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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.

Še v zgodnjem poletnem času, ko so nas presenečala neurja s 
točo, smo se spraševali, kakšna bo letine koruze. Vsi smo 
pričakovali manj. Že s prvimi žetvami pa se je dokazalo 
nasprotno. Po prvih rezultatih testiranj zrnje koruze tudi nima 
preseženih vrednosti mikotoksinov DON, AFLATOKSIN.
 
V KZ Ptuj smo imeli v sezoni 2018 prvič možnost odkupa sveže 
koruze, oljne ogrščice in ječmena  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.

Z lastnimi odkupnimi mesti našim pridelovalcem prihranimo 
transportne poti in čas. 

Obe odkupni mesti  sta pokriti ter urejeni na način, da lahko 
odkup v času sezone poteka nemoteno. Razumljivo pa je, da 
se mora odkupno mesto zaradi prevelikih količin koruze, 
prevzete v kratkem obdobju, ter  s tem povezane možnosti za 
padec kakovosti, še pravočasno sprazniti in za kakšen dan 
tudi zapreti.

ŽETEV KORUZE V POLNEM TEKU

Poleg prevzemnih mest KZ Ptuj v Gorišnici in v 
Trnovski vasi  koruzo prevzemamo še v:

- Perutnini Ptuj v mešalnici Draženci

 - v PP AGRO d.o.o. Maribor

 - Jeruzalem SAT Oljarna in mešalnica Središče ob Dravi. 
 
O terminih odkupov obveščamo na samih  odkupnih 
mestih ter preko javnih medijev. Ceniki in pogoji 
odkupa so objavljeni na spletni strani kz-ptuj.si in na 
odkupnih mestih.

V KZ Ptuj nudimo za odkupljeno koruzo možnost 
kompenzacije z repromaterialom za jesensko setev. 

Uredniški odbor

 

                         

 

                         
                  

KZ PTUJ AKCIJA 
APNENIH GNOJIL  

APNENEC IGM

AGRO APNO IGM

OD 15. 10. DO 15. 11. 2019

-10% 

                  

Odprodaja FITOFARMACEVTSKIH 
SREDSTEV iz zaloge.

(ne velja za herbicide v žitih)

KMETIJSKE PRODAJALNE KZ PTUJ

OD 15. 10.  DO 31. 12. 2019

-10% 

KZ PTUJ 
kmetijske prodajalne  



	

	


