Poštnina plačana pri pošti
Sevnica 8290

TISKOVINA

ŠTEVILKA: 125

SAMO ZA INTERNO UPORABO

• Ponedeljek, torek, četrtek od 7.30 do 14.30
ure
• Sreda od 7.30 do 16.30 ure
• Petek od 7.30 do 12.30 ure

Zbiranje vlog za prijavo škode v
kmetijstvu zaradi posledic suše v letu
2012 v občinah SEVNICA, KRŠKO
in BREŽICE

Za dodatne informacije o popisu škode lahko
pokličete na tel. št. 07 81 61 233 (Vlasta
Kuzmički) in 07 81 61 205 (Maja Šušterič).

Obveščamo vas, da se na podlagi sklepa Uprave
Republike Slovenije za zaščito in reševanje št.
844-6/2012-303 z dne, 01.10.2012, pričenja z
zbiranje vlog oškodovancev v tekoči kmetijski
proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2012.
Zbiranje vlog poteka od
15.10.2012.

DATUM: 09. 10. 2012

KRŠKO: občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško
• Ponedeljek, torek, četrtek od 8.00 do
15.00 ure
• Sreda od 8.00 do 16.00 ure
• Petek od 8.00 do 13.00 ure

3.10.2012 do

BREŽICE: Občina Brežice, Cesta Prvih borcev
18, mala sejna soba ( kletni prostori )
• Ponedeljek, torek, četrtek od 7.30 do
15.00 ure
• Sreda od 7.30 do 16.00 ure
• Petek od 7.30 do 14.00 ure

Na osnovi predhodnih ocen regijske komisije
pride v poštev prijava škode na koruzi,
travinju, TDM, pašnikih, jablanovih in
hruškovih nasadih in vrtninah na prostem.
Prijavitelji morajo k vlogi priložiti kopijo vloge
za subvencijo za leto 2012 Agencije RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja (subvencijski
obrazci).

Vodenje knjigovodstva
za kmete

Prijavlja se le dejanska škoda na navedenih
kulturah, v kolikor je poškodovanost višja
od 30%. Prijavitelj je kazensko in materialno
odgovoren za točnost posredovanih podatkov.
Prijava škode se šteje kot vloga za izplačilo
sredstev za odpravo posledic naravne nesreče,
če bo Vlada RS za naravno nesrečo, v kateri
je bila ta ocena škode narejena, odločila, da se
uporabijo sredstva za odpravo posledic škode
v kmetijstvu, in sprejela predpisan program
odprave posledic škode.

S sprejetjem Zakona o dohodnini (Zdoh-2UPBS7) z dne 28.2.2011 so se v kmetijstvu uvedle
pomembne novosti na področju ugotavljanja
davčne osnove iz katasterskega dohodka.
Bistvena novost je, da se davčna osnova iz
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti (upošteva se tudi dopolnilna
dejavnost) ugotavlja na podlagi dejanskih
prihodkov in odhodkov ali na podlagi dejanskih
prihodkov in normiranih odhodkov, če skupni
dohodek članov kmečkega gospodinjstva
preseže 7.500 EUR. Prvič se bodo kmetje za tak
način vodenja knjigovodstva odločili na podlagi
obvestila Davčne uprave o skupnih prihodkih za
leto 2011.

Kraj zbiranja prijav škode:
SEVNICA: Občina Sevnica,
Oddelek za
gospodarstvo – prvo nadstropje desno, pisarne
št. 102, 117 in 118, in sicer v:
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Po preseganju višine katasterskega dohodka
7.500 EUR je potrebno:
• določiti nosilca celotne osnovne in
dopolnilne dejavnosti na kmetiji,

PROIZVODNO SODELOVANJE
PRI USLUŽNOSTNEM PITANJU
GOVEDI

• do 31.10.2012 je potrebno prostovoljno
priglasiti način vodenja knjigovodstva na
kmetiji, s tem se obvežete ostati v sistemu
vodenja knjig najmanj 5 davčnih let,

KZ Sevnica zaradi povečanja potreb širi obseg
uslužnostnega pitanja telet. Sodelovanje med
rejcem in zadrugo temelji na tem, da zadruga
financira nabavo telet v teži med 150 in 200 kg,
ki jih ob vhlevitvi zavaruje za primer pogina
v višini vrednosti teleta. Rejec mlado pitano
govedo v starosti med 20 in 24 meseci oz. po
dogovoru proda zadrugi po trenutni tržni ceni.
Pri obračunu mesa se poračuna vložen delež
zadruge (vrednost telet).

• voditi knjigovodstvo s 1.1.2013.
V Kmečki zadrugi Sevnica, vam pri tem
lahko pomagamo. Z dobrim poznavanjem
kmetijskega področja in dolgoletnimi
izkušnjami vam nudimo vodenje knjigovodstva
na kmetiji. Dodatne informacije dobite na
sedežu zadruge na tel. št. (07) 81-63-611 oz.
(07) 81-63-606.

Vse, ki vas ta oblika pitanja zanima, se oglasite
na KZ Sevnica ali pokličite službo kmetijstva na
telefonsko številko (07) 81-63-608 ali (07) 8163-609.

Pripravila: Marjeta Kristanšek dipl.ekon.

Pavšalno
nadomestilo

VARSTVO OZIMNIH ŽIT
PRED PLEVELI

KMETJE, ki imate dovoljenje za pavšalno
nadomestilo, od 1.7.2012 dalje poslujete
z DURS-om le v elektronski obliki. Vse
spremembe (zamenjava zavezanca gospodinjstva
za pridobitev pavšalnega nadomestila) in ostale
možne spremembe lahko oddate le elektronsko
na e-davke. V začetku vsakega leta mora imetnik
dovoljenja za obdobje veljavnosti pavšalnega
nadomestila, za preteklo leto, sestaviti obračun
pavšalnega nadomestila. Tako kot vse ostalo
se tudi to poročilo na DURS za leto 2012 odda
do 31.1.2013, vendar je oddaja možna samo v
elektronski obliki.

Glede na to, da so žita druga najpomembnejša
kultura v Sloveniji, je razumljivo, da smo
velikokrat v dvomu glede najprimernejšega
časa za zatiranje plevelov. Tako pomladno,
kot tudi jesensko zatiranje ima svoje prednosti
in slabosti. Termin zatiranja je odvisen od
časa setve (zgodnja setev - večja nevarnost
zapleveljenja), vremena (tople jeseni z dolgo
vegetacijo omogočajo večji in hitrejši vznik
plevelov) in lastnosti plevelnih populacij na
posameznih njivah. Zatiranje plevelov v ozimnih
žitih že v jesenskem času je smiselno, če smo
žita posejali zelo zgodaj in se zima prične pozno,
kar še posebej velja za agresivne plevele. Zelo
pomembno je, da vseskozi spremljamo stanje na
posevkih in pravočasno ukepamo.

Zadruga že sedaj opravlja računovodske storitve
za kmete, sodelovanje s kmeti smo razširili tudi
na poročanje za pavšaliste. Vsi kmetje, ki želite,
da za vas opravimo to storitev (elektronsko
poročanje na DURS) se zglasite na kmetijstvu
- tel. (07) 81 63 608, oziroma računovodstvu
Kmečke zadruge Sevnica - tel. (07) 81 63 624,
kjer vam bomo nudili ustrezno strokovno
pomoč.

V žitih je poleg kemičnega načina, možno
plevele zatirati tudi mehanično (uporaba bran,
česal). Medtem, ko se pri nas še vedno posveča
premalo pozornosti mehanskemu zatiranju, pa
v tujini zelo uspešno uporabljajo kombinacije
obeh načinov.

Pripravila: Marjeta Kristanšek dipl.ekon.
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a) MEHANIČNO ZATIRANJE PLEVELOV
V ŽITIH
Mehaničnega zatiranja plevelov v posevkih
žit, se pri nas poslužujejo predvsem ekološki
pridelovalci in kmetje na vodovarstvenih
območjih, ki so pri uporabi kemičnih sredstev
močno omejeni. Za razliko od ostalih poljščin,
je uspešno mehansko zatiranje pri žitih nekoliko
težje dosegljivo. Opozoriti je potrebno, da je
v integrirani pridelavi, za zatiranje plevelov
obvezen vsaj en ukrep brez kemične aplikacije
letno (uporaba česal, bran,…). Pri zmernih
populacijah plevelov (pod 150 na m2) lahko s
česalom plevel uspešno zadržimo pod pragom
škode. Posevke prečesavamo ob suhem vremenu,
ko so pleveli še majhni in dokler se žita še ne
razrastejo preveč.

b) KEMIČNO ZATIRANJE PLEVELOV V
ŽITIH
Žita imajo na splošno dobro tekmovalno
sposobnost proti plevelom, če so posevki
ustrezno gosti (več kot 400 rastlin na m2) in
niso prizadeti od bolezni. Jesenska uporaba
herbicidov pride v poštev pri zgodnjih setvah,
ko imamo dolge in tople jeseni in je razvoj
plevelov obsežen in hiter že v tem času. Hiter
razvoj jesenskih plevelov (plezajoča lakota ali
smolenec, vijolice, kamilice, srakoperec, mrtva
kopriva,…) lahko povzroči zastoj rasti žit, kar
se odrazi na pridelku. Jesenski termin uporabe
herbicidov je primeren za zatiranje agresivnih
plevelov, ki bi do spomladi že lahko prerasli
občutljiv stadij in bi jih takrat težko zatrli.
Če sejemo pozno in se zima prične zgodaj, se
zatiranja plevelov lotimo spomladi. V primeru
poznih setev in počasnega razvoja plevelov
jeseni, jesensko zatiranje ni smiselno.

Česala v posevkih žit običajno uporabimo 3 krat,
lahko tudi večkrat. Navadno v teh primerih setev
ozimnih žit opravimo nekoliko kasneje, da se
pleveli pred zimo ne morejo obilno razviti. Ob
setvi tudi nekoliko povečamo količino semena.
Prva uporaba česala je vezana na vreme, termin
setve in stanje tal. Pri prvi uporabi česala je
dobro, če pleveli nekoliko prehitevajo razvoj žit.

Kritična števila za jesensko - zimsko obdobje, ko
so žita v stadiju od zaključka oblikovanja prvih
listov do konca razraščanja (EC 18 - 28) so:
enoletni ozkolistni pleveli (srakoperec, njivski
lisičji rep, stoklase, …) 25 rastlin na m2, enoletni
jesensko zimski pleveli z majhnim habitusom
(koprive, plešec, jetičniki, zvezdica, …) 20 m2
, enoletni jesensko zimski pleveli s srednjim
habitusom (vijolica, kamilice, zebrati, …) 15
m2, agresivni jesensko zimski enoletni pleveli
(plezajoča lakota, križnice, …) 0,5-1 m2. Kot prag
za zatiranje lahko uporabimo mejo, ko pleveli
poraščajo več kot 5% površine tal ali pa imamo
več kot 70 do 80 plevelov različnih vrst, v stadiju
kličnih listov in prvega lista na m2.

Prvo prečesavanje po vzniku opravimo zelo
plitvo tako, da so roglji nastavljeni čim bolj
vodoravno. Opravimo ga v času, ko so kalice
žit dolge 2 cm in še ne gledajo iz tal (slepo
prečesavanje).
V času ko konice koleoptil ''lezejo'' iz zemlje
in do obdobja s prvim razvitim listom na težjih
tleh česal NE UPORABLJAMO. Na zelo lahkih
tleh z veliko vlage LAHKO česala izjemoma
uporabimo tudi v tem obdobju.

Tudi pri žitih se skušamo izogniti uporabi talnih
herbicidov, saj z ekološkega vidika dajemo
prednost uporabi herbicidov po vzniku plevelov
in žit. Uporaba talnih herbicidov takoj po setvi
pred vznikom je primerna pri zelo zgodnjih
setvah in na zemljiščih, kjer predvidevamo, da
bomo imeli zgodaj spomladi zelo slabe pogoje za
aplikacijo (razmočen teren). Pri takšnem pristopu
se težko ravnamo po sistemu kritičnih števil. Da
zmanjšamo pojav odpornih plevelov je potrebno
kolobarjenje s sredstvi. Ne uporabljamo samo
herbicide iz različnih kemijskih skupin, temveč
predvsem sredstva z različnim mehanizmom
delovanja.

Drugi prehod opravimo, ko imajo rastline 2 do
3 dobro razvite liste. Pri pozno sejanih žitih,
drugi prehod opravimo šele spomladi. Naslednji
prehodi sledijo razvoju žit. V primeru, da je bila
zima zelo ostra, moramo spomladi počakati, da
si rastline opomorejo in se ponovno nekoliko
vrastejo. Navadno se vsako prečesavanje opravi
v nasprotni smeri vožnje glede na predhodno.
Prečesavanje ob majhni hitrosti je možno, dokler
rastline ne presežejo višine 20 cm.
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Pri uporabi herbicidov v pozno jesenskem času
upoštevajmo pojav nizkih nočnih in dnevnih
temperatur. Nizke nočne temperature zmanjšajo
selektivnost nekaterih herbicidov (izoproturon,
klorotoluron, diflufenikan, triasulfuron…),
prenizke dnevne pa zmanjšajo učinkovitost
hormonskih herbicidov. Nasprotno nizke
nočne temperature (do –3°C) niso ovira za
uporabo sredstev na osnovi amidosulfurona,
jodosulfurona, floralsulama in drugih. Pri
aplikaciji je potrebno upoštevati, da uporaba
herbicidov ni priporočljiva pri dnevnih
temperaturah pod 8-10°C ter nočnih pod 0°C.

OBVESTILO
S 1. novembrom 2012 bodo
naše trgovine prešle na
skrajšan zimski delovni
čas, ki bo veljal vse
do 28. februarja 2013.
Vljudno vabljeni !

V primeru, da so površine na katerih ste ali
boste izvedli setev ozimnih žit, zapleveljene z
agresivnimi pleveli, lahko za varstvo posevkov
po setvi, vendar pred vznikom žit oziroma po
vzniku po potrebi uporabite enega od pripravkov
ko so: Boxer 2,5-5 l/ha, Cougar 1,25-1,75 l/ha,
Herbaflex 2 l/ha, Tolurex 50 SC, Stomp 400
SC 2,5-5 l/ha, Stomp aqua 2,9 l/ha, Alister
grande 0,8-1 l/ha…

Skupne službe kmetijstva KZ Sevnica
Vodja:

Jožica Terner
(07) 81-63-608
GSM 041-270-922

Odkup mleka: Branko Klenovšek
(07) 81-63-609
GSM 040-206-202

Pred uporabo fitofarmacevtskega sredstva, je
ZELO POMEMBNO, da pozorno preberete in
upoštevate navedbe na etiketi oz. navodilu
za uporabo (odmerek sredstva, čas uporabe,
karenco, pogoje uporabe sredstva ob vodah,
morebitne posebne omejitve,…).

Odkup živine: Boris Kokove
(07) 81-63-609
GSM 031-651-162
Odkup lesa:

(Vir: Lešnik, M. (2007). Tehnologija in ekologija
zatiranja plevelov.)
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Mirko Mavrič
(07) 81-63-618
GSM 031-648-062

