
NAGOVOR PREDSEDNIKA OB 120 LETNICI KMETIJSKE ZADRUGE PTUJ

OKT

120 letni jubilej je gotovo priložnost za pošten pogled na 
zahtevno pot, ki jo je Kmetijska zadruga Ptuj prehodila, in za 
vpogled v načrte, ki jih imamo za čase pred nami. Prehojena pot 
nam je vsekakor v zadovoljstvo, a novi izzivi in načrti so 
motivacija in usmeritev za prihodnost.

Poudariti moram, da so ustanovitelji naše zadruge že zelo 
zgodaj doumeli, da ne moreš skrbeti le sam zase, ampak je lažje 
iti po poti sodelovanja, povezovanja. Septembra 1900 so kmetje 
na ptujskem območju ustanovili zadrugo s ciljem, da si 
izboljšajo svoj položaj. V teh dobrih stodvajsetih letih je 
zadruga prešla tudi nekaj preoblikovanj v skladu z vsakokratno 
veljavno zakonodajo.

Z resnim, dobro načrtovanim delovanjem in nastopanjem na 
trgu si je zadruga zagotavljala svojo trdnost in obstoj, odpirala 
različna vrata. Poudariti je potrebno, da je Kmetijska zadruga 
Ptuj znala pogledati »čez plot«, v večji svet, si začela iskati 
prostor na širšem slovenskem in tudi na zahtevnem 
mednarodnem trgu. Tam iščemo priložnosti še danes, s čimer 
zagotavljamo trdno in zanesljivo poslovanje zadruge, ki vsem 
nam prinaša stabilno prihodnost. S svojim nastopanjem, s plani, 
potrjenimi s strani organov upravljanja zadruge, sodelujemo in 
se povezujemo z vedno širšim krogom kmetov. Koristimo 
odprtje meja in v neusmiljeni bitki na trgu tržimo tudi na tleh 
Evropske unije.

V obdobju zadnjih desetih let sta se k naši zadrugi pripojili 
Kmetijska zadruga Pesnica in Kmetijska zadruga Ormož. 
Letošnjo pomlad pa smo delovanje razširili še na širše območje 
Lenarta. V Kmetijski zadrugi Ptuj imamo tako že 13 področnih 
zadrug. Verjamem, da so zastavljeni načrti dovolj realni, da 
omogočajo vsem varno prihodnost. 

Danes gradimo na temeljih 120 letne tradicije, na pridobljenih 
nasvetih naših predhodnikov, pridobljenih lastnih izkušnjah, 
vse to pa nam omogoča,  da zmoremo racionalno prepletati 
želeno z možnim. Prepričan sem, da takšni kot smo in s tem, kar 

so naši predniki že dosegli, lahko s ponosom in zaupanjem 
zremo v jubileje še višjih številk. Načrte za prihodnost imamo, 
oblikujemo jih skupaj, predvsem pa na osnovi potreb in želja 
vseh nas, združenih in povezanih. Pomembno je, da ob tem 
ohranimo, v poslovnem svetu danes redko dobrino, občutek za 
sočloveka. Gradimo torej na človeškem, socialnem in 
čustvenem kapitalu. To je dragocenost. 

Smo v obdobju, ko je svet preplavilo virusno obolenje Covid 19. 
Tako kot drugod tudi v našem okolju upoštevamo ukrepe in 
priporočila pred širjenjem te bolezni. Prav zato letos ni bilo 
mogoče organizirati  praznovanja ob jubileju. Prireditev, s 
katero bomo proslavili jubilej zadruge, bo organizirana takoj, 
ko bodo okoliščine to dopuščale.

Cenjeni kmetovalci, zaposleni, upokojenci, poslovni 
partnerji, vsem želim vse dobro, tudi v tistem, na kar sami 
nimate neposrednega vpliva. Želim vam pregledne in stabilne 
pogoje gospodarjenja in vse dobro tudi v osebnem življenju. 
Želim vam, da bi pri tlakovanju vaše ambiciozne poti v 
prihodnosti imeli tudi nekaj sreče. Zaslužite si jo.

Marjan Kramberger, 
predsednik Kmetijske zadruge Ptuj

KZ PTUJ - Kmetijske prodajalne
Odprodaja zalog s polic
Odprodaja �tofarmacevtskih sredstev
(ne velja za herbicide v žitih)
 v mesecu NOVEMBRU in DECEMBRU 2020

UGODNO!
JESENSKA AKCIJA MINERALNIH GNOJIL
Obiščite prodajalne KZ Ptuj in se prepričajte pri 
vašem trgovcu!

-10% 



JESEN – ČAS ZA PRAVOČASNO ZATIRANJE PLEVELOV V ŽITIH

Samo upamo lahko, da nam bo mokra in hladna jesen, ki smo ji 
priča v teh dneh, v kratkem  postregla z lepim in suhim 
vremenom in nam tako zagotovila ugodne pogoje za zatiranje 
plevelov v žitih. Posebej primeren je ta ukrep na težjih tleh, kjer 
nam razmočena tla spomladi ne omogočajo pravočasne 
uporabe herbicidov. Pleveli  tako prerastejo fazo, v kateri jih 
lahko še učinkovito zatremo.
                                                                                                                                    
Posevku, pri katerem bomo opravili pravočasno in ustrezno 
varstvo pred pleveli, bomo s tem omogočili dobro 
razraščanje, kar pomembno vpliva tudi na končni pridelek.

Herbicidi, ki jih uporabimo v tem času, so sistemični , 
selektivni oz. kombinirani. To pomeni, da vsebujejo talno 
komponento in komponento, ki deluje preko lista.  Iz tega 
razloga jih je smiselno uporabiti takrat, ko so že vidni prvi 
pleveli  in še sklop posevka  ni strnjen. V letošnjem letu lahko v kmetijskih prodajalnah KZ Ptuj 

posegate po spodaj opisanih herbicidih oz. herbicidnih 
kombinacijah (slika spodaj).                                                                                                                       

Ana Ramšak

Priporočljive dnevne temperature pri zatiranju herbicidov 
jeseni so nad 5 ° C, nočne nad 0° C.

Navadni srakoperec  - pahovka, razvojna faza, v 
kateri je učinkovitost herbicidov najvišja

Perzijski jetičnik  - nepogrešljiv plevel v posevkih žit 

LOKALNO  V  LOKALNEM

V KZ Ptuj smo veseli in ponosni, 
da smo našli dodatno pot k 
bogatitvi ponudbe  izdelkov iz 
lokalnega okolja. Pripravili smo 
projekt prodajnih kotičkov, z 
izvedbo katerega želimo, skupaj s 
projektnima partnerjema KGZS-
Ptuj in ZUDV dr. Marijana 
Borštnarja Dornava, prispevati k 
povečanju lokalne samooskrbe 
ter osveščanja lokalnega okolja o 
vsestranskem pomenu nakupa in uporabe lokalnih izdelkov. 
Osnovni namen projekta, ki smo ga poimenovali »Lokalno v 
lokalnem«,  je bogatitev ponudbe lokalnih izdelkov v 
lokalnem okolju, spodbujanje povezovanja proizvajalcev teh 
izdelkov ter promocija lokalne ponudbe. 

V naših izbranih prodajalnah smo uredili prodajne kotičke v 
videzu lesenega kozolca, kamor smo umestili pester asortiman 

lokalnih izdelkov. Tako so kupcem na voljo domači sokovi, 
kisi, olja, med, marmelade, džemi, posušena in mleta zelenjava, 
vložena zelenjava, kompoti, zelenjavni čips, piškoti, testenine, 
jabolčni krhlji in še kaj se najde. Ponudba prehrambenih 
artiklov je dopolnjena z lično izdelanimi in uporabnimi 
izdelki varovancev ZUDV Dornava.

Vabimo vas, da pridete in se sami prepričate o pestri ponudbi 
lokalnih izdelkov v naših prodajnih kotičkih ter se obdarite s 
katero od domačih dobrot.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada  
za regionalni razvoj in Republika Slovenija v okviru programa CLLD.


