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HRANA KOT STRATEŠKA SUROVINA

Srečujemo se z novo normalnostjo ali bolje rečeno nenormal-
nostjo. Vojna v Ukrajini  poleg  grozot, ki smo jim priče v zad-
njih tednih, razkriva tudi razmerja glede prehranske odvisnosti 
posameznih držav, članic EU.  Evropska unija je znotraj njenih 
članic sicer samooskrbna z žiti in mesom, če seveda izvzamemo 
oljnice, katerih, predvsem kar se tiče sončnic, je glavna proizva-
jalka prav Ukrajina.

Je pa bojazen, da se, v zadnjem času smo bili priča zapiranju 
izvoza iz Madžarske, težave pojavijo znotraj unije. Slovenija na-
mreč prav iz Madžarske uvozi največ žit. Čeprav so vse članice 
na osnovi Skupne kmetijske politike in tudi denarja, ki ga pre-
jemajo od subvencij, zavezane k solidarnosti, prostemu preto-
ku surovin,  finančni vzdržnosti in preskrbi s hrano vseh svojih 
prebivalcev, so razmere, s katerimi se srečujemo sedaj, izredne.  
Ker se stvari spreminjajo iz dneva v dan, so tudi na ministr-
stvu za kmetijstvu, ki sicer zagotavlja varno preskrbo s hrano na 
osnovi blagovnih rezerv,  že ustanovili krizno delovno skupino.  
Še vedno pa zagovarjajo dejstvo, da so stabilna pridelava varne, 
kakovostne in čim cenejše hrane ter čim višja stopnja samo-
oskrbe, glavni cilji kmetijske politike tudi v Sloveniji.

Po zagotovilih kmetijskega in gospodarskega ministra si 
torej ni potrebno ustvarjati zalog osnovnih živil in naftnih 
derivatov. Smo pa že priča dvigu cen žit, ki se odražajo pri 
višjih cenah pekovskih izdelkov in drugih dobrin, vezanih 
na kmetijske surovine.

Po zgoraj opisanem je vrednost in pomen lastne kmetijske pri-
delave in s tem čim večje samooskrbe narasel. Kmetje, ki so že 
do sedaj svojo tehnologijo vodili s ciljem čim višjega in kvalite-
tnega pridelka, že dobro vedo, kako se stvari streže. Pridelavo 
s ciljem pridelati dovolj in kvalitetno je nujno potrebno vzpo-
staviti tudi na kmetijskih zemljiščih, ki so se do sedaj »samo 
obdelovala«. 

V živinskem sektorju je certifikat IK eden od korakov k sledljivosti 
in večji razpoznavnosti domače reje. Trenutna situacija pa tudi tu-
kaj cene in povpraševanje po prašičih in goveji živini dviguje.

Že v februarski številki Ptujskega Zadružnika smo vam postregli 
z napotki za gnojenje ozimnih žit, v tej številki pa se na 2. strani 
nahaja preglednica s herbicidi oz. herbicidnimi kombinacijami, 
s katerimi bo v kratkem potrebno poškropiti posevke žit proti 
plevelom. Velja seveda za vse, ki tega niste storili že jeseni. 

Ana Ramšak

Vrednost in pomen domače 
kmetijske pridelave raste.

Pomembno je, da sledimo tehnologiji s 
ciljem čim višjega in kvalitetnega pridelka.



Axial One 1 – 1,3 l/ha (P, J), Axial 0,6 – 1,2l/ha (P, J) 

Alister new 1 l/ha  (P)

Alliance 100 g/ha (J, P, R, T)

Esteron 0,75-1 l/ha (P, J,T)

Sekator OD 0,15 l/ha (P, J, R,T)

Herbicidi za zatiranje plevelov v žitih
Pomlad 2022
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Novo v 2022

Stomp aqua 2,9 l/ha  (P, J, R,T)

Flame SG 30 g/ha  (P, J), Savvy 30 g/ha (P,J,O,T)

Mustang forte 1,0 l/ha (P,J,R,T)
Mustang 306 SE 0,6 l/ha (P,J)

Pallas 75 WG 150 – 250 g/ha (P, R, T)

Flurostar 200 1l/ha (P,J,R,T), Herbocid XL 1,25 l/ha (P,J,R,T)    

Starane forte 0,54 l/ha (P,J,O,R,T,P)

Xanadu OD 0,1 kg/ha (P,J,O,R,T)

Clyde 1,5 l/ha (P, J, R, T) 
Corello duo 250  g/ha (P, R, T, Pi)

Hussar OD 0,1 l/ha (J, P, R, T), Hussar Star 0,3 kg/ha (P, R T) + MERO 1l/ha

Quelex 50 g/ha (P, J, R,T)

Biathlon HC 70 g/ha (P, J, R, T, O, Pi)  + DASH 1l/ha
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Najmočnejša rešitev
za zatiranje

plevelov v koruzi!

Ljudem in okolju
prijazno varstvo rastlin www.karsia.si

Aliseo Plus: Kombiniran herbicid na osnovi treh učinko-
vin za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega 
ter širokolistnega plevela v koruzi. V primeru močnejše 
zapleveljenosti z večletnimi širokolistnimi pleveli, se ga 
priporoča v kombinaciji s herbicidom Mustang 306 SE. 
Za optimalno učinkovitost vedno dodajte močilo 
Nu-Film-Premium.

V preglednici zgoraj so nanizani herbicidi, ki so registri-
rani za spomladansko zatiranje plevelov v žitih.

Nabor je prilagojen ponudbi Kmetijske zadruge Ptuj. 

Za uspešno zatiranje plevelov v žitih lahko uporabimo sa-
mostojno rešitev, ki pokriva celoten spekter pomembnih 
plevelov v žitih,  oz. herbicid, ki ga izberemo glede na čas 
uporabe, razvojno fazo žit in plevela ter vrsto plevela.

SAMOSTOJNA REŠITEV (primeri)
- Corello duo 250 g/ha
- Hussar OD 0,1 L/ha
- Hussar Star 0,3 l/ha
- Pallas 75 WG   250 G/ha za samostojno uporabo

ali

KOMBINACIJO herbicidov, ki pokrije celoten spek-
ter pomembnih plevelov kot so npr.:
- Lector delta 100 ml/ha + Axial 0,9 – 1 l/ha
- Pallas 75 WG + Quellex 50 g/ha
- Pallas 75 WG 200 g + Mustang 306 SE 0,6 l/ha (v pri-
meru prisotnosti njivskega osata Mustang Forte 1l/ha.
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Najmočnejša rešitev
za zatiranje

plevelov v koruzi!

Ljudem in okolju
prijazno varstvo rastlin www.karsia.si

Aliseo Plus: Kombiniran herbicid na osnovi treh učinko-
vin za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega 
ter širokolistnega plevela v koruzi. V primeru močnejše 
zapleveljenosti z večletnimi širokolistnimi pleveli, se ga 
priporoča v kombinaciji s herbicidom Mustang 306 SE. 
Za optimalno učinkovitost vedno dodajte močilo 
Nu-Film-Premium.





KORUZA
ZA ZRNJE
Poltrdinke,

zobanke, trde 
zobanke

KORUZA
ZA SILAŽO

LG Animal
Nutrition

KROMPIR
Slovenske in

ostale prodajne 
sorte za vrt in 

ozimnico

METULJNICE, 
OLJNICE IN 

SIRKI
Soja, jari krmni 

grah, buče, 
oljna ogrščica, 
sončnice, sirek

za silažo in
zrnje

TRAVINJE
IN DOSEVKI

Agrosaat
klasične in 

plus mešanice, 
mnogocvetna 
ljuljka, lucerna,

prezimni in
neprezimni 

dosevki

AGROSAAT
VITA

Nova linija 
mešanic za 

dosevke

JARA IN
OZIMNA

ŽITA
Pšenica, ječmen, 

pira, tritikala, 
oves, rž

VRTNINE
Semena vrtnin, 
cvetlic in zelišč 
za vrtičkarje in 
profesionalce,

travne mešanice 
za zelenice

GNOJILA
Apnena in
mineralna

gnojila

Več informacij dobite na prodajnih mestih, v katalogu Gospodarjev priročnik 2022,
na naši spletni strani www.agrosaat.si ter pri svetovalni službi Agrosaat.

RWA Slovenija d. o. o.
Dolenjska cesta 250a, 1291 Škofljica
t: 01 514 00 70, e: info@agrosaat.si

P O N U D BA ,  K I  N E  RA ZO ČA RA  . . .



Ljudem in okolju
prijazno varstvo rastlin www.karsia.si

Centium 36 CS: Talni herbicid z izredno dolgim 
delovanjem, za zatiranje enoletnega širokolistnega in 
nekaterega ozkolistnega plevela v oljnih bučah.
Flexidor: Nov, izjemno pomemben talni herbicid za 
zatiranje problematičnih enoletnih širokolistnih plevelov 
v oljnih bučah pred vznikom. Flexidor uporabljamo v 
odmerku 0,25 L/ha vedno v kombinaciji s Centium 36 CS.

Najmočnejši par
za zatiranje enoletnih
širokolistnih plevelov 

v oljnih bučah!
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COLUMBOCOLUMBO
0,8MG0,8MG

• učinkovit talni insekticid  
v obliki mikrogranul

• za zatiranje strun, sovk  
in drugih škodljivcev na vrtninah, 
poljščinah in tratah

• ohranja sklop in zvišuje tržni 
pridelek 

Fitofarmacevtska sredstva uporabljajte 
varno. Pred uporabo vedno preberite 
etiketo in informacije o sredstvu.
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Privoščite vašim žitom
le najboljše!

Ljudem in okolju
prijazno varstvo rastlin www.karsia.si

Mirador Forte: Sistemični fungicid na osnovi 
dveh učinkovin za zatiranje bolezni na ječmenu, 
pšenici in tritikali. Osnova za zdrava žita, idealen 
za uporabo v prvem terminu zaščite žit.

Mavrik 240 EW: Piretroidni insekticid za zatiranje 
rastlinskih škodljivcev na žitih in oljni ogrščici, na 
katerega še ni razvita rezistenca. Njegovo delovanje 
je izrazito dobro tudi pri nizkih temperaturah. 

Buzz Ultra DF: Sistemični fungicid za zatiranje 
glivičnih bolezni na pšenici in oljni ogrščici. Cenovno 
ugodna rešitev za zatiranje glivičnih bolezni, ki jo 
odlikujejo nizki odmerki in priročna formulacija.

Universal Bio: Posebno foliarno gnojilo, kjer so 
osnovna hranila NPK v uravnoteženi kombinaciji. 
Rastline izredno hitro odreagirajo na to gnojilo, 
saj je učinek viden že v 1-2 dneh. Je zelo 
primeren za obnovo vegetativne rasti.

Azos 300: Foliarno gnojilo, raztopina dušičnega 
gnojila z visoko vsebnostjo žvepla, za popolno 
prehrano z dušikom in žveplom ter doseganje 
višje vsebnosti beljakovin.
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Privoščite vašim žitom
le najboljše!

Ljudem in okolju
prijazno varstvo rastlin www.karsia.si

Mirador Forte: Sistemični fungicid na osnovi 
dveh učinkovin za zatiranje bolezni na ječmenu, 
pšenici in tritikali. Osnova za zdrava žita, idealen 
za uporabo v prvem terminu zaščite žit.

Mavrik 240 EW: Piretroidni insekticid za zatiranje 
rastlinskih škodljivcev na žitih in oljni ogrščici, na 
katerega še ni razvita rezistenca. Njegovo delovanje 
je izrazito dobro tudi pri nizkih temperaturah. 

Buzz Ultra DF: Sistemični fungicid za zatiranje 
glivičnih bolezni na pšenici in oljni ogrščici. Cenovno 
ugodna rešitev za zatiranje glivičnih bolezni, ki jo 
odlikujejo nizki odmerki in priročna formulacija.

Universal Bio: Posebno foliarno gnojilo, kjer so 
osnovna hranila NPK v uravnoteženi kombinaciji. 
Rastline izredno hitro odreagirajo na to gnojilo, 
saj je učinek viden že v 1-2 dneh. Je zelo 
primeren za obnovo vegetativne rasti.

Azos 300: Foliarno gnojilo, raztopina dušičnega 
gnojila z visoko vsebnostjo žvepla, za popolno 
prehrano z dušikom in žveplom ter doseganje 
višje vsebnosti beljakovin.



Ujemite sonce
v zrnje
vaših žit.

// Fungicid z odličnim delovanjem
    na vse najpomembnejše bolezni žit.

// Dovoljen na vodovarstvenih območjih.
// Pozitiven učinek na povečanje pridelka.



Ujemite sonce
v zrnje
vaših žit.

// Fungicid z odličnim delovanjem
    na vse najpomembnejše bolezni žit.

// Dovoljen na vodovarstvenih območjih.
// Pozitiven učinek na povečanje pridelka.

Novi sistemični fungicid, ki se ga uporabi 
preventivno.

Nova kombinacija aktivnih snovi za popolno varstvo 
pred boleznimi.

Prednosti
// Tri aktivne snovi: protiokonazol, spiroksamin in 

trifloksistrobin.
// Odlikuje ga odlično preventivno in kurativno delovanje.

// Odlična kombinacija za antirezistenčno strategijo v 
kombinaciji z Ascro® Xpro.



www.villager.si

• ŽELELI STE ORODJE • DOBILI STE PRIJATELJA •  

PREKOPALNIKI
IN KULTIVATORJI

PRELISTAJTE
NOVI KATALOG



www.villager.si

• ŽELELI STE ORODJE • DOBILI STE PRIJATELJA •  

PREKOPALNIKI
IN KULTIVATORJI

PRELISTAJTE
NOVI KATALOG SPOMLADANSKO VARSTVO ŽIT

PRED PLEVELI
ČAS UPORABE

CorelloTM DUO
PalasTM 75 WG
QuelexTM

MustangTM FORTE
MustangTM 306 SE

Razvojne faze žit
(BBCH)

Uporaba herbicida CorelloTM DUO in vseh ostalih naštetih herbicidov je dovoljena tudi na vodovarstvenih območjih 
(VVO), kjer nekateri drugi herbicidi niso dovoljeni.     

® ™ Blagovne znamke Corteva, DuPont, Dow AgroSciences in Pioneer ter njihovih podružnic ali njihovih lastnikov. 
Copyright © 2022 Corteva. Vse pravice pridržane.



Napredno delovanje 
listnih rež (za učinkovito 

porabo vode)

Več plodne svile 
(za boljše 

formiranje zrna)

Daljša, globlja zrna (obdrži 
pridelek pri poznem stresu)

Učinkovitejši koreninski
 sistem (črpa vodo iz globin)

Vitalnost od metlice do korena

Odličen „Stay Green« efekt 

 Močan agronomski in 
najnovejši tehnološki paket 

Manjša poraba vode za 
kilogram pridelka 

Napredno delovanje 
listnih rež (za učinkovito 

porabo vode)

Več plodne svile 
(za boljše 

formiranje zrna)

Daljša, globlja zrna (obdrži 
pridelek pri poznem stresu)

Učinkovitejši koreninski
sistem (črpa vodo iz globin)

Vitalnost od metlice do korena

Odličen „Stay Green« efekt 

Močan agronomski in 
najnovejši tehnološki paket 

Manjša poraba vode za 
kilogram pridelka

P8834

Napredno delovanje 
listnih rež (za učinkovito 

porabo vode)

Več plodne svile 
(za boljše 

formiranje zrna)

Daljša, globlja zrna (obdrži 
pridelek pri poznem stresu)

Učinkovitejši koreninski
sistem (črpa vodo iz globin)

Vitalnost od metlice do korena

Odličen „Stay Green« efekt 

Močan agronomski in 
najnovejši tehnološki paket 

Manjša poraba vode za 
kilogram pridelka

P9241 Napredno delovanje 
listnih rež (za učinkovito 

porabo vode)

Več plodne svile 
(za boljše 

formiranje zrna)

Daljša, globlja zrna (obdrži 
pridelek pri poznem stresu)

Učinkovitejši koreninski
sistem (črpa vodo iz globin)

Vitalnost od metlice do korena

Odličen „Stay Green« efekt 

Močan agronomski in 
najnovejši tehnološki paket 

P9486 Napredno delovanje 
listnih rež (za učinkovito 

porabo vode)

Več plodne svile 
(za boljše 

formiranje zrna)

Daljša, globlja zrna (obdrži 
pridelek pri poznem stresu)

Učinkovitejši koreninski
sistem (črpa vodo iz globin)

P9911 Napredno delovanje 
listnih rež (za učinkovito 

porabo vode)

Več plodne svile 
(za boljše 

formiranje zrna)

Daljša, globlja zrna (obdrži 
pridelek pri poznem stresu)

P0217

Napredno delovanje 
listnih rež (za učinkovito 

porabo vode)

Več plodne svile 
(za boljše 

formiranje zrna)

Daljša, globlja zrna (obdrži 
pridelek pri poznem stresu)

Učinkovitejši koreninski
sistem (črpa vodo iz globin)

Vitalnost od metlice do korena

Odličen „Stay Green« efekt 

Močan agronomski in 
najnovejši tehnološki paket 

Manjša poraba vode za 
kilogram pridelka

P9234

Napredno delovanje 
listnih rež (za učinkovito 

porabo vode)

Več plodne svile 
(za boljše 

formiranje zrna)

Daljša, globlja zrna (obdrži 
pridelek pri poznem stresu)

Učinkovitejši koreninski
sistem (črpa vodo iz globin)

Vitalnost od metlice do korena

Odličen „Stay Green« efekt 

Močan agronomski in 
najnovejši tehnološki paket 

Manjša poraba vode za 
kilogram pridelka

P9610 Napredno delovanje 
listnih rež (za učinkovito 

porabo vode)

Več plodne svile 
(za boljše 

formiranje zrna)

Daljša, globlja zrna (obdrži 
pridelek pri poznem stresu)

Učinkovitejši koreninski
sistem (črpa vodo iz globin)

Vitalnost od metlice do korena

Odličen „Stay Green« efekt 

Močan agronomski in 
najnovejši tehnološki paket 

Manjša poraba vode za 
kilogram pridelka

P9903 Napredno delovanje 
listnih rež (za učinkovito 

porabo vode)

Več plodne svile 
(za boljše 

formiranje zrna)

Daljša, globlja zrna (obdrži 
pridelek pri poznem stresu)

Učinkovitejši koreninski
sistem (črpa vodo iz globin)

Vitalnost od metlice do korena

Odličen „Stay Green« efekt 

P0216 Napredno delovanje 
listnih rež (za učinkovito 

porabo vode)

Več plodne svile 
(za boljše 

formiranje zrna)

Daljša, globlja zrna (obdrži 
pridelek pri poznem stresu)

P1241

Napredno delovanje 
listnih rež (za učinkovito 

porabo vode)

Več plodne svile 
(za boljše 

formiranje zrna)

Daljša, globlja zrna (obdrži 
pridelek pri poznem stresu)

Učinkovitejši koreninski
sistem (črpa vodo iz globin)

Vitalnost od metlice do korena

Odličen „Stay Green« efekt 

Močan agronomski in 
najnovejši tehnološki paket 

Manjša poraba vode za 
kilogram pridelka

P8904

NOVO

TM ® SM Blagovne znamke podjetja Corteva Agriscience in njegovih povezanih podjetij. © 2022 Corteva.

Corteva Agriscience SLO d.o.o.
Markišavska ulica 10, 9000 Murska Sobota, Tel.: 02 521 36 20
www.corteva.si


