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KMETIJSKA ZADRUGA V LETU 2017

Za nami je leto 2017, z vsemi svojimi speciﬁkami, za
katerega zagotovo lahko trdimo, da za kmetijstvo sploh ni
bilo ugodno, v minulem letu smo v kmetijstvu doživeli vse,
kar se v normalnih kmetijskih letinah ne bi smelo zgoditi.

Dokaj neugodne vremenske razmere so pustile negativne
posledice tudi na področju maloprodaje, predvsem v delu s
kmetijskim repromaterialom, kjer smo z realizacijo v
primerjavi v letu 2016 zaostali za cca 3%, na programu živil
pa nam je po nekaj letih z obstoječimi kapacitetami uspelo
Zgodaj spomladi, že v mesecu marcu smo bili priča povečati prodajo za cca 3% in tudi v tem delu dejavnosti
nenormalno visokim temperaturam, ki so prehitro sprožile poslovati pozitivno.
vegetacijo. Nenaden padec temperatur v aprilu in sploh
nizke temperature skozi večino četrtega meseca so Tudi na področju investicij smo kljub slabim razmeram
povzročile pozebo, ki je največ posledic pustila na nadaljevali z realizacijo srednjeročnega investicijskega
sadjarstvu in vinogradništvu. Statistično gledano smo imeli plana. Po nekaj letih nam je uspelo z investicijo v Gorišnici,
običajne aprilske temperature v mesecu marcu, marčevske na katero smo zelo ponosni, pridobili smo 800 m2 velik
objekt, polovica katerega je namenjena trgovski dejavnosti,
pa v aprilu.
polovica, vključno s 60 t tehtnico pa odkupu kmetijskih
Komaj smo se v kmetijski proizvodnji izvlekli iz pridelkov.
spomladanskih težav, se je naša kmetijska zgodba
nadaljevala v ekstremno suhem poletju, z lokalnimi točami, Skozi vse leto smo sledili našim vrednotam, to je predvsem
nalivi in prezgodnjim koncem vegetacije, tako na poljščinah pravočasna poravnava obveznosti do vseh deležnikov v
verigi, dobremu imenu zadruge in zaupanju naših članov in
kot v vinogradništvu.
poslovnih partnerjev.
Posledice vsega naštetega so bile seveda tudi manjša prodaja
kmetijskega repromateriala, kar vsebinsko navsezadnje z V letu 2018 pa dobro letino in vsega, kar smo želeli drug
vidika stroška proizvodnje za pridelovalca ni bilo niti tako drugemu ob minulih praznikih.
slabo, če bi seveda imeli normalne pridelke in mi kot zadruga
normalen odkup poljščin, vendar temu ni bilo tako.
Marjan Janžekovič, Direktor KZ Ptuj
Odkup poljščin, predvsem žit je bil cca 30% pod pričakovanji
in toliko tudi pod našim letnim gospodarskim načrtom. Z
vidika vrednosti odkupa so izpad vseeno nekoliko ublažile
malo višje cene žit in mleka, povprečno za 9%.
Nekoliko bolj stabilna situacija, kar se tiče kmetijske
proizvodnje, je bila na področju živinoreje, odkup je
potekal v glavnem v skladu s pričakovanji, poseben problem
pa so zagotovo odkupne cene, v zadnjem času predvsem
prašičev.

Glavna in odgovorna urednica je ANA RAMŠAK, člani uredniškega odbora pa so BRANKO VALENKO,
MARINKA ŠTALCER, ROMAN BELŠAK, ALENKA VERBANČIČ in VALERIJA KODRIČ MAJCEN.
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POTREBNE SPREMEMBE PRI ODKUPU
IN TRŽENJU ZELENJAVE

Letos lahko v prodajalnah KZ Ptuj z.o.o. izbirate
med naslednjimi sortami zgodnjega semenskega krompirja:

V KZ Ptuj je ena izmed poslovnih dejavnosti tudi
organiziranje odkupa ter prodaja zelenjave in krompirja.
Glede na stanje tega segmenta kmetijske pridelave, tako
na našem območju, kot tudi širše v Sloveniji, zlasti, kar se
tiče problematike nenehnega padanja cen na trgu, ki smo
mu priča že kar nekaj let zaporedoma, zaznavamo v
zadrugi potrebo po konkretnem reagiranju na dane
izzive, ki jih moramo, tako kot vsak, tudi v KZ Ptuj v
okviru naših možnosti, reševati oziroma se na njih
prilagajati.

Ugotavljamo, da so zaradi nizkih cen zelenjave na trgu
prihodki vedno nižji in ne pokrivajo stroškov poslovanja.
Negativni rezultat poslovanja lahko vodi v opustitev
trženja zelenjave zaradi neekonomičnosti, česar pa si
nihče ne želi.

Tako so pred nami v segmentu trženja zelenjave v KZ Ptuj
določene organizacijske spremembe, zlasti na področju
odkupa, priprave pridelkov za trg ter samega trženja.
O možnostih reorganizacije in naših predlogih smo na

Priložnost za izboljšanje stanja na tem področju vidimo v
povezovanju pridelovalcev in zadrug ter enotnem
nastopu do kupcev. Razmišljamo tudi o specializaciji v
smislu zmanjšanja števila vrst zelenjave, ki jih tržimo.

Kot slabost v trženju zelenjave ugotavljamo zlasti
premalo sodelovanja med vsemi deležniki ter neenoten
nastop pridelovalcev in ponudnikov zelenjave na trgu,
zaradi česar si delamo konkurenco med sabo.

Z organiziranjem odkupa in prodaje zelenjave planiramo
v zadrugi nadaljevati ob pogoju, da reorganiziramo
predvsem segment priprave pridelkov za trg ter dostave
do kupca. Tu dajemo pridelovalcem sedaj priložnost, da
se aktivno vključijo.
Valerija Kodrič Majcen

sestanku v začetku decembra seznanili tudi pridelovalce
zelenjave, ki z nami poslovno sodelujejo.
Kot odkupovalec zelenjave imamo številne prednosti,
kot so dolgoletna tradicija organiziranja odkupa
zelenjave, ki nam daje pomembne izkušnje, iz katerih
lahko črpamo informacije za nadaljnjo delo na tem
področju; smo stabilen in zanesljiv poslovni partner, kar
se ne nazadnje izkazuje tudi v rednem plačevanju
odkupljenih pridelkov. Imamo svojo maloprodajno
mrežo, ki obsega 11 živilskih in 29 kmetijskih prodajaln.
Od celotnega letnega odkupa zelenjave prodamo v lastni
maloprodaji okrog 10%, največ v prodajalni Zadružnik
na Ptuju, kjer je veliko zaledje zadovoljnih kupcev naše
zelenjave, ki se vedno znova vračajo in posegajo po naši
pestri ponudbi.
V veleprodaji zelenjave so naši kupci veliki trgovski
sistemi, predelovalna industrija, manjši trgovci, zadruge,
hoteli, javni zavodi. V sklopu centralnega skladišča
imamo pakirnico, kjer na leto spakiramo oz. pripravimo
za trg cca. 1200 ton krompirja in čebule.

PRIPRAVA SEMENA KROMPIRJA
Praviloma se že jeseni odločimo, katero sorto krompirja
bomo pridelovali in za kakšen namen. Za to je najbolje,
da si čim prej zagotovimo seme. Pridelek krompirja je
zelo odvisen od zdravstvenega stanja gomoljev, ki jih
bomo uporabili za saditev, zato je pomembno, da si z
nakupom zagotovimo le potrjen semenski krompir.

nakaljevati krompir že 2 meseca pred sajenjem. Če bomo
sadili krompir v marcu, je sedaj najprimernejši čas za
siljenje krompirja.

Gomolje položimo v plitve zaboje in postavimo v svetel
prostor, katerega lahko tudi ogrevamo. Pri polaganju
gomoljev odstranimo vršnje kaliče, ker le ti zavirajo rast
DEBELINA SEMENSKIH GOMOLJEV
drugih. Gomolje silimo pri naravni svetlobi, če te ni
Iz debelih gomoljev odžene več stebel kot iz drobnih. dovolj, si pomagamo z umetno svetlobo in sicer so
Najustreznejša gostota stebel v nasadu jedilnega najboljše ﬂuorescentne cevi. Temperatura prostora v
krompirja se giblje okoli 20 na m². Tako pri gostoti 18 katerem silimo naj se giblje med 12 in 16 ° C.
stebel na m² potrebujemo za 1 hektar glede na debelino
gomoljev naslednjo količino semena:
Pri ročnem sajenju gomoljev ni tako pomembna dolžina
kaličev, saj jih zelo pazljivo polagamo v tla. Za sajenje s
Debelina gomoljev (mm)
Teža semena na hektar (kg)
stroji, še zlasti z avtomatskimi, pa morajo biti kaliči kratki
28-35
1800
in zelo močni, sicer se polomijo ali poškodujejo. Zato
35-45
2250
gomolje v zabojih enkrat ali dvakrat obrnemo in
preložimo.
45-55
3240
DEBELINA SEMENSKIH GOMOLJEV
Drobni gomolji so po rodovitnosti enakovredni debelejšim
samo v zelo ugodnih rastnih razmerah. Seme drobnih
gomoljev je tudi zahtevnejše za pripravo, rastline pa imajo
običajno manj gomoljev. Za vrtičkarsko pridelavo,
predvsem zaradi stresnih razmer (suša, pozeba…), ki smo
jim priča zadnja leta, priporočamo nakup večjih gomoljev z
večjo kalilno energijo.

SILJENJE ALI NAKALJEVANJE KROMPIRJA
Za pridelovanje zgodnjega krompirja začnemo

Seme poznega jedilnega krompirja lahko pripravimo
tudi preprosteje. Mesec dni pred sajenjem ga preberemo
in nasujemo v mrežaste plastične vreče. Vreče lahko
zložimo v svetlo lopo, kjer je priporočljiva temperatura
med 4 in 12 ° C. Tako dosežemo, da so očesca na gomoljih
ob sajenju prebujena in dovolj odprta.
S siljenjem gomoljev zagotovimo hiter in enakomeren
vznik krompirja ter vplivamo na bujnost in dolžino rasti
cime, kar vpliva na količino in kakovost pridelka.
Rudi MEŠKO

BIOTEHNIŠKA ŠOLA PTUJ SE PREDSTAVI
Na Biotehniški šoli Šolskega centra Ptuj
prenašamo strokovna znanja s področja
kmetijstva in razvoja podeželja na mlade
generacije.Mladi in odrasli lahko pridobijo
srednješolsko (Biotehniška šola) ali tudi
višješolsko (na V išji strokovni šoli)
izobrazbo v naslednjih izobraževalnih
programih:
pomočnik v biotehniki in oskrbi, gospodar
na podeželju, vrtnar, cvetličar, kmetijsko
podjetniški tehnik, okoljevarstveni tehnik, v
nadaljevalnih programih pa še kmetijsko
podjetniški in hortikulturni tehnik ter
inženir kmetijstva.
Delo na šoli je dinamično, poteka v različnih delovnih
okoljih, na šolskem posestvu in v sodobno opremljenih
delavnicah za praktični pouk na Grajenščaku in
Turnišču.
Na Grajenščaku in okrog njega se razprostirata leta 2009
v celoti obnovljena vinograd in sadovnjak. Med vzorno
negovanimi nasadi jablan in vinske trte se dijaki
kmetijskih programov biotehniške šole Ptuj naučijo vseh
potrebnih delovnih opravil tekom vegetacije.
Septembra 2017 smo bili soorganizator 61. državnega
tekmovanja oračev Slovenije, ki je potekalo na površinah
Perutnine Ptuj na Turnišču pri Ptuju. Na tekmovanju sta
uspešno tekmovala tudi dijaka naše šole, Aljaž Jurič z
obračalnim plugom in Tomas Kondrič s plugom
krajnikom (na fotograﬁji pri oranju ledine).

Dijaki sodelujejo tudi pri predelavi grozdja. Grozdje
stehtajo in dozirajo enološka sredstva, ga transportirajo v
pecljalnik ter nadzirajo stiskanje v pnevmatski
stiskalnici.
Dijaki kmetijskih programov kmetijsko podjetniški
tehnik in gospodar na podeželju brezplačno opravijo
izpit za traktor – poslušajo predavanja iz cestno
prometnih predpisov, varnega dela s traktorjem in
opravijo ure vožnje.
Na šolskem posestvu na Turnišču se dijaki v sklopu modula
Oskrba konj in učenje jahanja učijo tudi osnov jahanja.
Pri modulu Predelava mesa na kmetiji se dijaki kmetijskih
programov naučijo razsek prašičje polovice in meso

predelajo v različne izdelke značilne za naše okolje:
klobase, suhe klobase, suhe salame, sušeno meso, zaseka,
mast, ocvirki in meso iz tunke. Izdelke dijaki tudi
poskušajo in strokovno ocenjujejo.

pridobivanja znanj s področja podjetništva in poslovanja
v kmetijstvu, ki jih študenti potem tudi raziščejo na
praktičnih primerih s kmetij v svojih diplomskih
nalogah. Z obiski in spoznavanjem poslovanja
posameznih kmetij na terenu, se skupaj z mentorji učijo
v naravi, na kmetijah in neposredno v praksi. Na sliki so
študenti Višje strokovne šole na ogledu živinorejske
kmetije Šmigoc v Podlehniku.

Z razvojem družbe postaja problematika varovanja in
ohranjanja okolja vse pomembnejša ter vse bolj pereča,
zato se je v sodobni družbi pojavila potreba po poklicu
okoljevarstveni tehnik.
Na sejmu Agritechnika v Hannovru je moške
obiskovalce pritegnila hostesa na razstavnem prostoru
proizvajalca znanih traktorjev. Z velikim veseljem se je z
njo fotograﬁralo tudi nekaj naših dijakov. Sliko so
ponosno kazali svojim sošolcem in prijateljem.

Na Biotehniški šoli skrbimo tudi za športno in kulturno
udejstvovanje naših dijakov. Na naših športnih dnevih je
vedno zelo veselo in zanimivo. Vse šolske prireditve pa
znajo dijaki popestriti z bogatim kulturnim programom.

Dragi devetošolci, ali srednješolci v zaključnih letnikih,
če želite delo na Biotehniški šoli in Višji strokovni šoli
Šolskega centra Ptuj bolje spoznati, vas vabimo na
informativni dan, ki bo na šoli potekal 9. in 10.
februarja 2018.

Študenti programa Upravljanje podeželja in krajine
(UPK) lahko na Višji strokovni šoli Šolskega centra Ptuj
pridobijo naziv inženir kmetijstva ( VI stopnja
izobrazbe). Program temelji na posredovanju
praktičnih znanj s področja kmetijstva, upravljanja
podeželja, razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in

Informacije: Šolski center Ptuj, Biotehniška šola,
Volkmerjeva cesta 19,
tel.: 02 787 17 30, kmetijska.scptuj.si

