
NOVA PODROČNA ZADRUGA LENART

AVG

Gospodarsko gledano je zadruga organizacija, ki omogoča 
vključevanje in združevanje majhnih, srednjih in velikih kmetov. 
Zadruga zagotavlja članom prednosti, ki jih omogočajo prihranki 
zaradi večjega obsega proizvodnje oziroma poslovanja in jih člani s 
samostojnim nastopom na trgu ne bi mogli doseči ali pa bi jih 
dosegli v manjšem obsegu. Prav tako je zadruga tesno vpeta v 
delovanje tržnega gospodarstva. Pozitivni učinki presegajo krog 
članstva zadruge in so prepoznavni po vsem območju, ki ga pokriva 
Kmetijska zadruga Ptuj.

Jeseni 2019 so se na pobudo takratnega vodstva Kmetijske 
zadruge Lenart začeli pogovori v smeri  povezovanja ali 
združevanja s Kmetijsko zadrugo Ptuj. Dogovori in 
usklajevanja o načinu skupnega delovanja so potekali do 
začetka letošnje pomladi. 

Z marcem je ves odkup mleka iz lenarškega območja prešel na 
Kmetijsko zadrugo Ptuj. 

V začetku aprila je zadruga prevzela v najemni odnos sedem 
kmetijskih trgovin: Lenart, Benedikt, Sv. Ano, Cerkvenjak, 
Jurovski dol, Cankovo in Rogašovce. Prav tako je z najemom 
trgovin zadruga Ptuj zaposlila delavce, ki so bili zaposleni v 
zadrugi Lenart. Trgovine smo takoj s prevzemom napolnili s 
potrebnim repromaterialom. Letošnjo spomladansko sezono 
smo ujeli le delno, predstavlja pa nam izziv prihodnja, na katero 
se bomo morali dobro pripraviti. Že sedaj v naši komerciali 
tečejo priprave na jesensko setev, kjer nam je interes, da bodo vsi 

repromateriali za kmetijstvo pravočasno na voljo. 

Z vstopom na območje Lenarta smo pridobili tudi dve odkupni 
mesti za poljščine. Prvo je v Lenartu, na lokaciji, kjer se nahaja 
kmetijska trgovina. Drugo je v Cankovi, prav tako v sklopu 
kmetijske trgovine. Obe  prevzemni mesti že v času prevzema 
ječmena, oljne ogrščice in krmne pšenice, obratujeta z vso 
zmogljivostjo.

USTANOVITEV PODROČNE ZADRUGE LENART

14. julija je bil v Benediktu na Turistični kmetiji Kaučič organiziran 
ustanovni občni zbor Področne zadruge Lenart. Zbora se je 
udeležilo veliko kmetovalcev iz širšega lenarškega območja, kar 
pomeni, da interes za zadružništvo v kraju ostaja. V članstvo 
Kmetijske zadruge Ptuj je zaenkrat pristopilo 26 članov. Na 
občnem zboru so bili izvoljeni organi Področne zadruge Lenart. 

Predsednik PZ Lenart je postal Špindler Robert, podpredsednik je 
Švarc Bojan. Ostali člani upravnega odbora so še: Anžel Milan, 
Raduha Bojana, Župec Edvard, Holer Marko in Rop Ivan. V 
nadzorni odbor je bil izvoljen Turk Anton. 

Trudili se bomo, da bomo tudi na območju nove področne zadruge 
delali učinkovito, pozitivno in tako  kupcem, dobaviteljem, članom 
zadruge ter vsem, ki kakorkoli sodelujejo s Kmetijsko zadrugo Ptuj 
omogočili stabilnejši jutri.               
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RAZŠIRJENO OBMOČJE DELOVANJE KZ PTUJ
Kmetijska zadruga Ptuj z novoustanovljeno Področno zadruo 
Lenart sedaj zajema 13 Področnih zadrug. Območje delovanja 
tako obsega poleg ormoškega, ptujskega, območja Pesnice in 
Korene še območje Lenarta ter s Cankovo in Rogaševci še del 
Prekmurja in del Goričkega. 

Z maloprodajno mrežo 30 kmetijskih trgovin in 10 živilskih 
anšiz Mercator, Kmetijska zadruga Ptuj zajema območje 32 
občin, kar pomeni skupaj 417 naselij.



ŽETEV 2020 V ZAKLJUČNI FAZI

JEČMEN
Že v drugi polovici meseca junija smo v KZ Ptuj začeli s 
pripravami na prevzem  prvih žetev ječmena. Prijetno 
presenečeni smo bili nad pridelki, saj smo zaradi zimske in 
spomladanske suše, ki je onemogočala razrast ječmena, tudi 
zaradi previsokih temperatur v času razvoja klasov, pesimistično 
pričakovali nižje donose. Na koncu nas je to sezono ječmen  
presenetil ne samo z obilnim, ampak tudi s kakovostnim 
pridelkom.  
                                                                                                                                    
V KZ Ptuj smo največ ječmena odkupili na lastnih odkupnih 
mestih v Gorišnici in Trnovski vasi, kjer smo organizirali 
dežurstvo vse dni v času žetve. V letošnjem letu smo odkup 
razširili tudi na območje novoustanovljene Področne zadruge 
Lenart, ki pokriva teren Lenarta z okolico ter Cankovo in 
Rogaševce z delom Prekmurja in Goričkega.  Skupaj smo tako 
pri odkupljeni količini ječmena presegli planske številke. 

OLJNA OGRŠČICA
Iz ječmena smo v nadaljevanju žetve takoj preklopili na oljno 
ogrščico, ki smo jo zaradi ugodnih vremenskih razmer, ki so 
pripomogle , da se je posušila do največ  9% vlage, ki je bila 
ključni parameter na prevzemu,  uspeli vso ogrščico v kratkem 
času požeti in prevzeti. Večina  odkupljene količine je bila 
pripeljana na odkupno mesto v Gorišnico.  Tudi pri oljni 
ogrščici lahko vsaj kar se tiče naših partnerjev, kooperantov,  v 
letošnji sezoni govorimo o dobrih in kvalitetnih pridelkih.

PŠENICA 
Prve žetve in s tem prevzemi pšenice so se začeli že takoj po 10. 
juliju.    
                            
S tem datumom smo na lastnih prevzemnih mestih v Gorišnici 
in Trnovski vasi že objavili ceno in odkupne pogoje za krmno 
pšenico, ki smo jo to sezono pod lastnim okriljem odkupovali 
prvič. Zrnje, ki je že zgodaj dosegalo dovolj nizko vlago, se je 

lahko poželo že v prvih dneh žetve, ki so bili tudi vremensko 
bolj stabilni. Že prve žetve so pokazale, da so padavine v maju 
in juniju pripomogle k boljšemu nalivanju in s tem višji teži 
zrn. Letošnji pridelki so se namreč gibali od 6 pa vse do 10 ton 
na hektar.    

Že hitro po začetku žetve pa smo se začeli ozirati v nebo, ki je 
vsak dan prinašalo temne oblake.  Žetev je zaradi tega marsikje 
obstala. Na težjih tleh, kjer je pšenica zorela počasneje, se je 
predvsem zaradi deževnega, nestanovitnega vremena, težje 
dosegala vlažnost do 14% kot eden  od nujnih parametrov pri 
odkupu pšenice. Tudi beljakovine, ki so pri letošnji pšenici že 
praviloma nekoliko nižje, so zaradi rednih in dokaj obilnih 
padavin še dodatno padle. 

ODKUPNE CENE
Ne samo vremenske ujme, tudi odkupne cene žit so tiste, ki 
pridelovalcem in tudi nam, odkupovalcem, jemljejo 
optimizem. Pred začetkom žetve smo vsi čakali na sestanek 
vseh deležnikov v žitni verigi, s pričakovanji, da bo ta prinesel 
vsaj okvirne odkupne cene. Ker se to ni zgodilo in tega ni bilo 
za pričakovati tudi na drugem sestanku, je bil le ta odpovedan. 
Temu je pripomoglo tudi stališče Agencije za varstvo 
konkurence (AVK), ki je dogovarjanje v okviru žitne verige 
opredelilo kot kartelno in tako nedovoljeno dogovarjanje. Na 
koncu smo se odkupovalci znašli vsak po svoje, pridelovalci po 
so bili prepuščeni prodaji svojih pridelkov po cenah, ki naj ne 
bi pokrivale niti stroškov pridelave.  Ne čudimo se torej, da je 
na naših poljih pšenice, te, še kako pomembne poljščine, iz leta 
v leto manj.            
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Kmetijske poslovalnice 
KZ PTUJ

AKCIJSKA PONUDBA

TOTALNI HERBICID

BOOM EFEKT    1/1      6,29 €
BOOM EFEKT    5/1    28,05 €
BOOM EFEKT   20/1   94,09 €

 


