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SEZONSKA PONUDBA  
  

S počastitvijo žena začenjamo na dan žena z 

AKCIJO 
     6 + 1 gratis 

Ob nakupu 7 kaset sadik vrtnin vam najcenejšo podarimo. 
 

 Akcija traja od dneva žena 8.3.2022 vse do vključno 15.3.2022 oz. do 

razprodaje zalog. Sadike lahko nabavite v Kmetijski preskrbi Vojnik. 
 
 
 

1. SEMENA VRTNIN, DIŠAVNIC CVETLIC in ČEBULČKI - aktualno 
V naših trgovinah že lahko izbirate med veliko in kakovostno izbiro različnih semen in čebulic. Obiščite nas 
in naši prodajalci vam bodo z veseljem pomagali. 

 

     
 

2. ZEMLJE/SUBSTRATI - aktualno  

 

 

 

 

 

 

 
 

3. SEMENSKI KROMPIR - aktualno 
Večja in manjša pakiranja najokusnejših in kakovostnih sort! Z nakaljevanjem si lahko pridelate krompir z 
domačega vrta že prej.  
Sorte semenskega krompirja v različnih pakiranjih, ki jih že lahko dobite v naših trgovinah: 

• Desiree 

• Kresnik 

• Maris bard 

• Agria 

• Rudolph 

• Alouete 

• Adora  

• Primura  

• Monte carlo  

• Jelly  

• Franceline 

• Primura 

• Ratte 

• Ranomi 

• Faluka 

• Evora 

• Celtiane itd.

Zelo velika in kakovostna ponudba zemelj za različne namene  
• univerzalno 

• sajenje in pikiranje 

• različne rože 

• rododendrum 
 

• orhideje 

• grobove 

• citruse in surfinije 

• kaktuse, itd. 
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KOMERCIALISTKA 
Maja Vrisk 
GSM: 041 427 820 
TEL: 03 425 38 19 
e-mail: maja.vrisk@kz-celje.si  

VODJA ODKUPA 
Janez Brecl 
GSM: 041 785 412 
TEL: 03 425 38 15 
e-mail: janez.brecl@kz-celje.si 

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

 

4. Artikli podjetja OLMIX, sedaj tudi z AKCIJO Algomel PUSH: 5+1 gratis!  
Pripravite vaša tla za naslednje posevke ter pospešite rast in razvoj vaših posevkov s pripravki, ki se lahko 
uporabljajo tudi v EKOLOŠKEM KMETIJSTVU!  

 
 
 

   

 

 

 
 

 
5. MINERALNA GNOJILA in FFS – še vedno na zalogi po dobrih cenah  

 

 

 

 

 

 
6. KRMILA IN VITAMINSKO MINERALNI DODATKI za  

govedo, prašiče, perutnino, kunce, drobnico  
(vrečeno/rinfuza) 

a. Koruza, pšenica, ječmen, soja, oves 
b. Otrobi, sončnične tropine, repične tropine, šrot, žitna mešanica, pesni rezanci 
c. Krmilne mešanice: BEK, BRO, NSK, TL, KUNCI, K-19, PU, PUR 
d. Vitaminsko mineralni dodatki, sol, itd. 

 

7. SEMENA TRAV, DETELJ IN TRAVNO DETELJNIH MEŠANIC 
Ponujamo kakovostna semena različnih semenarskih hiš. 

• Lucerna 

• Bela detelja 

• Črna detelja • Mnogocvetna 
ljuljka 

• TDM in DTM 

• TM 

 

    

 

 

 

 

8. SEMENSKA KORUZA 
Ponujamo pestro izbiro priznanih blagovnih znamk semenske koruze tako nižjega kot 
višjega cenovnega razreda, različne FAO skupine in za različne namene. Za več 
informacij pokličite ali nas obiščite v naših trgovinah in verjamemo, da bomo skupaj 
našli željeno. 

 

9. KMETIJSKO ORODJE in KMETIJSKA MEHANIZACIJA 
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. 

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 

Po ugodnih cenah lahko že sedaj dobite FFS: 

• Cauprablau 

• Adengo 

• Pepelin 

• Lumax itd. 

KUTINA :  

• KAN 25 kg pakiranje 

• NPK 25 kg 15:15:15  
Italijanski: 

• NPK 25 kg 15:15:15 

 

Obiščite nas v naših trgovinah 

 

Algomel PUSH 

AKCIJO: 5+1 gratis! 
Ob nakupu 20 L dobite še 5 L GRATIS 
Pospeši rast in razvoj vaših posevkov! 

 
Geo 2 

Aktivira rodovitnost tal. 
V manjših in večjih pakiranjih 
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