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

Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo javni razpis za podukrep 
9.1: »Podpora za ustanavljanje skupin (SP) in organizacij 
proizvajalcev (OP) v kmetijskem in gozdarskem sektorju«. S 
tem želi ministrstvo s finančnimi sredstvi pospešiti 
povezovanje kmetijskih proizvajalcev v SP/OP, s čemer bi se 
povečala organizirana prodaja in skupno trženje pridelkov ter 
tako izboljšal položaj kmetov v verigi preskrbe s hrano. V 
danih tržnih razmerah se namreč vedno močneje kaže potreba 
po združevanju in sodelovanju pridelovalcev oz. ponudnikov 
kmetijskih pridelkov. 

V omenjenem javnem razpisu je na voljo 1,5 milijona evrov 
nepovratnih sredstev. Na razpis se lahko prijavijo na novo 
ustanovljene SP in OP, ki imajo pomemben tržni delež ter jim 
je kmetijsko ministrstvo ob izpolnjevanju predpisanih 
pogojev podelilo status SP ali OP.

OP je možno ustanoviti v 5 kmetijskih sektorjih, SP pa v 12 
sektorjih, med njimi v sektorju »KRUŠNA PŠENICA« ter v 
sektorju »BUČNO OLJE«. 

V KZ Ptuj po preučitvi razpisa in z njim povezanih 
pravilnikov ocenjujemo, da je na našem območju sedaj dobra 
priložnost za povezovanje zainteresiranih v SP za sektor 
BUČNO OLJE, pri čemer bi za pridobitev statusa morala 
skupina imeti najmanj 30 članov, ki skupno pridelujejo buče za 
namen pridelave bučnega olja na najmanj 100 ha kmetijskih 
površin, ter izpolnjevati ostale predpisane pogoje. 
Pridelovalci bi se z včlanitvijo v SP tesneje povezali, lažje bi 
prilagajali obseg proizvodnje zahtevam trga, združili bi 
nabavo repromateriala ter povečali tržno usmerjenost in 
prodajo pridelka.

Da bi SP pokrila stroške ustanovitve ter po prejemu statusa 
lažje zaživela, si lahko s prijavo na omenjeni razpis pridobi 
finančno podporo v prvih petih letih delovanja. Vloga na javni 
razpis, ki bo popolna in bo izpolnjevala razpisne pogoje, se bo 
ocenila in točkovala na podlagi predpisanih meril. Med 
vlogami, ki bodo dosegle vstopni prag 30 odstotkov možnega 
števila točk,  bodo izbrane tiste, ki bodo dosegle višje število 
točk po merilih za ocenjevanje vlog, do porabe razpisanih 
sredstev. Najvišje število točk pri ocenjevanju ekonomskega 
vidika za sektor bučno olje je možno doseči, če ima SP najmanj 
50 članov, ki pridelujejo buče za bučno olje na najmanj 200 ha 
kmetijskih površin. Dejanski izplačani znesek podpore bo 
določen glede na realizirano vrednost tržne proizvodnje SP. 

Seveda pa glavni motiv ustanavljanja SP nikakor ne sme biti 
(samo) pridobitev nepovratnih sredstev za njeno delovanje, 
ampak organiziranje, katerega namen je dolgoročni skupni 
nastop na trgu. 

                        
Uredniški odbor
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Odprodaja zalog iz polic
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POVEZANI V SKUPINO PRIDELOVALCEV SMO LAHKO USPEŠNEJŠI



	

	

PŠENICA
odkup

Premium Razred A Razred B1 Razred B2 Razred C SKUPAJ/kg

30.246 848.596 554.651 858.950 949.163 3.241.606

T R G A T E V   2 0 1 8

Z odkupom koruze se končuje sezona spravila pridelkov na 
poljih, v vinogradih in sadovnjakih. Za sezono 2018 lahko na 
splošno zaključimo, da je bila dobra, če že ne nadpovprečna.

JEČMEN
Začeli smo z odkupom ječmena, kjer smo prvo leto za odkup 
uporabili lastno deponijo v Odkupno prodajnem centru v 
Gorišnici in ga odkupili 552 t.
Ugodna jesen, predvsem pa cene na nivoju krmne pšenice, 
spodbujajo k večjim obsegom proizvodnje. Pridelovalci, ki 
niso zanemarili tehnologije, predvsem škropljenja, so lahko v 
letošnjem letu zadovoljni. Prav tako se ječmen kot krma živini, 
vedno bolj priporoča.
Skupaj smo ječmena v okviru KZ PTUJ odkupili 1.277 t.

RŽ
Rži smo skupaj odkupili 281 t.

KORUZA
Že v poletnem času se je nakazoval dober pridelek koruze za 
zrnje. Tako smo se v letošnji sezoni srečali z letino, ki je po 
količini odstopala od dolgoletnega povprečja. Tudi čas prvih 
prevzemov je bil, v primerjavi  s sezono 2017, 20 dni zgodnejši. 

V KZ Ptuj smo imeli z letošnjo sezono prvič možnost odkupa 
sveže koruze na dveh lastnih lokacijah in sicer prvo sezono v 

Gorišnici, v okviru Prodajno odkupnega centra, ter že drugo 
sezono na odkupnem mestu v Trnovski vasi, ki je z letošnjim 
letom prekrito s streho. 

Na lastnih odkupnih mestih v Gorišnici in v Trnovski vasi 
smo pridelovalcem ponudili učinkovit in hiter prevzem  
koruze.  
Skupaj smo sveže koruze odkupili  14.000 t. 

PŠENICA
Pri pšenici, kjer je bil pridelek v povprečju za 30% nižji, je 
dosežen kvalitetni razred zelo nihal od pridelovalca do 
pridelovalca. Tisti, ki so posevke pravočasno zavarovali pred 
boleznim, so pridelali pšenico višjih kakovostnih razredov, 
medtem ko so bili pri drugih že zaznani toksini in je bila 
pšenica na odkupnih mestih zavrnjena in kot taka ni bila 
primerna niti za krmo živalim. 
V KZ PTUJ smo odkupili samo 1% pšenice razreda 
PREMIUM. 

OLJNA OGRŠČICA
Odkupne cene, nižje od lanskih, tudi v prihodnje ne kažejo k 
povečanju površin z oljno ogrščico. Določena količina je 
skladiščena pri pridelovalcih, ki imajo lastne kapacitete in s 
tem možnost, da čakajo na višje odkupne cene. 
Odkupili smo 200 t.  

V začetku oktobra smo v  KZ Ptuj končali  s trgatvijo  grozdja 
letnika 2018.
 
Leto 2018 se je za vinogradnike začelo dokaj obetavno, saj je 
trta lepo odcvetela in nastavek grozdja je bil zelo velik. Pozneje 
se je izkazalo, da je bilo leto 2018 precej zahtevno glede zaščite 
proti boleznim, predvsem peronospore. Doživeli smo tudi 
precejšnje neurje s točo, ki je prizadelo tudi del naših 
vinogradnikov.

Kljub temu smo s količino in kvaliteto pridelanega grozdja 
lahko zadovoljni, prav tako s sladkornimi stopnjami  in z 
zdravstvenim stanjem grozdja. 

V letošnjem letu smo s trgatvijo ranih sort pričeli že 20. 
avgusta, končali pa smo 04. oktobra s trgatvijo laškega rizlinga.

V KZ Ptuj smo letos odkupili 1.587 ton grozdja za klet P&F 
Ormož. Zastopanost sort je sledeča:

 - laški rizling      456 t
 - šipon                         290 t
 - sauvignon                 214 t
 - chardonnay              209 t
 - renski rizling               73 t
 - muškat otonel           85 t
 - beli pinot                    81 t
 - sivi pinot                    54 t
 - rumeni muškat         75 t
 - traminec                    31 t
 - mešano                        7 t
 - modra frankinja          5 t
 - rizvanec                        4 t
 - modri pinot                  3 t

Odkupili smo tudi 60 ton grozdja za klet Ptuj.
        
Ker pa je večina naših vinogradnikov napolnila tudi lastne 
kleti, smo  v Kmetijski zadrugi Ptuj pripravili široko paleto 
enoloških sredstev, ki bodo v pomoč pri pridelavi vina 
(kvasovke, hrano za kvasovke, razna bistrila, čistila, bentonite, 
tekoče žveplo, žveplo v trakovih…). Seveda je potrebno ta 
sredstva pravilno uporabiti, zato se držite navodil, ki so 
odtisnjena na embalaži. V naših trgovinah so prav tako na voljo 
tudi merilne naprave in reagente za merjenje sladkorjev, 

alkohola, kislin ter vsebnosti žvepla, ki so nujni za spremljanje 
razvoja in kontrolo vina.

Ivo Orešnik  

TRGOVINA
Odprodaja FITOFARMACEVTSKIH 

SREDSTEV iz zaloge.
(ne velja za herbicide v žitih)

KMETIJSKE PRODAJALNE 
KZ PTUJ
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-10% 

Ana Ramšak

SADJE, ZELENJAVA
Pred nami so hladnejši dnevi, ko se radi pogrejemo z okusnimi 

enolončnicami, v katere lahko vključimo različno zelenjavo.

V izbranih prodajalnah KZ Ptuj so vam v pisani ponudbi iz 

domače pridelave na voljo čebula, česen, �žol, zelje, korenček 

in krompir ter sočna domača jabolka.   

ODKUP PRIDELKA POLJŠČIN V KZ PTUJ


