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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.

V času, ko smo na Dravskem in Ptujskem polju začeli z žetvijo 
ječmena, se nihče izmed nas ni zavedal, kako nam lahko zagodejo 
vremenske ujme. Ječmen smo uspeli, predvsem zaradi lastnih 
prevzemnih mest v Gorišnici in Trnovski vasi, še pravočasno  
pospraviti.  S količino odkupljenega smo lahko zadovoljni. Tudi 
kvaliteta ječmena po odkupnih parametrih je bila ustrezna.

Težave so se začele pri žetvi oljne ogrščice, kjer nam je zagodlo 
vreme. Kar nekaj pridelovalcev so nalivi z vetrom in ponekod s 
točo prekinili med žetvijo, drugi so zaradi previsoke vlage zrn z 
žetvijo odlašali. V KZ Ptuj smo odkup oljne ogrščice, prav tako 
kot ječmena, omogočili na dveh lastnih odkupnih mestih v 
Trnovski vasi in v Gorišnici. Tudi zaradi dobrega sodelovanja s 
pridelovalci   smo nazadnje le uspeli prevzeti vso oljno ogrščico, ki 
je dosegala zahtevane parametre kakovosti, z območja Dravskega 
in Ptujskega polja. Tudi v tem primeru se je potrdila korist lastnih 
odkupnih mest.

Pri pšenici pa je bilo največ težav. Začele so se že s  padanjem 
količine in kvalitete zaradi toplotnih šokov v juniju. 

Pravočasno žetev pšenice in rži pa so onemogočali deževni dnevi, 
povezani z neurji s točo.

Tako se je žetev zavlekla krepko v julij in povzročila posledice tako 
na kvaliteti, kot tudi količini požete pšenice.  Na določenih 
posevkih Ptujskega polja je toča med 3. in 13. julijem klestila celo 
trikrat, izpad pridelka je bil tam vsaj 80%.

Člani KZ Ptuj  so lahko krmno pšenico  oddali v Mešalnici 
krmil Perutnine Ptuj v Dražencih, v PP Agro v Mariboru ter v 
mešalnici Središče ob Dravi. Krušno pšenico in rž pa so lahko 
odpeljali v Mlin Korošec v Zabovcih ter v Žito d.d. v 
Mariboru.

Kakovost zrnja pšenice v letošnjem letu, odkupljenega od 
kooperantov KZ Ptuj, je po kakovostnih parametrih vseeno 
dobra. Glavnina zrnja se namreč uvršča v kakovostne razrede 
A, B1 in B2. 

Na naših poljih je pšenice iz leta v leto manj. Morda pa bodo 
višje odkupne cene pšenice v letošnjem letu, potrebe mlinarjev 
po domači kakovostni pšenici ter nenazadnje  uvedba sheme 
Izbrana kakovost, ki pri predelovalni industriji daje prednost 
domači pšenici, pripomogli k povečanju pridelave in s tem višji 
samooskrbi te, še kako pomembne poljščine.

Uredniški odbor

ŽETEV 2019 SE ZAKLJUČUJE

VABLJENI NA 57. KMETIJSKO –ŽIVILSKI SEJEM AGRA
Na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni bo od 24. – 29. 08. 2019 potekal 

57. 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, 28. 08. 2019, 

ko bo v okviru prireditve dan slovenskih zadružnikov.

Vabimo vas, da nas ob ogledu kmetijsko –živilskega sejma AGRA 2019 obiščete 
na našem razstavnem prostoru v hali B.



	

	

Že takoj s stiskanjem grozdja se začne zapleten postopek 
kletarjenja, od katerega je prav tako odvisna kvaliteta vina. 
Ker pri kletarjenju še vedno ne moremo brez žvepljanja,  
naj vas opomnimo na nekaj osnov, ki jih pri tem opravilu 
vredno upoštevati. Pri postopku žveplanja parimo, da 
grozdja ali mošta ne prežveplamo.  Priporoča se žvepljanje 
s  3-7g SO2  pri belih sortah in 2-3 g SO2 pri rdečih sortah,  
odvisno od zdravstvenega stanja grozdja. Pri  gnilem 
grozdju  odmerek povečamo. V naših trgovinah lahko 
dobite žveplo v obliki soli (če žveplamo grozdje), tekoči 
SO2  ali žveplo v trakovih.

V kolikor se odločate za maceracijo, vam prav tako 
ponujamo encimske pripravke, ki  povečujejo sproščanje 
naravnih vinskih arom, ter izboljšujejo bistrenje.

Želimo si, da mošt začne čim prej z vretjem, zato vam 
ponujamo selekcionirane kvasovke in hrano za kvasovke. 
Seveda lahko izbirate posebej selekcionirane kvasovke za 
bela ali rdeča vina oz. za posamezne vrste, sorte, kakovosti 
ali stil vina. Vrelni nastavek moramo pripraviti po 
navodilu proizvajalca, ki je odtisnjeno na embalaži. 

Vsak kletar potrebuje tudi reagente za merjenje žvepla in 
kisline. V KZ Ptuj lahko dobite tudi ostala enološka sredstva: 
razna bistrila, čistila, bentonite in sredstva za stabilizacijo vina.

Ivo Orešnik

PONUDBA ENOLOŠKIH SREDSTEV  V TRGOVINAH KZ PTUJ

VABILO
Mlin Korošec ima dolgoletno mlinarsko 
tradicijo. Letos praznuje 80 let delovanja 
na mestu kjer stoji.

Svoje dobavitelje vabimo na prireditev,
ki bo v petek 13. septembra 2019 

ob 14. uri v Zabovcih.
Udeležbo potrdite na elektronsko pošto info@mlin-korosec.si 

ali telefon 02/766-00-21 ali 041-836-837 

najkasneje do 5. septembra 2019

Vljudno vabljeni.
Mlin Korošec d.o.o.



	

	

                    

AKCIJSKA PONUDBA

 

Kmetijske poslovalnice KZ PTUJ 

TOTALNI HERBICID

BOOM EFEKT    1/1      6,60 €

    5/1    29,85 €BOOM EFEKT

   10/1   99,99 €BOOM EFEKT



	

	


