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Letošnji 59. mednarodni kmetijsko živilski sejem v Gornji Radgoni
je bil poseben. Poseben predvsem zaradi virusa, ki nam otežuje
življenje že drugo leto zapored. Na sejmu je bilo manj razstavljalcev,
manj je bilo tudi obiskovalcev, pa vendar je bil največji sejemski
dogodek zadnjih dveh let v Sloveniji.
Kmetijska zadruga Ptuj s hčerinskima podjetjema Zadružno oskrbo
in Oljarno Fram tudi letos ni manjkala. Kot vedno smo razstavljali v
hali B, kjer je bila še leta 2019 naša soseda Kmetijska zadruga Lenart,
ki smo jo v vmesnem času prevzeli v najemni odnos.
Poleg standarnega asortimana smo predstavili tudi naš novi
program »Lokalno v lokalnem » in programe, ki smo jih kot nove
vključili v našo dejavnost in sicer, zastopstvo za mineralno
vitaminske dodatke podjetja Schaumann iz Nemčije in Inštituta za
poljedeljstvo in zelenjadarstvo Novi sad, NS SEME.
Predstavitev delovanja je izrednega pomena za nadaljnji razvoj
zadruge, ki se je razvila v veliko podjetje z izredno široko
dejavnostjo. Z obiskom smo zadovoljni, obiskali so nas kupci,
dobavitelji in naši člani, z najvišjimi predstavniki.
Dogajanje na sejmu je bilo pestro, kot vedno. Zadružna zveza je v
sredo, na dan zadružnikov, kot vsako leto, organizirala podelitev
priznaj za posebne zasluge na področju zadružništva. Lani sejma
zaradi covida ni bilo oz. je bil v virtualni obliki, zato so letos
podelili priznanja tudi za leto 2020.

Dobitniki priznanj za leto 2020

Na predlog Kmetijske zadruge Ptuj je priznanje za leto 2020
dobil gospod Branko Klemenčič, letos pa gospod Stanko Pignar.
V letu 2020 je priznanje za 120 let delovanja prejela tudi
Kmetijska zadruga Ptuj.

Branko Klemenčič sodeluje s Kmetijsko zadrugo Ptuj že od leta
1980. Dolga leta je predsednik PZ Rogoznica in član Upravnega
odbora zadruge, kjer kreira politiko in usmeritve KZ Ptuj.
Kmetija Klemenčič je zgled dobre prakse in pametnih odločitev
gospodarja Branka in njegove partnerke Jožice, ki sta skromno
kmetijo razvila v veliko in sodobno, ki ustreza vsem standardom
sodobnega kmetovanja. Na kmetiji živi in dela tudi mlada družina
sina Tadeja in njegove partnerke Karine.
Trenutno obdelujejo skoraj 200 ha zemljišč, od tega skoraj 100 ha
svojih. V sodobno urejenih hlevih redijo 300 govejih pitancev. Vse
našteto pa obdelujejo z najsodobnejšim strojnim parkom, hkrati pa
imajo tudi dopolnilno dejavnost storitve s kmetijsko mehanizacijo.
Dokaz, da je kmetija Klemenčič res vzorna, je poleg vseh priznaj, ki so
jih že dobili, tudi to, da so bili leta 2001 in 2021 NAJ KMETIJA v
Mestni občini Ptuj.
Stanko Pignar je bil vso svojo delovno dobo tesno povezan z zadrugo.
Že s trindvajsetimi leti se je zaposlil kot poslovodja in je to delo
opravljal skoraj polnih 38 let. Poleg zaposlitve v zadrugi je skupaj z
ženo Slavico obdeloval in razvijal tudi kmetijo, ki sta jo leta 1988
prevzela od njegovih staršev in jo leta 2015 predala sinu Mitju in snahi
Anji. Kmetija danes obsega 38 ha lastnih in 22 ha najetih zemljišč,
popolnoma nov hlev z avtomatsko molžo za 83 krav molznic in mlado
živino. Poleg govedoreje oz.
pridelave mleka je pomembna
dopolnilna dejavnost na kmetiji
pridelava Ptujskega lüka. Z
odkupom njihovega pridelka se v
zgodbo vključuje tudi naša
zadruga, saj se zavedamo velikega
Stanko Pignar prejema priznanje iz rok
pomena domače pridelave.
predsednika ZZS Boruta Florjančiča
Stanko Pignar je aktivno vključen v PZ Gorišnica in že tretji mandat
član upravnega odbora Kmetijske zadruge Ptuj.
Ponosni smo, da lahko sodelujem s kmetijami kot sta Klemenčičeva
in Pignarjeva.
Milenka Černe Cizerl

CERTIFICIRAN SEMENSKI MATERIAL – POGOJ ZA ZDRAV
IN VISOK PRIDELEK ŽIT
Smo v obdobju leta, ko razmišljamo o setvi ozimnih žit.
Odkupne cene poljščin v letošnji sezoni se višajo, dosegle so
celo najvišjo raven v zadnjih osmih letih. Tudi v prihodnje lahko
pričakujemo, da se bodo cene v povprečju dvigale, ne glede na
to, da se bomo srečevali z nihanjem cen na borzah. Ta trend
potrjujejo tudi gospodarski analitiki.
V Sloveniji v zadnjih letih pada uporaba uradno potrjenega
- CERTIFICIRANEGA semena. S setvijo lastnega
pridelka zrnja se pridelki v povprečju zmanjšajo tudi do
16%. (Vir: KIS).
Vzrok je neustrezna kalivost, neizenačeno in drobno zrnje,
prisotnost plevelov in drugih primesi, predvsem pa
neustrezno zdravstveno stanje semen. Še posebej se to izrazi v
letih, vremensko ugodnih za razvoj glivičnih bolezni. Te,
poleg tega, da vplivajo na višino pridelka, zrnje še dodatno
okužijo s strupenimi metaboliti oz. mikotoksini, ki so
posledica okužbe z glivico Fusarium. S to glivo je okužen vsak
pridelek oz. zrnje. Od pravilne uporabe fungicidov in
vremenskih pogojev pa je odvisno, koliko lete se nahaja na
našem pridelku oz. zrnju.

Genetski potencial, ki zagotavlja sortno pristnost in
čistost semena, se lahko v celoti izrazi samo pri
kakovostnem in uradno potrjenem semenu.
Pridelovanje le tega poteka pod uradno kontrolo in
kot tako zagotavlja sortno pristnost in čistost,
ustrezno zdravstveno stanje, visoko kalivost ,
odsotnost semena plevelov in drugih primesi.

Vsako pakiranje certiﬁciranega
semena je originalno zaprto in
označeno z uradno etiketo, ki jo
izda certiﬁkacijski organ.
Certiﬁcirano seme, ki je namenjeno
pridelovalcem žit, je označeno z
modro in rdečo barvo etikete, pri
čemer pomeni modra etiketa 1.
množitev, rdeča 2. množitev.

Le zdravo in certi cirano seme vam omogoča natančno
setev, hiter in enakomeren vznik, rast in razvoj posevkov, ki
veliko bolje kljubujejo spremenljivim vremenskim
razmeram preko zime in zgodnje pomladi.
Proizvodni sektor KZ Ptuj

V primeru, da želimo takšno seme (merkantil) posejati
doma in ga razkužiti sami, bomo prisotnost glive in s tem
pojav bolezni zmanjšali, nikakor pa se ne bomo približali
kvaliteti certiﬁciranega, dodelanega semena, ki poteka s
p omo č jo sp e cia lne opreme ( g ravitacijske mize) v
dodelovalnih centrih, kjer v postopkih dodelave izločijo
bolno in deformirano zrnje.
S temeljito pripravo tal na setev, predvsem pa z izbiro
kvalitetnega - CERTIFICIRANEGA semena, primernega za
našo klimo in rastišče, bomo ustvarili pomembno osnovo za
visok in kvaliteten pridelek. Res je, da je potencial za visok in
kvaliteten pridelek že genetsko pogojen, se pa bolj ali manj
izrazi, odvisno od dejavnikov okolja in dosledno izvedenih
agrotehničnih ukrepov.

ODKUP SVEŽE KORUZE
Tudi v letošnji sezoni bomo izvajali
prevzem svežega zrnja koruze na
odkupnih mestih KZ Ptuj
GORIŠNICA, TRNOVSKA VAS,
LENART, CANKOVA

