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V KMETIJSKI ZADRUGI PTUJ ODPRLI NOVO TRGOVINO V LENARTU
Ob slavnostni otvoritvi tudi srečelov in prijetno druženje
V sredo, 8. 6. smo v Kmetijski zadrugi Ptuj tudi uradno otvorili
kmetijsko trgovino v Lenartu. Trgovina se nahaja na lokaciji
trgovine Frama. Na slovesni otvoritvi je zbrane goste nagovoril
župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger. Poudaril je, da
občina Lenart s širšo okolico, kjer je v večini kmetijsko zaledje, potrebuje močno zadrugo, ki bo uspešno oskrbela kmete in
vrtičkarje z vsemi potrebnimi materiali.

V nadaljevanju so se kot slavnostni govorniki s strani zadruge
Ptuj zvrstili še direktor g. Branko Valenko, predsednik upravnega odbora Marjan Kramberger, ter predsednik nadzornega
sveta Ivan Svržnjak. Vsi so, poleg pozdrava prisotnim, zagotovili, da bo KZ Ptuj z novo trgovino v Lenartu poskrbela za
oskrbo in hkrati odkup pridelkov, živine in mleka s kmetij na
širšem območju Lenarta.

V nadaljevanju prireditve sta za smeh in sproščeno vzdušje poskrbela Gasilec Sašo in »Ovtar«, čuvaj vinogradov in posevkov.
Za slane in sladke prigrizke so poskrbele članice aktiva kmečkih žena Lenart, okrepčali smo se lahko tudi z okusnim sirom
kmetije Kocbek, za dobro kapljico pa je poskrbel vinogradnik
g. Stanko Kramberger.
Skozi celoten dan prireditve je potekal srečelov, pri katerem je
bila vsaka srečka dobitna. Izdanih je bilo več kot 260 dobitkov,
ki so jih za namene otvoritve darovali dobavitelji KZ Ptuj.
V Kmetijski zadrugi Ptuj bomo skozi trgovino v Lenartu
poskrbeli za celovito ponudbo artiklov za sodobno kmetijsko proizvodnjo in prirejo, za oskrbo vrtov, okolja in gospodinjstev. Pomemben
del prodajalne Lenart je
tudi SERVIS FRAMA,
servis male kmetijske
mehanizacije.
Uredniški odbor
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Dosevek sejemo glede na namen uporabe. V preglednici so prikazani najpogostejši.
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Dosevek

Čas setve

Prezimnost

ajda

julij

ne

aleksandrijska do konca julija
ne
detelja
abesinska
julij, avgust
ne
gizotija/mungo
bela detelja
marec–april, julij– da
avgust
bela gorjušica
julij–avgust
ne
črna detelja
facelija

marec–april,
avgust
junij–julij

julij– da

inkarnatka

julij–september

lucerna

julij– da

oljna redkev

marec-april,
avgust
julij–avgust

ozimna grašica

ne
da

Namen

Setveni odmerek
kg/ha
za prehrano ljudi 70–80
čebelja paša
čebelja
paša, 25–30
krma
podor
10
krma

10–15

podor, naravno 20–25
razkuževanje tal
krma
30–35
čebelja
paša, 10–16
podor
podor, krma
20–30
krma, podor

35

ne

podor

25–30

julij–avgust

da

podor, krma

100–130

meliorativna
redkev
mnogocvetna
ljuljka
krmna ogrščica

avgust–september

ne

podor

8

julij–september

da

krma

30–50

julij–september

da

podor, krma

10–15

krmna repica

julij–oktober

da

podor, krma

15–20

krmni ohrovt

avgust

da

krma

4–5

koleraba

konec julija

da

krma, hrana

3–5

proso

maj–avgust

ne

krma, hrana

30–40

strniščna repa

konec julija

da

krma, hrana

2–3

sudanska trava

maj–julij

ne

podor, krma

20–30

Mešanice dosevkov lahko sestavimo sami iz posameznih vrst rastlin. Pogosteje se odločimo za nakup
že dosevkov
pripravljenih
mešanic, sami
ki jih
ponudijo semenske
hiše, npr.
razne travno-deteljne
mešanice,
Mešanice
lahko sestavimo
iz posameznih
vrst rastlin. Pogosteje
se odločimo
za nakup že pripravljenih
mešanic,
ki jih ponudijo
semenske
hiše, npr. razne travno-deteljne
Landsberška
Landsberška
mešanica/Grašljinka/
Agrosaat 6,mešanice,
Boni, Früh
in druge. mešanica/Grašljinka/ Agrosaat 6, Boni,
Früh in druge.

Fitostimulator Protifert LMW je tekoče organsko
gnojilo na osnovi aminokislin. Vsebuje kar 15 % prostih
aminokislin, od katerih so najpomembnejše glicin, prolin
in alanin, kar ga uvršča v sam vrh podobnih sredstev.
Uporabljamo ga na vseh kulturah, saj izboljša prehrano
rastlin, preprečuje strese, kot so visoke ali nizke
temperature, suša, moča in toča ter izboljša učinkovitost
sredstev za varstvo rastlin in foliarnih gnojil.

Najpogostejši vzrok pojava sive grozdne gnilobe so
poškodbe od grozdnih sukačev.
Amylo-X: Biotični fungicid in baktericid za preventivno
in kurativno zatiranje sive grozdne gnilobe. Nima
karence, uporabimo pa ga lahko do 6 krat letno.
Pyrus 400 SC: Preventivni in delno kurativni fungicid
za zatiranje sive grozdne gnilobe. Optimalni čas
uporabe obeh fungicidov je skupaj z insekticidi proti
grozdnim sukačem (Radiant, Laser Plus, Mimic, Lepinox).

Ljudem in okolju
prijazno varstvo rastlin

Ljudem in okolju
prijazno varstvo rastlin

www.karsia.si
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Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte varno in pred uporabo vedno preberite etiketo oziroma navodilo za uporabo!

Optimalno varstvo pred
sivo grozdno gnilobo!

Najmočnejši fitostimulator
na osnovi aminokislin!

www.karsia.si
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Usmerjena zaščita vinske trte
pred grozdnimi sukači!
Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte varno in pred uporabo
vedno preberite etiketo oziroma navodilo za uporabo!

Grozdni sukači so zelo pomembni škodljivci na vinski
trti, saj z objedanjem jagod povzročijo vstopna mesta za
okužbo s sivo grozdno plesnijo. Uporabimo jih v času
zapiranja grozdov, skupaj z botriticidi (Amylo-X, Pyrus 400
SC, idr.).

Ljudem in okolju
prijazno varstvo rastlin

Radiant: Moderni insekticid na osnovi učinkovine
spinetoram iz kemične skupine spinosinov. Njegovo
delovanje je želodčno in dotikalno, najučinkovitejši pa je
v času, ko se ličinke izležejo. Uporablja se za zatiranje
grozdnih sukačev, resarjev in pa tudi vinske mušice. Ima
izrazido dolgo delovanje.

www.karsia.si

Strniščni dosevki Agrosaat

Za povečanje rodovitnosti tal, pridelavo krme in varovanje okolja
MNOGOCVETNA
LJULJKA

LGAN
KORUZA

NEPREZIMNA
MEŠANICA

MEŠANICE Z
MNOGOCVETNO
LJULJKO

PREZIMNI
IN NEPREZIMNI
DOSEVKI

Hunter

LG Emeleen

Agrosaat 11 VITA

Agrosaat 4
Agrosaat 6
Agrosaat 4 PLUS

Inkarnatka,
krmna ogrščica,
bela gorjušica,
oljna redkev,
meliorativna redkev,
facelija,
abesinska gizotija,
mnogocvetna
ljuljka, ...

Najboljši pridelek
in kakovost za
govedo

RWA Slovenija d. o. o.

(FAO 200)
Najzgodnejša LGAN
koruza za silažo

Nova neprezimna
mešanica za živa
njivska tla

Energija in surove
beljakovine za
govedorejce

Več informacij o ponudbi najdete v dobro založenih
trgovinah s semeni, na naši spletni strani www.agrosaat.si
ter pri svetovalni službi Agrosaat.
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Učinkovita zaščita
vinske trte
pred peronosporo
in oidijem!
Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte varno in pred uporabo
vedno preberite etiketo oziroma navodilo za uporabo!

Sanvino: Novejši, sistemični, preventivni in kurativni fungicid
za zatiranje peronospore na vinski trti. Blokira okužbe!
Dobrodošla rešitev za antirezistenčno varstvo.
Folpan Gold : Sistemični fungicid za preventivno zatiranje
peronospore na vinski trti, z izrednim akropetalnim
premeščanjem v novo zrastle dele vinske trte.

Talendo: Dotikalni fungicid s preventivnim delovanjem proti
okužbi z oidijem. Izredno učinkovit zaradi plinske faze in
unikatnega delovanja, ki zagotavlja dolgo zaščito.
Talendo Extra: Preventivni sistemični in kurativni fungicid
za zatiranje oidija, namenjen za uporabo v najbolj kritičnih
pogojih za okužbo.

Ljudem in okolju
prijazno varstvo rastlin

www.karsia.si

