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Spoštovani zadružniki, sodelavci ter poslovni partnerji.

Kako hitro se stvari spreminjajo. Pomlad je pred vrati, mi pa smo 
Vam pripravili vse za spomladansko setev. V zimskih mesecih 
smo se večkrat družili na raznih srečanjih in izobraževanjih, da 
bomo vsi skupaj dobro pripravljeni na novo sezono.
Zdaj pa je tudi Slovenijo dosegla epidemija korona virusa. 
Razmere se iz dneva v dan zaostrujejo. Slovenija bo še bolj 
potrebovala samooskrbo z našimi pridelki in živili. Najbolj se 
lahko zaostri situacija pri odkupu in prodaji mleka. V Sloveniji 
namolzemo več mleka kot ga porabimo, tako da ga precej tudi 
izvozimo-največ v Italijo. Zaenkrat je tovorni promet s sosednjo 
Italijo še delujoč, a se to lahko hitro spremeni. Skupaj z 
Mlekopom, ki trži naše mleko, razmere dnevno spremljamo in 
delamo na tem, da vse mleko odkupimo in prodamo. V teh 
kriznih razmerah je država namenila milijardo evrov za 
ublažitev krize. Če odkup vsega mleka ne bo mogoč, bomo 
seveda zahtevali, da se delež sredstev izplača tudi našim 
kmetovalcem, ki bodo imeli škodo. 
Ob teh kriznih razmerah še nekaj informacij o naših dosedanjih 
uspehih. Lansko poslovno leto smo uspešno zaključili s 
pozitivnim izidom. Skupni promet je bil skoraj 36 milijonov evrov, 
kar je 2 % več kot leto prej. Nova hladilnica za zelenjavo in sadje 
že deluje. V KVC SLOGA Kranj smo prenovili in povečali našo 
Špajzo. Uspešni smo pri prodaji kmetijske mehanizacije. 
Sedaj prodajamo še teleskopske nakladalnike priznanega 
nemškega proizvajalca Kramer, povečali smo tudi prodajo 
mehanizacije SIP.

Želim vsem nam, da se razmere z epidemijo korona virusa čim 
prej umirijo. Bodimo zdravi in delovni, da bomo vaše pridelke in 
živila ob poštenih cenah prodajali na slovenskem lokalnem trgu. 
Naša Slogina in slovenska kvaliteta pa je cenjena tudi na drugih 
trgih.

Nagovor predsednika
Napovednik dogodkov

KmETIJSKO ŽIVILSKI SEJEm AGRA
22.-27. 8. 2020

Izdajatelj:  KGZ SLOGA Kranj z.o.o., Šuceva 27, 4000 Kranj

Odgovorni urednik:  Martin Bohl

Uredniški odbor:  Ana Šifrer, Marjeta Rakovec

Oblikovanje, prelom in tisk:  Jan Kenda, Melita Radovič  

     (PNV produkcija novih vizij d.o.o.)

Lektoriranje:  KGZ SLOGA z.o.o., PNV d.o.o. 

Trženje oglasnega prostora:  Marjeta Rakovec

      e-pošta: info@sloga.si

                                                              tel.: 04/ 20 14 928
Odgovorne osebe:

Kmetijstvo:  Ana Šifrer

Zaščita rastlin in Slogina Špajza:  Anže Sever

Slogin Vrt in cvetličarna:  Suzana Škofic 

Trženje kmetijskih pridelkov:  Marija Mehle 

Prodaja kmetijske mehanizacije:  Suzana Levičnik

Naklada:  6000 izvodov

Zadružno glasilo Slogine novice so prvič izšle avgusta leta 2015. Glasilo  

izhaja praviloma trikrat letno (marec, avgust in december). Določeni 

prispevki, ki niso podpisani s strani izdajatelja niso uradno stališče 

izdajatelja. 

Prispevke in fotografije za morebitno objavo v zadružnem glasilu 

pošljite po e-pošti na naslov info@sloga.si s pripisom za Slogine novice.

Slogine novice so dostopne tudi na internetni strani www.sloga.si.

Predsednik  zadruge:
    Janez  Porenta

VLjUDNO VABLjENI.
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V spomin juriju gerbicu
Na lep dan – dan ljubezni, nas je  zapustil naš  preljubi sodelavec Jurij. Žal je bila 
njegova bolezen močnejša od njegove želje in volje po ozdravitvi. Bil je preprost 
kmečki fant, skromen, predvsem pa ponosen, da je »Kamn’čan«, »Sloven’c«.

Že zgodaj je bil primoran prijeti za kmečka opravila, zato mu delo s stroji ni bilo tuje. 
Tako je kot študent ekonomske fakultete leta 2006 prišel v Slogino enoto v Šenčurju. 
Imel je vizijo, pogum in karizmo odličnega prodajalca, zato smo ga kmalu zaposlili. V 
največji izziv in veselje mu je bila prodaja kmetijske mehanizacije John Deere.

V enoti smo kmalu prepoznali njegov potencial, zato je hitro napredoval v 
produktnega vodjo. In v novi vlogi je bil dober. Z njegovimi idejami in načinom 
vodenja je rasla tudi prodaja enote v Šenčurju. Bil je odličen pogajalec. Vedno je imel 
pripravljenih več možnih scenarijev, na katere se je tudi ustrezno pripravil. Njegovo 
razmišljanje je bilo drugačno, bilo je širše. Stvari je videl z drugačnega zornega kota. S 
tem je njegova vloga v sami zadrugi prešla na višjo raven. Večkrat je dejal, da ima 
najboljšega možnega učitelja, saj ga uči največji svetovni proizvajalec kmetijske 
mehanizacije JOHN DEERE.
 
V letu 2015 pa so se za Slogo začeli turbulentni časi. Vodstvo zadruge je v Juriju videlo 
človeka sposobnega večjih izzivov. V njem je videlo potencial in ga postavilo za vodjo 
prodaje. Zapustil je enoto v Šenčurju in se preselil na upravo v Kranju. Obul je te na 
videz prevelike čevlje, a s pogumom in optimizmom stopil novim ciljem naproti.

Vrstilo se je polno novih idej. Vedel je, da lahko zaposleni svojo strokovnost delimo s 
kmetovalci in tako postal idejni oče Sloginih novic. S svojim vodenjem je pripeljal revijo 
na tak nivo, da je postala prepoznavno, strokovno in zelo berljivo zadružno gradivo v Sloveniji. Sedaj je na nas, da njegovo zgodbo nadaljujemo. 

S svojo mirnostjo, premišljenostjo in občutkom do soljudi je vzpostavil odličen poslovni odnos z vodstvom semenarske hiše Marton Genetics. Tako 
smo z letom 2016 postali njihov generalni zastopnik za slovenski trg. Jurijev odhod je močno prizadel njihovega direktorja Denesa Orossa, ki nam je 
izrekel naslednje sožalje:  „Zelo nam je hudo, da slišimo to žalostno novico. Izrekamo vam iskreno sožalje ob izgubi doberega človeka in vodje. Naj 
počiva v miru.”

Njegovim idejam ni bilo meja. Želel je več. Vedel je, da je druženje s potencialnimi kupci pomemben del prodaje. Tako je kot plod njegovih idej nastal 
zelo odmeven dogodek - 1. Slogin dan. Odlično izpeljana organizacija je privedla pred našo trgovino veliko število obiskovalcev s celotne Slovenije. 
Osrednji dogodek je bil blagoslov traktorjev. 

Jurij za nas nikoli ni bil le sodelavec. K njemu v pisarno smo prihajali po nasvet, pomoč, po nasmeh in vedno odhajali pomirjeni. Vedno je bil pripravljen 
dati več kot je pričakoval v zameno. Vedno je bil optimističen, delaven, pozoren, sočuten, skromen in predan. V prvi vrsti domu in družini.

Hvaležni smo, da je bil del našega življenja, naš učitelj, ki nikoli ni skrival svojega znanja, ampak ga je brez zadržkov delil z nami. 

Izgubili  smo sposobnega in vestnega sodelavca, predvsem pa krasnega fanta, vedno pripravljenega pomagati z odgovorom na vsako vprašanje. Za 
to smo mu neizmerno hvaležni.

Vedno se bomo spominjali njegovih igrivih modrih oči, hudomušnih izjav, smeha in vseh veselih uric izven delovnega časa, ko ni bil le sodelavec in 
vodja, temveč predvsem dober prijatelj.

Naj se njegova duša spočije in pomiri tam gori v večnosti, s pogledom na njemu ljube Kamniške gore.
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V Slogi in v naših srcih je pustil neizbrisen pečat. Nikoli ga ne bomo pozabili. 
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Aleš Benko, direktor podjetja PNV d.o.o.

12 LET TESNEGA IN USPEŠNEGA 
POSLOVNEGA SODELOVANJA
Poslovno prijateljstvo je ključ za uspešno dolgoročno sodelovanje, 
ki temelji na zaupanju, obojestranski proaktivnosti in usmerjenosti 
k skupnim ciljem. 

Zametki poslovnega sodelovanja med 
Kmetijsko-gozdarsko zadrugo Sloga in 
podjetjem PNV, produkcija novih vizij, segajo že 
v daljnje leto 2008, ko je bilo dogovorjeno 
sodelovanje za izdelavo spletne strani za 
blagovno znamko John Deere Slovenija. 
Učinkovita spletna stran in uspešno 
sodelovanje je bil vzvod tudi za nadaljnje 
sodelovanje pri vzpostavitvi zadružne spletne 
strani www.sloga.si, ki je bila že v tistem 
obdobju zelo sodobna in prepoznavna v 
kmetijski panogi trga. 

Ob 50. obletnici delovanja KGZ Sloge smo 
skupaj zastavili nove strateške cilje. Eden 
ključnih ciljev je bil tudi ta, da KGZ Sloga s svojo 
podobo in predstavnostjo postane ključen in 
prepoznaven akter v svoji panogi. Vizija 
zadruge se je skozi leta dopolnjevala in 
posledično so prihajale nove ideje, želje in 
seveda potrebe. Poleg uspešnega razvoja 
aktivnosti na spletu se je poglobilo sodelovanje 
tudi na področju grafičnega oblikovanja, 
multimedijske produkcije, oglaševanja, 
komuniciranja z javnostjo, razvoja blagovnih 
znamk itd.

Verjetno se spomnite, kako sta naši maskoti 
Polonca in Bine v letu 2015 ogreli obiskovalce 
na sejmu v Gornji Radgoni, polnili osrednje 
informativne oddaje na televizijah in s tem 
dvignili prepoznavnost zadruge tudi širšemu 
občinstvu. Bili sta odlična iztočnica, da smo v 
KGZ Sloga zelo zavestno pričeli slediti in 
vključevati nove standarde v zadrugi tudi na 
področjih sodobnega marketinga.
Kmetijsko-prodajni in tehnični centri po 
Sloveniji so pričeli dobivati celostno podobo in 
pojav KGZ Sloge je pridobil na prepoznavnosti. 
Zelo smo ponosni, da smo v letu 2015 zastavili 
idejno zasnovo za Slogine Novice, katerih prva 
izdaja je imela 8 strani, danes pa predstavlja 
prepoznaven novičnik na 44 straneh v nakladi 
6000 izvodov. Naše skupno sodelovanje je 
privedlo do izgradnje novih blagovnih znamk. 
Tu velja izpostaviti Slogino Špajzo, kjer najdete 
širok izbor domačih izdelkov iz slovenske 
pridelave, še posebej pa smo ponosni na našo 
lastno blagovno znamko Polonca, ki se stalno 
dopolnjuje s paleto novih proizvodov in je 
postala zelo prepoznavna že v vseh večjih 
trgovskih verigah po Sloveniji. 

Naši skupni cilji v prihodnje so usmerjeni v 
učinkovit digitalni marketing in strateški 
marketinški nastop zadruge, v poenotenje 
celostne podobe zadruge in vključevanje 
novih sodobnih medijev. Velik pomen dajemo 
uspešnemu nastopu na spletu tudi z lastno 
spletno trgovino in aktivnim delovanjem na 
družbenih omrežjih, za kar smo prejeli tudi 
nagrado s strani John Deere » Best practice on 
Facebook«. Še vedno pa se osredotočamo na 
skupni osrednji cilj, skrb in dobro komunikacijo 
s kmeti in pridelovalci, kot tudi končnimi 
potrošniki z namenom vzpostavitve 
samooskrbe s hrano v Sloveniji. 

Poslovno strateško sodelovanje med KGZ 
Sloga in PNV se z leta v leto krepi in kot se obe 
strani strinjata, ne gre več zgolj za poslovno 
sodelovanje ampak pravo poslovno 
prijateljstvo, ki temelji na medsebojnem 
zaupanju in usmerjenosti k skupnim ciljem.

Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. produkcija novih vizij

POmEmbNA VLOGA NAŠE ZADRUGE PRI SAmOOSKRbI SLOVENIJE
Spoštovani zadružniki, kmetje in vsi ostali udeleženci v poslovanju naše zadruge.

Vloga naše zadruge pri zagotavljanju samooskrbe oziroma pri priskrbi lokalne hrane, je strateškega pomena za vse 
člene v naši domovinski prehrambeni verigi. V sosednjih državah je dobra in ustaljena praksa, da so le moderne, vitke 
in finančno močne zadruge zagotovilo in trden vzvod za samooskrbo. Zato bi bilo nujno, da bi se končno tudi ljudje v 
politki in vsa ostala javnost začela zavedati kako pomembno je to za našo državo Slovenijo. Zavedamo se dejstev, da 
se bo morala v bodoče prilagoditi tudi vsa zakonodaja za to področje. Vodstvom zadrug bo nalagala pravočasno 
ukrepanje oziroma prestrukturiranje v nove poslovne modele. S tem se bodo povečale možnosti zadrug za njihovo 
učinkovito delovanje in zmanjšanje vse pogostejših stečajev pomembnih zadrug v Sloveniji. 

Slovensko zadružništvo je pred zelo 
pomembnim obdobjem. Vsi kazalniki kažejo, da 
domači trg z vso svojo in tujo konkurenco 
zahteva, da zadruge nemudoma pristopijo k 
prevetritvi svojih poslovnih modelov, kar z 
drugimi besedami pomeni, da se morajo hitro 
modernizirati in finančno utrditi. Na žalost pa se 
nekatera vodstva v zadrugah tega še ne 
zavedajo, kar ima za posledico, da se vse več 
zadrug znajde v t.i. »hudičevi spirali«. To pomeni, 
da na koncu vedno slovenski kmet/zadružnik 
nosi vse posledice napak vodstev in politike. 
Naša zadruga je v zadnjih 4-ih letih v sled temu 
pravočasno pristopila k prestrukturiranju in 
celoviti posodobitvi poslovanja. Dokaz je   
stabilno poslovanje in s tem povezan pozitivni 
denarni tok. 
Močno in kvalitetno poslovanje zadruge je in bo 
v času, ki je pred nami še posebej pomembno. 
Glede na nastalo situacijo in razmere, se nam 
lahko čez noč podrejo vse logistične poti in s 
tem normalne tržne razmere. To bo še posebej 
čutiti v tem »korona času«, ki je izredno 
nepredvidljiv. Nadejajmo se, da nam bo virus 
prizanesel. Poleg obilice osebnih in družbenih 

problemov bo prinesel tudi zavedanje, kako 
pomembna je samooskrba za vse prebivalce 
Slovenije. V času zapiranja mej in otežene 
logistike bodo še kako prav prišle slovenske njive 
in vrtički, ki bodo preprečili pomanjkanje 
osnovnih življenjskih potrebščin in omogočili 
obstoj naroda na dolgi rok. Ključni dejavnik, da 
lahko slovensko zemljo oživimo so moderne 
zadruge, seveda v sožitju s slovenskim kmetom 
in slovenskim kupcem. 
Zadruge morajo biti sposobne razvojno-finančno 
podpreti pridelovalca/kmeta, slovenski kupec pa 
lahko s pravo izbiro izdelkov na policah, 
podpre slovensko kmetijstvo. 

Če bi bil slovenski kupec dovolj ozaveščen in 
zavesten, bi odgovorno premišljeval o prihodnosti 
in ne bi kupoval uvoženih izdelkov, ker je domačih 
kvalitetnih izdelkov že sedaj dovolj na slovenskem 
trgu. 
Dovolite, da ob tej priliki in na tem mestu 
nagovorim vse Slovence, da začnemo v 
bodoče bolj z razumom izbirati izdelke. Vsi 
moramo začeti premišljeno uživati lokalno 

prehrano, podpreti lokalno pridelavo in tako 
zadrugam in slovenskemu kmetu pomagati 
rešiti slovensko kmetijstvo. 

Splošno mnenje je, da je domača zelenjava dražja 
od uvožene, vendar če pogledamo širše, ima 
domača zelenjava veliko več kvalitetnih sestavin za 
naše telo. To pomeni, da z uživanjem domače 
hrane lahko izboljšamo zdravje na vseh nivojih, kar 
je direktno in posledično povezano tudi z 
manjšimi stroški našega življenja. 

Zaradi naštetih dejstev je strateškega pomena, da 
morajo močne zadruge, kot je tudi naša, prevzeti 
odgovornost in ustvariti hrbtenico samooskrbe 
domovine!  
V naši zadrugi se vsi sodelavci trudimo, da s svojim 
poslanstvom, vizijo in strateškim pristopom 
pomagamo ustvarjati pogoje za boljše 
prehranjevanje naših sodržavljanov. Svoj trud 
posledično vlagamo v vzpostavljanje okolja, kjer 
bomo bolj imuni za t.i. korona viruse in druge tihe 
ubijalce. 
Timsko delo je izkaznica naše zadruge!

mag. Janez Perdih u.d.i.e –

izvršni direktor KGZ Sloga Kranj, z.o.o.



KmETIJA JERAN
(ŽIROVSKI VRH)

Kmetija Jeran, ki se nahaja v Žirovskem vrhu sv. 
Urbana v Poljanski dolini, je ena prvih na tem 
področju. 20 let se je na kmetiji samo kosilo ter 
skrbelo za najnujnejše stvari. Vlaganj v tem času 
ni bilo. Leta 2011 sta Ana in Miha Gantar zgradila 
novo stanovanjsko hišo in spet obudila kmetijo. 
Začetek je bil zelo težak, ker so poslopja 
propadala. Z dobro voljo in optimizmom upata, 
da vrneta kmetijo v stanje kot je bilo pred 100 
leti. Zdaj imata štiri fante, ki že z veseljem 
pomagajo pri delu na kmetiji.

Za to dejavnost sta se odločila, ker sta oba 
živilske stroke in imata veselje s pridelavo in 
predelavo vseh vrst živil. Ana se je že v začetku 
obnove kmetije odločila, da bo ostala doma ter 
pekla piškote, peciva, potice in kruh ter 
predelovala sadje in zelenjavo, ki raste na njihovi 
kmetiji. Zadnje čase se posvečajo izdelavi 
čajnega pripravka terjak, ki je izdelan iz bezgovih 
jagod in sladkorja, ki so ga naši predniki 
uporabljali pri prehladnih obolenjih, za 
zdravljenje gripe in pljučnih bolezni, za dvig 
odpornosti in hitrejše okrevanje po boleznih. V ta 
namen so zasadili nasad bezga, ki je poseben 
izziv, ker je prvi tak nasad v Sloveniji. Tako bodo 
lahko v prihodnje proizvodnjo terjaka še 

povečali. Poleg terjaka izdelujejo še razne 
marmelade, sirupe in pečejo različne piškote in 
peciva, ki so vsa pripravljena ročno na osnovi 
domačega surovega masla, brez margarin in 
umetnih dodatkov. Pečejo tudi za poroke, 
obletnice, pogrebe in različna slavja, za katera 
spečejo tudi do 20 različnih peciv in piškotov. 

Svoje izdelke tržijo v Zadrugi Sloga Kranj, v drugih 
zadrugah po Gorenjskem, v trgovinah z 
domačimi izdelki in na svoji spletni strani. Oktobra 
2019 so na senzoričnem ocenjevanju na 
Biotehnični fakulteti prejeli bronasto priznanje za 
terjak. Za piškote valjančki, orehovi rogljički in 
piškoti iz ovsenih kosmičev so prejeli zlato 
priznanje. 

Za konec Ana in Miha dodata: ''Sva neustrašna v 
raznih izzivih, zato hočeva kmetijo čim bolj peljati 
v smer samooskrbe in s tem na trgu ponuditi čim 
večjo ponudbo domačih izdelkov. Pomembno 
nama je, da je stranka zadovoljna in da se vrne. 
Zelo sva vesela, da sodelujeva s trgovino Sloga 
Kranj. Zadovoljna sva s prodajo, odnosom ter 
rednim plačilom.'' 

Spoznajmo jih…

INfOGRAm
VRSTE PIŠKOTOV:

• Mešani piškoti

• Valjančki

• Cimetovi srčki

• Medenjaki

• Rumove kroglice

MARMELADE:

• Slivova marmelada

• Slivova marmelada s 

cimetom

• Hruškova marmelada

• Jabolčna marmelada

SIRUPI:

• Bezgov sirup

• Metin sirup

• Melisin sirup

• Regratov sirup

DAG-RINO, RINOCAffÈ
(bESNICA)

Spoznajmo jih…

INfOGRAm

Kava je napitek iz prevretih zmletih zrn rastline 
kavovca, ki vsebuje poživilo kofein in katerega 
pitje je za pivce pravi obred. Po legendi naj bi 
bilo odkritje poživilnih učinkih kave slučajno. Nek 
pastir, ki je v Jemnu pasel kamele, naj bi se 
potožil tamkajšnjim menihom, da njegove črede 
večkrat prebedijo noč, hkrati pa tudi čudno 
poskakujejo in poplesujejo. Našli so neko grmičje 
z rdečimi plodovi, ki so jih jedle živali. Eden od 
menihov je plodove prevrel in pil prekuhano 
pijačo. Ugotovil je, da ga je tekočina obdržala 
budnega celo noč. 
V Evropo so kavo prvi prinesli beneški trgovci v 
17. stoletju. Različne vrste kavovcev dajejo 
različne plodove, kar se izraža tudi v okusu kave. 
Na razlike v okusu poleg vrste vplivajo tudi 
klimatske razmere ter podlaga, na kateri rastejo 
rastline. Poleg teh dejavnikov na okus kave 
vplivajo tudi način obiranja, obdelave zrn, 
skladiščenja in transporta.
V Sloveniji v obdobju od leta 1985 do 1990 na 
trgu ni bilo zadostne ponudbe in s srcem 

izbrane mešanice kave za pripravo na ''turški'' 
način. Zato se je leta 1990 družina podjetja DAG-
RINO odločila, da doma začne s to dejavnostjo. Z 
raziskovanjem okusov na potovanjih, številnih 
degustacijah so določili deleže posamezne sorte 
kave v mešanici. V njej so zastopane štiri sorte 
kave. Surovo kavo za pripravo mešanice kupijo v 
Italiji. Pred pričetkom praženja zrnje skrbno 
pregledajo in preberejo. Po praženju kava odleži 
48 ur. Po mletju počiva 24 ur, nato jo pakirajo. 
Postopka se strogo držijo, ker samo tako lahko 
zagotavljajo nivo kvalitete. 

Kavo prodajajo  v zadrugah osrednje Slovenije in 
v butičnih trgovinah. Priznanje za njihovo delo so 
jim zvesti in zadovoljni kupci. V prihodnje želijo 
ostati butična proizvodnja kave in razširiti 
prodajno mrežo po celotni Sloveniji. Z 
degustacijami bi radi približali in predstavili svojo 
kavo novim kupcem. Korektno sodelovanje z 
zadrugo Sloga Kranj želijo nadaljevati tudi v 
prihodnje. 

NAJBOLJ RAZŠIRJENA VRSTA KAVE

• Coffea arabica

• Coffea canephora

• Coffea liberica

SLOVENIJA

• Uvoz: okrog 13.800 ton

• Izvoz: okrog 4.300 ton

• Poraba: 5,5 kg kave na leto na 

prebivalca, kar je evropsko 

povprečje

• Skodelica najdražje kave Kopi 

Luwak lahko doseže tudi 100 €.

• Največje pridelovalke kave: 

Brazilija, Vietnam in Kolumbija

Anže Sever, univ. dipl. inž. gozd.Anže Sever, univ. dipl. inž. gozd.

NASVET ZA PRIPRAVO KAVE:

Voda v džezvi naj zavre na približno 96°C. 
Odstavimo in zakuhamo toliko kavnih 
žlička kave kolikor imamo skodelic. Nato 
pristavimo nazaj na ogenj le toliko, da se 
kava dvigne. Počakamo približno 1 – 2 
minuti in postrežemo.
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dogajalo se je…

LETNO SREČANJE ZELENJAVARJEV
 

Spoštovani pridelovalci in poslovni partnerji. 
Želimo se vam zahvaliti za zaupanje, ki ste nam 
ga izkazali z dobrim obiskom na letnem 
srečanju zelenjavarjev konec leta 2019. Vaša 
prisotnost je priznanje, da je naše sodelovanje 
dobro. Vse pomembnejša je predstavitev ter 
enotnost na trgu, saj z zgledom kažemo, kako je 
biti SLOGIN partner. V zadovoljstvo nam je, da s  
sodelovanjem pokažete, da vam ni vseeno za 

vašo zadrugo. Na srečanju smo predstavili 
koncept, s katerim želimo skupaj z vami priti do 
rezultata. Vzpostaviti hočemo zaključen krog, v 
katerem pridelovalec pri nas kupi seme, ga 
posadi in pridelek nato proda nam. Z veliko 
pridelovalci imamo že ta odnos in ga bomo v 
bodoče še bolj razvijali in krepili. Pridelovalci, ki 
kupujete pri nas, boste imeli pri odkupu 
prednost pred tistimi, ki repromaterial kupujejo 

drugje. S tem načinom si zagotovimo 
sledljivost od semena do pridelanega 
produkta. Tako vemo kaj se je dogajalo z 
artiklom in kako je bil pridelan. To prinaša 
prednost na trgu. Temu trendu sledijo po 
celem svetu in pri tem nastajajo različne 
zgodbe. Pri nas je takšna zgodba predstavljena 
pod blagovno znamko POLONCA.

Marija Mehle, univ. dipl. ekon.

dogajalo se je…

PREDPRAZNIČNO DRUŽENJE  V DECEmbRU 2019
 December je čas priprav na praznike, prav tako tudi čas druženja. 

Vse to smo združili tudi z izobraževanjem ter ogledom zgledne 
novejše kmetije Sajovic. Povabili smo gorenjske kmete ter 
organizirali avtobusni prevoz za naše kmetovalce iz Prekmurja in 
Dravskega polja v Kranj, česar so se v lepem številu udeležili. 
Ogledali so si našo matično in največjo poslovalnico KVC Sloga 
Kranj. Da je bil dan tudi strokovno obarvan, smo pripravili 
predavanje, ki je potekalo v Šmartinskem domu v Stražišču pri 
Kranju. Vabilu na predstavitev so se odzvali predstavniki 
semenarske hiše Marton Genetics iz Madžarske. Direktor prodaje 
za zahodno Evropo Geza Farkas je predstavil njihovo 
raziskovalno ustanovo v mestu Martonvásár ter ponudbo 
različnih hibridov koruze in semenskih žit Marton Genetics. 
Predstavnika Lek Veterine sta ponudila rešitev ob pojavu drisk pri 
teletih. Po kosilu smo se odpravili v Predoslje pri Kranju na 
kmetijo Sajovic, kjer nas je prijazno sprejel gospodar Janez s 
svojimi starši. Glavna dejavnost je reja krav molznic in prireja 
mleka. Z občudovanjem smo si ogledali novodobno kmetijo in 
njihovo delovanje. Dan je minil hitro z veliko novega znanja in 
prijetnega druženja.

PREDSTAVITEV SLOGINE PONUDbE NA ZImSKIH SREČANJIH
 
PREKmURJE
Na območju Pomurja smo v okviru zimskih predstavitev KGZ 
Sloga organizirali dve srečanji za kmetovalce. Prvo srečanje je 
bilo v torek, 4. 2. 2020 v dvorani gasilskega doma v Beltincih. 
Udeležilo se ga je blizu 50 kmetovalcev. Najprej je Serdt Andrej 
predstavil delovanje in vlogo KGZ Sloga ter njeno ponudbo. V 
nadaljevanju je Rudi Kuhar predstavil odkup živine, poljščin, 
mleka in vrtnin. V tretjem delu je Jože Horvat predstavil 
sodelovanje KGZ Sloge s partnerji na Madžarskem in ponudbo 
semenskega materiala semenarske hiše Marton Genetics.
Drugo srečanje smo organizirali v sredo, 5. 2. 2020, v dvorani 
gostilne Šiplič v Puževcih. Tega srečanja se je udeležilo čez 40 
kmetovalcev, ki so z zanimanjem poslušali že omenjene 
predavatelje, ponudbo trgovine v Puževcih pa je predstavila 
Sandra Gumilar kot poslovodja trgovine. Obe srečanji smo 
zaključili s pogostitvijo prisotnih, ob tem pa je stekel tudi 
sproščen pogovor kmetovalcev s predstavniki KGZ Sloga o 
tekočih problemih v kmetijstvu in o možnosti različnih oblik 
sodelovanja. Ob tem so bile izmenjane marsikatere izkušnje.

ŠTAJERSKA
Na Dravskem polju smo 16. 1. 2020 pripravili predavanje za naše stranke in 
kmetovalce. Predstavili smo novosti in smernice za sezono 2020. Predavanje je 
potekalo na kmečkem turizmu Medved. Zbrali smo se v prijetnem vzdušju in 
prisluhnili zaposlenim iz podjetja Belchim, ki so predstavili novosti pri fitofarmacevtskih 
sredstvih ter varstvo žit, koruze, oljne ogrščice in krompirja. V nadaljevanju nam je 
predstavnica Lek Veterina opisala rešitve v skrbi za zdravje živali v hlevu, predstavnik 
podjetja Biofor System pa pomoč rastlinam z inovativnimi rešitvami pripravkov z 
mikroorganizmi in krepitev posevkov. Ob koncu smo predstavili ponudbo KGZ Sloga, 
koruzne hibride Marton Genetics, Slogino Špajzo in ostalo ponudbo repro materiala 
za kmetijstvo. Združili smo prijetno s koristnim ter se razšli polni vtisov in idej za novo 
sezono.

GORENJSKA
Na Gorenjskem smo ponudbo zadruge KGZ Sloga v januarju predstavili 
na kmečkem turizmu Pri Marku v Crngrobu ter v gostilni Repanšek v 
Homcu. S prikazom delovanja naše zadruge smo seznanili obiskovalce z 
odkupom mleka, živine, lesa, žit ter sadja in zelenjave. Spomnili smo na 
naš širok izbor ponudbe s semenskim materialom Marton Genetics, 
folijami Böck, fitofarmacevtskimi sredstvi, produkti in surovinami Jate 
Emone, dobrotami iz Slogine špajze, kmetijsko mehanizacijo Kuhn, Sip, 
Lancman, Stihl, Tajfun, Gorenc, Farmtech, Kramer in John Deere.

V goste smo povabil g. Žigić Bogdana, direktorja podjetja Biofor iz Srbije. 
Predstavil nam je program mikrobioloških pripravkov za zdrava tla in 
boljšo rast rastlin, za katere je KGZ Sloga v preteklem letu postala 
generalni uvoznik za Slovenijo. Kvalitetne izdelke za ohranjanje zdravja 
živali in dobrega počutja v hlevu je predstavila svetovalka iz podjetja Lek 
Veterina. Srečanja v zimskem času so nam v veliko veselje, saj je tempo 
na kmetijah malo počasnejši in si kmetovalci lažje utrgate trenutek ali 
dva za druženje ter nova znanja.

Alenka Drinovec,  dipl. inž. agr.

Alenka Drinovec,  dipl. inž. agr.

Jože Horvat, univ. dipl. inž. agr.

Natalija Kotnik Gril, dipl. inž. agr.
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Gal Selak, prodaja kmetijske mehanizacije

Žan Savnik, kmetijsko tehnični center Sloga Brežice

AGRITECH – NAJVEČJI STROKOVNI SEJEm KmETIJSKE 
IN GOZDARSKE mEHANIZACIJE
Celje je bilo od srede, 29. 1. do nedelje, 2. 2. 2020 že drugič stičišče vrhunske kmetijske in gozdarske mehanizacije. Po 
lanski, izredno uspešni izvedbi sejma, se je letos poskrbelo za še boljši in obširnejši razstavni program, kakor tudi za 
obsejemske dogodke. Razstavljavci smo bili veseli dobrega obiska, obiskovalci pa kmetijske mehanizacije, predvsem 
novosti, ki so prišle na trg v zadnjem letu.

Vse dni sejma so potekale testne vožnje 
traktorjev, kjer so obiskovalci lahko na lastni koži 
preizkusili, kako traktorji delujejo in ali so prava 
investicija za njihove potrebe. Veliko zanimanja 
je bilo namenjenega demonstraciji delovanja 
gozdarskih strojev ter tudi predavanjem o 
aktualnih tematikah. Strokovni sodelavci KGZ 
Sloga smo predstavili obstoječe stroje in 
novosti, ki so bile prvič predstavljene v Sloveniji. 
Obiskovalci so tako lahko videli celoten spekter 
traktorjev John Deere od najmanjše serije 5E 
do bolj izpopolnjene serije 5M in tehnološko 
dovršene serije 5R. Sledila je večja serija 6M, 
katere različica je bila opremljena za 
profesionalno delo v gozdu. Na ogled je bila 
tudi serija 6R, ki sega vse do 300 KM in je 
opremljena z najnovejšo tehnologijo kot je 
samodejno vodenje vozila preko GPS signala. 
Hkrati ta serija nudi največje udobje v kabini. 
Na ogled so bile tudi balirke z variabilno in 
fiksno komoro. Prva novost je bila zagotovo 
prenovljena serija traktorjev John Deere serije 
6M. 

Z novim atraktivnim dizajnom, kompaktnimi 
dimenzijami in bogato opremo so vsekakor 
primerni za slovenske uporabnike.
Druga novost pa so bili dvoriščni in teleskopski 
nakladalniki Kramer, za katere je KGZ Sloga 
postala uradni zastopnik. Nakladalci so 
kompaktnih dimenzij, zato so primerni za delo 
v manjših prostorih in hlevih. Večji modeli 
imajo dvižno moč vse do 6 t in so namenjeni 
profesionalni uporabi. Teleskopski nakladalniki 
omogočajo visok dvig vse do 9 m. Vse izvedbe 
so neverjetno okretne, kar jim omogoča 
vsestransko uporabnost v kmetijstvu ali pa 
industriji. Poleg traktorjev in nakladalnikov v 
KGZ Sloga ponujamo širok program 
priključkov Kuhn in gozdarsko opremo 
slovenskega proizvajalca Tajfun. 
Na našem razstavnem prostoru niso manjkale 
niti igrače in promocijski material John Deere 
ter novost na našem razstavnem prostoru: 
rezervni deli za traktorje in traktorske priključke 
ter profesionalno orodje JOHN DEERE. 

PARADA TRAKTORJEV 
JOHN DEERE 
V mAVČIČAH
 
Naš član Janez Jerala iz Mavčič pri Kranju je v 
začetku decembra praznoval svoj petdeseti 
jubilej. Ker je velik ljubitelj in  lastnik traktorja 
John Deere, ga je na predvečer rojstnega dne 
počastila parada petdesetih traktorjev 
omenjenega proizvajalca. Gospodu Jeralu je 
znamka traktorjev John Deere še posebej pri 
srcu, saj zanj predstavlja najboljše razmerje med 
ceno in kvaliteto. Res je. John Deere je kvaliteta, 
ki se Vam obrestuje.

Ana Šifrer, univ. dipl. inž. agr.

dogajalo se je…

PREDAVANJE:
PRIHODNOST JE 
V RASTLINJAKIH
 V januarju smo s predstavniki podjetja GSI 
GREEN d.o.o. izvedli delavnico, na kateri smo 
pridelovalcem zelenjave predstavili napredne 
smernice gojenja zelenjave in rastlin v 
visokotehnoloških rastlinjakih (Greenhouse 
High-Tech)  ter hidroponskih sistemih gojenja 
zelenjave, ki jih je mogoče vgraditi tudi v 
obstoječe rastlinjake. Takšni načini gojenja 
omogočajo večkratnik donosa v primerjavi s 
klasičnim načinom pridelave in nam  
zagotavljajo konkurenčnost domače pridelave 
pred uvozniki iz tujine. Predstavljajo 
najsodobnejši trend načina kmetovanja.

Prednosti so izjemne:

• odličen donos 
• možnost kmetovanja 365 dni v letu 
• dostop do najnovejših tehnologij 

rastlinjakov
• zmanjšanje stroškov pridelave, povečanje 

efektivnosti
• omogočenje stalnega odkupa
• odlična prodaja glede na nizko 

samooskrbo v Sloveniji (le 30 %)
• izkoristek neobdelovalnih površin
• povišanje konkurenčnosti izdelkov 

kmetovanja
• efektivni izkoristek obdelovalnih površin

Kmetovalec si zagotovi neodvisnost od vremenskih vplivov, ki so vse bolj pogosti in nepredvidljivi ter 
povzročajo ogromno škodo in izpad prihodka. Z visokotehnološkimi rastlinjaki si zagotovite izolacijo 
ne le od zunanjih atmosferskih  vplivov  temveč tudi škodljivcev. Zato se v visokotehnoloških steklenih 
rastlinjakih fitofarmacevtska sredstva uporabljajo v zelo mali meri in ciljno. Škodljivcev praktično ni, 
oziroma so občutno zmanjšani. Učinkovito gojenje rastlin se dopolnjuje z uporabo ustreznih 
profesionalnih kmetijsko potrošnih materialov za podporo kmetovanju. GSI GREEN kot zastopnik 
nizozemskih podjetij Hortilife, Bato in Howitec ter drugih, nudi profesionalne in hobi programe za 
gojitelje sadik, zelenjave in cvetlični program. Pred kratkim nas je prizadelo več hudih neurij, ki so 
poškodovale marsikateri rastlinjak, prekrivne sloje folij in podobno. Podjetje GSI GREEN tudi na tem 
področju nudi možnost nakupa prekrivnih folij in ostalih konstrukcijskih elementov  rastlinjaka. Njihovo 
ponudbo si lahko ogledate na spletni strani https://top-greenhouse.wixsite.com/home. 
Programe kmetijsko potrošnih materialov podjetja GSI GEEN d.o.o. najdete v trgovinah KGZ SLOGA,  
kot tudi ostale storitve za pomoč in svetovanja glede gojenja v rastlinjakih in na odprtem.

Igor Bošnjak - GSI GREEN d.o.o. 
Marija Mehle, univ. dipl. ekon.
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• Vrhunski nizek hibrid s kratko 

rastno dobo in z izjemnim pridelkom

• Dobra stabilnost rastline

• Izjemno sproščanje vlage iz zrnja v času 

zorenja

• Dobro prenaša stres in sušo

• Primeren za vse tipe tal

Tip zrnja: ZOBANKA
Namen pridelave: ZRNJE
Setvena norma: 70.000–80.000 zrn/ha

Margitta
FAO 300

»smo mešana poljedelsko govedorejska kmetija. Zelo 
dobro sodelujem s kgZ slogo v Beltincih in verjamem 

nasvetom zaposlenih. Na mojih poljih sem zasejal tudi 
hibride koruze dobavitelja Mg. s kvaliteto in količino 
pridelka sem zelo zadovoljen. glede zrnja sta po pridelku 
izstopala OlEk in Margitta. Pozitivno me je presenetil 
letos prvič posejan hibrid Estilla. s pridelavo hibridov Mg 
sem zelo zadovoljen, zato bodo mesto na mojih poljih našli 
tudi letos in v naslednjih letih.«

Denša Matjaž (Brezovica, Prekmurje)

Tip zrnja: ZOBANKA
Namen pridelave: ZRNJE
Setvena norma: 65.000–70.000 zrn/ha

Estilla
FAO 350

»smo poljedelsko usmerjena kmetija. Prioriteta pri  
pridelavi koruze nam je zanesljivost, stabilnost  in 

pridelek hibrida. Vse omenjene lastnosti smo prepoznali v 
hibridih semenarske hiše Marton genetics. V letošnji sezoni 
sta večji del površin zastopala hibrida OlEk in Estilla. s 
pridelkom obeh hibridov smo bili zelo zadovoljni. tudi za 
naslednjo sezono načrtujemo setev hibridov omenjene 
semenarske hiše.«

Tip zrnja: ZOBANKA
Namen pridelave: ZRNJE
Setvena norma: 65.000–75.000 zrn/ha

Olek
FAO 380

Ludvik Flegar (Tišina, Prekmurje)

Tip zrnja: POLTRDINKA
Namen pridelave: ZRNJE, SILAŽA
Setvena norma: 70.000–85.000 zrn/ha

Mv 170
FAO 170

HIbRIDI SEmENSKE KORUZE mARTON GENETICS ZA LETO 2020
 

Tip zrnja: ZOBANKA
Namen pridelave: ZRNJE, SILAŽA
Setvena norma: 70.000–85.000 zrn/ha

Ivola
FAO 330

»Na kmetiji pridelujem 4 ha koruze. izbral sem hibrid 
iVOla, katerega zastopnik je kgZ sloga. Pri ustreznih 

agrotehničnih ukrepih in pravočasni  žetvi sem dosegel več 
kot sem pričakoval. Na lahkih, peščenih tleh je iVOla kljub 
težkim razmeram za rast dosegla visoke pridelke silaže. 
Hibrid me je prepričal in ga bom zagotovo sejal še naprej.«

Boštjan Bitenc (Stražišče, Gorenjska)

Tip zrnja: ZOBANKA
Namen pridelave: ZRNJE, SILAŽA 
Setvena norma: 65.000–75.000 zrn/ha

Mv Tarjan
FAO 380

»Ukvarjamo se z intenzivno prirejo mleka. redimo 230 
glav govedi ČB pasme. Obdelujemo 180 ha površin, od 

tega 60 ha koruze. Želimo pridelati kvalitetno silažo in zrnje 
za prehrano krav. lani smo poskusili hibride Marton genetics 
s katerimi smo bili zelo zadovoljni. laCtOsil nas je prepričal 
z visokim pridelkom silaže. MV tarJaN priporočam vsem 
pridelovalcem koruze, ki želijo visok, zanesljiv pridelek silaže 
in zrnja. MartON gENEtiCs JE tOP.«

Tip zrnja: ZOBANKA
Namen pridelave: SILAŽA, BIOPLIN
Setvena norma: 75.000–80.000 zrn/ha

Lactosil
FAO 460

Anton Peršoh (Pleterje, Štajerska)

Tip zrnja: ZOBANKA
Namen pridelave: SILAŽA, BIOPLIN
Setvena norma: 70.000–80.000 zrn/ha

Classil
FAO 490

Primož Šifrer (Žabnica, Gorenjska)

»Skupaj žanjemo uspeh.«

Jožef Lebar (Lendava, Prekmurje)

»koruzo Marton genetics pridelujem že četrto leto in 
imam tudi poskuse. Vsako leto so pridelki odlični. 

letošnji pridelek MargittE je bil 14.560 kg, OlEka pa 
15.200 kg. rastline so stabilne in hitro sproščajo vlago iz 
zrnja. V vseh teh letih me hibridi Marton genetics niso 
razočarali, zato jih bom sejal še vnaprej.«

»izbrano koruzo Mv 170 sem sejal v začetku julija po 
ječmenu. kljub slabi vlagi v začetku rasti je do sredine 

oktobra lepo dozorela do trdega, zrelega storža. siliranje za 
silažo smo izvedli v sredini oktobra. Pridelek je bil 
navdušujoč. «

Blaž Mohorič  (Spodnje Bitnje, Gorenjska)

Jernej Ličef, kmetija Černivec (Zgornje Jarše, okolica Ljubljane)

»sem zadovoljen kupec semen Mg. Na svojih površinah 
sejem ozimna žita in koruzo te semenarske hiše. V 

letošnjem letu sem nadvse navdušen nad koruznim hibridom 
laCtOsil, ki je pustil konkurenco za sabo na izjemno težkih 
razmerah. Na vlažnih in težkih tleh je z nadpovprečnim 
rezultatom silaže »pometel« s konkurenco. absolutno 
ostajam zvest MartON gENEtiCs. «

»Med hibridi različnih semenarskih hiš sem posejal tudi 
Classil. Menim, da spada v nižji zrelostni razred in bi 

se ga brez problema pridelovalo tudi na gorenjskem. koruza 
je visoka z izrazitim leafy sistemom. Za doseganje visokega 
pridelka kakovostne silaže priporočam nižjo setveno 
normo.«

Želimo Vam uspešno sezono in obilne pridelke.

Spoštovani pridelovalci koruze. Od našega zastopstva semenarske hiše Marton Genetics minevajo štiri leta. V tem prispevku predstavljamo izbor hibridov, ki so 
se v teh letih zasidrali v slovensko pokrajino. Rezultati uradnih poskusov preteklih let dokazujejo, da so po kvaliteti ter pridelku konkurenčni ponudbi na trgu. Ves 
čas poudarjamo, da na slovenskih tleh silažni hibridi Marton Genetics dosegajo nižji zrelostni razred, kot je razvidno iz gradiva. Zato so pri njihovem opisu 
vnesena naša priporočila oz. ugotovitve glede zrelosti za naše pridelovalne razmere. Celoten izbor ter nekaj drugih poljščin (krmni grah, sončnice, sirek in sojo) 
vam predstavljamo v novem katalogu, ki ga lahko dobite v vseh naših prodajalnah ali na naši spletni strani www.sloga.si.  Za vse dodatne informacije smo vam 
na voljo v vseh naših poslovalnicah, terenski svetovalci pa z veseljem pomagamo pri izbiri najprimernejših hibridov za vaše pridelovalne razmere, saj SKUPAJ 
ŽANJEMO USPEH.  Želimo vam uspešno sezono in obilne pridelke.

Ana Šifrer, univ. dipl. inž. agr.

Za slovenske 
pridelovalne

razmere: 

FAO 430-460

Za slovenske 
pridelovalne

razmere: 

FAO 460-490

LEAFY
(Leafy sistem)

8-12 listov na storžem
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Poljedelstvo

IZVOR IN UPORAbA PROSA
Proso izvira iz Indije in spada med najstarejša 
gojena žita. Razprostranjenost prosa se 
večinoma ujema s pasom vzgoje koruze. V 
rodu Panicum sta poleg navadnega prosa 
(Panicum miliaceum L.) še bar ali italijansko 
proso (Panicum italicum L.) in mohar ali mali 
bar (Panicum germanicum Roth.).  Proso, bar in 
mohar spadajo med prva žita, ki so jih v Evropi 
pridelovali za prehrano ljudi. V drugi polovici 20. 
stoletja so proso skoraj povsem izpodrinila 
druga žita, kot prilogo k jedem pa sta ga 
izpodrinila krompir in riž. V zadnjih letih 
pridelava prosa vse bolj pridobiva na 
pomembnosti. Še vedno največ prosa zasejejo 
v Azijskih deželah 68 % in v Afriki 25 % od vseh 
površin posejanih na svetu. 

Slovani so imeli proso za simbol plodnosti in ne 
preseneča dejstvo, da je bila prosena kaša vse 
od srednjega veka do konca 19. stoletja 
vsakdanja jed slovenskih kmetov. Pridelava 
prosa je bila najbolj razširjena na Gorenjskem. 
Po drugi svetovni vojni je pridelava prosa strmo 
padala predvsem na račun pridelave ostalih žit 
v okviru specializiranega intenzivnejšega 
poljedelstva. Po letu 1990 pridelava prosa 
doživlja ponovni preporod. Najdemo ga na 
policah vseh večjih in specializiranih trgovin. 
Prav zaradi zadovoljitve domačih potreb po 
proseni kaši je lahko pridelovanje prosa tudi pri 
nas tržno zanimivo. 

Proso uporabljamo za hrano, krmo in 
industrijsko predelavo. Vsebuje do 15 % 
beljakovin z aminokislinami lizin, cistin in 
triptofan, z vitamini E in B. Za hrano se ga še 
vedno največ uporablja v azijskih in afriških 
deželah. Za prehrano uporabljamo oluščeno 
seme, ki ga imenujemo kaša. To je lahko 
prebavljiva in okusna jed. 
Proso je tudi naravno zdravilo. Pospešuje 
potenje in odvajanje vode. Vsaj en tedenski 
obrok, v katerem je tudi proso, preprečuje 
razvoj gnilobnih bakterij, čisti črevesje in 
razstruplja telo.

Za krmo se uporablja tako zrnje kot slama. 
Zrnje je cenjeno zlasti pri krmljenju perutnine in 
kot ptičja hrana. Zdrobleno zrnje je odlična 

krma za svinje. Proso v voščeni zrelosti je dobra 
goveja krma, lahko ga pa tudi siliramo. Proseno 
slamo lahko krmimo živini ali uporabimo za 
nastil. 
Proso vsebuje dosti škroba in se uporablja tudi 
v živilski industriji za proizvodnjo piva in 
alkohola ter nekatere druge izdelke kot so 
kreme, mazila in ostalo.

mORfOLOŠKE IN bIOLOŠKE LASTNOSTI PROSA
Proso ima šopaste korenine sestavljene iz 
mnogih koreninic. V ugodnih razmerah 
prodrejo nekatere tudi meter in več globoko. 
Korenine prosa imajo veliko črpalno moč. Ima 
nizki transpiracijski koeficient, kar ga uvršča 
med poljščine, ki zelo dobro prenašajo 
pomanjkanje vlage.

Steblo je visoko 60 do 100 cm. Mlade rastline so 
svetlo zelene in gosto obrasle z dlačicami. Proso 
se dobro razrašča, tako da vsaka rastlina lahko 
požene do 5 poganjkov. Do razraščanja raste 
počasi, po njem pa intenzivno.
List je širši od ostalih žit in gosto posut z 
dlačicami.

Cvetovi so dvospolni in predstavljajo latasto 
socvetje. V njem je lahko 10–40 ločenih vej na 
katerih so klaski. V vsakem klasku je en rodovitni 
cvet, ki je samoprašen. Plod je plevnato zrno. 
Oluščeno je rumene barve. Teža tisočih zrn je 
4–8 g hektoliterska teža pa znaša 70–75 kg. 
Dolžina vegetacije znaša 60–120 dni.

POGOJI ZA USPEVANJE
Proso zahteva veliko toplote. Povprečne 
temperature v času vegetacije morajo biti čez 
15 °C. Na nizke temperature je proso precej 
občutljivo. Optimalna temperatura za kalitev je 
8 do 10 °C. Proso je rastlina kratkega dne, 
potrebuje dosti svetlobe in slabo prenaša 
zasenčenost.
Proso zahteva malo vode, pri tem ga prekaša 
samo sirek. Pri klitju vpija zelo malo vode (okrog 
25 %) glede na težo semena. 

Proso lahko zdrži sušo daljšo od mesec in pol in 
zatem ponovno nadaljuje z vegetacijo. 

Najboljše uspeva na srednje težkih plodnih in 
dobro strukturnih tleh slabo kisle do nevtralne 
reakcije.

AGROTEHNIKA
Proso se prideluje v kolobarju. Najboljši pred 
posevki so okopavine in zrnate stročnice. V 
toplejših območjih Slovenije je gospodarnejša 
setev prosa po spravilu glavne poljščine 
(strniščno proso), tako v istem letu dobimo dva 
pridelka. 
Setev opravimo konec junija ali v začetku julija 
in sicer po spravilu oljne ogrščice, ozimnega 
ječmena, zgodnjega graha ali krompirja, 
inkarnatke in vrtnin. Po prosu lahko sejemo 
ozimno pšenico. Pri pripravi tal je potrebno 

PRIDELOVANJE PROSA (PANICUm SP.)
 Za zadovoljitev domačih potreb po proseni kaši in moki bi lahko razširili 
večinoma preozke kolobarje ali vsaj zapolnili vrzeli po spravilu ječmena in 
pšenice.KREPI

doseči primerno strukturo tal zaradi setve 
izredno drobnega semena, tako da ima seme 
dobre pogoje za vznik. Setev opravimo samo z 
minimalno obdelavo s krožnimi branami in s 
predsetvenikom, če pa je zemlja dobro 
strukturna in ni zbita, pa samo s 
predsetvenikom in opravimo setev. Zaradi 
drobnega semena, ki ga moramo posejati 
plitveje, je potrebno setvišče pripraviti s 
predsetvenikom, ki ustvari trdo posteljico in 
rahel pokrovni sloj, tako da ima seme dobre 
pogoje za vznik.
Na povprečno plodnih tleh je potrebno 
pognojiti s 100 kg/ha dušika, 130 kg/ha fosforja 
in 90 kg/ha kalija. Pri strniščni setvi se ti odmerki 
zmanjšajo za 1/3 do polovice.

Setev opravimo z žitno sejalnico na medvrstno 
razdaljo 12 do 15 cm in globino 2 do 4 cm. Pri 
ozkovrstni setvi se seje okoli 300 kaljivih zrn/m2, 
pri širokovrstni setvi pa 200 kaljivih zrn/m2. 
Količina semena se giblje od 15 do 25 kg/ha.

Za kemično zatiranje plevelov pri nas ni 
registriranih pripravkov. Zato tla čim bolj 
kvalitetno pripravimo, da se posevek hitreje 
razvija in z zastiranjem preprečuje razvoj 
plevelov.

ŽETEV
Proso neenakomerno dozoreva, če z žetvijo 
čakamo predolgo se tudi osipa. Ponavadi 

posevek požanjemo, ko je vrh večine latov v 
polni zrelosti, sredina lata pa gre proti koncu 
voščene zrelosti. Po žetvi je potrebno proso 
posušiti na 14 % vlage.
Proso kot glavni posevek žanjemo konec 
avgusta z žitnim kombajnom. Pridelki se gibljejo 
od 0,8–3 t zrnja/ha.

Vir:
• Darja Kocjan Ačko.-Ljubljana : Kmečki glas, 1999
• www.bf.uni-lj.si › users › Katedra › POZABLJENE_POLJŠČINE_proso

Jože Horvat, univ. dipl. inž. agr.
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KROmPIRJEVA PLESEN
 

V praksi zelo malo proizvajalcev fungicidov 
priporoča različne razmike med škropljenji 
glede na pritisk bolezni, zato se večina 
pridelovalcev odloči za reden sedemdnevni 
razmik, ki ga prilagaja glede na izbiro škropiva.

Glede na razvojno fazo krompirja, na pritisk 
bolezni, vremenske razmere prilagajamo izbor 
škropiv, ki jih bomo uporabili. Zato je 
pomembno, da vemo kako delujejo.

Drugi pomemben vidik pri izboru škropiv je 
antirezistentna strategija. Zaradi hitrega razvoja 
bolezni, ta zelo hitro razvija odpornost na 
določene aktivne snovi. Tako se je na 
Nizozemskem že pokazala zmanjšana 
občutljivost krompirjeve plesni na aktivno snov 
fluazinam. Škropiv ne izbiramo samo glede na 
različne aktivne snovi, ampak tudi glede na 
samo delovanje škropiva. Tako sta dimetomorf 
in mandipropamid različni aktivni snovi, ki pa 
imata enak način delovanja in jih zato ne 
uporabljamo v zaporedju. Glede na fazo razvoja 
krompirja najprej uporabljamo sistemične 
fungicide, ki ščitijo tudi nove poganjke. Kasneje 
lahko uporabljamo kontaktne fungicide. Vmes 
je pomembno, da uporabljamo fungicide, ki 
delujejo antisporulantno, da ščitimo gomolje.
Pri škropljenju je pomembna dobra omočenost 
rastlin, zato je potrebna zadostna količina vode. 
Glede na izkušnje je pri škropljenju krompirja 

potrebno uporabiti 400 L vode na hektar. Do 
začetka zapiranja vrst in po začetku zorenja 
zadostuje 300 L vode na hektar, medtem ko pri 
intenzivni rasti in pri močno olistanih sortah 
uporabimo 500 L vode na hektar.

4. UČINKOVITOST AKTIVNIH SNOVI
Po Evropi vsa leta potekajo testiranja 
učinkovitosti škropiv. Tako je med leti 2006 in 
2016 potekala večja raziskava v kateri so 
sodelovale Velika Britanija, Nemčija, Danska in 
Nizozemska. Kot najbolj uspešna so se izkazala 
škropljenja z uporabo več aktivnih snovi hkrati 
(mandipropamid + cimoksanil, azoksistrobin + 
fluazinam, fluopikolid + propamokarb, 
zoksamid + mankozeb + cimoksanil, 
ametoktradin + dimetomorf, dimetomorf + 
fluazinam, zoksamid + cimoksanil + fluazinam). 
Od posamičnih aktivnih snovi pa 
mandipropamid in ciazofamid. Anže Sever, univ. dipl. inž. gozd.

Poljedelstvo

Krompirjeva plesen je bolezen, ki jo povzroča gliva Phytophthora infestans. 
Primaren vir bolezni so okužen semenski krompir, krompirjevi samosevci 
(samonikli gomolji iz prejšnjega leta) in ostanki krompirjevke. Hiter razvoj 
bolezni in prave razmere lahko privedejo do epidemije, ki lahko hitro uniči ves 
pridelek. Zaradi velikega pomena krompirja za človekovo prehrano je zato 
potrebno posvetiti posebno pozornost zaščiti krompirja pred to boleznijo.

1. OPIS bOLEZNI
Gliva okuži najprej list in stebla, kasneje tudi 
gomolje. Prvi znaki bolezni so majhne svetlo 
sive ali svetlo rjave pege nepravilnih oblik, 
obkrožene s svetlo zelenim robom. Širjenje peg 
ni omejeno z listnimi žilami in v optimalnih 
razmerah hitro napreduje po vsej listni površini. 
Na spodnji strani listov je predvsem v vlažnem 
vremenu viden sivo bel micelij. 

Optimalna temperatura za razvoj bolezni je 
18 do 24 °C ob visoki zračni vlagi. Na steblu se 
bolezen najpogosteje pojavlja v pazduhah 
listov, kjer se voda najdlje zadržuje. S trosi se 
bolezen širi po nasadu in v gomolje. 

Tveganje za prenos bolezni v gomolje 
povečajo:
• vreme, ki pospešuje razvoj spor
• veliko padavin, ki pospešujejo spiranje spor 

v tla
• visoka talna vlaga
• poškodovani grebeni in preplitvo sajen 

krompir
• peščena tla skozi katera spore hitreje 

potujejo.

2. UKREPI
Z ukrepi začnemo še preden krompir 
posadimo, tako da uničujemo samosevce in 
temeljito zaorjemo krompirjevko, da izbiramo 
certificirano seme ter da se odločimo za 

odporne sorte krompirja. Edini nekemični 
ukrep proti bolezni je odstranjevanje okužene 
krompirjevke kjer so žarišča bolezni. Glede na 
hitrost razvoja bolezni in katastrofične posledice 
le te, pa je še vedno najpomembnejši ukrep 
uporaba fungicidov.

3. UPORAbA fUNGICIDOV
Fungicidi igrajo ključno vlogo pri kontroli 
krompirjeve plesni. Toleranca do krompirjeve 
plesni je ničelna, zato so strategije kontrole 
predvsem preventivne. Izkušnje kažejo, da sta 
pravi začetek škropljenj in pravilen razmik med 
škropljenji odločilnega pomena za uspeh.  

Krompirjeva plesen odločilno vpliva na 
pridelavo krompirja tako v Sloveniji kot tudi 
drugod po svetu. Zato je tako pomembno, da 
glede na sorto krompirja, vremenske in talne 
razmere izberemo pravilno strategijo kontrole. 
Predvsem pa moramo paziti, da s pravilno 
antirezistentno strategijo skrbimo, da škropiva 
ne bodo izgubljala na učinkovitosti.

ZGODOVINA SLADKORJA IN SLADKORNE PESE
Naši predniki so kot sladilo poznali med, živila 
pa sladkali tudi z zrelim sadjem ali sadnim 
sirupom. Po raziskavah sega prvo pridobivanje 
sladkorja v čas pred 5000 leti. Takrat naj bi 
prebivalci Polinezije pridobivali in uporabljali 
sladkor iz sladkornega trsa. V 7. stoletju n. št. se 
je  ta način pridobivanja sladkorja razširil prek 
Indije po celotni Perziji. Antični Grki in Rimljani 

PRITISK BOLEZNI RAZMIK MED ŠKROPLJENJI

zelo nizek 13–14 dni

nizek 10–12 dni

srednji 9–11 dni

visok 8–9 dni

zelo visok 5–7 dni

Tabela 1: Razmik med škropljenji glede na pritisk bolezni

table Caption

preventivni
Uničujejo spore preden se razvijejo in prodrejo v rastlino. Fungicid 
mora biti prisoten na rastlini preden se začne kaljenje spor.

kurativni
Fungicidi delujejo proti patogenu takoj po infekciji in predno so vidni 
simptomi.

antisporulant
Fungicid deluje na micelij in preprečuje razvoj sporangijev in / ali 
spor. Predvsem pomembno pri zaščiti gomoljev.

DELOVANJE

Tabela 2: Razdelitev fungicidov glede na delovanje

table Caption

kontaktni
Ne prodrejo v rastlino. Bolj občutljivi na dež, sonce in veter. Ščitijo na 
mestu nanosa. Nimajo kurativnega in antisporulantnega delovanja.

translaminarni
Prodrejo v list in se lahko prenesejo znotraj lista (z ene strani na 
drugo). Delno lahko ščitijo nove poganjke.

sistemični
Prodrejo v rastlino in se razširijo po celotni rastlini. Ščitijo nove 
poganjke.

mObILNOST

Tabela 3: Razdelitev fungicidov glede na mobilnost po rastlini

Viri:
• Evenhuis, A., et. al., 2017, Fungicide evaluation to rate efficacy 

to control leaf late blight for the EuroBlight table; 
Wageningen University and Research 

• https://www.lfl.bayern.de/ips/blattfruechte/026212/index.ph
p (Richtige Strategie gegen Krautfäule in Kartoffeln)

• Caceres, P., et. al., 2008, Learning to control late blight; 
International Potato Center

• Cook, D., 2015, Potato late blight; Bayer CropScience
• https://www.lwkniedersachsen.de/index.cfm/portal/2/nav/5

05/article/34242.html (Kraut-fäulebekämfung in Kartoffeln 
2019)

• https://potatoes.ahdb.org.uk/publications/guidance-
reduced-fluazinam-sensitivity-late-blight-populations

• Beurteilung der Wirkung von Fungiziden gegen 
Phytophthora infestans, 2019; Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen

• https://www.syngenta.si/news/krompir/krompirjeva-plesen 
• https://www.ivr.si/wpcontent/uploads/2017/11/krompirjeva-

plesen.pdf 
• https://www.interseme.si/nasveti/zascita-in-oskrba-

krompirjevega-nasada/ 
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mikrobiološko
gnojilo

BIOFOR aCTIve – 
zdravilo za zemljo

pRIpRavek je pRImeRen TudI
 za ekOlOškO pRIdelavO

Le živa, z mikroorganizmi bogata zemlja bo dala visoke in kakovostne pridelke.

Tla brez mikroorganizmov ali z njihovim zmanjšanim delovanjem so neplodna in 

nerodovitna. 

Talni mikroorganizmi, ki jih vsebuje Biofor active, vplivajo na:

• bujno rast koreninskega sistema, 

• izboljšanje zračno-vodnih razmer v tleh,

• povečanje sprejema vode,

• zadrževanje vode v tleh,

• bujen pridelek rastlin. 

Tretiramo pri pripravi površine pred setvijo poljščin ali pri prvem 

tretiranju s talnimi herbicidi (zmanjšamo fitotoksičnost).

OŽIvITe zemljO! POPLAČALA VAM BO Z BOGATIM PRIDELKOM.
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upORaBa :

krompir in ostala zelenjava  3l/ha

koruza, žito  2l/ha
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Marjan Cuderman, mag. inž. hort.

ODKUP ŽIVINE IN IZbRANA KAKOVOST
V KGZ Sloga Kranj je za področje Gorenjske novi odkupovalec živine Marjan Cuderman. Odkupujemo krave, telice, 
teleta in bike. Trudimo se odkupiti po najboljši možni ceni v najkrajšem možnem času. Organiziramo tudi prevoz za 
storitveno klanje, če želite meso vzeti nazaj iz klavnice. 

KGZ Sloga z.o.o. je tudi nosilec certifikata 
IZBRANA KAKOVOST – sveže meso. S 
certifikatom želimo povečati prepoznavnost 
lokalnih proizvodov, večjo samooskrbo in 
doseči boljšo odkupno ceno.  K vključitvi v 
certifikat vabimo vse člane, ki certifikata še 
nimate. Skupinsko certificiranje za nove člane 
bomo izvedli v začetku meseca julija. 

Pogoji za vključitev v certifikat:
• rejec mora imeti vhlevljene živali rojene in 

rejene v Sloveniji (vsaj 1 žival, ki izpolnjuje 
IK pogoje),

• krmni obrok mora vsebovati 50 % ali več 
voluminozne krme (seno, travna silaža, 
koruzna silaža …), za teleta do 3 mesecev 
je lahko manj,

• krmni obrok ne vsebuje krmil, ki so na 
negativni listi (krompirjevi olupki in 
odrezki, stranski proizvodi pri izdelavi 
gotovih živil v pekarstvu, bombaževo 
seme, kavne luščine …),

• pri zdravljenju živali z antibiotiki se 
upošteva za 20 % daljša karenca,

• transport živali ne sme trajati več kot 6 ur.

Ob koncu leta 2019 se je v certifikatu IZBRANA 
KAKOVOST – sveže meso uvedlo nekaj 
novosti:
• živali se lahko označijo kot izbrana 

kakovost le, če so bile v Sloveniji rojene, 
rejene, zaklane in razsekane,

• čas transporta ne sme biti daljši od 6 ur,
• pri individualnem zdravljenju živali z 

antibiotiki se predpisana karenčna doba 
podaljša za 20 %, predpisana v povzetku 
glavnih značilnostih zdravila.

Letos smo že začeli izvajati kontrolo za člane 
certifikata IZBRANA KAKOVOST – sveže meso. 
Nekatere člane je že obiskal naš kontrolor, 
ostale pa bo v prihodnjih mesecih.

Prav tako so se začele sklepati pogodbe o 
poslovnem sodelovanju za tekoče leto. 
Pozivamo vas, da se odzovete v čim večjem 
številu. Za podrobnejše informacije in 
razjasnitve se lahko obrnete na naše področne 
okupovalce:
Prekmurje: Rudi Kuhar, tel.: 031 783 479
Štajerska: Miran Marinič, tel.: 031 572 616
Gorenjska: Marjan Cuderman, tel.: 041 743 215
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ZGODOVINA SLADKORJA IN SLADKORNE PESE
Naši predniki so kot sladilo poznali med, živila 
pa sladkali tudi z zrelim sadjem ali sadnim 
sirupom. Po raziskavah sega prvo pridobivanje 
sladkorja v čas pred 5000 leti. Takrat naj bi 
prebivalci Polinezije pridobivali in uporabljali 
sladkor iz sladkornega trsa. V 7. stoletju n. št. se 
je  ta način pridobivanja sladkorja razširil prek 
Indije po celotni Perziji. Antični Grki in Rimljani 

OPTImALNO ZDRAVJE VAmPA IN UPORAbA PRImERNIH
mINERALNO VITAmINSKIH mEŠANIC
Z vedno večjimi zahtevami po dobri proizvodnji je potrebno vse več pozornosti namenjati pravilni sestavi obroka 
krav molznic, plemenskih telic in govejih pitancev ter osnovni obrok dopolnjevati s primernimi mineralno 
vitaminskimi krmnimi mešanicami. Prav tako je zelo pomembno dobro delovanje vampa, kar je nujno za 
normalne življenjske procese goveda in ovc: molznice s funkcionalnim vampom dajejo veliko mleka, pitanci 
dobro priraščajo.

Živali se srečujejo z različnimi stresnimi 
dejavniki, kot so recimo telitev, sprememba 
prehrane, vremenske razmere, transporti, kar 
lahko ohromi tudi delovanje vampa.  Živalim se 
lahko v primeru napenjanja in drugih 
prebavnih motnjah, po uporabi antibiotikov, ob 
pojavu acidoze in kot dodatek v primeru 
pojava ketoze ponudi različne aktivne 
komponente, ki spodbujajo delovanje vampa, 
spodbujajo funkcijo prežvekovanja, spodbujajo 
izločanje prebavnih sokov in normalizirajo 
črevesno mikrofloro. Z dodatkom kalcijevega 
propionata v tranzitnem obdobju krave 
molznice oskrbimo z nujno potrebno energijo 
za dober začetek laktacije in zmanjšamo 
verjetnost pojava ketoze zaradi pomanjkanja 

energije. Pivski kvas spodbuja apetit in je dober 
vir vitaminov B, ki spodbujajo delovanje 
vampovih mikroorganizmov. Izboljšan apetit 
poveča količino biomase v vampu in spodbuja 
prežvekovanje. Kvasovke spodbujajo razvoj 
koristne vampove mikroflore in uravnavajo pH 
vampa. Na trgu obstaja nekaj preparatov, v 
obliki praškov, ki vsebuje naštete aktivne 
komponente in jih lahko ponudite živalim v 
primeru napenjanja in drugih prebavnih 
motnjah, po uporabi antibiotikov za obnovo 
koristne mikroflore, ob pojavu acidoze in kot 
dodatek v primeru pojava ketoze. Takšen 
izdelek je tudi Rumi® forte prašek, energijski 

prašek, z vsemi zgoraj naštetimi učinkovinami.

OSKRbA Z RUDNINSKImI SNOVmI VPLIVA NA 
mLEČNOST KRAV
Sama gospodarnost prireje mleka je odvisna od 
mlečnosti krav, sestave mleka ter plodnosti in 
zdravstvenega stanja živali v čredi. Ustrezna 
oskrba molznic z rudninskimi snovmi je le eden 
in pogosto tudi najcenejši ukrep, s katerim 
lahko neposredno vplivamo na vse omenjene 
dejavnike in tako izboljšamo ekonomiko reje. 
Danes namreč vemo za vsako posamezno 
rudnino, kakšna je njena funkcija in kakšni so 
znaki pomanjkanja na posameznem področju 
(reprodukcija, mlečnost, prirast). Le teh v obroku 
nemalokrat primanjkuje in potreben je skrbno 
izbran mineralno vitaminski dodatek (MVD), ki 

optimalno pokrije zahteve živali in omogoči 
zdravje mlečne žleze, kakor tudi optimalno 
proizvodnjo mleka in dobro mlečno vztrajnost.

mOLZNICE POTREbUJEJO PREHRANSKO 
URAVNOTEŽEN ObROK
Krave molznice za zdravje mlečne žleze, 
maksimalno mlečnost in pravilen potek 
laktacijske krivulje potrebujejo prehransko 
uravnotežen obrok, ki pokriva vse njihove 
potrebe po vseh hranljivih snoveh – ne le po 
beljakovinah, energiji ter surovi vlaknini, pač pa 
tudi po vitaminih in rudninskih snoveh v 
pravilnih količinah in razmerjih. Rudninske 
snovi so v prehrani esencialne, kar pomeni, da 
so nujno potrebne in brez njih življenje ni 
možno. Do neustrezne oskrbe z rudninami, kar 
pomeni premalo, preveč ali neustrezno 
razmerje med njimi, prihaja zaradi neustrezno 
izbranega MVD, premajhnih količin MVD ali 
nerednega krmljenja z njim. Potrebno se je 
namreč zavedati, da še tako skrbno izbran 
doma pridelan obrok živali ne bo ponudil vseh 
nujno potrebnih hranilnih snovi in so dodatki 
obvezen del prehrane. Vsebnost rudnin v 
doma pripravljeni krmi je odvisna od številnih 
dejavnikov: različne vrste rastlin vsebujejo 
različne količine rudnin, kakor je v različnih delih 
iste rastline vsebnost rudnin različna. 
Koncentracija rudnin se spreminja tudi s 
starostjo rastline oziroma razvojno fazo rasti, na 
njihovo vsebnost vplivajo tudi podnebne in 
vremenske razmere in ne gre zanemariti še 
same tehnologije pridelave krme, ki je 

bistvenega pomena, saj lahko z napačno 
tehniko pridelave krme bistveno poslabšamo 
njeno rudninsko vrednost. Vse te zakonitosti so 
značilne za vsako kmetijo posebej in zato 
ustrezna oskrba živali predstavlja poseben izziv 
za rejca.

POmANJKANJE RUDNINSKIH SNOVI V 
ObROKU VODI V ZmANJŠANO JEŠČNOST
Na ješčnost živali vpliva tudi količina rudninskih 
snovi v obroku: pri njihovem pomanjkanju 
živali pojedo manj krme kot so je sposobne 
zaužiti in s tem dobijo premalo energije in 
beljakovin za pokrivanje lastnih potreb in 
proizvodnjo mleka. Ker se zaradi pomanjkanja 
rudnin vampovi mikrobi ne morejo optimalno 
razmnoževati in opravljati svoje funkcije – 
prebave, imajo te živali obenem zmanjšano 
prebavljivost že tako zmanjšane količine 
zaužite krme in tako se tudi te hranljive snovi v 
telesu slabše izkoriščajo, kar spet privede do 
zmanjšane prireje in mlečnosti. Rudninske 
zahteve krav so v največji meri odvisne od 
njihove proizvodnosti in molznica mora 
kontinuirano, torej vsakodnevno dobivati 
zadostne količine rudnin v obroku, da lahko 
tvori telesne rezerve v tkivih in organih.

ODLOČITEV O UPORAbI mVD
Pomen dodajanja rudninskih snovi v prehrano 
so spoznali že pred časom, kajti kakor so 
ugotovili in poročali, mineralno vitaminski 
dodatki izboljšajo ješčnost, proizvodnjo mleka 

in ugodno vplivajo na zdravstveno stanje krav. 
Z navedbo dejstva, da z mineralno izravnavo 
obroka rejec lahko dvigne mlečnost za 25 %, 
puščam vsakemu posamezniku odprto 
vprašanje o smiselnosti uporabe MVD v lastni 
reji.

mINERALNO VITAmINSKE mEŠANICE 
KRAVImIN®
V asortimanu izdelkov Leka Veterine imamo 
mineralno vitaminske mešanice Kravimin®, ki 
vse vsebujejo selen v obliki L-selenometionina, 
ki je v takšni obliki najbolje izkoristljiv za živali. 
Izbirate lahko med osnovnimi mešanicami 
Kravimin®, ki so prilagojene za različne potrebe 
živali in nekaterimi specialnimi dopolnilnimi 
krmnimi mešanicami Kravimin®, ki ciljano 
podpirajo reševanje izzivov v reji molznic. Rejci 
krav molznic se namreč v času reje spopadajo 
z različnimi izzivi in zapleti, ki lahko vplivajo na 
proizvodne parametre reje. Lahko gre za 
posamezne živali v reji ali celotno čredo, lahko 
pa za čisto tehnološki izziv, kako si najbolje 
poenostaviti vsakodnevno skrb za 
gospodarno prirejo. Za reševanje bolj ali manj 
zahtevnih izzivov smo tako pripravili specialne 
izdelke, ki spodbujajo reševanje posameznih 
situacij.

Larisa Lara Kolarič dr. vet. med.
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ZEmLJE IN SUbSTRATI ZA PRESAJANJE
Prihaja čas sajenja in večina izmed nas zopet ugiba kakšno zemljo ali substrat izbrati to sezono. Marsikdo si zemljo 
pripravi sam, iz svojega komposta, z dodatkom težke zemlje in šote, nekateri sadijo v čisto vrtno zemljo, spet drugi v 
komposte, tretji v kupljene rastne mešanice in še mnogo podobnih primerov bi lahko naštel. Če pogledamo osnove, 
govorimo o substratih in zemljah. Substrati  so mešanice različnih komponent kot so bela in črna šota, kompost, lesna 
vlakna, perlit, vermikulit, plovec, lava, mleto lubje, kremenov pesek in podobni materiali. Substrate uporabljamo za 
sajenje v korita, lonce, posode, obešanke, zelene strehe in stene in v druge omejene površine. Zemlje so običajno v 
gredicah, rastlinjakih, toplih gredah in drugih zunanjih zasajenih površinah in so načeloma mineralne osnove, ki je 
lahko v raznih kombinacijah ilovnate, glinene, meljaste in peščene teksture. 

Poznamo več vrst substratov, kar pa na žalost 
kupci ne razločijo in po večini tudi ni napisano 
na embalaži. Zaradi tega so tudi razlike v ceni in 
posledično v kakovosti in količini pridelka ali v 
razrasti in cvetenju okrasnih rastlin. 
Osnovni substrati, ki izhajajo iz intenzivnega 
vrtnarstva so belo šotni substrati. Narejeni so iz 
60 do 100 % bele šote, fine do srednje fine 
frakcije z dodatkom startnih hranil, do 50 kg 
gline na kubični meter in nekaj dolomita. Včasih 
jim dodajajo do 40 % črne šote ali 
komunalnega komposta, da izboljšajo vodno in 
puferno kapaciteto. Ti substrati so lahki, na 
prostem jih odnaša dež in veter in v enem letu 
preperijo do 50 % volumna. 
Bolj težki in kakovostni so substrati iz 
kakovostne črne šote, ki zadržujejo več vode in 
dalj časa. Zadrževanje hranil je dosti boljše, 
vsebujejo pa tudi veliko huminskih kislin, ki so 
esencialne za dobro rast rastlin. Črni šoti 
dodajajo do 30 % bele šote, glino, perlit, 

kremenov pesek, plovec in razne dodatke za 
zračnost in drenažo, ki zna biti problem v 
deževnem vremenu in v slabo dreniranih 
posodah. 
Naslednji tip substratov so komunalni komposti 
in zeleni komposti, katerim primešajo do 30 % 
bele šote, da znižajo kislost in povečajo vpojnost 
in strukturo substrata. Po večini so to nizko 
cenovni substrati, ki se prodajajo v lepi embalaži. 
Rast v njih je po navadi zelo neenakomerna in 
počasna zaradi pomanjkanja hranil, ki jih 
porabijo bakterije za predelavo celuloze v 
substratu in zaradi slabe in nestabilne strukture. 
Sledijo lesni substrati, ki jih pridobivajo z 
ekstruzijo ali razvlaknenjem lesa in mletjem 
lubja, ki ga kratkotrajno kompostirajo. Ti substrati 
so namenjeni uporabi za mulčenje in saditve na 
prostem, trgovci pa jih na veliko prodajajo kot 
zemljo za rože. 
Kakovostni substrati so profesionalni, vrtnarski, ki 
jih uporabljajo vrtnarji, vendar za sajenje na 

sončnih legah izbirajte takšne z dosti gline, to je 
vsaj 50 kilogramov na kubični meter. 
Dobri dodatki so tudi zeoliti, plovci, diatomejske 
gline, lave in podobni visoko porozni materiali. Ti 
substrati so sestavljeni iz bele in črne šote z 
dodatkom gline, dolomitne moke, startnega 
gnojila in raznih dodatkov za zračnost in 
zadrževanje vode. Imajo točno določeno in 
stabilno strukturo. Cenovno so nekoliko dražji, 
vendar dokaj zagotovo nudijo uspeh pri vzgoji 
rastlin. 
Čisto posebni pa so mineralni substrati, ki so 
sestavljeni iz raznih vulkanskih in glinenih 
ekspandiranih mineralov in so namenjeni za 
dolgotrajno uporabo kot so zelene strehe, 
zelene stene, cvetlična korita s trajnimi 
zasaditvami na prostem, zelena parkirišča, 
drevoredi, krožišča, stepski nasadi, skalnjaki in 
podobno. Mineralne substrate lahko 
uporabimo tudi za izboljšanje prej naštetih 
organskih substratov. 

Kadar uporabljamo substrate moramo 
upoštevati nekaj pravil :
• Potrebno je redno zmerno zalivanje: po 

substratu, v vodno rezervo, tudi večkrat 
dnevno po potrebi. 

• Redno gnojenje s kakovostnimi gnojili. Ne 
uporabljajte poceni in konvencionalnih 
kmetijskih gnojil. Samo kakovostna gnojila 
nudijo rastlinam vsa potrebna in dostopna 
hranila. Šotnim in lesnim substratom brez 
zadostne gline ali zeolitov primanjkuje 
železa, kalcija in magnezija in bodo rastline 
klorotične, zato jih zadosti in pravilno 
gnojite.

• Pri gojenju plodovk dodajajte kalcijeva 
gnojila.

• Šotne, kompostne in lesne substrate za 
balkonske zasaditve uporabljamo samo 
eno sezono. Kakovostne substrate po 
sezoni stresite na kompostni kup, kjer se 
bodo mineralni dodatki ponovno 
uporabili v pridelanem in obogatenem 
kompostu.

• Kupljene substrate s kompostom vedno 
preglejte, da ne vsebujejo ličink hroščev, 
strun in drugih talnih škodljivcev, ki bodo 
napadli vaše rastline. Deževniki za zunanje 
saditve niso škodljivi, ampak koristni. V 
notranjih zasaditvah pa niso zaželeni.

• Za določene skupine rastlin kot na primer 
surfinije, milijon zvončke, fuksije, kupujte 
namenske substrate.

• Če substratu dodajate vrtno zemljo, 
krtinovko in podobno, jo prej dajte v 
pečico na 120 oC za dobro uro. S tem 
uničite škodljivce in patogene organizme.

Na slovenskem trgu lahko dobite vse tipe in 
kakovosti vrtnarskih in hobi substratov. Za malo 
denarja ne pričakujte vrhunskih rezultatov, ker 
ti niso možni. Večkrat se stranke pritožujejo, da 
so v vrečki dobili samo les in lubje namesto 
zemlje. Včasih se pritožujejo, da je namesto 
zemlje samo žaganje, kar je v bistvu bela šota, 
ki še ni namočena.  Skratka, tehnologija 
proizvodnje substratov je veliko bolj zahtevna 
kot izgleda na prvi pogled in ko se 
pogovarjamo o pridelavi hrane, je to še toliko 
bolj pomembno. 

Tudi če se vam vprašanje substrata ali zemlje 
zdi povsem brez pomena, se vseeno vprašajte 
na kakšnih osnovah pridelujemo zelenjavo  in 
kako to lahko vpliva na naše zdravje, še posebej 
pa na zdravje otrok.

Tomaž Čufer - Humko d.o.o.
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POmAGAJmO OPRAŠEVALCEm Z mEDONOSNImI RASTLINAmI
Leto 2019 je bilo posvečeno čebelam in medu. Da se vse izrečene besede ne bi izgubile z novim koledarskim letom, 
nadaljujmo kar je bilo rečeno in zastavljeno lani. Opraševalci so zaradi sprememb v okolju vedno bolj ogroženi, zato 
moramo ukrepati in tako ustaviti njihovo izginjanje. Izpostavljeni so vplivom človeške civilizacije, tehnološkega 
napredka, izkoriščanja naravnih virov, globalizaciji in podnebnim spremembam. Najpogostejši vzroki za propad 
čebeljih družin so intenzifikacija kmetijstva, uporaba pesticidov, bolezni, pomanjkanje hrane in zmanjševanje 
prehrambene pestrosti.

Med divjimi opraševalci so najpomembnejše 
čmrlji in čebele samotarke, oprašujejo pa tudi 
nekatere druge žuželke, kot so muhe 
trepetavke, metulji in nekateri hrošči. Glede na 
predvidene podnebne spremembe se 
pričakuje, da bo v Evropi do leta 2100 lahko 
skoraj polovica vrst čmrljev izgubila 50–80 % 
sedanjega območja razširjenosti. Dejavniki 
ogrožanja so v veliki meri podobni kot v 
primeru medonosne čebele, vendar so 
pomembne razlike. Ker divji opraševalci živijo 
prosto v naravi, jih nihče ne hrani, zdravi ali 
ukrepa ob zastrupitvah. V nasprotju z 
medonosno čebelo, ki gnezdi v panjih, divjim 
opraševalcem primanjkuje mest za gnezdenje.

Kaj lahko prispeva vsak posameznik k 
dolgoročni rešitvi: 
• zasaditev javnih površin z avtohtonimi 

medonosnimi rastlinami,
• varovanje, ustvarjanje in restavracija 

polnaravnih habitatov, kot so vrstno 
bogata travišča, cvetoči pasovi, mejice, 
omejki, cvetoča posamična drevesa in 
grmičevja,

• vzpostavitev ali obnova visokodebelnih 
travniških sadovnjakov z zasaditvijo 
medonosnega sadnega drevja (jablana, 
hruška, češnja, sliva, pravi kostanj …),

• ekstenzivno gospodarjenje na travinju 
(ohranjanje medečih rastlin v travni ruši),

• odprava zaraščenih površin, ki bi jih potem 
zasejali z mešanicami semen avtohtonih 
vrst trav in cvetnic. 

Na zelenjavnih vrtovih posadite rastline za 
zeleno gnojenje, ki bodo poleg zaloge dušika v 
zemlji, nudile čebelam jesensko pašo. V 
prejšnjih člankih sem že omenila nevarnost 
sajenja tujerodnih okrasnih rastlin v naših 
vrtovih, ki se prekomerno razrastejo, razmnožijo, 
potem pa jih zavržemo v gozd, kjer se brez 
konkurence razširijo in vzamejo prostor 
avtohtonim rastlinam. V Sloveniji je okoli 70 
tujerodnih rastlin, ki jih že obravnavamo kot 
invazivne. Poleg teh pa je še več tujerodnih 
rastlin, ki so sicer šele v zgodnji fazi širjenja, a na 

manjših območjih že povzročajo okoljsko 
škodo. Med njimi je kar nekaj vrst, ki cvetijo 
pozno poleti in v zgodnji jeseni. Ker je v tistem 
obdobju manj cvetočih domorodnih 
medonosnih rastlin, ne preseneča, da jih 
obiskujejo žuželke. Vendar pa se v tem skriva 
tudi past – čebelam nudijo obilico hrane, ki pa 
je enolična. Ker nektar in pelod različnih 
rastlinskih vrst vsebuje različne hranilne snovi, 
lahko paša čebel na zgolj eni rastlinski vrsti vodi 
v pomanjkanje ključnih snovi. Še večji problem 
pa je, da so invazivne tujerodne rastline zelo 
številčne, vendar cvetijo le približno dva 
meseca na leto.

Naj omenim tukaj le en primer, ki občutno 
škoduje kakovosti medu. Konec prejšnjega 
stoletja se je k nam iz Italije razširil raznozobi 
grint, predvsem na Obali ter na Krasu. Vsi grinti, 
vsebujejo pirolizidne alkaloide, organske snovi, 
ki so za živali strupene, rastlinam pa služijo kot 
obramba pred rastlinojedi. Pirolizidni alkaloidi iz 
medovite rastline prehajajo tudi v med. Čeprav 
je vsebnost alkaloidov večinoma majhna, lahko 
pri dolgotrajni uporabi medu, vodijo v razvoj 
bolezni.

Zaradi zmanjševanja biotske pestrosti in s tem 
manjšega števila domorodnih cvetočih rastlin 
je vse več pobud za sajenje medovitih rastlin. A 
te bodo čebelam v dolgoročno pomoč le, če 
bomo medovite rastline izbirali premišljeno in 
se izogibali invazivnim ali potencialno 
invazivnim tujerodnim vrstam. V okviru 
projekta LIFE ARTEMIS so oblikovali opozorilni 
seznam ter opazovalni seznam tujerodnih vrst 
v gozdovih. Njihove opise najdete na spletni 
strain www.tujerodne-vrste.info. Na seznamih 
boste na primer našli pavlovnijo, 
severnoameriške astre, žlezavo nedotiko, 
navadno amorfo in še nekatere druge 
tujerodne rastline, ki jih čebele sicer rade 
obiskujejo, a je verjetno, da bodo zaradi 
invazivnosti osiromašile pestrost domorodnih 
rastlin. Po drugi strani pa je tudi med 
tujerodnimi medonosnimi rastlinami nekaj 
vrst, ki se ne širijo v naravno okolje, na primer 
ameriški slamnik, facelija, ajda. V nobenem 
primeru ne smemo tujerodnih medonosnih 
rastlin saditi v naravno okolje, saj je 
naseljevanje tujerodnih vrst v Sloveniji 
prepovedano. Izvede se lahko le z 
dovoljenjem pristojnega ministrstva, če se v 
postopku presoje tveganja za naravo ugotovi, 
da naselitev ne bo imela škodljivih vplivov na 
naravo.

Ne samo trajnice, tudi grmičevje in drevesa so 
pomembne medonosne rastline. Tudi njih 
lahko uvrstite v vaš vrt. In kot sem že omenila, 
niso samo tujerodne rastline lepe in primerne 
za okrasne vrtove. Naša flora je bogata in lepa, 

le pogledati jo je treba in uživati v vsej njeni 
lepoti. Če imate velik ali manjši vrt, vedno lahko 
najdete kotiček trate, ki jo boste pustili 
nepokošeno in na tem koščku boste imeli 
najlepšo gredico, ki jo bodo vesele vse žuželke

Kot zanimivost lahko omenim, da je na voljo 
tudi Henrijeva lipa, (Tilia henryana), ki cveti v 
avgustu in nudi bogat vir hrane pozno poleti, 
torej v času, ko so naši travniki pokošeni, 
izčrpani zaradi suše, večina grmovnic in dreves 
pa je že odcvetela. Če bomo ravnali 
odgovorno in izbrali vrste, ki bodo v dobrobit 
čebelam in drugim domorodnim vrstam, 
bomo storili veliko dobrega za naravo. Več 
podatkov o medonosnih rastlinah dobite na 
spletu :
https://www.worldbeeday.org/si/ali-ste-
vedeli/85-medovite-rastline-so-izjemno-
pomembne-za-obstoj-cebel.html.

Pa še malenkost, ki jo lahko naredite za čebele, 
pa ne samo za njih, tudi ptice bodo vesele, če 
jim postavite manjši napajalnik. Čebele so 
namreč odvisne od vodnih virov na lokaciji 
čebelnjaka in raje izberejo tiste, ki so 
čebelnjaku bližje, v primeru pomanjkanja teh 
pa vodo prinašajo tudi iz do 2 km oddaljenih 
virov. Ob pomanjkanju virov čiste, neoporečne 
vode začnejo izkoriščati neustrezne vire, kot so 
mlakuže, odplake, gnojišča, voda, onesnažena 
z ostanki iz industrije ali kmetijstva ter voda, ki
vsebuje ostanke pesticidov. Voda iz takšnih 
virov lahko poleg škodljivih mikroorganizmov 
vsebuje tudi ostanke čebelam nevarnih snovi.

Vir:
• revija Slovenski čebelar, letnik 2017-2019

Suzana Škofic, univ.dipl.inž.kraj.arh.
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Polonca
kuha

za Vas

VegetArIjanski ALI Veganski burger
Recept za

PRIPRAVA:

Fižol po navodilih skuhamo in ga ohladimo. 

Na kuhinjskem multipraktiku pripravimo 

nastavek za mletje mesa (najdrobnejšo 

klino). Nanjo zmeljemo hladen 

fižol/čičeriko, bučna in sončnična semena 

ter korenje. V maso dodamo še začimbe in 

jajce. Vse skupaj dobro premešamo v gosto 

zmes, ki jo potem po želji oblikujemo. 

Pomažemo z razžvrkljanim jajcem ter 

potopimo v posip iz bučnih semen. Če 

želimo klasičen burger, posipa ne 

uporabimo. Klasični burger popečemo na 

olivnem olju, burger z bučnimi semeni pa 

ocvremo v naravnem olju (sončničnem, olju 

iz koruznih kalčkov...).

Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o.

Avtor recepta: Marija Mehle

tradicija že od 
leta 1961

www.polonca.eu

Dober tek!

SESTAVINE: 

- fižol Češnjevec Polonca (0,25 dag)

- čičerika kot nadomestilo za jajce (1 konzerva)

- bučna semena Polonca (1 pest za maso in 3 pesti za posip)

- sončnična semena (1 pest)

- veliko rumeno korenje

- 2 jajci za maso + 1 jajce za mazanje burgerja (preden ga 

bomo posuli z bučnimi semeni), za vegane namesto jajca 

uporabimo gosto tekočino od čičerike, zrnje pa lahko 

kombiniramo s fižolom

- začimbe (muškatni orešček, sesekljan peteršilj, 2 stroka 

česna, 1 velika prepražena čebula, kajenski poper, sol, 2 mali 

žlički domače vegete, 2 žlici olivnega 

olja).



NOVI JOHN DEERE 6m – PRAVA REŠITEV ZA VSA OPRAVILA
Traktorji serije 6M so zasnovani in izdelani tako, da se z odliko izkažejo kjerkoli in pri vseh vrstah opravil. Ustrezni 
so tako za lahko ali težko oranje, oskrbo kulturnih rastlin in pašnikov z uporabo kardanske gredi, kot tudi za 
posebne vrste kmetijstva ali za delo z nakladalnikom. Poleg tega pa zagotavljajo preprost prevoz na cesti. 
Z novimi posodobitvami in nadgradnjami je nova serija 6M še močnejša, še bolj vsestranska in preprosta za 
uporabo ter vzdrževanje, zaradi česar je privlačnejša tudi za izvajalce kmetijskih opravil.

V začetku letošnjega leta je bila predstavljena 
prenovljena serija traktorjev 6M. Moč sega od 
90 km do 195 km.

Na voljo bo 10 različnih modelov. Za slovenski 
trg so najzanimivejši manjši modeli iz te serije, ki 
jih poganja motor s štirimi cilindri. Modeli 
6090M, 6100M, 6110M in 6120M sedaj 
nadomeščajo serijo 6 MC/RC. Imajo spuščen 
pokrov motorja, kar omogoča vrhunsko 
preglednost pri delu s čelnim nakladalnikom, 
poleg tega pa so zelo okretni, kar je zopet 
prednost pri delu na dvorišču.

Večja brata iz iste serije sta modela 6130M in 
6140M. Zelo sta podobna že obstoječi seriji, 
vendar imata prav tako kot ostali traktorji nove 

serije 6M prenovljeno kabino. Na njej se opazno 
vidi nova razporeditev delovnih luči, strešno 
okno za pogled na nakladalnik in ostala bogata 
oprema, ki je bila poprej mogoča le pri traktorjih 
višjega ranga.

Vsi traktorji v seriji so še vedno grajeni na klasični 
John Deere šasiji. Modeli s štiricilindrskim 
motorjem imajo tudi dodatno moč IPM 20KM 
pri delu s kardansko gredjo in transportu. To 
pomeni, da je sedaj najmočnejši model s štirimi 
cilindri močan 160KM.

Na voljo bodo različni menjalniki, poznani že iz 
predhodne serije: PowerQuad, AutoQuad in 
CommandQuad. Zadnja dva imata tudi 
možnost ECO-shift, ki omogoča višje hitrosti 
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Na voljo sta dve velikosti hidravličnih črpalk z 
različnim pretokom-PFC proizvaja maksimalni 
pretok 114 l/min, kadarkoli obremenjenost 
sistema to zahteva. Na voljo je prav tako 
podoben PC s pretokom 80 l/min za manj 
zahtevna opravila. Hidravlični sistem serije 6M 
ima do 4 izbrane hidravlične ventile za 
upravljanje zadnjih priključkov ter vgrajenega 
sprednjega priklopa. 

Za še večje udobje, zmanjšanje utrujenosti in 
stresa bo poskrbelo vzmetenje prednje preme 
– TLS. Samodejno se prilagodi spreminjajoči se 
obremenitvi in ugrezanju. To vzmetenje deluje 
z do 7% višjo silo na tla kot toga os in tako 
zagotavlja optimalno trenje in učinkovitost pri 
delu na polju.

Mehansko vzmetenje kabine MCS ne 
potrebuje vzdrževanja, voznika pa zaščiti pred 
tresljaji in tako zagotavlja večjo sproščenost pri 
delu. 

Kot vsestranski stroj je traktor serije 6M 
nepogrešljiv člen voznega parka vsakega 
resnega izvajalca. Poleg vseh že navedenih 
izjemnih lastnosti je traktor opremljen za 
upravljanje in nadzor voznega parka, tako da 
boste vedno imeli popoln pregled in nadzor 
nad svojimi stroji.

ZAGOTOVLJENA ZANESLJIVOST. mINImALNO 
VZDRŽEVANJE. TO JE KAKOVOST JOHN DEERE.

do 36 mesecev 0,49%, 
48 mesecev 1,49% obresti 

Kakovost in zanesljivost na dosegu roke!SERIJA 6M 
(150 do 195KM)

             pRednOSTI:

8

AKcijsKi MOdEL 2020

6130M
John Deere

do 36 mesecev 0,49%, 
48 mesecev 1,49% obresti 

Model

Število KM

6130M

150 KM

6140M

160 KM

6145M

165 KM

6155M

155 KM

6175M

175 KM

6195M

195 KM

Število valjev 4 4 4 6 6 6

Originalni 4 in 6 valjni motor JOHN DEERE 
prostornine 4,5 l in 6,8 l

Prenovljena kabina z več steklene površine in 
brez armaturne plošče s kombinacijo 
znižanega pokrova motorja omogoča večji 
pregled na zunanjost. Ponoči pa poskrbi za 
odlično 360° osvetljenost, opcijsko je na voljo 
tudi LED osvetlitev. 
Opcijsko bo traktor lahko opremljen tudi z 
integrirano konzolo za upravljanje traktorja v 
rokonaslon sedeža – CommandArm. Z njim 
upravljamo menjalnik hidravliko ter elektronske 
hidravlične ventile. Traktor se izpopolnjuje z 
novim prikazovalnikom na A-Stebru (desnem 
stebričku), ki je zamenjal armaturno ploščo 
pred volanom.

(40 km/h) z znižanimi obrati motorja (1750 
min-1), kar zmanjša porabo goriva in emisij do 
23 %.

Celostni okvir John Deere predstavlja trdno 
zaščito, ki absorbira obremenitve in tresljaje 
koles, težkih priključkov ali sprednjega 
nakladalnika. 

Sebastian Kostrevec, prodaja kmetijske mehanizacije

Gal Selak, prodaja kmetijske mehanizacije
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ENOSTAVNO KRAmER
Kramer je podjetje z dolgoletno tradicijo znano po celem svetu. V tem 
prispevku za izbiro primernega modela sledi krajša razlaga oznak strojev. 
Podjetje je najbolj prepoznavno po dvoriščnih nakladalnikih KRAMER 
LADER  (model  KL), v prevodu Kramer nakladalec. 

Nakladalci imajo spredaj nameščeno 
nakladalno roko, v sredini kabino in zadaj 
motor za razporeditev teže in močnejši dvig.  
Zapis številke na motorju, npr. 31.5 pomeni 3,1 
t dviga spodaj. Številka 5  oziroma 8  za piko pa 
pomeni nivo  opreme.  Večja je številka, več je 
opreme. Če je na koncu modela še oznaka 
˝T˝pomeni, da ima nakladalec teleskopsko roko 
(npr.: KL 35.8T).

Oznaka KT na teleskopskih modelih pomeni 
KRAMER TELESKOP. To so klasični teleskopski 
nakladalniki s stransko nameščenim motorjem, 
sredinsko nameščeno teleskopsko roko in 
kabino na levi. Pri teh modelih pa oznaka npr. 
407 pomeni 4,0 t dviga spodaj in maksimalni 

dvig v višino 7 m. Najbolj kompakten je model 
276, saj je visok in širok samo 2 m. Ostali 
modeli do 407 so večji. Največji stroji od 
modela 447 so primernejši za večje kmetije ali 
industrijske obrate. Imajo večjo kabino in 
možnost hidrostatičnega menjalnika 
ecospeed PRO, ki omogoča hitrost 40 km/h pri 
znižanih vrtljajih motorja.

Kot že omenjeno je pri vseh modelih možnost 
bogate opreme kot so klima, reverzibilen 
ventilator  hladilnika motorja, različni priklopi in 
homologacija za cestno uporabo stroja. Več o 
tem pa v naslednji izdaji novic. 
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo 
v naših Sloginih poslovalnicah.

Zaklenjena dobrota.

Ugodnosti za naročila do 15. aprila

Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o.

PRENOVA TRGOVINE 
KTC SLOGA ŠENČUR

Kmetijsko tehnični center Sloga Šenčur smo v mesecu februarju 
popolnoma prenovili. Razširili smo že tako pestro ponudbo rezervnih 
delov. Sedaj so pri nas na voljo rezervni deli za vse znamke traktorjev in 
tudi priključkov. V ponudbo smo poleg rezervnih delov za trosilce 
hlevskega gnoja dodali tudi opremo za cisterne za gnojevko: od 
sesalnih cevi in tesnil, do priključnih spojk in delov za vakuumske 
črpalke  po zelo ugodnih cenah. Novost v trgovini pa je ročno orodje 
znamke John Deere- orodje za profesionalno uporabo. Le to se lahko 
pohvali z doživljenjsko garancijo, ki pa zelo veliko pove tudi o njegovi 
kvaliteti. Prav tako imamo še bolj razširjeno ponudbo svetil in električne 
opreme za traktorje in priključke: od delovnih, rotacijskih, zadnjih in 
pozicijskih svetil. Razširili smo ponudbo olj in sprejev. Na voljo imamo 
tudi aditiv Adblue in olje Ambra za vse traktorje New Holland. Smo 
uradni zastopnik in serviser gozdarskega programa Stihl. Nudimo servis 
in rezervne dele za vse naprave Stihl. Tudi hlevske opreme in opreme za 
pašništvo ne manjka. V ponudbo smo dodali podložne gume za 
govedo v ploščah. Kupec lahko dobi ploščo v poljubni dimenziji, brez 
kakršnega koli rezanja- ravno tolikšno dolžino, kot jo potrebuje za  
ležišče v hlevu. Vsa guma je zelo kvalitetna in trpežna. Prav tako imamo 
v ponudbi silažne folije in podfolije za silose, zaščitne mreže in silažne 
vreče. Na voljo pa je tudi program folij in mrež za baliranje. Že sedaj 
zbiramo predsezonska naročila po akcijskih cenah.

Skratka, naš prodajni spekter je zelo širok. Z bogato izbiro in strokovnim 
svetovanjem lahko ustrežemo željam vsakega kupca.

VLJUDNO VABLJENI V KTC SLOGA ŠENČUR.

Larisa Lara Kolarič dr. vet.med.

Miha Rogelj, vodja poslovalnice KTC SLOGA Šenčur Gal Selak, prodaja kmetijske mehanizacije



Marjan Cuderman, mag.inž.hort.

pRenOSne naFTne 
čRpalke FORTIS
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Novost v našem prodajnem asortimentu so 

prenosne naftne črpalke znamke FORTIS. Poljski 

produkt, ki se lahko pohvali s karakteristikami 

kot so:

• PIUSI električni motor s pretokom do 50 L / 

minuto,

• PIUSI avtomatsko ročico s števcem, ki 

prikazuje iztočene litre, 

• dolžino cevi 6 metrov,

• pokrovom s ključavnico za zaščito 

rezervoarja pred krajo ali fizičnimi 

poškodbami,

• na izbiro so različne velikosti rezervoarjev.

nič več 20 litrskih kantic in prelivanja. Na voljo 

so tudi manjši tanki na kolesih s kapaciteto 120 

litrov, za nafto ali AD BLUE po ugodnih cenah.

nOvO

Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o.
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KTC SLOGA Šenčur, Kranjska cesta 35, 4208 Šenčur
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DVORIŠČNI NAKLADALCI KRAMER 
IN TRAKTORJI JOHN DEERE

ORIG
INA
LNI

OKRASNA 
TRAVA 
POHODNA
• MEŠANICA HITRO 

RASTOČIH OKRASNIH 
TRAV ZA DOM

• PRIMERNA ZA VSE 
KLIMATSKE RAZMERE 
IN TIPE TAL 

• ODPORNA NA 
TEPTANJE

Žagarska ulica 33, 1291 Škofljica 
Tel: 01 5340574, fax:015682155 
e-mail: seme@planta-prelesje.si 

www.planta-prelesje.si

TRAVNA 
MEŠANICA 
Z/BREZ 
DETELJE
• PRIMERNA TAKO ZA 

SENO KOT SVEŽO 
KRMO

• TRPEŽNA NA SUŠO 
IN NIZKE 
TEMPERATURE

TOP 

IZBIRA

VRTNI, KOMUNALNI IN 
PARKOVNI PROGRAM

Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o.

• Vrtne kosilnice
• Vrtni traktorji
• Parkovne kosilnice
• Golf program
• Komunalni traktorji
• Specialna vozila
• John Deere priključki
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Obiščite nas v naših poslovalnicah po Sloveniji:

kvC SlOGa kranj, Šuceva ulica 27, tel.: 04 20 14 960
kTC SlOGa Beltinci, Gregorčičeva 2b, tel.: 02 53 52 350
kT SlOGa šikole, Šikole 25a, tel.: 02 79 53 065
kT SlOGa lovrenc na dravskem polju 8, tel.: 02 79 53 055
kT SlOGa dolnji Slaveči, Dolnji Slaveči 54a, tel.: 02 55 18 790
kTC SlOGa šenčur, Kranjska cesta 29, tel.: 04 25 19 760
kTC SlOGa novo mesto, Sevno 11, tel.: 051 377 765
kTC SlOGa Brežice, Črnc 67, tel.: 070 327 445
kC SlOGa puževci, Puževci 25a, tel.: 02 62 07 850

KGZ SLOGA Kranj, z.o.o. 

Šuceva 27, 4000 Kranj  
Tel: 04 20 14 950

Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o.

OdKup KMEtijsKih
izdELKOv 

OdKup živinE, žit
in KOruzE
prekmurje: rudi Kuhar, tel.: 031 783 479
štajerska: Miran Marinič, tel.: 031 572 616
Gorenjska: Marjan cuderman, tel.: 041 743 215

KOnKurEnčnE cEnE in
KrAtKi pLAčiLni rOKi

OdKup LEsA
Marjan perčič , tel.: 031 648 016

OdKup zELEnjAvE
in sAdjA
Marija Mehle, tel.: 031 327 786

a
aPrimorska

a

Gorenjska

Ljubljana

aNotranjska
a

Dolenjska

Ko
ro

šk
a

a aŠtajerska

Prekm
urje

KGZ SLOGA KRANJ KTC Šenčur

KTC brežice

KT Šikole KT Lovrenc

KTC beltinci

KVC Slogin vrt

KT Doljni Slaveči

KTC Novo mesto

KC Puževci

KMEtijsKO vrtnArsKi in tEhnični cEntri 

pO vsEj sLOvEniji.

vAš zAnEsLjivi
pArtnEr nA KMEtiji

OdKup MLEKA
sašo Georgievski, tel.: 041 836 577



Ponos slovenske zemlje in sonca

POLONCA
Ponos slovenske zemlje in sonca.

www.sloga.si
Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o.

Izdelke Polonca dobite v vseh 
Sloginih poslovalnicah ter 

bolje založenih živilskih trgovinah. 


