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Že pred nekaj meseci smo se s Kmetijsko zadrugo kmetijskega repromateriala se bo močno okrepila, saj 
Ormož začeli intenzivno pogovarjati o višjem nivoju bomo skupaj razpolagali z 29 trgovinami s 
sodelovanja, ki je v zadnjih letih med zadrugama že kmetijskim programom in z 11 enotami z živili. Novo 
potekalo. Kmetijska zadruga Ptuj je na osnovi poglavje, ki se s pripojitvijo odpira, je področje 
dogovora, sklenjenega v mesecu septembru pričela vinogradništva, ta se je na ptujskem področju v 
postopoma uresničevati združitev s Kmetijsko sodelovanju s ptujsko kletjo v zadnjih letih precej 
zadrugo Ormož. S tem naj bi tako z vidika števila skrčilo, med tem ko je zgodba veliko boljša na 
članov, kot tudi z vidika dejavnosti – odkup živine, ormoškem koncu, kljub trenutnim težavam z izplačili 
odkup žitaric, zelenjave in maloprodajne mreže (40 grozdja. Skupaj se bomo potrudili, da se bo situacija 
poslovnih enot) postali  največja kmetijska zadruga v tudi na tem področju v bodoče izboljšala.
Sloveniji. Združeni v prihajajočem letu 2014 tako pričakujemo 

odkup preko 20.000 ton žitaric, okrog 2.000 ton 
grozdja, odkup cca 6000 kom govedi in 15.000 Zraven naštetega pa je seveda osnovni cilj združitve 
prašičev. Zelo perspektivno postaja tudi področje ohranitev vseh dejavnosti na področju Kmetijske 
odkupa mleka, z združitvijo ga bomo odkupili odkup zadruge Ormož, kvalitetna in konkurenčna oskrba 
okrog 15 mio litrov letno  in s tem bomo tudi v tej kmetijske proizvodnje s potrebnim repromaterialom, 
dejavnosti postali omembe vreden partner.odkup tržnih viškov in zagotovitev pravočasnih 

plačil, ob vsem pa seveda tudi ustrezen strokovni Osnovni cilji združitve zadrug so predvsem našim 
servis. članom (statistično nas bo preko 1100) zagotoviti 

ustrezne pogoje za proizvodnjo na posamezni V Kmetijski zadrugi Ptuj se zavedamo, kaj prinaša 
kmetiji, zagotoviti prodajo tržnih viškov in širitev obsega poslovanja, kaj so sinergijski učinki, 
pravočasno plačilo, povečati dohodkovnost kaj je potrebno storiti za krepitev pogajalske moči. 
posameznih kmetij seveda ob ustrezni oskrbi z Upoštevajoč našteta dejstva smo v novejši zgodovini 
repromateriali in strokovno podporo.Kmetijske zadruge Ptuj že pripojili Kmetijsko 

zadrugo Korena in Kmetijsko zadrugo Pesnica, kjer 
smo z rezultati vsi skupaj zadovoljni. S tem se nam V tako razširjeni Kmetijski zadrugi Ptuj nas bo 
povečuje obseg posla, postajamo večji, močnejši in vključno z hčerinskima firmama Zadružno oskrbo in 
zaneslivejši, posledično so naša izhodišča v Oljarno Fram približno 140 zaposlenih v letu 2014 
pogajanjih s poslovnimi partnerji veliko boljša. pričakujemo preko 50 mio skupnih prihodkov, kar bi 
Področje Kmetijske zadruge Ormož in njena pa moralo zadostovati za stabilno poslovanje 
dosedanja dejavnost je še kako zanimiva in Kmetijske zadruge Ptuj tudi v bodoče.
popolnoma kompatibilna s programom Kmetijske 
zadruge Ptuj. Srečali  se bomo na področju živinoreje 

Dir. KZ Ptuj,  Marjan Janžekovičin poljedelstva, oboji že imamo in še v naprej 
razvijamo proizvodnjo zelenjave, maloprodajna 
dejavnost tako na področju živil, kot ostalega 
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KZ Ptuj je letos v svoji široki paleti aktivnosti organizirala tudi proizvodnjo in odkup okoli 30 različnih vrst 

zelenjave in sadja. Neugodne vremenske razmere z ekstremno dolgimi obdobji izrazito suhega vremena so 

vplivale na količino in kvaliteto pridelkov, tako poljščin kot zelenjave. Tako se pri pridelavi krompirja za letos 

ocenjuje, da je skupni pridelek v primerjavi z lansko povprečno letino za petino manjši od lanskega. 

Povprečni pričakovani hektarski pridelek krompirja naj bi bil letos po podatkih SURSA, objavljenih konec 

prejšnjega meseca, 19,5 ton.  To je za 12% manj od zadnjega desetletnega povprečnega hektarskega pridelka. 

Podobne rezultate glede pridelka beležimo tudi pri pridelavi ostalih vrst zelenjave, ki jih tržimo v KZ Ptuj. Pri 

tem je treba izpostaviti tudi dejstvo, da pridelovalci zelenjave, ki svoje posevke namakajo, v letošnji sezoni ne 

beležijo izpada pridelka zaradi suše. Pridelovalci zelenjave sedaj že sami ugotavljajo, da je skrajni čas, da 

začnejo intenzivno razmišljati o uvedbi namakanja za vse svoje posevke, saj je letošnja pridelovalna sezona 

ponovno pokazala, da brez namakanja tržne pridelave vrtnin praktično ni.
Veliko je govora o tem, da v Sloveniji z doma pridelano zelenjavo pokrijemo le 30% potreb domačega trga po 

zelenjavi.  Razlog za tako nizko samooskrbo z zelenjavo je predvsem v specifiki tehnologije pridelave, 

predvsem pa zahtevnem trženju teh pridelkov. Če želi imeti pridelovalec zelenjave uspeh, mora imeti veliko 

znanja o tehnologiji pridelave ter obilo spretnosti pri trženju, kjer pa je povezava z zadrugami, katere potem 

oskrbujejo večje kupce, ena od najboljših rešitev, kar potrjuje tudi praksa.

Odkup mleka postaja v Kmetijski zadrugi Ptuj ena od večjih dejavnosti na področju odkupa. Mleko 

odkupujemo od članov in nečlanov zadruge. Do sedaj smo vso odkupljeno mleko prodajali v Ljubljanske 

mlekarne, z združitvijo Kmetijske zadruge Ormož in Kmetijske zadruge Ptuj pa se mleko prodaja tudi 

Pomurskim mlekarnam. Z samim odkupom mleka sodelujemo z 180 kmetijami.  Vso mleko, ki ga 

odkupujemo od naših kmetov, je neoporečno in dosega visoko kvaliteto, kar je v današnjih pogojih velika 

prednost pri prodaji.
Zadruga zagotavlja konkurenčno odkupno ceno in redna izplačila na dogovorjeni datum. V kmetijski 

zadrugi Ptuj se trudimo, da bi bile odkupne cene čim višje, s tem bi radi izkazali spoštovanje do vas 

pridelovalcev in do vašega dela. Z strokovnostjo in preudarnostjo vam želimo pomagati pri vašem 

poslovanju na kmetijah. Hkrati pa vas vabimo k še boljšemu sodelovanju.

V letu 2013 je Kmetijska zadruga Ptuj odkupila manj koruze kot v preteklih letih. Takšnemu odkupu so 

botrovale vremenske razmere v letošnjem letu. Odkup koruze se je vršil na štirih odkupnih mestih in sicer: 

Perutnina Ptuj v Dražencih, PP Agro v Mariboru, Mlin Korošec v Zabovcih  in Jeruzalem Saat v Središču ob 

Dravi. Preko KZ Ptuj pa so se vršili tudi interni odkupi med člani na terenu. 
Zaradi pomanjkanja koruze KZ Ptuj nudi prodajo suhe koruze iz uvoza po ugodnih cenah. Prav tako pa 

odkupujemo še suho koruzo od domačih pridelovalcev.
Za vse dodatne informacije se obrnite na vodje področnih zadrug.

Kmetijska zadruga Ptuj je večja odkupovalka živine na slovenskem prostoru. V letu 2013 nam je uspelo 

obdržati trend odkupa iz preteklega obdobja v katerem smo beležili rahlo rast. Uspešnost  realizacije v 

živinoreji je odvisna od prilagoditve tako na domačem kot na  tujem trgu.
Letno odkupimo okrog 4000 goved in 12000 prašičev. Iz strukture goveda je razvidno, da se nam 

povečuje odkup krav, telic ter stalež v različnih oblikah pitanja govedi.
Povezovanje s KZ Ormož nas dela še večje ter močnejše. Želja je, da bi povečali odkup MPG ter krav, 

saj se nahajamo v osrčju slovenske mlečne proizvodnje. Vse informacije glede odkupa živali vam   nudi 

vodja odkupa Belšak Roman, ki je dosegljiv na tel.: 041/837-608.
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