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POLETNA PONUDBA  
 

1. FOLIJE, VRVICE IN MREŽE ZA BALIRANJE - aktualno 
a. FOLIJA:  

• 250 Silogras 

• 500 Polifilm AGRO 

• 750 Evolution AGRO 

• 750 Silotate 

• 750 Unterland FX 
b. MREŽA:  

• 2000x123 JUTA 

• 3000x130 JUTA 

• 600 
c. VRVICA: 750 5kg TEWE 
d. VRVICA MODRA TEWE:  

• 350 

• 400 

 

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

• AJDO (za seboj pusti čisto njivo, paša za čebele) 

• FACELIJO (ne spodbuja razvoja ličnik, zato je odličen 
predposevek vrtninam, krompirju, koruzi, gomoljnicam 
in korenovkam, paša za čebele) 

• BELO GORJUŠICO (dušik se zbira v rastlinski masi, zato 
ne pride do izpiranja) 

• PODZEMNO KOLERABO (odličen naknadni posevek, za 
dobro zimsko juho) 

• KRMNO OGRŠČICO (tvori globoke korenine, ki ugodno 
vplivajo na tla) 

• KRMNO PESO (izboljšuje prebavo in zdravstveno stanje 
živali, ker vsebuje veliko vitaminov (karoten) in 
prebavljivih beljakovin, odličen predposevek za žita) 

• OLJNO REDKEV (tla obogati z organsko snovjo in prepreči rast plevelov, zaradi globokega 
koreninskega sistema dobro razrahlja tla)  
 

3. REZERVNI DELI MEHANIZACIJE za KOŠNJO IN SPRAVILO SENA - aktualno 
• BCS (svečke, tesnila, vijaki, vzmeti, žice, glave kose, kose, drsna letev, matice, noži kose, palci, 

pipice, patine, pritiskači, prsti, ročice, itd.) 

• MUTA (kose, noži, prsti, vijaki, žice) 

• KOSILNICE 

• SAMONAKLADALKE 

• OBRAČALNIKE 

• ZGRABLJALNIKE 
 

 
4. FFS (škropiva) in oprema za škropljenje - aktualno 

Nudimo vam priznana fitofarmacevtska sredstva za uporabo v: 

• poljedelstvu 

• zelenjadarstvu 

• vinogradništvu 
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5.  MINERALNA GNOJILA: 
• UREA 

• NPK 

• KAN 
 

6. ZEMLJA/SUBSTRAT N8 70l 
Zemlja Humin substrat N8 je profesionalni 
vrtnarski substrat na bazi kakovostne severno 
nemške šote, z višjim deležem gline, namenjen 
gojenju okrasnih rastlin enoletnic, balkonskih 
rastlin, posodovk, zelenjave in lončnic.  

Stranke se rade 
vračajo ponjo, kar 

dokazuje njeno 
kakovost. 

 

 

 
7. VARSTVO PRED INSEKTI 

V naših trgovinah vam nudimo vse potrebno za odstranitev in preprečitev prisotnosti različnih vrst insektov 
kot so: muhe, ose, sršeni, molji, klopi, komarji, obadi, uši, bolhe, ščurki itd. 

 
8. ORODJE ZA VRT IN KMETIJSTVO - velika in kakovostna izbira 

 
 
 
 
 

 

 

9. STEKLENICE, KOZARCI IN POKROVČKI ZA VLAGANJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. SADIKE in SEMENA – pohitite z 

nabavo; pri nas lahko še vedno 
dobite sadike in semena vrtnin, 
dišavnic in cvetlic 

 
11. GNOJILA 
V naših trgovinah vam ponujamo različne tipe gnojil, tudi po namembnosti.  

• NPK, KAN, UREO 

• za orhideje, hortenzije, vrtnice, nageljne, 
pelargonije 

• paradižnik, papriko 

• borovnice, jagode, citruse, kivi 

• Kalijev sulfat 

• Kalcijev nitrat 

• Za iglavce 

• Aktivator tal 

• Za trato proti mahu 

• Konjski gnoj 

• 
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NASVET – AKTUALNO VARSTVO RASTLIN 

POLJEDELSTVO:  

• KROMPIR: pojavlja se črna listna pegavost. Za zatiranje so primerni pripravki: Cuprablau Z 35 
WP, Ortiva in Score 250 EC. 
 

ZELENJADARSTVO: 

• VARSTVO KAPUSNIC: opažen je množični pojav kapusovega ščitkarja. Uporabite lahko 
Movento CS 100 (brokoli, cvetača, brstični ohrovt, glavnato zelje, glavnati in listnati ohrovt, 
kitajsko zelje in kolerabica), Karate zeon 5 CS (glavnato zelje, brstični ohrovt),  

• Ponekod se pojavlja tudi kapuosv molj. V primeru večjega števila gosenic lahko uporabite Decis 
100 EC, Agree, Delfin WG, Lepinox plus.  

• Za zatiranje kapusovega bolhača pa Neemazal, Decis 100 EC. 
 

SADJARSTVO: 

• VARSTVO PEČKARJEV: Jablanov škrlup: obdobje primarnih okužb je končano, kjub temu je še 
naprej potrebno izvajati preventivno varstvo sadnega drevja. Kjer na listju ni opaženih peg 
škrlupa lahko povečate razmik med škropljenji na 10-14 dni oz. glede na vreme. V času do 
obiranja so plodiči dovzetni za sekundarne okužbe, katerih vir so pege na listju. V takih nasadih 
nadaljujte s škropljenji v dosedanjih časovnih intervalih. Prednost dajte pripravkom z aktivno 
snovjo kaptan (Merpan 80 WDG), lahko tudi sredstva na osnovi metirama (Polyram DF) ali 
dodina (Syllit 400 SC).  
V primeru, da škropljenja ne boste uspeli opraviti pravočasno in bo ob izpolnjenih pogojih za 
okužbe, drevje dalj časa nezavarovano, svetujemo škropljenje s sistemičnimi pripravki kot 
so  Domark 100 EC ali Score 250 EC, ki jim dodajte enega od kontaktnih fungicidov.  

• Pri varstvu nasadov pred jablanovo pepelovko je poleg uporabe pripravkov na 
osnovi močljivega žvepla, nujno ročno odstranjevanje plesnivih poganjkov iz nasada. Kjer 
imate več težav z obvladovanjem omenjene bolezni, pa svetujemo uporabo pripravkov s 
sistemičnim delovanjem kot so Luna experience in Topas 100 EC,  

•  V primeru pojava neurij s točo dajte pri izbiri sredstev prednost pripravkom z a.s. kaptan. 

• Sadjarje opozarjamo, da je še naprej potrebno spremljati ulove metuljev jabolčnega 
zavijača na feromonske vabe. V kolikor je bil prag škodljivosti (5-7 metuljev/teden) presežen, 
je priporočljivo opraviti škropljenje z insekticidi kot so: Imidan 50 WG ali Laser plus. Če imate 
v nasadih težave tudi z listnimi ušmi dajte prednost pripravku Mospilan 20 SG. 

• Sadjarje opozarjamo naj bodo kljub neugodnim pogojem za razvoj bolezni, pozorni na 
morebitne znake okužb s hruševim ožigom.  
 

 VINOGRADNIŠTVO: 
Zatiranje ameriškega škržatka lahko uporabite pripravke  Mospilan 20 SG ali Sivanto prime 

ali Movento SC 100.  

 
(Obvestila za varstvo rastlin 2022: Sadjarstvo, poljedelstvo, vinogradništvo, zelenjadarstvo; Kmetijski inštitut 
Slovenije; https://www.kis.si/Obvestila_za_varstvo_rastlin_OVR/; 13.6.2022)  

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 
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