
Spoštovani!

Pred vami je prva izdaja 
Ptujskega Zadružnika v letu 
2020 z nekoliko osveženo 
zunanjo podobo. Tudi v letu 
2020 se bomo skupaj z našim 
v o d s t v o m ,  p a r t n e r j i  i n 
dobavitelji  potrudili, da vam 
bomo pravočasno posredovali 
poleg strokovnih, tudi vsebine s 
področja dela in poslovanja 
KZ Ptuj.   

Uredniški odbor

Zagotavljanje neodvisnosti temeljnih gradnikov zadružnega 
reda je moč primerjati s koreninami drevesa. Bolj kot so 
zasidrane globoko v zemljo, bolj trdno in močno je lahko drevo 
–  to pomeni bolj trdno in močno zadrugo. Samo na ta način 
lahko namreč organi, vodstvo in zaposleni učinkovito 
uresničujejo svoje naloge in pooblastila, ki so koristna za 
uveljavljanje interesov članov zadruge, kot vseh, ki z zadrugo 
sodelujemo. Finančna in siceršnja neodvisnost zadruge 
omogoča učinkovito in objektivno poslovanje danes in jutri.

V minulem letu beležimo odkupe pridelkov v okviru 
zastavljenih planov. Odkup pšenice in ječmena je sicer bil 
nekoliko manjši zaradi neugodnih vremenskih razmer. Se pa 
novi odkupno prevzemni mesti za žita v Gorišnici in Trnovski 
vasi potrjujeta, odločitev o njuni izgradnji se izkazuje za 
pozitivno. Količine odkupljenih žit se povečujejo prav na račun 
novih odkupnih mest. Kljub temu, da precej kmetij na dravsko 
ptujskem polju opušča živinorejo, smo govedo in prašiče 
odkupili v okviru plana. Zgleda, da nam kot resnemu kupcu in 
poslovnemu partnerju zaupa vedno več kmetij tudi iz drugih, 
novih terenov. Tudi pri odkupu mleka beležimo rahel porast 
odkupljenih količin. Prav tako se naše vodstvo in zaposleni 
trudijo, da tudi v maloprodaji postrežejo in zadovoljijo naše 
potrebe po repromaterialu. 

Za leto, v katerega smo že pridno zakorakali, smo si zadali 
velike, smele plane in načrte. V prihodnosti se želimo posvetiti 
področjem poslovanja, katere nam vi, dragi člani in ostali  
kmetovalci nalagate, da vam jih pomagamo prehodit. Ko 
bdimo nad potmi poslovanja, delovanjem zadruge, posledično 
skrbimo za svojo prihodnost. Trudimo se pravočasno zaznavati 
spremembe, identificirati nastala tveganja in se nanje pripraviti. 
Konec lanskega leta so se začeli pogovarjati o priključitvi oz. 
povezovanju s Kmetijsko zadrugo Lenart. V letošnjem letu 
nadaljujemo z resnimi aktivnostmi in usklajevanji glede 
možnosti skupnega delovanja. Upamo, da bodo dogovori za vse 
uspešni.

V letošnjem letu v Kmetijski zadrugi Ptuj praznujemo. Že pred 
120-imi leti so na ptujskem območju kmetje ugotovili, da svoj 
položaj lahko izboljšajo z 
združevanjem v zadrugo. 
Zadruga se je kljub različni  
zakonodaji ohranila vse do 
danes. Seveda pa v današnjih 
ča s ih  ni  prisotna  le  na 
ptujskem polju, kjer je bil 
njen nastanek, ampak obsega 
in pokriva precejšen del 
severovzhodne Slovenije. Že 
zdaj vas vabim, da skupaj 
proslavimo ta pomemben 
dogodek.

Trdnost drevesa je odvisna od 
prepletenosti, razumevanja poslovodstva in motivacije 
zaposlenih pri svojem delu. Vi, spoštovani člani in kmetje, 
kot tudi zaposleni, ste vitalni del zadruge. 

Naj bo tudi letošnje leto uspešno.

Predsednik KZ Ptuj, Marjan KRAMBERGER
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KZ PTUJ in NS seme
»Seme, ki daje več…« 

Z letom 2020 smo obseg delovanja Kmetijske Zadruge Ptuj 
osvežili z zastopanjem semenarskega inštituta, ki svoj semenski 
program trži pod blagovno znamko NS seme.

Inštitut za poljedelstvo in zelenjadarstvo iz Novega Sada beleži 
letos 82. leto svojega obstoja in je vodilni inštitut za žlahtnjenje 
in pridelovanje semena kmetijskih rastlin v srednji Evropi. 
Inštitut NS je vključen v svetovni tok znanosti na področju 
biotehnologije. Vsi hibridi iz programa NS seme so žlahtnjeni 
brez genskih sprememb in označeni z oznako GSO free.  Prav 
tako so v inštitutu v letu 2012 z zagonom čistilnega centra 
ustvarili pogoje, na podlagi katerih je njihovo seme v tehničnem 
in tehnološkem smislu na kakovostni ravni svetovnih 
blagovnih znamk.

V KZ Ptuj smo ponosni, da vam lahko ponudimo novo 
generacijo NS hibridov koruze in krmnih rastlin z izboljšanim 

potencialom za višino in kakovost pridelkov. Potrudili se 
bomo, da vam bomo ponudbo NS semen že v sezoni 2020 
predstavili skozi proizvodne poskuse po vsej Sloveniji.

Dobri rezultati in ugodne cene NS hibridov so že do sedaj 
zadovoljili kupce v Sloveniji. Dodatno so analize rezultatov 
iz makro in proizvodnih poskusov dokazale, da so NS 
semena sort in hibridov dobra, saj dosegajo zelo visoko 
rodnost in kakovost semen. NS inštitut pa vam ne nudi samo 
široke in kvalitetne palete semen, ampak tudi podporo pri 
sodobni tehnologiji in strokovno pomoč pri pridelavi.

Prepričajte se sami, priskrbite si NS seme in ne pozabite, da 
vam ob nakupu NS semen nudimo tudi popolno strokovno 
podporo, saj smo z Vami od setve do žetve že 120 let.

Zahvaljujemo se Vam za zaupanje!

KZ PTUJ z.o.o. in NS Seme

Že za sezono 2020 vam  lahko ponudimo paleto 
semen sort in hibridov, kot rezultat sodelovanja 
K Z Ptuj in Inštituta za poljedelstvo in 
zelenjadarstvo iz Novega Sada.

PRIDELAVA  KROMPIRJA

Ko se odločate za pridelavo krompirja, je dobro vedeti:

- Saditev kvalitetnega semena je predpogoj za obilen in 
kvaliteten pridelek, zato vam  priporočamo sajenje 
potrjenega semenskega krompirja.

- Pravi čas za nakup semena je v februarju, zlasti zgodnjih sort.
- Pri izbiri sorte upoštevajte, za kak namen se bo krompir 

uporabljal. Glede na jedilno kakovost se sorte krompirja 
uvrščajo v štiri kuharske tipe: tip A (za solate in pečenje), 
tip AB (za solate, pečenje in praženje), tip B (za praženje 
in pire) in tip BC(za praženje, pire in cvrtje).

- Za saditev, zlasti zgodnjih sort krompirja, priporočamo 
nakup debelejših gomoljev, saj imajo ti večjo kalilno 
energijo.

- Za čim zgodnejši pridelek gomolje pred sajenjem 
nakalite, s čemer boste zagotovili bolj enakomeren in 
hitrejši vznik posevka ter vplivali na količino in 
kvaliteto pridelka.

- Krompir lahko sadite, ko je temperatura tal 8°C ali več
- Po saditvi je priporočljiva zaščita posevka z vrtno 

kopreno, ki ščiti posevek pred morebitnimi nizkimi 
temperaturami.

- Ob pomanjkanju vlage v tleh je obvezno namakanje 
posevka, da omogočimo nemoteno rast gomoljev ter 
kvaliteten pridelek.

                                                                                                                       
Valerija Kodrič Majcen

V prodajalnah KZ PTUJ so vam na voljo naslednje sorte semenskega krompirja (oznaka za kuharski tip):

SREDNJE POZNE 
SORTE

DESIREE(B)
MOZART(AB)
ROMANO(B)

RUDOLPH (AB)

POZNE SORTE

AGRIA (BC)
JELLY (B)

KIS SORA (A)

ZGODNJE SORTE

ARROW  (AB)
ADORA  (AB)

KIS SLAVNIK (AB)
CELTIANE (A)

COLOMBA (AB)
CASABLANCA (BC)

KRESNIK (A)
ANUSCHKA (AB)
MARIS BARD (AB)

PRADA (B)

SREDNJE ZGODNJE 
SORTE

CONSTANCE(AB)
MARABEL (AB)

ELFE (B)
CONCORDIA(B)
NATASCHA (B)



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. 

Poleg pouka v učilnicah se 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 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 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. V steklenjaku in plastenjaku se 
učijo vzgajati sadike okrasnih rastlin, zelišč in zelenjave.  

V cvetličarski delavnici naši bodoči cvetličarji izdelujejo 
cvetlične šopke, aranžmaje, nasadke in aranžirajo darila; 
ustvarjajo svoje lastne cvetlične kreacije in iščejo lastne stile 
oblikovanja s cvetjem, postajajo pravi umetniki oblikovanja s 
cvetjem. Svoje znanje še nadgrajujejo na praktičnem 
izobraževanju v cvetličarnah  in vrtnarijah. Udeležujejo se  
številnih tekmovanj po Sloveniji in tujini. 

V programu gastronomske in hotelirske storitve se dijaki 
na širšem ptujskem območju uveljavljajo z  aktivnim 
pojavljanjem na različnih prireditvah in dogodkih, kjer že 
zelo suvereno pripravijo jedi ter jih  postrežejo gostom. Vse, 
kar pridelamo, uporabimo v šolski kuhinji pri pouku na 
Grajenščaku, nekaj zelenjave in sadja pa tudi  posušimo. 
Pridelke in izdelke prodajamo v Šolski štacuni,.

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. Dijaki opravljajo 
vaje s področja ekoloških meritev in analiz v laboratoriju. 
Pogosto jih vodimo na zanimive strokovne oglede in 

NA BIOTEHNIŠKI  ŠOLI ŠC PTUJ  IZOBRAŽUJEMO 
ZA STRATEŠKO POMEMBNE POKLICE



V mesecu novembru smo na Turnišču izvedli degustacijo 
različnih sort krompirja, ki jih v sodelovanju s semenarskim 
podjetjem pridelamo na šolskem posestvu. S strokovnim 
vodenjem strokovnjakinj s tega podjetja smo ocenjevali 
lastnosti različnih sort kuhanega krompirja in izbirali sorto 
krompirja z najboljšimi lastnostmi. 

Dijaki vseh programov pridobijo pri strokovnih modulih 
mnogo teoretičnega in praktičnega znanja, ki ga z mladostno 
energijo ter voljo do dela dokažejo s sodelovanjem na 
različnih tekmovanjih, kjer posegajo po najvišjih mestih. 
Prav tako so uspešni na poklicni maturi in zaključnem izpitu. 
V zadnjih šestih letih smo imeli 11 zlatih maturantov, od tega 
je pet dijakov doseglo vse možne točke. 

Naš dijaki in mentorji so vedno prisotni na prireditvah izven 
šolskega okolja. Vsako leto sodelujejo na sejmu v Gornji 
Radgoni – Agra, na Ptuju na Dobrotah slov. kmetij, na 
trgatvi v Mestnem vinogradu in pri njegovem urejanju, na 
martinovanju, na festivalu vin  Salon Sauvignon, v pripravi 
zdravih zajtrkov v podjetjih in ustanovah, …

Na naši šoli se izvajajo  različni  poskusi v poljedelstvu, tečaji 
za varno delo s traktorjem,  terensko testiranje škropilne 
tehnike, izobraževanja za uporabnike in prodajalce 
fitofarmacevtskih sredstev. 

Dragi  devetošolci ali srednješolci v zaključnih letnikih, če 
želite spoznati življenjski utrip na Biotehniški šoli in Višji 
strokovni šoli Šolskega centra Ptuj, vas vabimo na 
informativna dneva, ki bosta na šoli potekala 14. in 15. 
februarja 2020.

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

ekskurzije, na katerih spoznavajo okoljevarstvene tehnologije, s 
pomočjo katerih zmanjšujemo negativne vplive človekovega 
delovanja na okolje.

V okviru programa Erasmus+ nekateri naši dijaki opravljajo 
praktično usposabljanje z delom  v tujini in tako uspešno 
pridobijo nova znanja ter izkušnje, in sicer na Portugalskem, v 
Avstriji, Franciji, Angliji in Nemčiji; v zadnjih letih pa 
sodelujemo še s Srbijo.

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.

Odpravimo se tudi na strokovne ekskurzije po Sloveniji, 
včasih celo v tujino.V letošnjem šolskem letu  smo  med drugimi 
izvedli strokovno  ekskurzijo dijakov na Gorenjsko. Najprej 
smo obiskali podjetje Agromehanika Kranj; pot nas je kasneje 
vodila še na oglede dveh večjih gorenjskih živinorejskih kmetij, 
na katerih se ukvarjajo z rejo krav molznic, pa tudi s turistično 
dejavnostjo, saj oddajajo apartmaje in sobe za stacionarne goste. 
Obiskali smo kar nekaj podjetij in strokovnih institucij, mede 
drugim  smo si ogledali tudi novo obliko skladiščenja žit v 
Sloveniji, v posebne plastificirane  »tube« na njivi.


