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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.

Ob začetku novega leta radi vsaj za hip pogledamo nazaj, na 
prehojeno pot od januarja do decembra in se spomnimo, kaj 
smo v tem času dobrega, predvsem pa koristnega postorili. 
Usmerimo pogled tudi naprej, v novo leto. Opravljeno delo 
nam je vsekakor lahko v zadovoljstvo, a novi izzivi so 
motivacija in usmeritev za prihodnost – biti še boljši. Tudi v 
Kmetijski  z adr ugi  Ptuj  se  trudimo v smislu,  da 
izpolnjujemo svoje poslanstvo, pomagamo uresničevati vaša 
prizadevanja pri ohranjanju, širitvi ali povečevanju vaših 
kmetijskih gospodarstev in domov.

Lansko leto nam je namenilo precej sonca in tudi padavin. 
Vendar razporeditev danega ni bila vedno sorazmerna s 
potrebami naših zemljišč.  Dolga , zasnežena zima, 
zamaknjena v pomlad, nam je sicer zagotovila precej 
spomladanske vlage v zemlji. Kljub vsemu pa je v času 
zorenja pšenice in ječmena ter tudi že v obdobju nalivanja 
zrn primanjkovalo vlage v tleh. Posledično  je  bil pridelek žit 
precej nizek. Se je pa v minulem letu dobro godilo koruzi. 
Poletje je ponujalo pogoste padavine s primernimi sončnimi 
obdobji. Pridelki so bili količinsko in kvalitetno zelo dobri. 
K še boljšemu rezultatu so pripomogle dobre odkupne cene 
za koruzo. Naši novi odkupni mesti za žita v Trnovski vasi in 
v Gorišnici sta se izkazali za zelo modro in pametno 
investicijo. V Trnovski vasi smo odkupili preko 1.500 ton 
sveže koruze, v Gorišnici dobrih 3.000 ton.  Velike količine 
koruze smo prodali tudi na tuje trge.

Čeprav smo spomladi stokali, kdaj se bo končala zima in kdaj 
se bo začela prodajna sezona v trgovinah, smo z doseženimi 
rezultati zadovoljni. Kljub temu, da je bila prodajna sezona  
krajša kot ponavadi, smo se zelo dobro oskrbeli z zalogami 
vsega potrebnega repromateriala in vas vse oskrbeli z vsem 
potrebnim, želenim programom. 

Po opravljeni veliki investiciji odkupno prodajnega centra v 
Gorišnici smo se odločili, da z večjimi vlaganji malo 
počakamo in zmanjšujemo kreditne obveznosti. Le tako 
bomo nabrali »moči« za nove, večje investicije, ki jih že 
planiramo. Vseeno pa izvajamo potrebna sprotna 

vzdrževalna dela po posameznih lokacijah. V lanskem letu 
so se zaključila še dela na odkupnih centrih v Trnovski vasi 
(streha) in v Gorišnici.  V Centralnem skladišču na 
Rogozniški cesti v Ptuju smo obnovili skladišče za 
fitofarmacevtska sredstva. 

V KZ Ptuj se  letos izteka mandat direktorja. V pripravi je 
razpis za novega in želimo si, da bo tudi novoizvoljeni 
direktor dobro vodil  zadrugo in delal v dobro vseh kmetov, 
kupcev in tudi  zaposlenih.

Pred nami je nova sezona, novo obdobje. Verjetno eno 
zahtevnejših doslej. Obdobje v katerem  se bo potrebno 
povezati, sodelovati in drug drugemu po najboljših močeh 
pomagati.

Želim si, da bi s skupnimi močmi  tudi v bodoče dosegali 
vedno boljše rezultate.

Predsednik KZ Ptuj,
Marjan KRAMBERGER

IZZIVI ZA PRIHODNOST



	

	

Prodajaln kmetijske zadruge Ptuj prav gotovo ni potrebno 
posebej predstavljati, saj jih gotovo že poznate. Pa vendar  
vam želimo predstaviti nekaj podatkov, ki so očem skriti.
V Kmetijski zadrug Ptuj imamo 24 kmetijskih  in 11 živilskih 
prodajaln,  ki so razporejene po vsej severovzhodni Sloveniji  
in servis Kosec v Ormožu. 
Maloprodaja predstavlja 45% vseh prihodkov Kmetijske 
zadruge Ptuj, od tega 73% prihodkov  kmetijske trgovine, 
27% pa  živilske.
V trgovinah je  zaposlenih 81  ljudi, od tega  45 v kmetijskih 
prodajalnah, en v servisu,  ostali pa delajo v živilskih 
trgovinah.
Večina naših prodajaln je manjših od 100 m2, vendar so vse 
dobro založene in v njih lahko najdete skoraj vse, kar 
potrebujete za svojo kmetijo, dom ali vrt.
Še posebej smo ponosni na naše  večje trgovine v Markovcih, 
Gorišnici, Zadružnik na Ptuju in Marof v Ormožu, kjer je 
izbira še posebej velika.

V kmetijskih prodajalnah prodamo največ fitofarmacevtskih 
sredstev, gnojil, semen in krmil.  Za zaposlene v trgovinah 
organiziramo strokovna predavanja tako, da sledijo 
novostim na področju fito farmacije in semenskega 
materiala. S svojimi dolgoletnimi izkušnjami in nenehnim 
izpopolnjevanjem lahko zadovoljijo tudi najzahtevnejše  
kupce.  Majhnost je naša prednost, saj naši prodajalci 
poznajo tako rekoč vsakega kupca in njegove zahteve ter mu 
zato lahko še posebej dobro svetujejo. 

Na področjih, kjer se kmetje ukvarjate z mlekarstvom, v 
trgovinah ponujamo vse za mlekarje – krmila, mineralno 
vitaminske dodatke, sredstva za nego živali pred in po molži, 
sredstva za vzdrževanje molzne opreme in rezervne dele za 
molzne stroje. Nismo pozabili na pašne pastirje in vse kar 

sodi zraven.  Obstaja tudi 
možnost zakupa soje za celo 
sezono po znani ceni. Skupaj 
z dobavitelji organiziramo 
tudi testiranje pulzatorjev.

Pri nas najdete vse za vrt tudi 
vrtičkarji. Na izbiro je široka 
paleta semen in sadik vrtnin. 
Vsako leto presenetimo 
vrtičkarje tudi z novostmi, 

katerih ste še posebej veseli. Spomladi in jeseni v nekaterih 
trgovinah ponujamo sadike sadnega drevja in jagodičevja. 
Izbirate lahko med sadikami iz zasipnice in sadikami v loncu. 
Na izbiro je veliko vrst zemlje, tako za najzahtevnejše, kot za 
manj zahtevne kupce. Ne manjka vrtnarskega orodja, rokavic, 
gnojil za vrtičkarje…V času sezone organiziramo tudi 
strokovna predavanja, o katerih ste obveščeni.

Za male hišne ljubljenčke ponujamo hrano različnih 
proizvajalcev, ovratnice, povodce, ležišča…

Čeprav se je leto komaj dobro pričelo, smo že pričeli s 
polnjenjem trgovin za prihajajočo sezono. Zbiramo naročila 
za semensko koruzo in semenski krompir, nove zaloge 
drobnega semena so že na policah in komaj čakajo prve sončne 
žarke in vaše pridne roke.  Cene gnojil rastejo, zato se čim prej 
odločite za nakup.

MALOPRODAJA KZ PTUJ – 1. del

V Zadružniku na Ptuju sta vedno na voljo sveža zelenjava in sadje iz 
okoliških kmetij.

V Markovcih ponujamo sojo v 
rinfuzi po ugodni ceni.

Velika izbira sadik zelenjave - kupci so še posebej veseli novosti

Vsak mesec za vas pripravljamo različne akcije,  v katerih še posebej ugodno ponujamo aktualne izdelke. 
Ne pozabite na kupon za 10% popust za izdelek po vaši izbiri.

Vabljeni v naše kmetijske prodajalne  - Cirkulane, Dornava, Duplek, Gorišnica, Grajena, Jakob, Juršinci, Korena, Kungota, Leskovec, Majšperk, 
Markovci, Marof, Pesnica, Podgorci, Podlehnik, Polenšak, Središče ob Dravi, Trnovska vas, Videm, Vitan, Vitomarci, Zadružnik in Zavrč.

Alenka Vrbančič

Krompir je vsakdanja hrana in je praviloma poceni vir kalorij, 
ki vsebuje beljakovine, različne vitamine in rudninske snovi ter 
majhno količino maščob.

Jedilno kakovost krompirja določajo njegove notranje 
lastnosti. To so razkuhavanje, čvrstost, moknatost, vlažnost in 
struktura (sestava). Tako delimo sorte krompirja  v štiri 
uporabnostne tipe: A, B ,C in D.
Tip A: - krompir za solato. V to skupino spadajo sorte 
krompirja, ki se ne razkuha, gomolji pa so čvrsti in niso 
moknati. Meso je vlažno in drobnozrnato.
Tip B: - krompir, primeren za raznovrstno uporabo. Sem 
uvrščamo sorte s precej čvrstimi gomolji, ki niso moknati, ali 
pa le neznatno, s precej drobnozrnato strukturo.
Tip C: - moknat krompir. Gomolji se srednje razkuhajo ali 
precej, so rahli in moknati. Meso je sorazmerno suho in dokaj 
grobozrnato.
Tip D: - krmni krompir.

Debelina semenskih gomoljev:
Drobni gomolji so po rodovitnosti enakovredni debelejšim 
samo v zelo ugodnih rastnih razmerah. Seme drobnih 
gomoljev je tudi zahtevnejše za pripravo, rastline pa imajo 
običajno manj gomoljev. Za vrtičkarsko pridelavo, predvsem 
zaradi stresnih razmer (suša, pozeba…), ki smo jim priča zadnja 
leta, priporočamo nakup večjih gomoljev z večjo kalilno 
energijo.

Siljenje ali nakaljevanje krompirja:
Za pridelovanje zgodnjega krompirja začnemo nakaljevati 
krompir že 2 meseca pred sajenjem. Če bomo sadili krompir v 
marcu, je sedaj najprimernejši čas za siljenje krompirja.
Gomolje položimo v plitve zaboje in postavimo v svetel 
prostor, katerega lahko tudi ogrevamo. Pri polaganju gomoljev 

odstranimo vršnje kaliče, ker le ti zavirajo rast drugih. 
Gomolje silimo pri naravni svetlobi, če te ni dovolj, si 
pomagamo z umetno svetlobo in sicer so najboljše 
fluorescentne cevi. Temperatura prostora v katerem silimo naj 
se giblje med 12 in 16 stopinj Celzija.
S siljenjem gomoljev zagotovimo hiter in enakomeren vznik 
krompirja ter vplivamo na bujnost in dolžino rasti cime, kar 
vpliva na količino in kakovost pridelka.
Krompir sadimo, ko se tla ogrejejo na 8 stopinj Celzija. Lahko 
ga sadimo na črno folijo, ki smo jo prej položili na tla. Zaradi 
folije se tla še dodatna segrejejo in se tako pospeši rast. Na foliji 
naredimo luknje in previdno posadimo nakaljeni krompir. Vse 
skupaj še dodatno prekrijemo z vrtno termo tkanino, ki zaščiti 
nasad pred nizkimi temperaturami (do -2 stopinji Celzija). 
Vrtno termo tkanino deloma odstranimo pred okopavanjem 
in dognojevanjem ter ogrinjanjem, popolnoma pa jo 
odstranimo, ko se temperatura dvigne nad 22 stopinj Celzija, 
kar je navadno sredi maja. V tem času je gomolj že v velikosti 
oreha. Sredi junija že lahko pobiramo prve gomolje.
Krompir velikokrat prezgodaj ostari in prisilno dozori, ker 
primanjkuje vlage v tleh, zato ga je potrebno namakati.
Dobro je vedeti:
- energetska vrednost 1kg kuhanega krompirja ne dosega  

niti tretjine tiste, ki jo ima enaka količina kruha
- na dan moramo pojesti 4 – 5kg olupljenega kuhanega  

krompirja, da bi z njim zadostili potrebi po energiji
- krompir je v zgodovini rešil marsikatero ljudstvo lakote.
V današnjem času pa je zelo pomembno, da pri pridelavi 
zgodnjega krompirja ni potrebna nobena zaščita (uporaba 
fitofarmacevtskih sredstev) in pridelamo skoraj ekološki 
krompir.

Rudi MEŠKO

PRIDELOVANJE ZGODNJEGA KROMPIRJA IN PRIPRAVA SEMENA

 
Zgodnje sorte: 

BARVA 
MESA 

BARVA 
KOŽE 

KUHARSKI 
TIP 

UPORABNOST POMEMBNE 
LASTNOSTI 

ARROW bela rumena AB kuhanje, pečenje Zelo zgodnja sorta 
KIS SLAVNIK sv. rumena sv. rumena  AB kuhanje, pečenje, 

pomfri 
Zelo zgodnja sorta 

ADORA sv. rumena sv. rumena  AB kuhanje, pečenje Primerna za pranje 
CELTIANE sv. rumena rumena A kuhanje, pečenje, 

pomfri 
Tip kifeljčar 

COLOMBA sv. rumena rumena AB kuhanje Se dobro skladišči 
CASABLANCA krem bela rumena BC kuhanje, pečenje Primerna za pranje in 

pakiranje 
KRESNIK bela sv. rumena A kuhanje, pečenje Tip kifeljčar 

ANUSCHKA rumena  temno 
rumena 

AB kuhanje, pečenje Primerna za pranje in 
pakiranje 

MARIS BARD bela bela AB kuhanje Visoki pridelki 
PRADA sv. rumena sv. rumena  AB kuhanje, pečenje, 

pomfri 
Zelo gladka koža 

 

Letos lahko v prodajalnah KZ Ptuj  izbirate med naslednjimi sortami zgodnjega krompirja:



	

	

BIOTEHNIŠKA ŠOLA PTUJ - 
IZOBRAŽEVANJE ZA STRATEŠKO 

POMEMBNE POKLICE

Na ptujski Biotehniški šoli izobražujemo mlade in odrasle na 
štirih strokovnih področjih srednješolskega izobraževanja: 
kmetijstvo, hortikultura, okoljevarstvo in gastronomija. V 
okviru Šolskega centra Ptuj  deluje tudi Višja strokovna šola, ki 
poleg ostalih višješolskih programov izvaja tudi program 
Upravljanje podeželja in krajine, v katerem študenti 
pridobijo naziv inženir kmetijstva (VI. stopnja izobrazbe).

Vsa ta poklicna področja so zelo pomembna za širšo družbo, saj 
so tesno povezana s podeželskim prostorom, ki v Sloveniji velja 
za urejeno in vzorno obdelano. Slovensko podeželje je bilo 
vedno tesno  povezano s kmetijstvom in pridelavo hrane. Na 
slovenskih kmetijah pridelana hrana je vse pogosteje 
prepoznana kot hrana višje kakovosti. 

Kmetijstvo pa ni le pridelava varne in kakovostne hrane, 
ampak tudi sooblikovanje življenjskega prostora za vse 
prebivalce. 

Mladi, ki se odločajo za poklice v kmetijstvu, praviloma 
ostajajo v lokalnem okolju in nadaljujejo tradicijo kmetovanja 
na družinskih kmetijah.

Na šoli se trudimo mlade opremiti z vsemi potrebnimi znanji, 
ki jih bodo potrebovali pri opravljanju svojega poklica. S tem 
namenom se poleg  pouka v učilnicah naši dijaki in študenti 
usposabljajo tudi na šolskem posestvu na Turnišču in na 
Grajenščaku. Na teh dveh lokacijah poteka predvsem pouk 
kmetijskih in hortikulturnih vsebin. 

Dijaki iz kmetijskih programov opravljajo praktični pouk  
na poljedelskih površinah, v vinogradu, sadovnjaku in v hlevu. 
Pri pouku predelave grozdja  se dijaki učijo tudi kletarjenja, 
prav tako pa pridelano sadje v največji meri  predelamo v 
sokove, kis in krhlje. 

Del učnega načrta predstavlja poznavanje kmetijske 

mehanizacije;  v času šolanja dijaki brezplačno  opravijo tudi 
izpit za traktor.

Na poti uveljavljanja znanja se povezujemo s kmetijskimi in 
drugimi strokovnimi ustanovami v regiji. Del praktičnega 
usposabljanja v kmetijskih programih tako dijaki in študenti 
opravljajo v zadrugah, v kmetijskih trgovinah, na KGZ Ptuj  in  
na nekaterih večjih specializiranih kmetijah. 

Od letošnjega leta dijaki opravljajo tudi  specialne vsebine iz 
perutninarstva v podjetju Perutnina Ptuj.  Na farmi Trnovec, 
kjer poteka vzreja matične jate, dijaki v manjših skupinah pod 
mentorstvom strokovnih delavcev sodelujejo pri preselitvah 
in vakcinaciji perutnine. Poleg praktičnih znanj in spretnosti 
dijaki tako spoznajo dinamiko realnega delovnega procesa, 
socializacijo v delovnem okolju in skupno odgovornost za 
kakovost opravljenega dela.

Najpogumnejši dijaki se odločijo tudi za opravljanje prakse v 
tujini. V zadnjih letih so tako naši dijaki preko programa 
Erasmus+ opravljali prakso na Portugalskem, v Avstriji, 
Franciji in Nemčiji. 

Na Turnišču je del pridelovalnih površin namenjen  
dejavnostim v hortikulturi. Na teh površinah pridelujemo 
predvsem zelenjavo in zelišča, na njih pa so zasnovane tudi 
tipske parkovne ureditve. Bodoči strokovnjaki s področja 
hortikulture se v   steklenjaku in plastenjaku učijo vzgajati 
sadike okrasnih rastlin, zelišč in zelenjave.  

Pridelovalne površine na prostem so namenjene pridelavi 



vrtnin. Na njih vse leto pridelujemo sezonsko zelenjavo, ki jo 
prodajamo v Šolski štacuni, deloma pa jo uporabimo v šolski 
kuhinji na Grajenščaku. Nekaj zelenjave tudi posušimo.

Cvetličarska delavnica je prostor, kjer naši bodoči cvetličarji 
izdelujejo cvetlične šopke, aranžmaje, nasadke in aranžirajo 
darila. Je prostor, kjer dijaki ustvarjajo svoje lastne cvetlične 
kreacije in iščejo lastne stile oblikovanja s cvetjem. Postajajo 
umetniki oblikovanja s cvetjem. Vse pridobljeno znanje 
uporabijo, ko gredo na praktično izobraževanje v cvetličarne in 
vrtnarije. Najboljši in najpogumnejši se udeležijo številnih 
tekmovanj mladih cvetličarjev ter vrtnarjev v Sloveniji in tujini 
ter posežejo tudi po najvišjih mestih. 

Poklic okoljevarstvenega tehnika je namenjen mladim, ki 
jih zanima ohranjanje in varovanje življenjskega okolja. 
Okoljevarstvene teme postajajo v sodobnem času ena najbolj 
aktualnih in strateških tematik človeštva. 

Na šoli se trudimo investirati v kvalitetno znanje bodočih 
okoljevarstvenih tehnikov. Dijaki opravljajo vaje s področja 
ekoloških meritev in analiz v laboratoriju. Pogosto jih vodimo 
tudi na zanimive strokovne oglede in ekskurzije, na katerih 
spoznavajo okoljevarstvene tehnologije, s pomočjo katerih 
zmanjšujemo negativne vplive človekovega delovanja na 
okolje.

V programu gastronomske in hotelske storitve se dijaki na 
širšem ptujskem območju uveljavljajo z  aktivnim pojavljanjem 
na različnih prireditvah in dogodkih, kjer  že zelo suvereno 
pripravijo jedi in jih  postrežejo gostom. Ob praznovanju 65-
letnice šole so se  tako odlično predstavili s pestrim izborom 
jedi. Velika večina vse hrane, ki jo dijaki pripravijo in postrežejo 

na prireditvah, je pridelana lokalno in je zelo sveža, saj izvira iz 
neposredne  pridelave na šolskem posestvu; dijak istega dne 
zjutraj poberejo iz  šolskega vrta, iz rastlinjaka, z njiv in iz 
sadovnjaka, jo nato pripravijo v šolski kuhinji ter postrežejo 
gostom.

Dijaki pridobijo pri strokovnih modulih mnogo teoretičnega 
in praktičnega znanja, ki ga z mladostno energijo in voljo do 
dela dokažejo tudi s sodelovanjem na različnih tekmovanjih. 
Na področju podjetništva so tako dosegli 1. mesto na izboru 
najpodjetniška ideja, ki ga organizira Manager klub Ptuj. Na 
državnem tekmovanju POPRI so se uvrstili med 10 
polfinalistov in dobili bronasto priznanje. Prav tako dokažejo 
svoje znanje pri poklicni maturi in zaključnem izpitu. V 
zadnjih petih letih smo imeli 8 zlatih maturantov, od tega sta 
dva dijaka dosegla vse možne točke. 

Dijaki aktivno sodelujejo pri prodaji naših izdelkov v Šolski 
štacuni, ki je odprta v ponedeljek, sredo in petek od 10. do 16. 
ure. Tako se učijo svoje izdelke tudi prodati, pri tem pa razvijajo 
medsebojno komunikacijo, strokovno odgovornost in 
natančnost ter razvijejo boljšo samopodobo.

Dragi  devetošolci ali srednješolci v zaključnih letnikih, če 
želite delo na Biotehniški šoli in Višji strokovni šoli Šolskega 
centra Ptuj bolje spoznati, vas vabimo na informativna dneva, 
ki bosta na šoli potekala 15. in 16. februarja 2019.

Informacije: Šolski center Ptuj, Biotehniška šola, 
Volkmerjeva cesta 19, Ptuj,     tel.: 02 787 17 30, 
www.kmetijska.scptuj
https://www.facebook.com/biotehniska.sola.ptuj


