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ŽETEV 2018 SE ZAKLJUČUJE
Jeseni 2017, ki je zaradi ugodnega vremena omogočala obilni letini žit že splahnelo. Pravilni in ob pravem času
pravočasno in kvalitetno setev žit, ki so v nadaljevanju tudi izvedeni tehnološki ukrepi, predvsem škropljenje proti
dobro prezimila, smo se nadejali kvalitetne letine žit 2018. boleznim, so se letos izkazali kot pogoj za visok in kvaliteten
pridelek. Pri ječmenu smo se srečevali s posevki, ki so se
morali zaradi bolezni požeti že v začetku junija.
Pri pšenici, kjer je pridelek v povprečju 30% nižji, je dosežen
kvalitetni razred zelo odvisen od pridelovalca do
pridelovalca. Tisti, ki so pravočasno zavarovali pšenico
proti boleznim, se lahko pohvalijo s premium razredom
kakovosti, medtem, ko so bili pri drugih že zaznani toksini
in je bila pšenica na odkupnih mestih zavrnjena in kot taka
ne bo primerna niti za krmo živalim.
Že s pomladjo se je začelo muhasto vreme, ki je
onemogočalo rast in kvalitetno spravilo prvih vrtnin, in
krompirja. S premokrim in v juniju pretoplim vremenom,
deževalo je v najbolj neprimernih obdobjih, kritičnih za
okužbo z boleznimi v žitih, je pričakovanje o kvalitetni in

Vzrok za dodatno slabo voljo pri pridelovalcih krušne pšenice
pa so poleg slabe kakovosti in nizkih pridelkov tudi cene
pšenice, ki so vse bolj posledica globalnega trga, ki je za glas
domačega pridelovalca in odkupovalca , več ali manj gluh.
Uredniški odbor

VABLJENI NA 56. KMETIJSKO –
ŽIVILSKI SEJEM AGRA
Na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni bo
od 25. – 30. 08. 2018 potekal
56. mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA.
Tudi Kmetijska zadruga Ptuj z.o.o.
bo na sejmu imela svoj razstavni prostor.
Za slovenske zadružnike bo dogajanje na sejmu
še posebej pestro v sredo, 29. 08. 2017,
ko bo v okviru prireditve
dan slovenskih zadružnikov.
Vabimo vas, da nas ob ogledu kmetijsko –živilskega sejma
AGRA 2018 obiščete na našem razstavnem prostoru v hali B.

Glavna in odgovorna urednica je ANA RAMŠAK, člani uredniškega odbora pa so BRANKO VALENKO,
MARINKA ŠTALCER, ROMAN BELŠAK, ALENKA VRBANČIČ in VALERIJA KODRIČ MAJCEN.

Spoštovani prejemniki
Ptujskega Zadružnika!
Zaradi uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) smo
v junijski številki Ptujskega zadružnika priložili obrazec
»P R I VO L IT EV Z A O B D EL AVO O S EB N I H
PODATKOV«. Prosimo vas, da izpolnjen obrazec
pošljete na sedež KZ Ptuj (poštnina je plačana). Obrazec
za privolitev se nahaja tudi na spletni strani KZ PTUJ, na
voljo pa vam je tudi v najbližji kmetijski poslovalnici.
Vaša privolitev je pogoj, da vam lahko še naprej
pošiljamo Ptujski Zadružnik, in vas tako seznanjamo
z aktualnimi strokovnimi temami ter dogajanjem v
KZ PTUJ.
Uredniški odbor

ž
e do etve že
v
Z va
t
118 let
m i o d s e 1900 - 2018

KZ Ptuj na dogodku »Dan tehnike –
sprehod po zelenjavni poti 2018«, ki se je
odvijal v soboto 14. julija na zelenjadarski
kmetiji Turk v Brodu pri Podbočju
Pre d stavi te v j e b i la
organizirana na polju,
zato smo si lahko
ogledali prikaz različnih
tehnik obdelave tal,
sistemov namakanja,
g n o j enj a , š krop i l n e
tehnike ter strojev in priključkov za pridelavo zelenjave.
Na dogodku se je poleg podjetij, zastopnikov za gnojila,
semena, ﬁtofarmacevtska sredstva, kmetijsko tehniko,
predstavilo tudi nekaj lokalnih pridelovalcev zelenjave s
svojimi pridelki.
Glede na to, da se slovenski zelenjadarji že nekaj časa soočajo s
težavami pri prodaji svojih pridelkov, v letošnjem letu jih
tarejo tudi vremenske ujme, je bila na to temo v okviru
dogodka, organizirana tudi novinarska konferenca, ki bo
pripomogla k temu, da se bo ta problematika slišala tudi širše.
Tudi v KZ Ptuj se z odkupom pridelkov zelenjave okoliških
kmetov trudimo, da bi pripomogli k večji samooskrbi in čim
krajši verigi preskrbe z zelenjavo. Zavedamo se, da samo z
zelenjavo iz lokalnega okolja s kratkimi transportnimi potmi,
pridelki ohranjajo svojo naravno svežino in hranljivost.
Ana Ramšak

