
USPEŠEN ZAKLJUČEK ODKUPA PRIDELKA POLJŠČIN SEZONE 2020 V KMETIJSKI ZADRUGI PTUJ

NOV

Z odkupom koruze se končuje sezona spravila pridelkov na 
poljih, v vinogradih in sadovnjakih. Za sezono 2020 lahko na 
splošno zaključimo, da je bila dobra, na račun koruze pa celo 
nadpovprečna.

V Kmetijski zadrugi Ptuj smo tudi v letošnji sezoni pridelovalcem 
omogočili učinkovit in hiter prevzem zrnja poljščin.

Območje lastnega odkupa poljščin smo v okviru Kmetijske 
zadruge Ptuj v letošnji sezoni poleg Gorišnice in Trnovske vasi, 
razširili še na Goričko, kjer smo na odkupnem mestu v Cankovi 
ponudili možnost odkupa vseh poljščin. 

JEČMEN
Sezono odkupa smo začeli z ječmenom, katerega pridelki so bili 
proti pričakovanjem visoki in kvalitetni.
Ugodna jesen, predvsem pa cene na nivoju krmne pšenice, so pri 
ječmenu že sezone prej spodbujale k večjim obsegom 
proizvodnje. Pridelovalci, ki niso zanemarili tehnologije, so 
lahko v letošnjem letu zadovoljni. Prav tako se ječmen v krmnih 
obrokih za živino, vedno bolj priporoča.

PŠENICA
Letošnja letina pšenice je bila precej slabša, kar pripisujemo 
predvsem posledicam zimske in spomladanske suše. Da je bilo 
še več slabe volje med pridelovalci, pa so poskrbele cene tega 
najdragocenejšega žita. Navkljub napornim poskusom se člani 
žitne verige namreč niso uspeli poenotiti. Trn v peti je med 
drugim predstavljala tudi podcenjena vrednost kmetovega dela 
pri kalkulacijah stroškov pridelave.  

OLJNA OGRŠČICA
Odkupne cene že nekaj časa stagnirajo, in so tudi razlog, da ne 
prihaja do občutnega povečanja površin, čeprav je v kolobarju prav 
oljna ogrščica odličen predposevek drugim poljščinam. V letošnji 
sezoni smo v posevkih oljne ogrščice zaznali nekoliko večji pojav 
bolezni suhe trohnobe stebla ogrščice (Phoma lingam), ki je bila 
razlog  za nižje pridelke pri posameznih pridelovalcih.

KORUZA
Pri koruzi smo se v letošnji sezoni srečali z rekordno letino. Že 
takoj, v poletnem času, ko so se začeli nakazovati rekordni 
pridelki, smo se v Zadrugi Ptuj organizirali, podpisali 
pogodbe s kupci in prevozniki ter tako uspeli v času odkupa 
vso zrnje še sveže in zdravo pravočasno odpremiti z deponij. 
Odkup rumenega zrnja se je začel v septembru in se zaradi 
deževnih obdobij ter počasnega sproščanja vlage zrnja na 
območjih težkih tal, zavlekel še v prvi teden novembra.   
Zaključimo lahko, da smo navkljub epidemiji COVID-19, ki je 
od nas zahtevala upoštevanje vseh potrebnih ukrepov, odkup 
poljščin  sezone 2020 končali uspešno. 

Ana Ramšak  

Prevzemno mesto Gorišnica

ODKUP 
2020

JEČMEN PŠENICA OLJNA  
OGRŠČICA KORUZA

3.600 t 7.600 t 400 t 19.000 t

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% 

(cenik str. 2)



ODKUP GROZDJA SEZONE 2020 V KMETIJSKI ZADRUGI PTUJ

Zaradi letošnje epidemije COVID – 19 in napovedi večine 
kleti po Sloveniji o zmanjšanem odkupu letnika 2020, smo se 
tudi v KZ Ptuj soočali s problemom viška grozdja. Tudi država 
Slovenija je sprejela dva ukrepa za pomoč vinogradnikom  
(zelema trgatev in možnost destilacije viškov vina).

Konec meseca avgusta  je velik del  Ljutomersko – Ormoških 
goric zajelo neurje z močno točo in tako zmanjšalo pridelek. Na 
našem območju posledično viškov grozdja ni bilo več.
Od naših pogodbenikov smo lahko odkupili vso ponujeno 
količino, dodatno pa smo odkupili še okrog 90 t grozdja.

V letu 2020 je bilo v KZ Ptuj  skupaj odkupljenih  688 ton 
grozdja. 
Večino za klet P&F Ormož, 651 t in 37 t za klet Ptuj. Povprečna 
cena je bila 0,5 EUR/kg in  je za 20% nižja od letnika 2019. 

Ivo Orešnik

JESENSKA AKCIJA 
GNOJIL KUTINA

UREA 46% N 25/1  8,63 €
UREA 46% N BB/600  176,90 €
KAN  27% N 25/1  5,48 €
KAN  27% N BB/600  127,70 €
NPK 15-15-15 25/1  8,94 €
NPK 15-15-15 BB/600  210,80 €
NPK  7-20-30 25/1  14,20 €
NPK  7-20-30 BB/600  333,20 €     

MPC Z DDV

POPUSTI:    od  2 do 10 T  2%;   
   od 10 do 20 T  3%;   
   nad 20 T  5%

CENIK VELJA DO PREKLICA!


