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JUBILEJNI, 60. MEDNARODNI SEJEM AGRA
V Gornji Radgoni je bil od 20. do 25. 8. 2022 jubilejni, 60.
mednarodni kmetijsko živilski sejem AGRA. Predstavilo se
je 1750 razstavljavcev iz 31 držav, na 70.800 m2 razstavnih
površin. Sejem si je ogledalo več kot 100.000 obiskovalcev. Dežela partnerica sejma je bila letos Japonska, ki je s sodelujočimi
podjetji predstavila živila, kmetijske stroje in tehnologije s področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva.
Sejem AGRA so ob komercialnih razstavljavcih sooblikovale
najvidnejše vladne, zbornične in strokovne inštitucije na čelu
z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko gozdarsko zbornico, Agencijo za kmetijske trge in Zadružno zvezo, ki so pripravile zanimive predstavitve, strokovna in
poslovna srečanja.
Kmetijska zadruga Ptuj, ena največjih in najuspešnejših zadrug
v Sloveniji, se je kot običajno, z Oljarno Fram in Zadružno oskrbo, predstavila v hali B. Letos je bil poudarek na predstavitvi
zastopstev, ki jih ima KZ Ptuj in sicer Semena NS in dodatki za
prehrano živali SCHAUMANN.

V okviru zadružnega dneva na sejmu je Zadružna zveza Slovenije podelila priznanja najzaslužnejšim zadružnikom In zadružnicam. Na predlog KZ Ptuj je letos priznanje dobil gospod
Miran Zagoršek, ki je član upravnega odbora KZ Ptuj od leta
2005 in že tretji mandat podpredsednik UO KZ Ptuj.
Miran Zagoršek z družino obdeluje 50 hektarsko poljedelsko
živinorejsko kmetijo v Borovcih. Poleg pšenice, ječmena, koruze in oljnih buč je kmetija zadnja leta osredotočena na prašičerejo. Kot dolgoletni član zadruge se zaveda, kako pomembno
je sodelovanje, dobri medsebojni odnosi in pripadnost zadrugi.
Odlikujejo ga marljivost, poštenost in želja po napredku, zato v
okolju kjer živi in dela, uživa zaupanje in spoštovanje.
Gospodu Miranu Zagoršku čestitamo za priznanje in mu želimo še dolgo in uspešno delovanje na kmetiji in v KZ Ptuj.
Milenka Černe Cizerl

PRIDELOVANJE KRMNEGA GRAHA ZA ZRNJE
Pisum sativum spp. arvense L.

Pridelovanje ozimnega ali jarega krmnega graha za zrnje
omogoča živinorejcem na lastnih površinah pridelavo beljakovinske močne krme, saj vsebuje v suhem zrnju cca. 25 %
beljakovin, v še zeleni rastlini pa od 3,5 – 7 %.
Krmni grah ima pred sojo to prednost, da jo lahko rabimo
v prehrani živali brez predhodne toplotne obdelave.
Krmni grah je ugodilka z močnim šopastim koreninskim
sistemom, ki ugodno vpliva na strukturo tal in pušča v tleh
veliko organske mase. Je metuljnica, ki sama veže dušik iz zraka (Rhizobium pisi) in hkrati tudi obogati tla z dušikom (od
100 – 200 kg/ha).
V naš neugoden kolobar (koruza – žita) je nujna vključitev
take ali podobne ugodilke, da izboljša strukturo tal, posebno tam, kjer se ne zaorava nobene organske mase v tla.
Krmni grah vitičar ima veliko število vitic, ki omogočajo
rastlinam, da se močno oprimejo ena druge in ga zato lahko sejemo brez oporne rastline.

Setev in žetev graha v čisti setvi je enostavnejša. Krmni grah
ima kratko rastno dobo, zato dozori že pred poletno sušo, njivo pa lahko zasejemo še s strniščnimi dosevki. Za pridelovanje krmnega graha porabimo malo delovnih ur. Za njegovo
pridelovanje ni potreben dokup novih strojev.
Krmni grah je rastlina zmerno vlažnega podnebja in potrebuje razmeroma enakomerno razporejenost padavin skozi vso
rastno dobo. Za kalitev in rast je najnižja potrebna temperatura od 4 – 6 °C. Mlade rastline prenesejo brez večjih poškodb tudi temperature od - 4 do - 6 °C. Optimalna T za rast
je od 12 - 18 °C , za cvetenje pa 16 - 22 6 °C. Zelo slabo prenaša stoječo vodo, zato v težki nepropustni zemlji slabo uspeva. Dobro uspeva v rahlo kislih do nevtralnih tleh s pH 6,5
do pH 7. Grah lepo uspeva na strukturnih srednje lahkih do
srednje težkih tleh, ki dobro prepuščajo odvečno vodo, hkrati
pa jo tudi dobro zadržujejo. Setev na močno apleveljene njive
s trajnimi koreninskimi pleveli dsvetujemo.
Je odličen predposevek za vse poljščine, ker razpleveli njivo
in obogati tla z organsko maso in 100 – 200 kg/ha dušika.

Carrier Mn

• optimalna prehrana žit z manganom,
še posebej za ječmen, kjer velikokrat prihaja
do pomanjkanja
• za vitalne posevke žit in boljšo odpornost
na mraz
• za zelene posevke in dober pridelek

Ljudem in okolju
prijazno varstvo rastlin

Bizon

• učinkovito jesensko zatiranje plevela
• odlično delovanje na srakoperec ali
pahovko in enoletne širokolistne plevele
kot je smolenec in drugi
• za višje pridelke in brezskrbno pomlad
Sredstvo je dovoljeno na vodovarstvenih
območjih!

www.karsia.si

Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte varno in pred uporabo vedno preberite etiketo oziroma navodilo za uporabo!

Učinkovita rešitev za
jesensko zatiranje plevelov
in foliarno prehrano ječmena
in ostalih ozimnih žit!

OZIMNA
ŽITA
Najboljša
izbira
preizkušenih
sort!

Ozimna pšenica izboljševalka:
IZALCO, LENNOX, BERNSTEIN
Ozimna krušna pšenica:
OBIWAN, ALIXAN, ANVERSA
Ozimna krmna pšenica: SPONTAN
Ozimni ječmen:
SANDRA, ARTHENE
, JULE
Ozimna tritikala: RIVOLT
Ozimna rž: ELIAS
, JEHTRO [H]
Ozimni oves: EAGLE
Ozimna pira: ZOLLERPERLE

Več informacij o ponudbi najdete na naši spletni
in Facebook strani ter pri strokovni službi Agrosaat:
Pomurje (02 545 94 16); Štajerska, Koroška,
Savinjska (02 621 12 55); osrednja Slovenija,
Gorenjska, Dolenjska, Primorska (01 514 00 70).

www.agrosaat.si

OZIMNA PŠENICA
NOVO

OZIMNI JEČMEN

GIORGIONE – izboljševalka, visok
pridelek, visok delež beljkovin,
resnica

CONCORDIA – vodilna sorta
dvovrstnega ječmena, visoki
pridelki, velika krmna vrednost

VALBONA – izboljševalka, presevna
pšenica, resnica

FINOLA - odlična sorta
šestvrstnega ječmena, visoki
pridelki zrnja in slame

GOROLKA – avtohtona sorta, dobra
kakovost zrnja in moke, golica

SY ZOO F1 – šestvrstni hibridni
ječmen, visok pridelek z debelim
zrnjem, odlična odpornost na
bolezni in poleganje

SOLINDO – visokoproduktivna
zgodnja sorta, resnica
FALADO – visok pridelek, tolerantna
na bolezni, resnica
SOSTHENE – visokoproduktivna
sorta, tolerantna na bolezni, golica

OZIMNA RŽ

ILLICO – srednje pozna, odlična
odpornost na fuzarioze, golica

DANKOWSKIE AMBER –
kakovostna in zanesljiva
srednje zgodnja sorta,
dobra odpornost na
poleganje in bolezni

OZIMNA TRITIKALA
KASYNO – intenzivna srednje
zgodnja sorta za najvišje pridelke,
odporna na rjo

OZIMNA PIRA

GRENADO – preizkušena srednje
zgodnja sorta z izjemno
odpornostjo na zimske razmere

KAKOVOST A

ODLIČNE
PEKOVSKE
LASTNOSTI
MOKE

MURSKA BELA –
slovenska sorta z
visokimi pridelki,
odlična kakovost zrnja

ODLIČNE
PEKOVSKE
LASTNOSTI
MOKE

KAKOVOST B

KAKRŠNA SETEV,
TAKŠNA ŽETEV.
www.semenarna.si

ŽELELI STE ORODJE
DOBILI STE PRIJATELJA

