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V Gornji  Radgoni je bil med 20. in 25. 8.    Zadružna oskrba se je na sejmu predstavila  kot 
tradicionalni, mednarodni kmetijsko - živilski sejem eden vodilnih distributerjev fitofarmacevtskih 
AGRA. Med 1800 razstavljavci je bila tudi Kmetijska sredstev, semen in gnojil za kmetijske zadruge, velike 
Zadruga Ptuj s hčerinskima podjetjema Oljarno proizvajalce,  kmetijska podjetja in trgovine. Po 
Fram in Zadružno oskrbo. desetih letih delovanja obvladuje pomemben tržni 
V šestih sejemskih dneh se je na njem zvrstilo preko delež na področju kmetijskega repromateriala v 
150 strokovnih, poslovnih in družabnih dogodkov, Sloveniji.
na katerih je sodelovalo veliko strokovnjakov, 
predstavnikov institucij in politike. V okviru zadružnega dnea na sejmu AGRA v Gornji  

Radgoni je Zadružna zveza Slovenije podelila 
priznanja za trajen prispevek k razvoju slovenskega 
zadružništva. Na predlog Kmetijske zadruge Ptuj je 
priznanje za leto 2016 prejel gospod Ljubo Čuček, ki 
je že od leta 1983 zaposlen v Kmetijski zadrugi Ptuj. 
Priznanje je dobil za posebne zasluge za opravljeno 
delo na področju denacionalizacije v Kmetijski 
zadrugi Ptuj in na področju povezovanja zadrug ter 
ustanavljanja novih področnih zadrug. 

Ob prejemu priznanja Zadružne zveze Slovenije 
gospodu Ljubu Čučku iskreno čestitamo in mu 
želimo še veliko uspehov!

Milenka Černe Cizerl 

Sejem je pomemben gospodarski, strokovni in 
politični dogodek, zato se ga vsako leto udeleži  tudi 
skupina Kmetijska zadruga Ptuj skupaj s svojimi 
člani:  poljedelci,  živinorejci,  zelenjadarji,  
vinogradniki in  mlekarji.   Proizvajalci in vsi 
zaposleni v kmetijstvu se zavedamo pomembnosti 
trženja  domačih pridelkov oz. proizvodov.   
Kmetijska zadruga Ptuj je kot ena večjih, če ne 
največja zadruga v Sloveniji, še posebej aktivna na 
področju prodaje poljščin, živine, zelenjave, grozdja 
in mleka, zato je udeležba na sejmu v Gornji Radgoni 
in podobnih prireditvah nujna.     

Oljarna Fram, kot vodilni proizvajalec slovenskega 
bučnega olja, je z degustacijami in predstavitvami  na 
sejmu  pridobivala  nove kupce, domače  in  tuje.  
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V teh dneh smo v  KZ Ptuj pričeli s trgatvijo  grozdja 
letnika 2016. To leto vinogradnikom ni bilo 
naklonjeno, saj smo doživeli vse možne tegobe, tako 
vremenske kot pridelovalne -  pridelovalno leto se je  
začelo z močno spomladansko pozebo, nadaljevalo pa 
z večkratno točo in neurji. Ker je na stanje v 
vinogradih vplivalo tudi menjavanje vročih suhih 
obdobij s hladnimi in mokrimi, je bilo leto 2016 
zaznamovano tudi  z močnejšim pojavom bolezni.

Vse našteto je povzročilo precejšen izpad pridelka. Po 
oceni pridelka, ki ste jo vinogradniki opravili v 
avgustu,  bo tudi pri naših kooperantih pridelek v 
povprečju nižji od pričakovanega za okrog 30%, kar 
seveda posledično  pomeni tudi manjši prihodek. 

V primerjavi z letnikom 2015 je zorenje v zaostanku za 
približno 10 dni , zato si  želimo lepega in suhega 
vremena še v naprej, da dosežemo čim boljšo 
kakovost, saj je v vinogradih, poškodovanih od 
pozebe, prišlo do dvojnega cvetenja in je grozdje 
neizenačeno cvetelo. 

Rani sorti, muškat otonel in rizvanec,  sta že potrgani. 
Za srednje rane sorte (chardonnay, beli pinot, sivi 
pinot, sauvignon, modri pinot, traminec…) se trgatev 
planira  od 16. do 23. septembra, za pozne sorte (šipon, 
laški rizling, renski rizling) pa bo trgatev  predvidoma 
potekala od 25. septembra naprej .

T R G A T E V   2 0 1 6

Količinsko pozne sorte (laški rizling, šipon in 
renski rizling ) predstavljajo okrog  55% odkupa. 
Največ je odkupa laškega rizlinga, okrog 30%, 
šipona okrog 20%, chardonnaya okrog 14%,  
sauvignona okrog 12%. Sledi renski rizling z okrog 
6%,  beli pinot z okrog 4% itd..                                
Zaradi izpada pridelka na širšem področju je seveda 
nastalo večje povpraševanje po grozdju ter s tem 
možnost prodaje po višjih cenah. Vendar pa 
moramo opozoriti,  da teh kupcev in cen v 
prihodnjih letih več ne bo,  in da je potrebno 
nadaljevati z dobrimi in dolgoročnimi poslovnimi 
odnosi, ki jih imate naši kooperanti z zadrugo, ta pa 
z kletjo, saj le tako poslovanje zagotavlja 
dolgoročno stabilnost pri pridelavi in prodaji 
pridelka.

Želimo vam lepo, čim obilnejšo in kakovostno 
trgatev!

                                                                                                      
Ivo  Orešnik, KZ Ptuj - odkup grozdja           

ZAKAJ KMETIJSKA ZADRUGA PTUJ?

Ker vam bomo pomagali rešiti naslednje težave:

✓ Prodati mleko, živali, koruzo po tržno zanimivih cenah,

✓ zagotavljamo vam izplačilo na dogovorjeni datum,

✓ nakup raznovrstnega repromateriala (gnojila, semena, FFS, krmila…) po najnižjih cenah,

✓ plačilo repromateriala lahko kompenzirate z oddajo mleka, živali, pridelkov. Pri plačilu z gotovino, 

pa ste upravičeni še do dodatnega popusta.

SPOŠTOVANI PRIDELOVALCI KORUZE 

Obveščamo vas, da bomo pričeli z odkupom sveže koruze. Koruzo lahko pripeljete na naslednja 
prevzemna mesta:

Perutnina Ptuj v PC Krmila DE Draženci 10c

PP - Agro, d.o.o. Tržaška cesta 41A, 2000 Maribor

Jeruzalem SAT Oljarna in mešalnica Središče ob Dravi 

Več informacij  dobite pri vodjih področnih zadrug:

✓
✓
✓

l MEŠKO RUDOLF    041 837 609
l ROŠKAR MARIJA    041 837 607
l OREŠNIK IVO          041 543 627

l BABIČ HORVAT MAJDA    041 212 135
l PERGER DANICA                041 574 801
l ROŽMAN ALENKA             041 687 662






