrežo 30 kmetijskih in 10 živilskih trgovin
franšize Mercator zajema večinski del SV Slovenije.
V sezoni 2020 je bilo vreme naklonjeno rastlinski proizvodnji.
Odkupili smo planirane količine žit, oljne ogrščice in bučnic,
ter jeseni rekordno količino koruze. Tako kot odkupne cene
poljščin, so bile v sezoni 2020 nizke tudi odkupne cene živine,
kjer se beleži odkup na nivoju 2019. Pri odkupu mleka smo
odkupljene količine glede na lanske podvojili, kar pomeni, da
smo odkupili 24 mil. litrov mleka.
Za uspešno sodelovanje se želim zahvaliti vsem svojim
sodelavcem, članom in poslovnim partnerjem in si želim, da z
dobrim sodelovanjem in medsebojnim povezovanjem, tudi v
2020 dosežemo takšne oz. še boljše rezultate.
Predsednik zadruge pove, da ima zadruga običaj, da se
zaposlenim, ki so v preteklem letu odšli v pokoj, podeli zahvala.
Zahvalo za dolgoletno in uspešno delo v zadrugi so v družbi
predsednika UO, NO in direktorja prejeli:
Ivan Kovačec, Danica Perger, Marta Filipič, Soﬁja Vajsbaher,
Marjan Janžekovič, Milan Maguša, Marija Čep, Marija Leben,
Marija Ornik, Miroslav Harlamov in Bojan Lipič.

Ob koncu mandata so zahvalo za uspešno delo v organih
zadruge prejeli tudi: Ivan Dreier, Janez Hanžel in Jože Lah.
Uredniški odbor
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Pomen KALCIJA (Ca) in apnenje kmetijskih površin
Kalcij ima pomembno vlogo pri prehrani rastlin, ljudi in živali. V
sami rastlinski proizvodnji ima v tleh zelo pomembno vlogo kot
element, ki regulira ﬁzikalne, kemijske in biološke procese v tleh.

PRISOTNOST KALCIJA V TLEH
Prednosti:
- zmanjšuje kislost tal
- povečuje dostopnost hranil (npr. molibdena),
oziroma zmanjšuje mobilnost hranil, ki v večjih
količinah škodljivo delujejo na rodovitnost tal in
rast rastlin (železo, aluminij, mangan).
- izboljšuje strukturo tal
- spodbuja razgradnjo organskih snovi v tleh in s
tem sproščanje rastlinskih hranil.

NASVET ZA APNENJE TAL
Za dvigovanje pH vrednosti tal je sedaj pravi čas, da
opravimo ta agrotehnični ukrep. Najbolj primerno je, da
APNENO GNOJILO potrosimo po strnišču in ga
zadelamo v tla. Trosimo od 3-5 ton po hektarju in to
ponovimo vsake 4-5 let

Apnena gnojila so derivati, iz katerih se kalcij ( Ca) preko
kemičnih procesov počasi sprošča na rastlini dostopen način.
Razlika se veže na delce prsti, kjerje zelo pomemben procent
humusa v tleh.

V sami rastlini je kalcij odgovoren za konstrukcijo celičnih sten
in spodbujanje pravilnega razvoja rastlinskega tkiva.
Pomemben je za razvoj mladih delov rastline, kot so listi in
steblo. Ima tudi velik vpliv na tvorbo cvetnega prahu, povečuje
tudi odpornost rastlin.
Zelo pomembno je spremljati prisotnost kalcija v tleh preko
kemijske analize tal, iz katere bo razvidno, v kako visokem
odmerku dodamo kalcij v tla.
Na tržišču so različna apnena gnojila za uravnavanje pH
vrednosti tal. Imamo hitro delujoča, ki jih bomo uporabili pred
setvijo oziroma v sam posevek glede na stanje posevka, ter
počasi delujoča, ki jih uporabimo v večjih količinah za
izboljšanje - dvigovanje pH vrednosti tal.

V Kmetijski zadrugi Ptuj imamo na voljo široko paleto apnenih
pripravkov na bazi mletih apnencev, ki so v ponudbi po
akcijskih cenah, v katere je vključen tudi prevoz in trosilec za
raztros teh derivatov. (več na straneh akcijskih artiklov)

V poletnih vročini je kalcij rastlini preko korenin težko
dostopen, zato ga je potrebno poleti rastlini dodajati foliarno
preko listov.
Pomanjkanje kalcija prepoznamo po nagubanih in navzgor
zavihanih robovih listov, klorozi in nekrozi najmlajših vršičkov
in listkov.
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Zapisal: Rudi Meško
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