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POLETNA PONUDBA  
 

1. FOLIJA ZA SILIRANJE in DODATKI ZA KORUZNO SILAŽO 
 

2. DOSEVKI - odlični za kolobarjenje in krmo za živali!  
Preprečujejo izpiranje hranil globlje v tla, kjer so nedostopna 
drugim kulturam, ščitijo tla pred izpiranjem ob močnih nalivih, 
preprečujejo odnašanje prsti ob močnem vetru, uporabljamo jih 
lahko kot krmo za živali, lahko pa jih ob koncu rastne dobe 
uporabimo za zeleni podor in pašo čebel.  
  
V ta namen vam nudimo: 

• FACELIJO je neprezimni krmni dosevek in je ena najbolj 
medovitih rastlin. Ima šopast koreninski sistem in hitro 
začetno rast, zaradi česar hitro prekrije tla in s tem zavre 
rast plevelov. Zaorjemo in zadelamo jo kot organsko 
maso za gnojenje. Na ogorčice deluje nevtralno, zato je 
odličen predposevek krompirju, koruzi, gomoljnicam in 
korenovkam. 

• BELO GORJUŠICO je neprezimni krmni dosevek z močnim 
koreninskim sistemom. Omogoča hitro pokrivnost tal, s 
čimer prepreči razrast plevela in zavaruje tla pred erozijo, 
ki jo povzročata veter in voda. Visoka proizvodnost 
omogoča povečanje organske mase v tleh, s čimer pride 
do izboljšanja tal. Zaradi zbiranja dušika v rastlinski masi ne prihaja do njegovega izpiranja. Dušik 
bo tako dostopen rastlinam v prihodnjem letu, s čimer bo potrebno manjše dognojevanje. 

• KRMNO OGRŠČICO je prezimni krmni dosevek. Uporablja se za zeleno krmo, siliranje, pašo in 
zeleno gnojenje. Vsebuje visok delež beljakovin in je dobro prebavljiva. Globok koreninski sistem 
tla prerahlja in prezrači. Sejemo jo do sredine septembra. 
 

3. SADIKE in SEMENA – pri nas lahko še vedno dobite sadike in semena 
vrtnin  
Katero seme sejati AVGUSTA? 

• solato, endivijo, radič, motovilec, rukolo 

• nizek fižol, repo, blitvo, špinačo, peteršlij in korenček 
Če imate probleme s strunami, posejte belo gorjušico in oljno redkev. V času 
cvetenja ju pokosite in vdelajte v tla. Sokovi teh rastlin bodo negativno delovali 
na strune. 

 

4. STEKLENICE, KOZARCI IN POKROVČKI ZA VLAGANJE 
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Cene veljajo do razprodaje zalog oz. do spremembe cenika, kot 
posledice prilagajanja nabavnim cenam na trgu. 

 

 

5. VSE ZA ENOLOGIJO, KLETARSTVO, SPRAVILO 
GROZDJA in DRUGEGA SADJA: 

• Posode za trgatev, sadje itd. 

• Pipe, gume, merilniki 

• Cevi, tesnila, vehe 

• Kvasovke, bakterije, encimi 

• Sredstva za žveplanje 

• Lepe lesene gajbice itd. 
 

6. OZIMNA ŽITA – povprašajte pri naših trgovcih  
• Pšenica 

• Ječmen 

• Tritikala 
 

7. GNOJILA – povprašajte pri naših trgovcih in si predhodno zagotovite 
željene količine 

• NPK 

• KAN 

• UREA 

• GEO2 
 

8. ZAŠČITNA IN VAROVALNA OPREMA  
V Kmetijski poslovalnici Vojnik nudimo kvalitetno zaščitno in varovalno opremo za moške in ženske po 
ugodnih cenah.  

• delovna oblačila (kombinezone, jakne, hlače brezrokavnike) 

• majice  

• obutve (škornji, čevlji s kapicami in brez, natikače) 

• in druga zaščitna oprema (očala, maske, čepki za ušesa, kape, klobuki, rokavice itd.) 

 

 

 

 

 

 
 

1. KRMILA IN VITAMINSKO MINERALNI DODATKI za  
govedo, prašiče, perutnino, kunce, drobnico  
(vrečeno/rinfuza) 

• Koruza, pšenica, ječmen, soja, oves 

• Otrobi, sončnične tropine, repične  

• tropine, šrot, žitna mešanica, pesni rezanci 

• Krmilne mešanice: BEK, BRO, NSK,  

• TL, KUNCI, K-19, PU, PUR 

• Vitaminsko mineralni dodatki, sol, itd. 
 

                                                                                 Za več informacij se obrnite na naše sodelavce v trgovinah. 

  Agrocenter Škofja vas 
Zdenko Skaza 
Škofja vas 999 
3211 Škofja vas 
GSM: 041 427 551 
TEL: 03 541 57 11 
e-mail: ac-skofjavas@kz-celje.si 

 

KP Vojnik 
Lilijana Obreza 
Celjska cesta 24 
3212 Vojnik 
GSM: 041 427 537 
TEL: 03 780 48 50 
e-mail: kp-vojnik@kz-celje.si 

PRODAJAMO 
RINFUZO KORUZE V 

ZRNJU 
 

Cena brez DDV = 330 
EUR/t 

Cena z DDV = 361,35 EUR/t 
 

Mesto naklada: 
Tehnos d.o.o. 

Cesta ob železnici 1 
3310 Žalec 

 
Kontaktna oseba: 

Maja Vrisk 
M: 041-427-820 

e- mail: maja.vrisk@kz-celje.si 

ODKUPOVALEC ŽIVINE 
Marijan Jezernik 
GSM: 041 626 472 
TEL: 03 425 38 22 
e-mail: marijan.jezernik@kz-celje.si 

 

PRODAJAMO 
RINFUZO KORUZE V ZRNJU 
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Mesto naklada: 
Tehnos d.o.o. 

Cesta ob železnici 1 
3310 Žalec 

 
Kontaktna oseba: 

Maja Vrisk 
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e- mail: maja.vrisk@kz-celje.si 
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