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SEZONSKA PONUDBA  
 

1.  SADIKE ZELENJAVE, DIŠAVNIC IN JAGOD – aktualno  
Paradižniki, paprike, feferoni, solate, bazilike, bučke, česen, čebula, cvetača, brokoli, sladki krompir itd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. ZEMLJE/SUBSTRATI in GNOJILA - aktualno  

Zemlje in gnojila za različne namene in 
različne rastline (orhideje, rododendrome, 
paradižnike, citruse, kaktuse, surfinije itd.) 

3. SEMENA VRTNIN in DIŠAVNIC CVETLIC – aktualno 
 
 
 
 

4. BALKONSKE ROŽE, ROŽE ZA NA GROB, ZEMLJA IN POSODE  

➢ Zemlje 
➢ Posode 
➢ Rože 
➢ Ves potreben pribor (zalivalni sistemi, rokavice, zalivalke, 

gnojila itd.) 

  

 

 

 

 
 
 

 
5. FOLIJE, VRVICE IN MREŽE ZA BALIRANJ – aktualno 

• FOLIJA: 
➢ 250 Silogras 
➢ 500 Polifilm AGRO 
➢ 750 Evolution AGRO 
➢ 750 Silotate 
➢ 750 Unterland FX 

• MREŽA: 
➢ 2000x123 JUTA 
➢ 3000x130 JUTA 
➢ 600 

• VRVICA: 750 5kg TEWE 

• VRVICA MODRA TEWE:  
➢ 350 in 400
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6. KMETIJSKO ORODJE, KMETIJSKA 
MEHANIZACIJA in REZERVNI DELI 
V naših trgovinah vam nudimo tudi pestro 
izbiro različnega kmetijskega orodja, po 
naročilu pa vam lahko nabavimo tudi različno 
kmetijsko mehanizacijo vse od kosilnic, vitel, 
različnih prikolic, traktorskih priključkov itd. in 
rezervnih delov (za košnjo, hleve, BCS, Creino, 
traktor, molzni stroj itd.).  

7. MINERALNA 
GNOJILA: 

• UREA 

• NPK 

• KAN  

 

8. Varstvo pred škodljivci (glodalci, polži in drugimi 
nepridipravi) 
Da vam bo letina dobro uspela in, da ne boste imeli problemov 
s škodljivci, kot so:  

• polži 

• miši in podgane 

• voluharji 

• mravlje 

• sršeni 

• ose 

• čebulni muhi 

• kuhinjski molji 
 

9. VSE ZA PIKNIK – NOVO! 
V Kmetijski preskrbi Vojnik imamo sedaj 
tudi vse potrebno za piknik:  

• Papirnati krožniki 

• PVC/leseni jedilni pribor 

• Papirnate serviete 

• Kozarci papir/steklo 

• Geli za chafing posodo 

• Prti za mizo rolo/na meter 

• Oglje za žar 

• Plinski gorilec 

• Žari in potreben pribor itd. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKCIJE (do razprodaje zalog oz. časovno omejeno): 

• Razprodaja steklenic določenih artiklov: -30%  

• Ob nakupu 20 L Algomel PUSH dobite še 5 L GRATIS! (samo še do 
31.5.2022) 

• Ob nakupu 40 L Agroptim Sunset / Zenith (10l, 20l in 1000l) 
dobite še +10 L GRATIS (samo še do 31.5.2022) 

• Lubje Florimo 70 L: -20% 

• Pri nakupu cela veza sveč: -15% 
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NASVET – AKTUALNO VARSTVO RASTLIN 

POLJEDELSTVO:  

• VARSTVO OZIMNIH ŽIT: Posevki ozimnih ječmenov sedaj večinoma klasijo ali začenjajo s 
cvetenjem, na hladnejših območjih so še v fazi listne nožnice. Preventivno jih je potrebno 
zavarovati pred ječmenovo ramularijsko pegavostjo (FFS: Zantara). Posevki ozimne pšenice 
imajo že razvit zgornji list in prehajajo v obdobje razvoja nožnice. Za pridelek so pomembni 
zgornji trije listi, ki naj ostanejo čim dlje zdravi. Preventivno jih zavarujemo s fungicidi ((FFS: 
Prosaro). Na listih so že opažene prve ličinke žitnega strgača. Priporočeno je zatiranje z 
insekticidi (FFS: Karate zeon 5 CS). 

ZELENJADARSTVO: 

• VARSTVO KAPUSNIC: opažena so številčnejše populacije kapusovih bolhačev, zaradi katerih 
nastajajo luknje v listih. Na cvetači, zelju in brstičnem ohrovti lahko uporabite FFS: Decis 100 
EC, v zelju in brstičnem ohrovtu pa FFS: Karate zeon 5 CS. V ekološki pridelavi pa FFS: 
Neemazal. Za zatiranje gosenic metulja kapusovega belina pa lahko uporabite insekticide (FFS: 
Karate zeon 5 CS). Za zatiranje raznih gosenic metuljev pa so vam na voljo tudi biološki 
pripravki kot so FFS:  Agree WG, Delfin WG in Lepinox plus. 

SADJARSTVO: 

• VARSTVO PEČKARJEV: Pečkate sadne vrste so v fazi intenzivnega priraščanja listne mase in 
plodičev. V tem času je priporočljivo obnavljati fungicidno oblogo na 5 do 7 dni, oziroma 
škropljenje prilagoditi količini padavin. Fungicidna obloga velja za sprano, če je skupno padlo 
več kot 25 mm padavin. 
Za varstvo pred jablanovim škrlupom svetujemo uporabo kontaktnih fungicidov. Uporabite 
lahko  FFS: Polyram DF. Proti jablanovi pepelovki uporabite sredstva na osnovi močljivega 
žvepla. V močno okuženih nasadih lahko uporabite tudi enega izmed naslednjih sredstev:  FFS: 
Luna experience, Topas 100 EC. Uporaba fungicidnih sredstev brez izrezovanja in 
odstranjevanja plesnivih poganjkov iz nasada ni dovolj učinkovita. Za varstvo pred jablanovo 
mokasto ušjo in nekaterimi drugimi listnimi ušmi lahko uporabite sredstva kot so FFS:  
Teppeki. Visoke temperature preteklih dni so močno spodbudile razvoj in migracije proti 
katerim lahko uporabite FFS: Movento SC 100. 

VINOGRADNIŠTVO: 
V tem času že lahko prihaja do okužb mladih poganjkov s črno 
pegavostjo vinske trte (pogosteje pri sortah 'Rizvanec', 'Šipon', 'Laški 
rizling' in 'Traminec'. Za preprečevanje lahko uporabite (FFS: Folpan 
80 WDG, Cuprablau Z). Za zatiranje oidija, zmanjševanje populacije 
trsne listne pršice šiškarice (erinoze) in pršice trsne kodravosti 
(akarionoze) lahko uporabite FFS: Cosan, Pepelin. 
(Obvestila za varstvo rastlin 2022: Sadjarstvo, poljedelstvo, vinogradništvo, 
zelenjadarstvo; Kmetijski inštitut Slovenije; 
https://www.kis.si/Obvestila_za_varstvo_rastlin_OVR/; 19.5.2022)  

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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