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NOVA PRIDOBITEV NA LOKACIJI TRNOVSKE VASI

S pristopom Slovenije v EU se je v Sloveniji marsikaj 

spremenilo. Tudi do takrat utečene blagovne poti so se 

temeljito spremenile. Postali smo člani EU in tudi 

blagovna menjava, trg dela ter finance so postale globalne 

znotraj  unije. 

V samem kmetijstvu smo bili hitro vrženi v ta nov poslovni 

model. V začetku se je to najhitreje zaznalo na naših 

trgovskih policah. Naenkrat so postale polne blaga od 

drugod, naši tradicionalni domači izdelki pa so začeli 

zgubljati prostor na policah. Sami smo rabili kar nekaj časa, 

da smo spremembe zaznali in se na njih začeli tudi primerno 

odzivati. Te spremembe so prav tako močno zajele do takrat 

ustaljene poti kmetijskih pridelkov. Takrat smo večino 

kmetijskih pridelkov (živina, poljščine, zelenjava, sadje,...) 

tržili lokalno, do najbližjih potencialnih kupcev po 

določenih dogovorjenih cenah. Z vstopom v EU se je ta del 

močno spremenil. Poiskati si moramo kupce za naše 

proizvode po najboljši možni ceni, kar ni nujno pri 

domačem oz. najbližjem. 

Tudi zaradi teh dejstev se  mora zadruga  prilagajati novim 

izzivom. Tako moramo na področju odkupa vzpostaviti 

ustrezno infrastrukturo, ki omogoča takšne spremembe.

V Kmetijski zadrugi Ptuj smo v mesecu  juniju dokončali 

investicijo v novo prevzemno mesto za kmetijske pridelke. 

V ta namen smo postavili  novo  60 tonsko tehtnico in 

odkupno skladišče kapacitete cca. 300m3. To prevzemno 

mesto bo služilo za prevzem oljne ogrščice, soje, sveže 

koruze in ostalih pridelkov, ki jih bomo prevzeli od 

pridelovalcev na področju Pesniške doline. Sama kapaciteta 

zadošča le za dnevni prevzem in nadaljnjo odprodajo do 

končnega kupca. S tem se bo na tem področju Pesniške 

doline omogočil vsem večjim in manjšim pridelovalcem 

bližji prevzem kmetijskih pridelkov. Sama investicija je 

potekala v mesecu juniju. Nabava tehtnice in njena 

postavitev je bila skupna naložba KZ Ptuj in občine 

Trnovska vas. Tehtanje je možno tudi izven delovnega časa  

poslovalnice. 

V KZ Ptuj načrtujemo izgradnjo takšnega prevzemnega 

centra še na lokaciji poslovalnice v Slovenji vasi in v 

Gorišnici. Sama investicija v Gorišnici je že v teku in bo 

skupaj z novo poslovalnico predana svojemu namenu v 

mesecu oktobru. Kapaciteta prevzemnega skladišča bo 

800m3.
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ODKUP ŽIT 2017

Površine ječmena kot najpomembnejšega krmnega žita so se 

po podatkih SURS-a za jesensko setev povečale za cca. 20% od 

zadnjega petletnega povprečja, kar se je odražalo tudi na 

odkupljeni količini.

Kmetijska zadruga Ptuj je odkupovala ječmen na že ustaljenih 

odkupnih mestih: Mlin Korošec v Zabovcih, Perutnina Ptuj v 

Dražencih, Mešalnica Središče in PP Agro v Mariboru.

Ječmena je bilo na vseh odkupnih  mestih odkupljenega 923t, 

kar je za dobrih 20% več kot preteklo leto.

Glede na podatke o jesenski setvi zadnjih nekaj let so slovenski 

kmetijski pridelovalci jeseni 2016 posejali s pšenico kot 

najpomembnejšim krušnim žitom cca 8% manj površin kot 

leto poprej. Neugodni vremenski pogoji spomladi (suša v 

marcu in nizke temperature v aprilu), so še dodatno vplivali na 

količino pridelka v letošnjem letu. Zaradi zmanjšanja krme na 

travnatih površinah (suša) so si nekateri živinorejci zadržali 

pšenico doma za krmo. Nekateri kmetje pa svojo pšenico 

skladiščijo doma in čakajo na ugodnejšo ceno. Zaradi zgoraj 

naštetega smo v zadrugi letos odkupili za slabih 20% manj 

pšenice kot leto poprej.  Ugodno vreme v času žetve in manjši 

hektarski pridelek pa sta ugodno vplivala na kvaliteto pšenice, 

saj je bila veliko boljša kot leto poprej in sicer 80% krušne in 

20% krmne pšenice. Odkup se je vršil na istih odkupnih mestih 

kot ječmen, dodatno še v Žitu Maribor.

Zadruga je tako letos odkupila 4.342t pšenice, od tega 3.459t 

krušne in 883t krmne pšenice.

Rži kot pomembnega krušnega žita je bilo letos odkupljenega 

351t v Mlinu Korošec in Žito Maribor, kar je skoraj dvakrat 

toliko kot v letu 2016.

V začetku julija se je začel odkup oljne ogrščice. Letos smo jo 

prevzemali na odkupnem mestu v Trnovski vasi, kjer je 

postavljeno novo skladišče in tehtnica. V zadrugi smo  letos 

odkupili 345t oljne ogrščice.

Priporočenih nekaj sort krušne pšenice, ki dosegajo kvaliteto A 

in B1:

ANTONIUS

 - resnica

 - srednje pozna sorta

 - zelo stabilna in zdrava rastlina

 - zelo tolerantna sorta proti žitnim boleznim

 - primerna na vseh tipih tal, tudi za pozne setve

OLIMPIJA

 - resnica

 - srednje zgodnja sorta

 - podobna sorti Antonius, vendar nekoliko nižja

 - dobro prenaša dolgotrajno zimo

 -hiter mladostni razvoj in dobra odzivnost na dodani  

 mineralni dušik

BOLOGNA

 - resnica

 - srednje zgodnja sorta

 - zelo stabilni kakovostni parametri

 - srednje nizka sorta

 - visoka toleranca na poleganje

LUKULLUS

 - resnica

 - srednje pozna sorta

 - podobna sorti Antonius, vendar jo prekaša po višini            

   pridelka, tudi v sušnih razmerah

 - genetski potencial sorte se izraža na srednje težkih in   

   težkih tleh

VALBONA

 - resnica

 - zgodnja sorta

  - za vse tipe tal, še posebej primerna za sušna rastišča

 - sejemo jo od začetka oktobra pa do konca marca  

 (presevna sorta )

Pridelovalci pšenice!

Za doseganje kvalitetnih in kvantitetnih količin strnih žit je 

potrebno upoštevati:

 - optimalni rok setve med 10. in 25. oktobrom

 - višje setvene norme na hektar

 - osnovno gnojenje v jeseni

 - jesenska zaščita pred pleveli

 - upoštevanje kolobarja

Za jesensko setev si naročite semensko pšenico v 

poslovalnicah Kmetijske zadruge Ptuj, saj si s tem 

zagotovite pravočasno dobavo semena in želeno sorto.

 

Pridelovalci koruze!

Obveščamo vas, da bomo letos odkupovali svežo koruzo na odkupnih 

mestih v Trnovski vasi in Gorišnici.

Marija Roškar, ing. agr.

 

Na sliki skladišče odkupa z ogrščico v Trnovski vasi






