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Kmetijska zadruga Ptuj z.o.o. je tudi  v letu 2014, kljub dobro skupaj z hčerinskima podjetjema, da pa splošno 
zaostrenim gospodarskim razmeram,  nadaljevala z neugodno stanje v kmetijstvu ni prizaneslo tudi Kmetijski 
uresničevanjem srednjeročnega plana investicij in zadrugi Ptuj. Ekonomski položaj v slovenskem kmetijstvu 
investicijskega vzdrževanja.  Vodstvo zadruge in organi so se se je  letos v primerjavi z lanskim letom  stabiliziral. 
odločili,  da je potrebno vztrajati na investicijah, adaptacijah Statistični podatki kažejo, da je dohodkovnost posameznih 
in tudi novogradnjah, ker je realno pričakovati, da slabe kmetij nekoliko višja kot pred enim letom. Na dvig 
gospodarske razmere ne morejo trajati v nedogled in lahko faktorskega dohodka naj bi vplivale višja vrednost 
pričakujemo boljši jutri. proizvodnje in nižje cene postavk vmesne potrošnje. 

Zaskrbljujoč je vsekakor podatek, da slovensko kmetijstvo 
Z uresničevanjem plana smo  v mesecu septembru  predali  pridela hrane le za 50 % prebivalstva. Posebej je 
namenu sodobno kmetijsko trgovino v Podlehniku,  v zaskrbljujoče stanje v živinoreji, ki je za slovensko 
začetku mesecu decembra pa še skladišče repromateriala  v samooskrbo z mesom katastrofalno, prednjači pa 
okviru trgovskega centra v  Juršincih. prašičereja, kjer se je proizvodnja v zadnjih letih zmanjšala 

na 30% potreb.

V Kmetijski zadrugi Ptuj je  po posameznih področjih 
poslovanja  svetla točka odkup žitaric, z odkupom govedi 
smo v danih razmerah lahko zadovoljni, saj ne beležimo 
padca, ni nas pa zaobšlo stanje v prašičereji. Vse neugodne 
trende zaradi padca kupne moči čutimo tudi na področju 
trgovske dejavnosti. Iz analiz maloprodaje ugotavljamo, da 
se prodaja le blago,  ki je nujno potrebno za kmetijsko 
proizvodnjo, vse ostalo pa mora pač počakati. Kljub 
ugotovljenim težavam v kmetijstvu in negotovi prihodnosti 
optimistično gledamo v bodočnost, saj smo v kmetijstvu 
navajeni vsega hudega!

Spoštovane članice in člani, v letu 2015 vam želimo 
veliko dobrih rezultatov v kmetovanju, veliko zdravja, 
sreče in zadovoljstva, ob izteku leta 2014 pa vesele Na sliki: Novo skladišče v Juršincih
božične in novoletne praznike!

Uredniški odborOba objekta sta sodobno urejena in zadovoljujeta zahtevane 
standarde in potrebe naših članov in občanov. 

Prejšnja, zdaj že porušena stara objekta, sta bila za potrebe 
kupcev absolutno premajhna in neustrezna, ob tem pa tudi 
vse bolj sporna z vidika varnosti in inšpekcijskih služb. 
Investiciji sta bili nujnost, s tem pa se je tudi  povečala 
kapitalska vrednost zadruge, da lažje obvladuje trg ter 
konkurenco.  

Na otvoritvi v Juršincih je prisotne pozdravil direktor KZ 
Ptuj g. Marjan Janžekovič, ki je poudaril, da zadruga posluje 
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Doseganje visokih pridelkov pri minimalnih vlaganjih standardi. Gnojila lahko uporabljamo na vseh tipih 
je cilj vsakega pridelovalca. Uspeh kmetijske pridelave zemljišč, vsebujejo optimalne količine hranil potrebnih 
je odvisen od časa in načina določenih agrotehničnih za rast in razvoj rastlin. 
ukrepov, pri tem pa lahko zelo vplivamo na uporabo 
organskih in mineralnih gnojil. 2. FORTE PROGRAM s formulacijama:

- FORTE N 20;
Vse manjša uporaba organskih gnojil pomeni večjo - FORTE N 30 
uporabo mineralnih gnojil, da ohranimo rodovitnost 
zemljišča. Uporaba gnojil privede do povečanja Forte N 20 predstavlja kombinacijo dušika in žvepla v 
pridelkov ter ohranjanja rodovitnosti  samo, če  gnojila razmerju 20 %N in 24%S. Celotna količina dušika je v 
uporabljamo v primernih količinah in formulacijah  za obliki amonijskega iona, dušik je takoj dostopen 
vsako posamezno vrsto rastline. Hranilne elemente rastlinam ter ni podvržen izpiranju. Žveplo je v obliki  
delimo na makro elemente:  ogljik, vodik, kisik, fosfor, SO3. Forte N 30 je drugo dušično gnojilo, v katerem je 
kalij, kalcij, magnezij, žveplo ter železo; mikroelemente 12 % dušika v obliki amonijevega sulfata (hitro 
bor, baker, zink, mangan, molibden, kobalt in koristne delujoča oblika) 18,5 % pa v obliki uree (počasi 
elemente: natrij, clor, silicij.  Od vseh navedenih sproščujoča oblika) ter 14 % žvepla.  Žveplo kot makro 
makro-, mikro- in koristnih elementov  imajo dušik, element je izredno pomemben za razvoj rastlin, saj je 
fosfor in kalij največji pomen ter se morajo redno sestavni del aminokislin, kar vpliva na povečanje 
vnašati v prst, v zadnjem času pa  postaja neobhodno vsebnosti beljakovin, izboljšana pa je tudi odpornost  
potrebno tudi žveplo. gojenih rastlin. Žveplo pripomore tudi k osvobajanju 
Za odločitev, kakšno gnojilo bomo uporabili, je nujno težko dostopnih hranil v tleh, predvsem fosforja. 
potrebna kemijska analiza zemljišča.  Večini potreb 
ustreza standardna paleta gnojil FERTIL iz Bačke Dr. Duško Marinković, FERTIL  d.o.o. 
Palanke. Zahvaljujoč tehnologiji KOMPAKTIRANJA  – strokovna služba 
(to je tehnologija, ki omogoča veliko število različnih 
formulacij) lahko tovarna FERTIL odgovori na vse 
zahteve. 

 V osnovi ponujamo dva programa:
1. NATURA PROGRAM  s formulacijami:
- Natura 15 ( NPK 9-15-15+20%SO3);
- Natura 16  ( NPK 5-16-24+10%SO3);
- Natura 24  ( NPK 5-24-16+6%SO3)
 Vsaka granula vsebuje deklarirane vrednosti dušika, 
fosforja, kalija in žvepla. Gnojila NATURA  so v 
skladu z vsemi svetovnimi standardi ter sodobnimi 
trendi. Pri proizvodnji so upoštevani najvišji ekološki 
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