
MALOPRODAJA KZ PTUJ

MAR

Prodajaln Kmetijske zadruge Ptuj prav gotovo ni potrebno 
posebej predstavljati, saj jih gotovo že poznate. Pa vendar  vam 
želimo predstaviti nekaj podatkov, ki so očem skriti.
V Kmetijski zadrugi Ptuj imamo 30 kmetijskih  in 10 živilskih 
prodajaln,  ki so razporejene po vsej severovzhodni Sloveniji, ter 
servis Kosec v Ormožu. 
Večina naših prodajaln je manjših od 100 m², vendar so vse 
dobro založene in v njih lahko najdete skoraj vse, kar 
potrebujete za svojo kmetijo, dom ali vrt.
Še posebej smo ponosni na naše  večje prodajalne v Markovcih, 
Gorišnici, Zadružnik na Ptuju, Marof v Ormožu in Center 
Lenart, kjer je izbira še posebej velika.

V kmetijskih prodajalnah prodamo največ fitofarmacevtskih 
sredstev, gnojil, semen in krmil.

Že v letu 2020 smo kot rezultat sodelovanja z Institutom za 
poljedelstvo in zelenjadarstvo iz Novega Sada pridobili 
zastopanje NS semen. Program NS zajema  spomladansko 
in jesensko ponudbo semen ozimnih žit in krmnih rastlin z 
izboljšanim potencialom za količino in kakovost pridelkov. 

Za zaposlene v trgovinah organiziramo strokovna predavanja 
tako, da sledijo novostim na področju fitofarmacije in 
semenskega materiala. S svojimi dolgoletnimi izkušnjami in 
nenehnim izpopolnjevanjem lahko zadovoljimo tudi 
najzahtevnejše  kupce.
Pri osebnem pristopu do kupca je majhnost naša prednost, 
saj naši prodajalci poznajo tako rekoč vsakega kupca in 
njegove želje in mu zato lahko še posebej dobro svetujejo. 

2021

Na območjih, kjer se kmetje ukvarjate z mlekarstvom, v svojih 
prodajalnah ponujamo vse za mlekarje – krmila, mineralno 
vitaminske dodatke, sredstva za nego živali pred in po molži, 
sredstva za vzdrževanje molzne opreme in rezervne dele za 
molzne stroje. Poskrbljeno je tudi za pašne pastirje in vse kar 
sodi zraven.  Obstaja tudi možnost zakupa soje za celo sezono 
po znani ceni. V letu 2021 smo razširili ponudbo posamičnih 
krmil. Kot novost smo vse krmne poljščine spakirali v enotno 
embalažo, pod celostno podobo KZ Ptuj.  Poleg sojinih tropin 
ponujamo tudi repične tropine, ječmen in koruzo. 

Ponudbo smo dopolnili z visoko kakovostnim programom 
Schaumann, že dobro poznanim in uveljavljenim med 
živinorejci in mlekarji.

Pri nas najdete vse za vrt tudi vrtičkarji. Ponujamo vam široko 
paleto semen in sadik vrtnin. Vsako leto vrtičkarje presenetimo 
tudi z novostmi. Spomladi in jeseni v nekaterih prodajalnah 
ponujamo sadike sadnega drevja in jagodičevja. Izbirate lahko 
med sadikami iz zasipnice in sadikami v loncu. Na izbiro je 
veliko vrst zemlje, tako za najzahtevnejše, kot za manj zahtevne 
kupce. Ne manjka niti vrtnarskega orodja, rokavic, gnojil za 
vrtičkarje… Za male hišne ljubljenčke ponujamo hrano 
različnih proizvajalcev, ovratnice, povodce, ležišča…

Vsak mesec za vas pripravljamo različne akcije,  v katerih še 
posebej ugodno ponujamo sezonske izdelke. 

Vabljeni v naše kmetijske prodajalne.
www.kz-ptuj.si

Alenka Vrabančič
Vodja maloprodaje KZ Ptuj





UGODNO
GNOJILA KUTINA

Na zalogi še mineralna gnojila Duslo, Borealis-Linz,
Elixir, Kappa in druga specialna gnojila.

CENIK VELJA OD 23. 02. 2021 DO SPREMEMBE
POPUSTI: OD 2 DO 10 T   2%

OD 10 DO 20 T 3% 




