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visoke temperature še kar vztrajajo. Pa ne samo v naravi, temveč tudi pri 
našem poslovanju. Žetev žit je že končana, pridelovalci so večino pridelkov 
že prodali, saj nimajo dovolj skladišč, da bi žita sami skladiščili. Potrebujejo 
pa finance za preživetje, za tekoče stroške in za jesensko setev. Obljuba 
države, da bo odkupila vso slovensko pšenico, se ni uresničila. Zavod za 
blagovne rezerve je sicer že objavil vseevropski razpis, ključni kriterij pa je 
najnižja cena. Velik del slovenske pšenice je že prodan, tudi kupcem iz 
Evrope, tako da bomo v Sloveniji pekli kruh iz pšenice iz drugih držav. Taka 
odločitev vlade tako ne bo pripomogla k večji samooskrbi Slovenije. 

Naša zadruga je letos odkupila nekaj manj pšenice kot lansko leto zaradi 
teh negotovosti na trgu, pa tudi pridelki so bili manjši. Odkup ječmena je 
letos potekal nemoteno, za potrebe zadruge pa smo skladiščili količine do 
predvidene nove žetve.

Vročina in suša pa še kar vztrajata tudi na naših poljih. Živinorejci že 
zmanjšujejo stalež živali, na travinju bo najmanj en odkos manj, pridelki 
silažne koruze pa so lahko tudi do polovice manjši.

Prav tako so občutno manjši pridelki zelenjave in krompirja. Ves 
repromaterial, ki ga kmetovalci morajo vložiti v pridelavo, se je podražil od 
50 do tudi preko 200 % (gnojila), zdaj pa bodo zaradi suše pridelki še 
manjši in bodo odkupne cene težko pokrile vse stroške. Če želimo, da 
bomo tudi v prihodnje imeli kakovostno, doma pridelano hrano, moramo 
doseči vsaj take odkupne cene, ki bodo pokrile pridelovalne stroške, in 
čim krajšo pot od vil do vilic, do prodaje potrošniku.

Odkupne cene mleka že več mesecev zaostajajo za naraščanjem stroškov 
pridelave in ko bodo zaradi pomanjkanja krme kmetovalci primorani 
zmanjšati stalež živali, jih bo še več opustilo prirejo mleka.

Po zadnjih podatkih je škoda zaradi suše že presegla prag za razglasitev 
naravne nesreče. Pričakujemo, da bosta vlada in Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano tokrat ukrepala hitreje in sprožila interventni 
zakon o odpravi posledic suše, da bodo kmetovalcem zagotovili vsaj delno 
pomoč.

Naša zadruga je letošnje prvo polletje poslovala uspešno. Kljub vsem 
pretresom na trgu smo poslovanje fizično povečali za 3 %. Čisti prihodki 
od prodaje so bili 25 milijonov evrov, kar je za pet milijonov evrov več kot v 
enakem lanskem obdobju. 

Še naprej vam bomo zagotavljali ves repromaterial, ki ga potrebujete, ter 
odkupovali vse vaše pridelke in proizvode.

Letos ste ponovno vabljeni na Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA 
v Gornji Radgoni, kjer se predstavlja tudi naša zadruga s ponudbo strojev 
John Deere, Kramer, Kuhn, Sip in drugimi programi za oskrbo kmeta in 
kmetije. Organizirali bomo prevoz za naše člane, in sicer v sredo, 24. 8., ko 
bo dan slovenskih zadružnikov, in v četrtek, 25. 8., ko bo dan pridelovalcev 
zelenjave. O podrobnostih in prijavi vas še obvestimo. Vabljeni!

Predsednik zadruge

Janez Porenta

Nagovor 
predsednika
Spoštovani zadružniki, sodelavci in poslovni partnerji,

 VSE ZA VRTIČKARJE IN KMETOVALCE 

Slogin Slogin vrtvrt

POLONCA
Ponos slovenske zemlje in sonca.

Kolofon
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Spoštovani sodržavljani in sodržavljanke,

kmetje smo bili ustvarjeni/rojeni, in sicer pred milijoni let, berite od vekomaj, 

zato, da pridelujemo hrano za vse ljudi, za vse narode na vseh celinah. V 

starem svetu smo imeli kmetje spoštljivo vlogo in mesto v družbi, ki nam 

dotiče. Sedaj, v modernem svetu, pa se je to žal spremenilo, vendar kmetje 

nočemo sedaj imeti vloge dežurnega krivca za draginjo in za očitke bogatenja, 

ki nam ga pripisujejo razni špekulanti in skupine ljudi, ki na naš račun res ustvar-

jajo dobičke.

Najbolj pa nas boli to, da jim celo določeni državljani verjamejo in komentirajo 

potem zadeve, in sicer v stilu privilegija neumnih glav.

Že velikokrat smo svetovali Slovencem, naj sleDijo ProizvoDu, in sicer oD 

oDkuPne cene, ki jo Dobi kmet, Do cene na Polici, ki jo Plača, in viDeli boste, 

kDo ima največji Delež oD znoja PriDnih kmečkih rok.

V naši zadrugi smo zato staknili glave skupaj z našimi kmeti, s ciljem pridobiti 

boljše odkupne cene za kmeta, to je cene, ki bi vsaj pokrila proizvodne stroške 

kmeta, in odprli lastne kanale prodaje njihovih izdelkov, kot so:

• v naši trgovini v kvC kranj Deluje slogina šPajza,

• Potujoča trgovina, 

• sistem Drive in,

• največja sPletna tržnica v sloveniji – kmetija.net.

S tem dejanjem oziroma orodji želimo doseči, da naši kupci, berite Slovenci, 

plačajo naše zelo kakovostno blago po »pošteni ceni«, ki jo potem zmanjšano 

za minimalno maržo, in sicer samo za stroške naše zadruge, prenesemo v 

celoti na kmeta.

Na eni strani enačbe imamo tako manjšo ceno za kupca, berite za vse Slov-

ence, na drugi strani pa poizkusimo kmetu pokriti vsaj proizvodne stroške za 

proizvodnjo svojega blaga, kar je sedaj znan-

stvena fantastika pri teh cenah repromate-

riala. Kmetom seveda obljubljajo določene 

subvencije in pomoči, vendar je to vse premalo 

in pa zaradi birokratskega primeža žal tudi 

praviloma prepozno, tako da se naša zadruga 

vsak dan srečuje z napovedmi opustitve kme-

tovanja naših članov. To pa je že resen signal za 

alarm, vendar videti je, da je kmetijstvo res boj 

z mlini na veter.

Zaradi vseh teh dejstev dovolite naš apel, in 

sicer:

obiskujte in koristite naše kanale in metoDe 

ProDaje, ki so PreDstavljeni v naDaljevanju te 

kolumne, kajti s tem Dejanjem bomo 

PrisPevali tuDi vsak svoj Delež v mozaiku, Da 

Poizkusimo Pomagati našim kmetom, Da 

boDo lahko izPolnjevali svoje Poslanstvo, ki 

jim je bilo Dano v zibelko, in sicer ProizvoD-

nja hrane in s tem hranjenje Prebivalcev 

slovenije in širše.

zaupajte in sodelujte z naŠo 

zadruGo, ker v sloGi je moČ!

oD VIL DO VILIC
Z ZORNEGA KOTA NAŠE ZADRUGE 

Janez PerDih, izvršni Direktor

sloGine noviCe Jesen 2022
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SLOGINE PRODAJNE POTI

Dejstvo je, Da se bosta tako zaDruga kot traDicija zaDružništva na Slovenskem le z naPreDnimi iDejami in Povečanjem 
samooskrbe ohranili tuDi za nasleDnje roDove. Naša želja in cilj sta, Da bi na krožnikih naših zanamcev PrevlaDovala 
kakovostna slovenska hrana, ki jo bo na soseDnjem Polju PriDelal Domači kmet, zato stoPamo v korak s časom z razvojem 
lastnih blagovnih znamk (Slogina šPajza, Polonca), Digitalizacijo Poslovanja (Kmetija.net, sPletna trgovina) in mobilnostjo 
(Potujoča trgovina, sistem Drive in).

sloGina Špajza

Dva lesena kozolca, simbola slovenstva, vabita v SLOGINO ŠPAJZO, 

ki se nahaja v poslovalnici KVC Kranj. Na njunih policah najdete 

izključno slovenske, domače dobrote lokalnih dobaviteljev. Pov-

praševanje dobaviteljev, ki želijo v naši zadrugi tržiti svoje izdelke, iz 

dneva v dan raste, tako da je izbira res pestra. 

Kot zadruga v prvi vrsti podpiramo pridne roke naših kmetovalcev, 

ki nam v odkup ponujajo plod svojega trdega dela. Tako v Slogini 

špajzi posebno mesto pripada naši blagovni znamki POLONCA, pod 

okriljem katere so našli svoje mesto pridelki in izdelki naših kmetov 

in lokalnih dobaviteljev.

potujoČa trGovina

Naša SLOGINA POTUJOČA TRGOVINA po gorenjskih vaseh svoje 

kupce razveseljuje z domačimi lokalnimi dobrotami. V njej ponu-

jamo prehrambne in druge izdelke, ki jih najdete v naši Slogini 

špajzi: mlečne in mesne izdelke, sezonsko sadje in zelenjavo, 

mlevske izdelke, različne vrste vložnin, marmelad in medu, domače 

piškote in prigrizke, oziroma vse, kar se najde v »špajzi« vsake gos-

podinje. Vse dobrote so plod lokalnih kmetij, ki si prizadevajo 

končnemu kupcu ponuditi kakovostno domačo hrano. 

S
L
O

G
A

S
L
O
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sistem drive in 

Neposredni stik kupca s prodajalcem ni več potreben, kajti v 

sklopu spletne trgovine Kmetija.net smo vzpostavili brezstični 

DRIVE IN sistem nakupovanja iz vozila, ki bo povečal varnost 

naših strank in zaposlenih. Po oddanem naročilu v spletni 

trgovini Kmetija.net paket lahko prevzamete na sistemu drive 

in pred poslovalnico KVC Kranj. 

Pripeljete se, pozvonite in prodajalec vam bo do avta prinesel 

vaše naročilo. Povsem enostavno.

Naročilo oDDate na sPletni trgovini kmetija.net.

1 2 3

Prijazna ProDajalka vam Prinese naročen Paket in ga oDloži v vaše vozilo.

S
L
O
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E
N
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K

I
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U
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E
C

Ana Šifrer, svetovalka-PosPeševalka ProDaje

sloGine noviCe Jesen 2022

kmetija.net

V času epidemije so se spremenile nakupovalne navade in 

pričakovanja slovenskih potrošnikov, zato je nakup hrane prek 

spleta ključen pri zagotovitvi brezstičnega poslovanja, ki je 

posledica zaostritve razmer v svetu zaradi koronavirusa. Tako 

smo v KGZ Sloga združili naši prepoznavni znamki Polonca in 

Slogina špajza v največjo slovensko spletno tržnico – 

KMETIJA.NET (https://www.kmetija.net/sl/), ki je začela 

delovati z letošnjim letom. Na njej najdete vse izdelke, ki jih 

ponujamo v naši Slogini špajzi – sveže, domače, slovensko. 

Transportne poti so kratke, zato je pridelana hrana vedno 

sveža. Ker se število ponudnikov domačih proizvodov mesečno 

povečuje, spletno trgovino Kmetija.net sproti osvežujemo in 

dopolnjujemo. Naša spletna tržnica povezuje prebivalce Slov-

enije s kmeti in drugimi lokalnimi dobavitelji, seveda s pomočjo 

in z nadzorom naše zadruge. Domačim kupcem smo s tem pro-

jektom še bližje tako v naših poslovalnicah kot tudi prek spleta.

PriPeljete na Drive in Prostor PreD Poslo-

valnico KVC Kranj, Pozvonite ter 

sPoročite, Da ste Prišli Po Paket.

3
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AKTIVNO STARANJE 
DELOVNE SILE

Na razpisu pridobljena nepovratna sredstva v višini 28.500 EUR smo 

porabili za analizo stanja, pripravo strategije in izvedbo različnih izo-

braževanj s priznanimi zunanjimi izvajalci. Namen enoletnega 

projekta, ki smo ga zaključili s koncem junija, je bil krepitev kompe-

tenc in usposobljenosti zaposlenih, starejših od 50 let, s ciljem 

povečanja njihove delovne zavzetosti, izboljšanja zaposljivosti in 

podaljšanja delovne aktivnosti. 

Navedeni cilji so še posebej aktualni v trenutnem obdobju, ko se 

zaradi posledic epidemije in pregretega gospodarstva celotna Slo-

venija srečuje z velikimi izzivi na kadrovskem področju. Zaradi 

pomanjkanja ustreznih kandidatov za zaposlitev je kadrovsko stisko 

lažje kot z novimi zaposlitvami reševati z usposabljanjem obstoječih 

zaposlenih. Njihove dragocene delovne izkušnje smo razvijali in nad-

gradili na področju strokovnih, osebnih in medosebnih kompetenc, 

saj si želimo, da bi ostali z nami čim dlje, morda tudi po izpolnitvi 

pogojev za upokojitev. 

Začeli smo z usposabljanjem na področju digitalnih kompetenc 

zaposlenih, v okviru katerih so bila izvedena izobraževanja na 

področju uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij v 

delovnih procesih, izvedeni so bili osnovni in razširjeni tečaji pro-

gramov Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) ter 

uporabe internega informacijskega sistema Minerva. 

V zadnjem obdobju pa smo se posvetili osebnim in medosebnim 

kompetencam, predvsem splošnemu zadovoljstvu in dobremu 

počutju zaposlenih ter obvladovanju stresa in skrbi za zdravje na 

delovnem mestu. Stres je namreč na žalost postal neizogiben ses-

tavni del naših življenj, še posebej v službenem okolju. Na zdravje in 

dobro počutje zaposlenih v enaki meri vplivajo tudi življenjski slog, 

prehrana, spanec, drža, rekreacija in pravilna ureditev delovnega 

mesta. Zadnje tri delavnice projekta ASI 2021 so se dotaknile vseh 

teh področij, poudarek pa je bil na njihovi interaktivnosti in spodbu-

janju prenosa teorije v prakso. Prepoznali smo stres in njegove 

sprožilce, se naučili metod za omilitev negativnega stresa in spo-

znali tehnike za sproščanje, preprečitev nastanka bolezni in 

izgorelosti. Predstavljene so nam bile številne praktične tehnike, 

vaje in aktivnosti za raztezanje, telovadbo in sproščanje, ki jih lahko 

enostavno izvajamo tako na delovnem mestu kot tudi v vsakdanjem 

življenju.

Vlaganje v zdravje zaposlenih je pomembno, koristno in se dol-

goročno obrestuje vsakemu delodajalcu, saj se s tem preprečuje 

nastanek bolezni in poškodb, kar posledično pomeni povečanje 

produktivnosti in zmanjšanje bolniških odsotnosti. Uspešnost 

poslovanja zadruge je odvisna od ustrezne usposobljenosti in 

dobrega počutja vseh zaposlenih, saj ima vsak posameznik 

pomembno vlogo v tej sestavljanki. 

Želimo si, da bi starejši delavci, ki so bili vključeni v projekt ASI, in 

ostali zaposleni, ki so sodelovali na delavnicah, čim več pred-

stavljenega znanja tudi ponotranjili in prenesli v vsakdanjo prakso: 

se veliko gibali, zdravo prehranjevali, bili pozitivno miselno narav-

nani, izvajali sprostitvene tehnike, se razgibavali na delovnem 

mestu, pravilno sedeli na pisarniškem stolu, ustrezno dvigovali 

bremena, pazili na svoje oči, si med delom občasno privoščili aktivni 

odmor ...

Že z majhnimi dnevnimi navadami lahko vsak sam veliko naredi za 

svoje dobro psihofizično stanje, kar posledično vpliva na to, da se 

dobro počutimo, smo zadovoljni in zato tudi najbolj produktivno 

delamo v vseh obdobjih svojega življenja.

ZaDruga KGZ Sloga Kranj je v okviru Programa Celovita PoDPora PoDjetjem za aktivno staranje Delovne sile soDelovala na 
Javnem razPisu za PoDPoro PoDjetjem Pri PriPravi strategij za učinkovito uPravljanje starejših zaPoslenih in krePitvi njihovih 
komPetenc – ASI 2021. 

Sara Šavs, sPlošno kaDrovska služba

sloGine noviCe Jesen 2022
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kratko in aktualno …

iZOBRAŽEVANJE V PODJETJU lEK VETERINA

Konec maja nas je podjetje Lek Veterina iz Prekmurja povabilo 

na izobraževanje, kjer so nam podrobno predstavili izbor vseh 

njihovih izdelkov. Popeljali so nas tudi na ogled proizvodnih 

prostorov. 

Lek Veterina je manjše podjetje s sedežem v Lipovcih v bližini 

Beltincev (Prekmurje). Tam imajo proizvodni obrat, v katerem 

so zaposleni delavci z izkušnjami v proizvodnji, tehnologi in 

strokovnjaki na področju prehrane in zdravja živali. 

V podjetju Lek Veterina proizvajajo in prodajajo vitaminsko-mik-

romineralne predmešanice oz. premikse, mineralno-vitaminske 

dodatke, dopolnilne krmne mešanice in izdelke za boljše 

zdravje domačih živali. Ekipa Lek Veterine vam tudi svetuje na 

vaši kmetiji ali farmi in izračuna obrok, ki zagotavlja optimalno 

razmerje med zdravjem in proizvodnjo živali ter gospodarnost 

reje v sedanjih časih. Spremljajo trende in novosti na področju 

prehrane, zdravja in blaginje živali, katere so svetovali.

KGZ Sloga in podjetje Lek Veterina sodelujeta že od leta 2014. V naših 

poslovalnicah imamo široko ponudbo njihovih izdelkov: pripravke za 

krave molznice, sredstva za zaščito parkljev, razkuževanje prostorov, 

dodatke za gnojevko proti smradu, pripravke za oskrbo telet in 

zdravje živali, sredstva za zatiranje različnih vrst insektov in mrčesa, 

sredstva proti pregrevanju silaže … 

Od meseca maja dalje pa v naših poslovalnicah najdete tudi 

raznovrstno in kakovostno hrano za pse. 

Za vse informacije v zvezi z izdelki podjetja Lek Veterina se lahko 

obrnete na Slogine terenske svetovalce.

ŠPela Roblek Jelenc, svetovalka-PosPeševalka ProDaje

SPOMLADANSKI KMETIJSKO OBRTNI SEJEM KOMENDA

Letošnji Spomladanski kmetijsko obrtni sejem Komenda smo 

po daljši »sejemski koronapavzi« zopet obiskali predstavniki 

zadruge Sloga. Prestavili smo se na nov razstavni prostor, kjer 

smo na ogled postavili nakladalnike Kramer, traktorje za male 

in velike junake, vrtne traktorje in balirke John Deere, priključke 

Kuhn, vitle Tajfun ter črpalke in rezervoarje Fortis. Prikazali smo 

še naše super mikrobiološke pripravke podjetja Biofor System 

iz Srbije, poljščine Marton Genetics in izdelke naše blagovne 

znamke Polonca. Sejem je bil živ in lepo obiskan.

Alenka Drinovec, svetovalka-PosPeševalka ProDaje

SREČANJE ZADRUŽNIKOV IN KMETOV KGZ SLOGA V pUŽEVCIH

Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga je v sredo, 23. 3. 2022, 

organizirala srečanje zadružnikov, kmetov in simpatizerjev v 

Gostilni Šiplič v Puževcih. Na območju Pomurja se je na srečanju 

zbralo lepo število udeležencev. 

Uvodni govor je podal predsednik zadruge g. Janez Porenta, 

nato pa je svoj pogled na trenutno situacijo tako doma kot v 

svetu podal izvršni direktor zadruge mag. Janez Perdih. 

Poudaril je vpliv situacije s covidom-19 in vojne v Ukrajini na 

našo hrano oziroma celotno slovensko prehrambno verigo. 

V zadrugi se zavedamo odgovornosti, ki jo imamo do kmetov, 

zato naprošamo vse za povezano in aktivno sodelovanje z zad-

rugo tudi v prihodnje. Glede na izredno težke in nepredvidljive 

situacije na trgu kmetijskih pridelkov pa vam, kmetom, 

obljubljamo in dajemo obvezo, da bomo poskrbeli za nabavo 

repromateriala in odkupili pridelke po pošteni ceni, je še 

poudaril izvršni direktor. V nadaljevanju je vodja prodaje g. Martin 

Bohl predstavil delovanje zadruge z vsemi svojimi enotami, kjer velja 

načelo v »Slogi se vse dobi«. Nadaljevala sta ga. Marija Mehle, vodja 

odkupa zelenjave, in g. Andrej Žagar, vodja odkupa žit in ostalih 

pridelkov, ki sta prisotnim predstavila potek dela pri odkupu tako 

zelenjave kot žit in ostalih pridelkov. 

Sledila je predstavitev avstrijske AGRO zavarovalnice, ki ima pod-

ružnico v Sloveniji in s katero je KGZ Sloga sklenila kolektivno 

pogodbo za zavarovanje posevkov. Predstavitev je podal g. Jan Ber-

toncelj iz podjetja JB zavarovanje. 

Pomen produktov podjetja Biofor System iz Srbije je predstavil poslo-

vodja KTC Beltinci g. Andrej Serdt, ki je poudaril velik pomen takih 

produktov, posebej v času visokih cen mineralnih gnojil. Ob hrani in 

pijači smo srečanje zaključili v sproščenem pogovoru s prisotnimi 

udeleženci srečanja.

Jože Horvat, svetovalec-PosPeševalec ProDaje

sloGine noviCe Jesen 2022
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DNEVI ŽIT 2022

GaliCija

Tako kot vsako leto je tudi letos Kmetijski zavod Celje 

pripravil ogled žit na poskusnih poljih lastnika Antona 

Grobelnika iz Galicije. Dogodek se je odvijal na 

deževen 9. junij. Vreme je botrovalo tudi udeležbi, saj 

je bilo prisotnih bolj malo pridelovalcev celjske regije.

Na poskusih je bilo 18 sort ozimne pšenice in 11 sort 

ozimnega ječmena. Barve Marton Geneticsa so 

zastopale dve ozimni krušni sorti pšenice, Mv Ikva in 

Mv Nemere, ter izboljševalko Mv Karej. Setev pšenice 

je bila opravljena 20. 10. 2021 in kljub prvotni prizade-

tosti glede suše pridelek lepo kaže.  Ogled poskusov 

smo nadaljevali na drugi lokaciji z ječmeni, kjer je tudi 

prisoten ozimni ječmen semenarske hiše Marton 

Genetics Hanzi. Vidni so bili znaki minule toče. Tudi 

setev ozimnih ječmenov je bila opravljena 20. 10. 

2021, vendar je tu posebnost, saj ni bil uporabljen 

herbicid, ampak gosta setvena norma in dvojno 

česanje. Dež ni popustil, vendar smo nanj že skoraj 

pozabili, saj smo bili zatopljeni v splošno debato in v 

pričakovanju čim boljših rezultatov.

rakiČan, turniŠČe, predanovCi

Tudi v letošnjem letu so bili organizirani dnevi žit s 

strani kmetijskih inštitucij, katerih so se udeležili pred-

stavniki kmetijske stroke in pridelovalcev. Žal je 

slednjih na takih dogodkih le še za vzorec. Zakaj je 

temu tako, se morajo vprašati tisti, ki te dogodke 

organizirajo.

Poleg strokovnih predavanj so na teh dogodkih pred-

stavljeni tudi sortni poskusi posameznih semenarskih 

hiš. KGZ Sloga, kot partner in zastopnik semenarske 

hiše Marton Genetics z Madžarske, ima na teh poskus-

nih poljih tudi sorte žit, ki jih prodajamo našim 

kupcem. Po žetvi teh poskusov so pomembni rezultati 

posameznih sort, kar je tudi vodilo za uvrščanje le-teh 

v izbor ponudbe za naslednjo pridelovalno sezono.

V severovzhodnem delu Slovenije smo bili pred-

stavniki KGZ Sloga udeleženci treh takih dogodkov.

V sredo, 8. junija, je potekal dan pšenice v Rakičanu, ki 

je bil organiziran s strani Kmetijskega zavoda Murska 

Sobota, Biotehniške šole Rakičan in skupine Panvita. 

Po strokovnem delu predavanj bi sledila voden ogled 

in predstavitev sort žit posameznih semenarskih hiš, 

kar pa je zaradi premočenega terena odpadlo. Sorte 

posameznih žit so predstavljene na poskusnih poljih 

podjetja Panvita in Biotehniške šole Rakičan, tako da si 

jih mimoidoči zainteresirani pridelovalci lahko do 

spravila tudi ogledajo.

Naslednji dan smo se 

udeležili predavanja in 

ogleda poskusov s sortami 

žit v Turnišču pri Ptuju, ki ga 

organizirata Kmetijski zavod 

Maribor in Šolski center Ptuj, 

Šola za ekonomijo, turizem in 

kmetijstvo. Na poskusnem 

polju smo bili zastopani s 

petimi sortami žit, ki smo jih 

predstavili udeležencem 

srečanja, med katerimi smo 

prav tako pogrešali ciljno skupino – pridelovalce.

Zadnje srečanje je potekalo v Predanovcih na polju kmetije Borisa Poredoša, ki 

ga organizira Kmetijski zavod Murska Sobota oziroma njihov področni kmetijski 

svetovalec. Na pridelovalčevem polju je posejano več različnih sort žit 

posameznih semenarskih hiš. Tega dogodka se tradicionalno udeležuje večje 

število pridelovalcev iz bližnje in tudi daljne okolice. Po uvodnem nagovoru pred-

stavnikov Kmetijskega zavoda Maribor smo predstavniki posameznih 

semenarskih hiš predstavili sorte žit, ki so posejane na tem polju, in dodali še 

informacije, ki so pomembne za udeležence srečanja. Po žetvi sort, katere se 

vedno udeleži tudi nekaj kmetovalcev iz bližnje okolice, se rezultati javno 

objavijo. 

Mogoče je v takem načinu treba iskati možnosti za boljši obisk kmetovalcev na 

vseh organiziranih srečanjih, kjer bi lahko dobili koristne informacije za svoje 

kmetovanje.

Natalija Kotnik Gril, svetovalka-PosPeševalka ProDaje

Jože Horvat, svetovalec-PosPeševalec ProDaje 
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jablje in žabniCa

Na poskusnem polju žit Kmetijskega inštituta Slovenije v Jabljah so 

tudi letos sodelavci infrastrukturnega centra pripravili predstavitev. 

Pridelovalci žit so si lahko ogledali 78 makro poskusov na poskusnem 

polju. Na predstavitvi smo bili prisotni tudi sodelavci KGZ Sloga, kjer 

smo prezentirali semenska žita Marton Genetics. Glede na letošnjo 

spomladansko sušo in jesensko pozno setev so bila žita slabo 

razraščena, vendar so kljub vremenskim nevšečnostim na poskusnem 

polju v solidnem stanju in upamo na dobro žetev. Skupno je bilo pose-

janih 46 sort pšenice, 21 sort ječmena, osem sort tritikale in ena sorta 

rži. 

Kasneje v juliju smo skupaj s Kmetijsko gozdarskim zavodom Kranj na 

vsakoletno pobudo in spodbudo njihove specialistke za rastlinsko 

pridelavo gospe Marije Kalan organizirali srečanje gorenjskih pride-

lovalcev ozimnih žit na njivi Šifrerjevih v Žabnici. V goste je prišel 

agronom dr. Rok Mihelič z Biotehniške fakultete v Ljubljani, ki je pre-

daval o ohranitveni (konzervirajoči) obdelavi tal. Več o tem si lahko 

preberete v članku gospe Kalanove na naslednjih straneh Sloginih 

novic. Predstavniki semenarskih hiš, med njimi tudi KGZ Sloga Kranj z 

zastopništvom Marton Genetics, smo demonstrirali sorte v poskusu in 

aktualno ponudbo semen za strniščno setev za krmo in podor. Slišali 

smo, da je na Gorenjskem 930 hektarjev ječmena, približno 400 hek-

tarjev pšenice, 390 hektarjev tritikale, 30 hektarjev pire in devet 

hektarjev rži. Žal so se na rastlinah kazali znaki pomanjkanja padavin na 

Soriškem polju, kar je vplivalo na slabše razraščanje rastlin, manj klasov, 

manj zrnja in posledično na nižji pridelek. Žal skoraj ni leta, ki bi bilo za 

kmetijstvo popolno oziroma vsaj optimalno. 

V petek, 15. julija, je podjetje Picount, d. o. o., organiziralo srečanje 

lepega števila vinogradnikov, katerega smo se udeležili tudi nekateri 

predstavniki zadrug, ki z omenjenim podjetjem sodelujemo. Srečanje 

je potekalo v vinogradu Simona Vršiča v Bodkovcih (občina Juršinci).

Prisotne je nagovoril Igor Sternad, področni vodja prodaje za seve-

rovzhodni del Slovenije, ki je povedal, da je bilo podjetje Picount, d. o. 

o., ustanovljeno leta 2010. Danes podjetje deluje na treh področjih, in 

sicer vzgoje in prodaje okrasnih rastlin, varstva rastlin ter na področju 

prodaje za dom in vrt. Na področju varstva rastlin so postali pre-

poznaven dobavitelj v Sloveniji. S širokim izborom produktov se 

oskrbujejo od številnih globalnih dobaviteljev. Tesno sodelujejo z zad-

rugami in kmetovalci, njihova strokovna ekipa pa je v vsakem trenutku 

na voljo pomagati s strokovnimi nasveti. 

Po uvodnem delu je nadaljeval s predstavitvijo vinogradniškega 

poskusa oziroma uporabe škropilnega programa v Simonovem vino-

gradu. Cilj vsakega vinogradnika je, da ima ob trgatvi zdrav vinograd z 

zadovoljivim pridelkom grozdja. Zdravstveno stanje poskusnega vino- Jože Horvat, svetovalec-PosPeševalec ProDaje 

pICOUNTOVO 
SREČANJE 
VINOGRADNIKOV

grada na podlagi škropilnega programa, ki se izvaja, je na dobri poti za 

dosego tega cilja. Igor je zaključil svojo predstavitev z željo po uspešni 

letini in kakovostnem letniku vina vsem prisotnim vinogradnikom. 

Sledilo je druženje ob žlahtni kapljici, kjer smo si prisotni izmenjali 

marsikatero izkušnjo in podelili razne nasvete.

sloGine noviCe Jesen 2022
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oBISK PREDSTAVNIKOV MERCATORJA 
V SLOGI

Lokalna samooskrba je eden izmed naših glavnih ciljev. Kot deležnik, 

ki pod svojim okriljem združuje številne domače pridelovalce, se 

lahko pogovarjamo tudi z velikimi trgovci, do katerih posamezni 

kmetje sami ne morejo.

Tako smo v naši zadrugi gostili predstavnike vodstva največjega 

slovenskega trgovca Mercatorja, s katerimi smo se pogovarjali o 

dosedanjem poslovnem strateškem sodelovanju na področju 

dobave prehrambnih izdelkov in o širitvi tega sodelovanja v prihod-

nje. 

Družba Mercator nas prepoznava kot zaupanja vrednega partnerja, 

ki dobavlja kakovostne lokalne pridelke. Glede na globalne razmere 

in nujno samooskrbo Slovenije bomo to sodelovanje še povečali, da 

bi s tem lokalno pridelano hrano še bolj približali Slovencem.

KGZ Sloga utrjuje svojo vlogo na slovenskem kmetijsko-
Prehrambnem trgu. V skrbi za kmeta, Promocijo in razvoj 
kmetijstva ter slovenskega PoDeželja se Povezuje z 
različnimi strateškimi Partnerji.

pODPIS PISMA O NAMERI Z UKRAJINSKO 
ZADRUGO iMPAK

ImPak je ukrajinski PriDelovalec in izvoznik žit ter eDen 
glavnih Dobaviteljev kmetijskih ProizvoDov in oreščkov v 
Ukrajini.

KGZ Sloga je z ukrajinsko zadrugo Impak podpisala pismo o nameri, 

s katerim obe strani izražata interes za sodelovanje, raziskovanje 

nadaljnjih priložnosti ter prepoznavanje potencialov in možnosti za 

spodbujanje učinkovite pridelave kmetijskih proizvodov, izo-

braževanje kmetov ter izmenjavo znanja o kmetijskih strojih in 

praksah. S tem sodelovanjem bo KGZ Sloga pridobila novega 

strateškega partnerja, hkrati pa si odpira vrata za vstop na ukrajinski 

trg. Ob podpisu pisma o nameri je KGZ Sloga kot družbeno odgo-

vorna zadruga za pomoč prebivalcem Ukrajine donirala moko in 

druge prehrambne izdelke.

sloGine noviCe Jesen 2022
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DEMONSTRACIJA SPRAVILA TRAVINJA – 
MiRNA pEČ

V soDelovanju z GoveDorejskim Društvom Mirna 
Peč in PoDjetjem SIP ŠemPeter smo organizirali 
Demonstracije sPravila travinja s traktorji in balirko 
John Deere ter stroji za travinje SIP. 

Dogodek se je odvil na posestvih kmetije Rupnik. Gre za 

manjšo govedorejsko kmetijo, ki se ukvarja z vzgojo 

pitancev in dejavnostjo prevoza živih živali. Mehanizacijo, ki 

smo jo na dogodku predstavili, so nam posodile kmetije 

Gril, Strašek, Bartelj, Opara, Rogelj, Kramar, Berus, Bašelj, Žagar ter 

Silvo Staniša in Matej Zore. Predstavili smo serije traktorjev John 

Deere 5M, 5E, 6M in 6R, med njimi največja 6145R in 6155R, naj-

manjši 5067E, ki je glede na moč za slovensko kmetijstvo najbolj 

primeren vsestranski traktor, in predstavnika serije 6M – 6100M, ki 

ga tako prodajalci kot kmetje najbolj obožujemo, saj je zaradi svoje 

velikosti, kratke medosne razdalje, kompaktnosti in teže odličen za 

delo z nakladalcem in je kot tak najbolj primeren za mešane in 

živinorejske slovenske kmetije. 

Predstavili so se tudi stroji za spravilo travinja slovenskega podjetja 

SIP, ki je hitro postalo sinonim za izjemno kakovost. Predstavili so 

stranske in čelne kose DISC 300 in 900, varianto Silvercut in priklop 

S-flow, nadstandardni obračalnik SPIDER 815/8, zgrabljalnik STAR 

850 za sredinski zagrabek ter vlečni pobiralni zgrabljalnik AIR 900 T z 

možnostjo stranskega in sredinskega zagrabka, ki zagotavlja izredno 

visoko kakovost krme brez pepela. 

Za zaključek smo prikazali baliranje z balirko John Deere F441R in 

predstavili manjšega predstavnika nakladalcev Kramer KL14.5. S 

stroji smo obdelali površino 4 ha, v neposredni bližini kmetije 

Rupnik. Po predstavitvi strojev pa so bile organizirane kmečke igre, 

poskrbljeno je bilo tudi za hrano in pijačo.

Zala Hašaj, KTC Sloga Šenčur
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Na dogodku ste si obiskovalci lahko ogledali traktorje John Deere 

serij 5M, 5E, 6M, starejše modele 6R in predstavnika nove serije 6R 

– 6R150. Za ogled so bile na voljo tudi balirke John Deere, F441R s 

fiksno komoro in V451M z variabilno komoro. Za ogled in testne 

vožnje so bili na voljo dvoriščna nakladalnika Kramer KL14.5, 

KL30.8T in teleskopski nakladalnik KT 407. SIP-linijo strojev za 

spravilo travinja je na dogodku predstavil vodja prodaje podjetja SIP 

Jani Četina, predstavitev linije gozdarskih strojev Tajfun pa vodja 

prodaje iz podjetja Tajfun Jože Kaštrun.

nova serija 6r

Predstavljena je bila nova serija traktorjev John Deere, serija 6R, ki 

je izšla prejšnje leto novembra. Prvič v Sloveniji ste si obiskovalci 

lahko ogledali predstavnika nove serije 6R150 in ga popeljali na 

testno vožnjo. Nova serija 6R je visokokakovostna serija traktorjev z 

najnovejšo opremo in tehnologijami za sodobno kmetijstvo. Trak-

torji te serije so namenjeni različnim delom, šibkejši 4-vajlni modeli 

so primerni za srednje do velike kmetije za delo s sprednjim nak-

ladalnikom, močnejši 4- in 6-valjniki za splošna poljedelska dela, 

medtem ko so močnejši modeli tudi prvaki v transportu zaradi svoje 

izredno učinkovite porabe goriva. Serija je sestavljena iz 14 mode-

lov, od najšibkejšega 6R110 do najmočnejšega modela 6R250.

Ključna tehnološka novost nove serije pa je sistem AutoSetup, 

integriran sistem samodejne nastavitve 1-Click-Go, ki dovoljuje 

prednastavitev različnih del v programu za vodenje kmetije John 

Deere OperationsCenter. Zahvaljujoč novemu sistemu je nastavitve 

traktorja in priključka mogoče opraviti veliko hitreje, načrtovati 

vnaprej in enostavno upravljati s podatki agronomske narave, kot 

so parcelne meje, vozni pasovi, zemljevidi. Takoj ko s traktorjem 

prečkate mejo polja, se samodejne nastavitve prikažejo na zaslonu, 

tako lahko tudi upravljavci, ki traktorja ne upravljajo redno, z veliko 
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DAN ODPRTIH VRAT V KMETIJSKO 
TEHNIČNEM CENTRU SLOGA ŠENČUR

Konec aPrila smo v Kmetijsko tehničnem centru Šenčur Po 
letu Premora zoPet organizirali Slogine Dneve oDPrtih vrat, 
ki so bili letos v znamenju PrihoDa nove serije traktorjev 
John Deere 6R. PreDstavili smo novo serijo, PreDstavnika 
nove serije 6R150 s sPreDnjim naklaDačem, Premium 
teleskoPske in Dvoriščne naklaDalnike znamke Kramer, 
gozDno mehanizacijo Lancmann in Tajfun, Priključke za 
sPravilo travinja SIP in Priključke za obDelavo tal Kuhn in 
Gorenc. Iz trgovinskega Programa Pa smo PreDstavili 
gozDarski in vrtni Program STIHL, folije za baliranje Silotite, 
mreže za baliranje John Deere in silosne folije Agrifol.

TEŽKO PRIČAKOVANA NOVOST IZ SVETA JOHN DEERE – NOVA SERIJA 6R

natančnostjo in brez napak opravijo zahtevano delo.

Druga novost je elektronska upravljalna ročica – joystick, ki je še 

posebej priročna za delo z nakladalnikom, vožnjo naprej in nazaj 

enostavno opravljamo s položajem ročice, omogoča pa tudi prila-

goditev razporeda gumbov za različne funkcije. Za sprednji 

nakladalnik sta serijsko na voljo sistem dinamičnega tehtanja, sis-

tem horizontalne poravnave in avtomatske vrnitve v položaj.

Vsi traktorji serije 6R imajo na voljo različne opcije menjalnikov, 

AutoQuad, brezstopenjski AutoPowr in CommandQuad. Funkcija 

inteligentnega upravljanja moči – IPM (angl. inteligent power man-

agement) je pri novi seriji 6R še bolj zmogljiva, saj je poleg dodatne 

moči pri prenosih prek pogonske gredi in transportu zdaj na voljo 

dodatna moč za dela s hidravličnim sistemom.

Zala Hašaj, KTC Sloga Šenčur
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SODELOVANJE MED ZADRUGAMI IN SKRB 
ZA KMETOVALCE

V tem hitrem temPu Dogajanj se veDno znova ustavimo Pri 
razmišljanju, kako zelo Pomembna bo v boDoče 
samooskrba, za katero Slovenija kot Država stori Premalo.

Zadruge smo tukaj v drugačnem ritmu dogajanj, saj nam delo krojijo 

različni dejavniki. Enkrat država, drugič narava. Karseda se trudimo 

postoriti sami in se poskušamo prilagajati toku, ki nas usmerja 

enkrat v eno, drugič v drugo smer. Na koncu 

stremimo le k temu, da delo izpeljemo korektno do 

konca. Sicer pridelka ne bi bilo tam, kjer mora biti, in 

to je v zadružnih trgovinah, in, jasno, vzporedno tudi 

na trgovskih policah ostalih prodajaln.

Zavedamo se, na kakšnem prepihu je trenutno naš 

pridelovalec – kmet, ki je večinoma tiho, dela in se na 

vso moč trudi, da bi Slovenci imeli še doma pridelano 

hrano. Navkljub trudu imajo slovenski kmetje vedno 

znova polena pod nogami, ljudi v okolici motijo s 

svojim ropotom in smradom. Potem je tu še država, 

ki otežuje delovanje 

kmetov, saj z njimi ravna 

mačehovsko, o njih odloča 

nesistemsko oz. nerealno 

glede na dejansko stanje.

Dejstvo je, da brez dobro 

pognojene njive ni okusne 

in lepe solate, zdravega 

korenja ter ostalih vrtnin in 

pridelkov.

Delo kmeta največkrat ni 

korektno ovrednoteno, 

kajti dela si kmetje ne 

vračunajo v ceno pridelka. 

Če bi računali svoje ure, 

potem bi bila prodaja 

pridelkov onemogočena, 

ker bi bila cena previsoka 

in bi pridelek zelo težko 

prodali.

Draži se lahko vse drugo. Ko kupci kupujejo, ni nikoli škoda denarja 

za dober avto, potovanje in ostali luksuz, hrana pa je za njih vedno 

predraga. Vendar vemo, da je prej prepoceni glede na to, da je 

hrana prvi vir zdravja vsakega posameznika.

Razmerja cen oziroma deleži pogače bi se morali razdeliti bolj 

enakomerno in pravično še med pridelovalce, ne pa zgolj med 

posrednike in trgovce.

Zaradi vsega naštetega moramo vsaj v zadrugah spoštovati delo 

kmetov in ostalih ljudi, zaposlenih v tem sektorju. Treba se je truditi 

prodati čim več izdelkov in pridelkov naših kmetov v zadružnih 

trgovinah, da lahko za prodane stvari plačamo kmetom pošteno 

ceno. Tako prodajamo pridelke in izdelke v več zadrugah po Slo-

veniji, med drugim smo sklenili sodelovanje z Agrario Koper, s 

katero smo se dogovorili, da naredimo izpostavitve končnic oziroma 

čelnih polic v njihovih trgovinah z našim blagom.

Trudimo se biti čim bolj pre-

poznavni. Za boljšo prepoznavnost 

pa smo imeli tudi več degustacij, 

kjer so kupci lahko preizkusili jedi in 

okuse izdelkov blagovne znamke Polonca.

Naše izdelke prodajamo po celi Sloveniji, in sicer v konku-

renčnih zadrugah in manjših trgovinah, v večjih trgovskih 

centrih, kjer sodelujemo s posameznimi artikli, ki so količin-

sko zadostni, da jih lahko ponudimo in prodamo tudi v 

večjih količinah.

V KGZ Sloga Kranj poleg sodelovanja z zadrugami poudarjamo 

pomen sodelovanja z Zadružno zvezo Slovenije, ki se še na druge 

načine poskuša boriti v našem imenu za boljši jutri. Trenutno teče 

kampanja, kjer se bo poudarjalo pomen zadrug in nujno 

združevanje kmetov kot tudi medsebojno sodelovanje zadrug in 

Zadružne zveze Slovenije.

Skupaj vztrajamo in se borimo za boljši jutri.

Sodelavki Manca in Mateja

Marija Mehle, voDja oDDelka zelenjave in saDja

kratko in aktualno …
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VZGOJA MLADIH 
ZA SVETLO 
PRIHODNOST 
VSEH

“Franc Dobrijan v svojem Polju živi, 
naD žitom se sklanja, 

nočem Prisluškuje, naD rastjo 
življenja neviDno beDi.”

(Tone Šifrer)

domaČe je najboljŠe in domaČe je zdravo

Kmetijstvo je del kulture in predstavlja pomembnost 

oskrbe prebivalstva s kakovostnimi, lokalnimi živili.

V tem naprednem času se vse manj ljudi zaveda, da je 

osnova za zdravo prehrano prav zemlja, na kateri 

pridelek zraste. Da poljščine, mlečni, mesni izdelki, 

zelenjava in sadje ne rastejo na trgovskih policah, tem-

več da so plod pridnih rok, ki morajo zemljo negovati in 

konec koncev pridelati zdrav in okusen pridelek. 

Za vsem tem stoji trden slovenski kmet, ki mu je mar za 

zemljo, ki z njo čuti in diha ter prav iz spoštovanja do 

zemlje skrbi, da pridela zdrave pridelke, zase in za vse 

nas. In tako pridelani hrani lahko rečemo, da je kako-

vostna, zato mora biti v največji meri prisotna na 

trgovskih policah in v nakupovalnih košaricah sle-

hernega prebivalca Slovenije. 

prihodnost je v rokah mladih

Kljub poudarjanju, kako zelo pomembni so za našo pri-

hodnost odgovorno ravnanje z odpadki, varčevanje s 

pitno vodo in energijo ter odgovoren odnos do zemlje, 

gozdov in živali, se ljudje danes premalo zavedamo 

dejstva, da je naša Zemlja minljiva in ranljiva. Sploh pa 

se premalo zavedamo pomena kmetijstva in kmetoval-

cev, ki igrajo pomembno vlogo v prehranjevalni verigi, 

saj nam nudijo osnovne surovine in pridelke, ki bogatijo 

naše zdravje. 

Ker je zadruga del tako pomembne panoge, kot je 

kmetijstvo, je naša naloga, da ljudi (poudarek je na 

mladih) izobražujemo o spoštovanja vrednem delu, ki 

ga kmet opravlja. Da mlade poučimo, da so kmetje del 

pomembne verige za našo prihodnost. Da pridelujejo 

kakovostne izdelke, s katerimi oskrbujejo lokalno pre-

bivalstvo. Da spoštujejo zemljo, od katere živimo.  Le če bo imela 

prihajajoča generacija v sebi čut za naravo, bo poskrbljeno za svetlo 

prihodnost našega planeta. In ta čut želimo predati naslednjim 

generacijam, zato smo se na pobudo predstavnikov OŠ Toneta 

Okrogarja v Zagorju ob Savi sodelavci KGZ Sloga (direktor g. Janez 

Perdih, ga. Marija Mehle in ga. Ana Šifrer) v aprilu udeležili dogodka 

ob dnevu zemlje. 

Osnovnošolcem smo predstavili pomen kmetijstva, kmeta, ki zem-

ljo obdeluje, in njegovo vlogo za naš nadaljnji obstoj. Razložili smo 

jim Slogin koncept delovanja: slovenski kmet–KGZ Sloga–slovenski 

kupec in našo skrb tako za slovenskega kmeta kot tudi končnega 

potrošnika. Ozavestili smo jih, kako pomembno je podpirati slo-

venske kmetovalce, zemljo, ki jo obdelujejo, in pridelke, ki jih 

pridelajo.

Če namreč podpremo domačega kmeta, podpremo njegovo delo, 

družino, kakovostno hrano in možnost za nadaljnji obstoj kmetije in 

slovenskega kmetijstva. 

Zaposleni v zadrugi živimo z naravo, zato skupaj s kmetovalci z roko 

v roki skrbimo za kakovostne pridelke, saj le take lahko ponudimo 

na slovenske trgovske police. Kmetovalec in Sloga sta sinonim za 

zadovoljnega kupca.

Domača hrana ima v primerjavi z uvoženo več prednosti: bogate 

sestavine za naše telo, kratko transportno pot, zato pa tudi svežino. 
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Že otroci morajo začeti premišljeno in pametno izbirati hrano na 

trgovskih policah – prednost naj dajejo domačim in s tem pomagajo 

rešiti slovensko kmetijstvo.

zdrava zemlja za zdrave ljudi in planet

Seveda se vse začne pri zemlji (prsti), pisani z malo začetnico, čeprav 

bi jo upravičeno lahko pisali z veliko. Kajti tla niso le podlaga, po 

kateri hodimo, temveč tudi živa podlaga za naš obstoj. V tleh se 

namreč stikata živi in neživi svet, ki v pravem ravnovesju skrbita za 

dobro rodnost, in le rodna, zdrava tla dajo bogat in kakovosten 

pridelek.

vrnimo hrani spoŠtovanje, ki si Ga zasluži

Na Zemlji prebiva 7 milijard ljudi in od tega jih kar 1 milijarda strada. 

V razvitih državah pa zmečemo stran ogromne količine hrane, 

pretečene in celo sveže. 

Zato smo z osnovnošolci razmišljali, kako spoštljivo ravnati s hrano: 

kakšne količine kupimo in kako jo shranjujemo, kdaj ji poteče rok 

uporabe ter kako jo lahko v največji meri uporabimo.

V ta namen smo z otroki v delavnici »reciklirali« hrano, ki najpo-

gosteje ostaja od šolskih malic (kruh in sadje). Po receptu Marije 

Mehle smo pekli slastne kruhove palačinke s sadjem in makom.

Z njimi in ostalimi dobrotami iz Slogine špajze pa so se kasneje lahko 

posladkali.

nazaj k naravi

Svet narave moramo približati otrokom, saj nas narava bogati in 

nam ponuja neomejene možnosti za učenje. Rastline so živa bitja in 

čeprav ne govorijo, se od njih lahko marsikaj naučimo. 

Premalokrat se zavedamo pomena dreves, imamo jih za nekaj čisto 

samoumevnega. Pa vendar so čudovita bitja, ki nam dajo vse, kar 

imajo: zdravo hrano, senco, zavetje, čistijo zrak in nam ob koncu svo-

jega življenja dajo tudi svoj les. Da bi se otroci tega zavedali, smo 

osnovni šoli podarili nekaj sadik sadnega drevja, ki so jih otroci sami 

posadili. Leta in leta bodo ta drevesa lahko tihi spremljevalci šol-

skega vsakdana, pod njimi se bodo otroci igrali, počivali v prijetni 

senci in sčasoma uživali njihove zdrave plodove. 

Želimo, da ta drevesa postanejo drevesa prihodnosti, hkrati pa tudi 

spomin na lepo preteklost.

V KGZ Sloga bomo še naprej stremeli k temu, da bi vzgajali mlade, 

ki spoštujejo trud slovenskega kmeta in njegove pridelke, da je 

slovenska zemlja naš zaklad, ki ga moramo čuvati za naše 

potomce. 
Ana Šifrer, svetovalka-PosPeševalka ProDaje

SVEŽE.
DOMAČE.
SLOVENSKO.
DOBRODOŠLI V ŠPAJZI!
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• ikebane
• mačehe
• krizanteme
• begonije
• vse za grobove
• svečelepo Vabljeni V posloValniCo KVC Kranj.

http://www.sloga.si/
http://www.sloga.si/
http://www.sloga.si/
http://www.sloga.si/


Redek (Krka)

Tradicija Kmetije Redek sega več generacij nazaj. Prve uradne 

zabeležke o kmetiji segajo v leto 1824. V prejšnjem stoletju je bila to 

povprečna mlečna govedorejska kmetija z nekaj prašiči in kokošmi za 

domačo uporabo. Na prehodu v novo stoletje so se znašli na razpotju. 

Tržne razmere, površina kmetije in stavbe na kmetiji niso več 

dopuščale prireje mleka. Ker so želeli obdržati kmetijo, so se leta 2000 

preusmerili v prirejo prepeličjih jajc. Del starega poslopja so porušili in 

zgradili objekt za rejo prepelic z vsemi potrebnimi prostori za pakiranje 

in predelavo prepeličjih jajc. 

Kmetija obsega tri hektarje, na katerih pridelujejo krmo, in dober hek-

tar, kjer pridelujejo šparglje. Na kmetiji imajo valilnico, hlev za vzrejo 

prepelic in hlev za nesnice. Na kmetiji sta zaposlena dva. Pomagata 

tudi upokojena starša. 

Svoje pridelke in izdelke prodajajo v Slogi v Kranju, v nekaterih drugih 

zadrugah, trgovskih centrih in nekaterih zdraviliščih. 

Tudi v prihodnje želijo delati v skladu z naravo in ponuditi kupcu 

najboljše. Delajo po načelu: »Tako, kot bi delali zase.« Pomembno jim 

je, da ponudijo proizvod, s katerim so ljudje zadovoljni. V današnjem 

času je pomembno, da človek spoštuje lokalno, slovensko prirejo. 

Slogi so izrekli vse pohvale za trud pri prodaji pridelkov in proizvodov 

slovenskih kmetij in želijo nadaljevati odlično sodelovanje ter ga tudi 

nadgraditi.

   
1800–2700 prepelic nesnic
podmladek: občasno tudi 
2000–3000 prepelic
sveža prepeličja jajca
vložena prepeličja jajca
vložena prepeličja jajca s čilijem

INFOGRAM

sPoznajmo  jih …

Kmetija

 Prepeličja jajca nudijo v primerjavi s kokošjimi še večjo prehransko vrednost, ki se kaže v višji vsebnosti vitaminov, mineralov, beljakovin, 

dobrega holesterola HDL in drugih bioaktivnih snovi, ki pomagajo pri izboljšanju imunskega sistema in zdravstvenega stanja telesa.

Anže Sever, namestnik voDje Poslovalnice

Zanimivost:

Vir: https://sobotainfo.com/novica/lokalno/nad-bolezni-s-prepelicjimi-jajci/32402
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Na kmetiji Pri Šuštarju je vse podrejeno ekologiji, sonaravnosti in 

permakulturi. Začetki segajo v leto 1991, ko je Primož Krišelj na 

obrobju vasi Hotemaže postavil kozolec toplar, ki so ga preselili iz 

Savinjske doline. Že kot študent je imel prvo čredo petdesetih ovac.

Danes kmetija, ki je ena prvih certificiranih ekoloških kmetij v Slo-

veniji (in prva na Gorenjskem), obsega okrog 100 hektarjev površin. 

Tako kot tri visokogorske kmetije je večina površin v najemu. Na 

pobočju Grintovca pasejo okrog 135 ovac jezersko-solčavske 

pasme, ki jih vsako leto peš iz Hotemaž preselijo na planino in jeseni 

nazaj. Redijo 50 do 80 krškopoljskih prašičev in okrog 100 kokoši. V 

preteklosti so gojili predvsem zelenjavo, kasneje pa so se 

preusmerili v pridelavo žit. Primož je ponosen predvsem na proso 

Rjavček in bob Videk ter na rdečo sorto koruze. Pridelujejo tudi 

krompir. Na posestvu sta dva bajerja. Ob enem je narejena spiralna 

greda, na kateri raste preko 100 različnih zelišč in dišavnic. Organi-

zirajo razna izobraževanja in delavnice o permakulturi. Pri njih lahko 

najamete apartma in pobližje spoznate zanimivo življenje na njihovi 

kmetiji.

Po 30 letih razvoja se je kmetija zelo približala samooskrbi in urav-

noteženemu biotopu. Tako imajo na kmetiji domovanje tudi 

pikapolonice, razne kače, žabe in mačke, ki uravnavajo populacije 

škodljivcev. Zadnje delo jeseni na poljih opravijo prašiči, ki preorjejo, 

pognojijo in razplevelijo njive. 

Kot zanimivost Primož navede, da žabe uničujejo strune, kokoši 

jedo polžja jajčeca in majhne polže, pikapolonice pa ne jedo samo 

uši, ampak tudi jajčeca in ličinke koloradskega hrošča. 

Pri Šuštarjevih lahko na vsakem koraku vidimo sodelovanje z 

naravo in ne njenega podrejanja.

Pri prodaji svojih pridelkov in izdelkov Primož zagovarja čim krajše 

poti in pomen lokalne pridelave. Zato mu je prisotnost v Slogi Kranj 

pomembna, ker zadruga s svojo Slogino špajzo promovira in 

pospešuje prodajo pridelkov in izdelkov lokalnih dobaviteljev, 

pohvali pa tudi zelo dobro sodelovanje.

sPoznajmo  jih …

Pri Šuštarju
(Hotemaže)

ržena moka
prosena moka
pšenična polnozrnata moka
pšenična krušna moka
pirina polbela moka
pirina polnozrnata moka
krušna moka soržice
koruzna moka
konopljina moka 
ajdova moka
prosena kaša
pirina kaša
polenta
pirin zdrob
pšenični zdrob
pšenični otrobi
bob
slanina prašiča mangalica

INFOGRAM

Kmetija

Anže Sever, namestnik voDje Poslovalnice

Viri:

https://permakultura.si/article/ekolosko-permakulturna-kmetija-pri-sustarju

https://oskrbimose.si/kriselj/

17sloGine noviCe Jesen 2022



Recept

TikTok testenine po gorenjsko
Predstavljamo Vam enostaven, okusen in poceni recept za jed, ki je prava TikTok 

uspešnica. Pripravljen je iz sestavin iz Slogine špajze, to so: slovenski paradižniki, 

makaroni Maln, mladi sir Podjed, bazilikin pesto, ki ga Klemen Klavčič pripravi in shrani 

v kozarčke z napisom Domače.

PRIPRAVA:

1. Testenine v slanem kropu skuhamo po navodilih, zapisanih 

na embalaži.

2. Ko se testenine kuhajo, ogrejemo pečico na 180 stopinj 

Celzija. 

3. Mladi sir in paradižnik narežemo na dober centimeter velike 

kose in jih položimo na pekač. Pokapamo z malo oljčnega olja 

in pečemo približno 10 minut, da se sir stopi, paradižnik pa 

pogreje.

4. Ko je pečeno, povrh dodamo odcejene testenine in bazilikin 

pesto. Premešamo, postrežemo.

SESTAVINE ZA 4 OSEBE:

• 500 g makaronov

• 150–200 g mladega sira

• 3–4 paradižniki

• 2 žlici bazilikinega pesta (kozarček pesta Domače)

• malo oljčnega olja

• sol

Polonca
kuha

za Vas

18

Dober tek!
ŠPelina shramba
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KONKurENČNE CENE IN KrAtKI pLAČILNI rOKI

OdKup žIvINE, žIt
IN KOruzE
prekmurje: rudi Kuhar, tel.: 031 783 479
Štajerska: Miran Marinič, tel.: 031 572 616
Gorenjska: tel.: 041 743 215

OdKup LEsA
Marjan perčič, tel.: 031 648 016

OdKup zELENjAvE
IN sAdjA
Marija Mehle, tel.: 031 327 786

OdKup MLEKA
Špela roblek jelenec, tel.: 041 686 791

ODKuP KmEtIjsKIh

PRIDELKOV 
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KMETIJA KUHAR (KOŠAROVCI)

Kot je običaj v Sloginih novicah, bomo tuDi v tej številki PreDstavili kmetijo, katere značilnost je Poleg geografske 

lege, usmerjenosti in ostalih svojstvenih Posebnosti namreč ta, Da je kmetija Kuhar Poiskala svojega Partnerja v 

Poslovanju, tako v nabavi kakor tuDi v ProDaji svojih PriDelkov, v KGZ Sloga. Takšno večletno PloDno soDelovanje 

temelji na meDsebojnem sPoštovanju in zauPanju obeh strani, kar je tuDi temelj za PrihoDnost, a na to temo se 

bomo vrnili v naDaljevanju PrisPevka.

Kmetija Kuhar se nahaja v vasi Košarovci. Prepričan sem, da bo večina 

bralcev Sloginih novic (razen strogo prekmurskih bralcev) »zastrigla« z 

ušesi in se vprašala, kje sploh so Košarovci. »Stric Google« pravi, da je 

vas Košarovci majhna vasica v občini Gornji Petrovci na skrajnem SV 

Slovenije. Leži znotraj Krajinskega parka Goričko. Vas ima le 18 hiš, ki 

so razporejene po treh slemenih in dveh dolinah. Število prebivalcev 

se vrti okrog 70. V eni od teh dolin leži tudi kmetija, ki jo danes pred-

stavljamo.

 

Kuharjevi obdelujejo okrog 60 hektarjev kmetijskih zemljišč in v pov-

prečju redijo okrog 160 glav govejih pitancev – bikov. 

Kot dolgoletni delavec v kmetijstvu se zavedam, da kmetija niso le 

hektarji, živina, stroji in oprema, pač pa so kmetija ljudje, ki na njej 

živijo in delajo.

Začeli bomo pri Vidi, ki jo je ljubezen kot mlado dekle iz drugega 

konca Slovenije, in sicer Raven pri Šoštanju, pripeljala v Prekmurje, na 

Goričko. Tukaj si je ustvarila dom in družino, vzljubila goričko zemljo in 

prekmurskega človeka ter se naučila za mnoge ljudi težko prek-

mursko govorico. Če kje, potem pri Kuharjevih drži rek, da ženska pri 

hiši drži tri vogale in še pri četrtem pomaga. Predvsem v času, ko je 

bil gospodar Štefan še v službi, je bila namreč Vida gonilna sila na 

kmetiji, kjer pa še danes enakovredno sodeluje pri vsakodnevnem 

delu, napredku in razvoju kmetije. Aktivna je tudi v cerkvenem 

pevskem zboru, kot tudi na drugih področjih. Je tudi ocenjevalka in 

pravičen kritik, kadar midva s Štefanom pripeljeva teleta iz tujine. To 

naju tudi zavezuje, da skrbno paziva na kakovostno odbiro.

Gospodar Štefan je pred leti pustil službo, kjer je imel odgovorno 

delovno mesto, in se odločil, da bo kmetovanje na domači kmetiji 

njegov edini poklic. Kmetija je bila v začetku usmerjena v mlečno pro-

izvodnjo, deloma tudi v prašičerejo, šele kasneje so se preusmerili v 

pitanje goveje živine in poljedelstvo. 

Štefan je v zadnjem obdobju z večjimi investicijami kmetijo dvignil na 

višjo raven, in sicer s preureditvijo hlevov, nabavo traktorja John 

Deere ter ostale potrebne kmetijske mehanizacije. Uredili so 

asfaltne površine in okolico. Štefan ni le dober gospodar na kmetiji, 

pač pa tudi gonilna sila razvoja v vasi. Prav posebno skrb namenja 

svoji veliki ljubezni – Klubu malega nogometa Košarovci, katerega že 

vrsto let uspešno vodi. Večkrat so bili tudi občinski prvaki, na kar je 
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RuDi Kuhar, oDkuP Puževci-Beltinci
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darilna kartica

Darilno kartico lahko kupite in uporabite v vseh 
maloprodajnih enotah Sloge po Sloveniji.

zelo ponosen. Skupaj s piscem tega prispevka je Štefan strasten 
igralec veteranskega nogometa. Hčerka Sandra je mlada 
prevzemnica kmetije. Močno je vpeta v delo na kmetiji, ki ga opravlja 
poleg službe. Pojavljajo se ideje za uvajanje nekaterih novih smeri, ki 
jih s svojimi potenciali ponuja kmetija, in tukaj bo Sandra prispevala 
svoje.
Posebnost kmetije je ta, da so vsi starejši člani družine po poklicu 

agronomi. Tako pridemo še do najmlajšega člana družine, Sandrinega 

sina Ana, ki je središče družine. An je komaj zakorakal v osnovnošolsko 

obdobje. Ali bo delo na kmetiji postalo tudi njegov poklic, pa bo 

pokazala prihodnost, saj časa ne moremo prehitevati.

Še marsikaj zanimivega je povedati o kmetiji Kuhar, navsezadnje tudi 

o mojih in Štefanovih skupnih poteh po deželi Češki ob nakupih telet 

ter o nalaganjih bikov, za katere se v zadnjem obdobju čedalje bolj 

zanimajo zahtevni italijanski kupci. 

Pomembno je dodati, da je bila kmetija pred leti po izboru bralcev 

pomurskega Vestnika in poslušalcev Radia Murski val izbrana kot Naj 

kmetija v Pomurju. Vsak obiskovalec na njihovi domačiji je dobrodošel 

in prijazno sprejet. 

Za konec naj dodam še mnenji gospodarja Štefana in na drugi strani 

vodje KTC Sloga Beltinci Andreja Serdta o našem medsebojnem 

sodelovanju. 

Štefan Kuhar: »Zelo sem zadovoljen s sodelovanjem s KGZ Sloga, 

tako z odkupom kot z nabavo repromateriala. Takšnega sode-

lovanja si želim tudi v prihodnje.«

Andrej Serdt: »Lepo je sodelovati s kmetijo, ki ima vizijo in pogled v 

prihodnost, in to Kuharjeva kmetija ima.«

Novo
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oHRANITVENA ALI KONZERVIRAJOČA 
OBDELAVA TAL BREZ ORANJA 

ObDelava tal PreD setvijo glavnega Posevka ali strniščnega Dosevka je tehnološki ukreP Pri PriDelavi 

kmetijskih kultur, ki je Potreben za izboljšanje oz. ohranjanje fizikalnih lastnosti tal ter za rast in razvoj 

koreninskega sistema Posejane kulture. Bistvo obDelave tal je, Da so tla obDelana na način, Da se 

ohrani najPomembnejše fizikalne lastnosti tal, ki so izjemnega Pomena za rast Posejanih rastlin. 

Fizikalni lastnosti tal, ki sta pomembni za enakomerno kalitev 

semena in razvoj koreninskega sistema posejane rastline, sta: 

hidravlična prevodnost tal, ki pomeni sposobnost tal za pomikanje 

vode po talnih porah in kapilarah do kalečega semena in kasneje do 

koreninskega sistema rastline, in stabilnost talnih agregatov, kar je 

pomembno za boljšo nosilnost tal, kar prispeva k manjši zbitosti tal. 

Vremenske razmere, ozki kolobarji, zmogljiva in težka kmetijska 

mehanizacija ter utečeni način obdelave – oranje in uporaba 

vrtavkaste brane na marsikateri njivi že vplivajo na porušen sistem 

kapilar in por, ki so pomembne za oskrbo rastlin z vodo, še posebej 

tam, kjer so tla zaradi porušenih talnih agregatov tudi zbita. 

Poslabšanje teh dveh zelo pomembnih lastnosti tal je še posebej 

izrazito v sušnih razmerah. 

Klimatske spremembe in težave s tlemi se pojavljajo tako v svetu kot 

tudi pri nas, zato se način obdelave brez oranja vse bolj uveljavlja. 

Ohranitvena obdelava tal brez oranja prispeva tudi k boljši vezavi 

dušika in ogljika v tleh, kar zmanjšuje tudi izpuste toplogrednih plinov 

v ozračje. 

Ohranitvena obdelava tal brez oranja – Conservation tillaGe, ki 

se jo priporoča za izboljšanje trajne rodovitnosti tal, tj. predvsem za 

izboljšanje fizikalnih lastnosti tal in mikrobiološke aktivnosti tal, lahko 

poteka na več načinov, in sicer:

• setev v neobDelana tla – no till, kjer se njive pred setvijo ne 

obdeluje, setev pa poteka s posebnimi sejalnicami v 1–3 cm 

globoke brazdice;

• setev v Pasove obDelanih tal – stripe till, kjer se s posebno 

sejalnico v pasovih obdela in hkrati seje seme;

• setev v Plitvo obDelana tla – mulCh till, kjer se tla s poseb-

nim strojem plitvo obdela in hkrati seje seme. 

Da bo ohranitvena obdelava tal brez oranja učinkovita, je treba 

upoštevati pravila tega načina obdelave. Ta pravila so: minimalni 

mehanski posegi v tla, vsaj 30 % rastlinskih ostankov na njivi po setvi 

na njivi in pester kolobar z vsaj tremi kulturami različnih botaničnih 

skupin v obdobju petih let. 

Pomembno je, da se v kolobar vključuje stročnice, ki izboljšujejo 

strukturo tal, in se seje mešanice dosevkov različnih botaničnih 

skupin, ki prispevajo k raznovrstnosti organizmov v tleh, ki so 

pomembni za kroženje hranil. Pri oblikovanju kolobarja za ohra-

nitveno obdelavo tal je pomembno, da se v kolobarju izmenjujejo 

poljščine z različno globokim koreninskim sistemom. Zaradi sinergije 

koreninskega sistema različnih kmetijskih rastlin v kolobarju se 

vzpostavi optimalni pretok rastlinskih hranil med rastlinami v kolo-

barju, kar dolgoročno vpliva na manjšo potrebo po mineralnih 

gnojilih. Zelo pomembna je stalna pokritost tal, s katero se 

preprečuje zapleveljenost tal. Zapleveljenost tal pri ohranitveni 

sloGine noviCe Jesen 2022



Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o.

KGZ Sloga Šenčur, Kranjska cesta 35, 
4208 Šenčur, www.sloga.si, info@sloga.si

Vaša tla so ključna 
prednost za kakovostno 

pridelavo pridelkov!
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• da je učinkovitost herbicidov s talnim načinom delovanja slabša, 

ker je več rastlinskih ostankov na površju tal, kar vpliva tudi na 

večjo potrebo po uporabi herbicidov, vsaj v prvih letih po pre-

hodu, dokler ni vzpostavljena sinergija koreninskega sistema 

kultur, ki se jih uvršča v kolobar;

• za optimalno obdelavo tal brez oranja je pomembno, da se 

slamo in ostale žetvene ostanke pušča na njivi;

• žetveni ostanki, ki se jih pred obdelavo tal dodatno drobi, 

prispevajo k boljši vpojnosti tal z vodo in zmanjšujejo zbitost tal;

• obdelavo tal brez oranja je treba opraviti s specialnimi stroji. 

Ohranitvena obdelava tal brez oranja poteka veliko hitreje kot 

klasično oranje, stroški za nakup specialnih strojev pa so dokaj visoki, 

zato priporočamo, da se kmetije pri nabavi mehanizacije med seboj 

povezujejo ali pa najamejo stroj za obdelavo tal brez oranja in 

istočasno setev.

Procesi vzpostavitve sinergije koreninskega sistema kmetijskih rastlin 

v kolobarju, izboljšanja fizikalnih lastnosti in procesi izboljšanja mik-

robiološke aktivnosti tal so dolgotrajni. Dosedanji poskusi z ohra-

nitveno obdelavo tal kažejo, da se v strukturno slabih zbitih tleh in 

mikrobiološko siromašnih tleh lahko optimalne razmere za trajno 

rodovitnost tal in povečanje kapacitete tal za vodo ustvari približno v 

obdobju 10–15 let. Glede na klimatske spremembe in na napovedi 

zmanjševanja letne količine padavin je koristno, da se razmišlja, kako 

pristopiti k obdelavi tal brez oranja tudi na Gorenjskem. Morda za 

začetek le na delu njivskih površin znotraj kmetije. 

Marija Kalan, KGZS – ZavoD Kranj 

ODDelek za kmetijsko svetovanje
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obdelavi je zaradi plitve obdelave na začetku bolj problematična kot 
pri konvencionalni obdelavi. Predvsem v prvih letih po prehodu s 
konvencionalne na ohranitveno obdelavo je lahko zelo 
problematična zapleveljenost njiv s koreninskimi pleveli, saj je 
zatiranje takih plevelov zelo dolgotrajno. Poleg težav s pleveli je 
predvsem v prvih letih po prehodu na ohranitveno obdelavo 
problematičen neenakomeren vznik plevelov. Neenakomeren vznik 
plevelov je moteč predvsem pri tistih kulturah, ki imajo ozko 
časovno okno za zatiranje plevelov. Mehanično zatiranje plevelov je 
pri ohranitveni obdelavi lahko bolj težavno, saj rastlinski ostanki na 
njivi pogosto ovirajo delo okopalnikov, česal ipd. Nekaj poskusov z 
obdelavo tal brez oranja se izvaja tudi na Kmetijskem inštitutu.
V poskusih se izkazuje:  

PROLandeR

vsestranski kultivator z vibrirajočimi roglji

OPTiMeR

CuLTiMeRstrniščna kultivatorja
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MIKROBIOLOŠKI 
PRIPRAVEK BiopluG 
ZA IZBOLJŠANJE TAL

Delo Dobrega gosPoDarja je najbolj 
viDno v težkih letih. Dober PreParat 
se Prav tako Pokaže v težkem letu. 
Zamislite si, Da imate nekaj, kar 
vam lahko Pomaga, Da bo na vaših 
njivah manj Prahu, Da se bo vlaga 
lažje zaDrževala, Da bo na njivi 
veliko Deževnikov, Da bo lažja 
obDelava in večji PriDelek tuDi v 
sušnih letih.

Odgovor za to najdemo v 

žetvenih ostankih. Žetveni 

ostanki se na naših njivah 

zaoravajo in na žalost 

tudi izoravajo. Če se ne 

razgradijo v enem letu, 

se ne bodo nikoli. 

Razlog za to je uničeno 

zemljišče. To so zem-

ljišča z zmanjšanim mik-

robiološkim delovanjem. 

Žetveni ostanki so najboljše 

in najcenejše gnojilo za naša tla. 

Pravimo, da je nakup zemlje najboljša 

naložba, ker ima zemlja vedno vrednost. 

Mogoče je dobro vprašanje, katera zem-

lja ima vrednost. Odgovor je preprost. 

Vrednost ima samo tista zemlja, ki je 

rodna. Iz zemlje ne moremo samo 

jemati. Za zemljo moramo tudi skrbeti. 

Ni dovolj, če damo v tla odmerjene 

količine mineralnih gnojil in apnenca. V 

veliko primerih imamo zemljišča, ki že 

več kot 30 let niso bila pognojena s 

hlevskim gnojem. Taka tla se težje obde-

lujejo. V takšnih tleh je vse manj pro-

stora za zadrževanje vlage. Tako 

zemljišče je zbito, trdo, brez deževnikov 

in brez pravega mikrobiološkega 

delovanja. 

Urea ne razgrajuje žetvenih ostankov. Razgrajujejo jih mikroorganizmi, 

natančneje mikroorganizmi humifikatorji. Dobro razmerje med C/N je predpo-

goj za povečanje števila mikroorganizmov v tleh. Kirurgi so tisti, ki 

operirajo, piloti vozijo letala, žetvene ostanke pa razgrajujejo mikroor-

ganizmi. 

S konceptom Sloga Biofor za izboljšanje tal vam ponujamo 

preparat Bioplug, ki vsebuje mikroorganizme humifikatorje. 

Po žetvi žit ostane 5 do 7 ton slame na hektar, po spravilu 

koruze ostane 10 do 12 ton koruznice. Žetveni ostanki, treti-

rani s preparatom Bioplug, so velika vrednost in edina prava 

zamenjava za hlevski gnoj. Bioplug je močan mikrobiološki 

pripravek, ki skrbi za razgradnjo žetvenih ostankov. Ti se spre-

menijo v humus s sproščanjem mineralnih snovi. Vsaka kemijska 

analiza tal upošteva hranila, ki so v žetvenih ostankih predposevka. 

Računamo, da je v žetvenih ostankih okrog 250 kg hranil NPK. Na to 

količino hranil lahko računa posevek, posejan v jeseni, v primeru, če se 

ostanki razgradijo do pomladi. Za to, da se bodo ostanki razgradili, bo poskr-

bel Bioplug. Tla postajajo rodnejša, zadržujejo vlago in so toplejša.

uPoraba

Žetvene ostanke tretiramo s 5 litri pripravka Bioplug na hektar z 

uporabo vode 200 do 300 ℓ na hektar. Tretirane žetvene ostanke 

moramo v petih dneh od tretiranja plitvo zaorati ali obdelati s 

krožno brano ali podrahljačem.

Bioplug vsebuje:

• Azotobacter sp., skrbi za fiksacijo dušika

• Bacilus sp., mobilizacija fosforja, razgradnja organskih snovi

• Pseudomonas sp., razgradnja težko razgradljivih organskih snovi

• Trichoderma sp., deluje biofungicidno, razgrajuje celulozo

AnDrej SerDt, voDja Poslovalnice KTC Beltinci
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oZIMNA ŽITA MARTON GENETICS – 
ZA ZDRAV IN BOGAT PRIDELEK

Spoštovani pridelovalci žit,

približuje se čas setve ozimnih žit. Izbira prave sorte je vedno težja odločitev  glede na vse večje število ozimnih žit, ki se pojavljajo 

na slovenskem trgu. Zato dovolite, da vam na kratko predstavimo ponudbo ozimnih žit Marton Genetics, ki so prepoznavna in 

dobro razširjena na kmetijskih površinah širom Slovenije. So sinonim za kakovost in visok pridelek. Za zdrav in kakovosten 

pridelek je poleg agrotehničnih ukrepov ter talnih in vremenskih dejavnikov izrednega pomena setev pregledanega, certificir-

anega semena. Naši terenski svetovalci so vam na voljo pri svetovanju in izbiri najprimernejših certificiranih sort ozimnih žit za 

vaše pridelovalno področje.  Več o ozimnih, jarih žitih in oljni ogrščici Marton Genetics najdete v novem katalogu, v vseh naših 

poslovalnicah in na spletni strani www.sloga.si. Naše vodilo je, da skupaj žanjemo uspeh. Z medsebojnim sodelovanjem in 

zaupanjem nam bo to uspelo. 

Se priporočamo.

MV Kolo 
Preizkušena pšenica z visoko 
vsebnostjo beljakovin za pridelavo 
najkakovostnejše moke.

OZIMNA PŠENICA – IZBOLJŠEVALKA

posebnosti
Primerna je za vse tipe tal in izredno
priljubljena izboljševalka na Madžarskem in 
v Prekmurju.

MV MENTE 

OZIMNA PŠENICA – IZBOLJŠEVALKA

MV iKVA

OZIMNA PŠENICA – KRUŠNA

MV NÁDoR  

OZIMNA PŠENICA – KRUŠNA

pREKMURJE: Andrej Serdt (051 377 722), 
Jože Horvat (051 646 856)
ŠTAJERSKA: Natalija Kotnik Gril (051 336 122)
GORENJSKA, DOLENJSKA IN OSREDNJA SLOVENIJA:
Alenka Drinovec (030 211 450), Ana Šifrer (030 211 451), 
Špela Roblek Jelenc (041 686 791)

  

Popolna izboljševalka, ki vas bo 
navdušila z visokim pridelkom in 
odličnimi pekovskimi lastnostmi.

posebnosti
Njene prednosti so velik in dobro 
zapolnjen klas, stabilnost ter odličen 
pridelek slame.

Najbolj donosna sorta pšenice iz 
skupine zgodnjih zrelostnih sort.

posebnosti
Zelo odporna na bolezni, za vse tipe tal, 
primerna tudi za proizvodnjo na velikih 
površinah.

Sinonim za kakovostno nizko 
pšenico z visokim pridelkom in 
uporabo tudi na slabših tleh.

posebnosti
Dobro se razrašča in ne potrebuje 
regulatorja rasti. Tudi v sušnih letih
dosega visoke pridelke.
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MV NEMERE 

OZIMNA PŠENICA – KRUŠNA

MV MÉNRÓT 

OZIMNA PŠENICA – KRUŠNA

HANZi

OZIMNI JEČMEN – VEČREDNI

MV TAlENTuM 

OZIMNA TRITIKALA

Pšenica, ki se odlično obnese v 
vseh pridelovalnih pogojih in tipih 
tal, zelo odporna na bolezni.

posebnosti
Pšenica sorte Mv Ménrót je dobila 
nagrado za odlično kakovost države 
Madžarske.

Izredno rodni ječmen, ki je 
primeren za vsa pridelovalna 
območja. Je stabilen in dosega 
visok pridelek zrnja in zdrave slame.

posebnosti
Odlično se obnese na slabših in mokrih tleh. 
Dobro prezimi in se razrašča. 

Tritikala z izjemnim potencialom 
za pridelek in odličnim 
zdravstvenim stanjem.

posebnosti
Izredna stabilnost, toleranca na bolezni 
in visoka hektolitrska masa. Ob skrbnem 
dognojevanju bodo pridelki izjemni.

Pšenica, ki jo krasi visok, zanesljiv 
in kakovosten pridelek.

posebnosti
Pšenica sorte Nemere je dobila nagrado 
za odlično kakovost države Madžarske.

GK JuDY

OZIMNI JEČMEN - DVOREDNI

Zrelost: srednje zgodnji

Višina rasti: 80–90 cm

Odpornost na mraz: odlična

Povprečen pridelek: 8–9 t/ha

Priporočen čas setve: 5.–20. 10. 

Setvena norma: 220–250 kg/ha

Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o.
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SODELOVANJE KGZ SLOGA S PODJETJI Z 
MADŽARSKE
Kmetijsko gozDarska zaDruga Sloga s svojimi zaPoslenimi nenehno išče nove izzive v skrbi za kmeta, 

PosPeševanja kmetijstva in s tem tuDi slovenskega PoDeželja. Tako je s strani zaPoslenih v enoti KTC Beltinci 

PreD Dobrimi Petimi leti zaživela iDeja o nePosreDnem soDelovanju s Partnerji kmetijske branže v soseDnji 

MaDžarski. Ker je vzhoDni Del Slovenije, še Posebej Pomurje, v glavnem kmetijsko območje in leži v nePosreDni 

bližini treh soseDnjih Držav, se kmetijski sektor v veliki meri PrePleta z vsemi tremi. Posebej je to očitno v 

Prekmurju, kjer se PrePleta naroDnostno mešano Prebivalstvo. Izkušnje naših kmetov se tako Daleč v zgoDovino 

nenehno PrePletajo z izkušnjami kmetov iz soseDnjih Držav. To Pomeni, Da meD Drugim Poteka tuDi izmenjava 

semenskega blaga. Velik izziv je soseDnja MaDžarska, kjer je milijone hektarjev obDelovalnih Površin, na katerih 

se PriDeluje Poleg žit in koruze še sojo, oljno ogrščico, sončnice, kromPir itD. 

Da bi omogočili našim kmetom načrtovano in strokovno izbrano 

nabavo semenskega materiala, se je Kmetijsko gozdarska zadruga 

Sloga odločila za sodelovanje s semenarskimi partnerji s sosednje 

Madžarske. Na podlagi njihovih izkušenj in naše agronomske 

strokovnosti ter rezultatov preizkušanj na naših poljih je namen 

Vam, pridelovalcem, pomagati s ponudbo cenovno ugodnega in 

izredno kakovostnega semenskega materiala. Trenutno naša zad-

ruga sodeluje s tremi semenarji s sosednje Madžarske.

semenarska hiša marton Genetics

V letu 2016 je Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga postala 

zastopnik semenarske hiše Marton Genetics iz madžarskega mesta 

Martonvásár, katerega lastnik je Madžarska akademija znanosti. 

Deluje na področju genetike in žlahtnjenja poljščin. V imenu 

skupine podjetij Marton Genetics sodelujemo s podjetjem Bázis-

mag, ki skrbi za razmnoževanje, proizvodnjo in distribucijo koruze, 

sončnic in oljne ogrščice, ter s podjetjem Elitmag, ki je specializir-

ano za ozimna in jara žita, sojo in krmni grah. Podjetje ima 70-letno 

zgodovino, zadnjih 30 let pa je prepoznavno po blagovni znamki 

visokokakovostnih semen in visoki stopnji inovativnosti. Podjetje 

Bázismag je v letošnjem letu prejelo veliko nagrado za inovacijo 

leta 2021. Tehnologija, ki jo je razvilo podjetje, lahko močno izboljša 

tolerantnost na sušo in stres pri koruzi in ozimnih žitih. Pri tej 

tehnologiji gre za poseben pripravek talnih bakterij, s katerimi je 

obloženo seme. Semenarska hiša Marton Genetics je tudi ena 

izmed šestih raziskovalnih skupin v okviru projekta, ki sodeluje v 

izvajanju znanstvene študije v zvezi z vesoljskimi raziskavami na 

področju kmetijstva, medicine, okolja in informacijske tehnologije.

Skupaj s strokovnjaki semenarske hiše poskušamo slediti vsaki 

inovativnosti pri pridelavi semena in ponuditi našim pridelovalcem 

najbolj kakovosten semenski material, s katerim je možno dosegati 

visoke in kakovostne pridelke.

agro-largo 

Agro-Largo je kmetijsko trgovsko podjetje v 100-odstotni 

madžarski lasti, kjer je večinski lastnik Peter Zsigmond Patakfalvi, ki 

s svojo družino prevzema vodilno vlogo pri delovanju podjetja in 

ima pozitivno vizijo tehnološkega razvoja. So predvsem ponudnik 

visokokakovostnih semen strniščnih dosevkov in parkovnih 

mešanic. Ponosni so na lastne sorte, ki predstavljajo kakovost ne le 

na domačem, ampak tudi na tujih trgih. Sodelujejo z madžarsko 

univerzo za kmetijstvo in biološke vede s sedežem v Keszthelyju, 

saj so mnenja, da so raziskave in razvoj zelo pomembni. Od usta-

novitve leta 1990 so pomemben igralec na madžarskem 

kmetijskem trgu, vsako leto pa povečujejo tudi izvoz na tuje trge. 

Od leta 2012 usklajujejo domače in tuje komercialne dejavnosti s 

sedeža podjetja v Gyálu blizu Budimpešte. Pretežni del, ki je 

potreben za pridobivanje kakovostnih semen, se opravi v nji-

hovem obratu v mestu Zalabér. Za trgovino in izpolnjevanje 

logističnih nalog imajo razvit kakovosten skladiščni sistem. Od leta 

2003 delujejo po sistemu ISO 9001, ki jim omogoča proizvodnjo in 

pridelavo semen enake kakovosti, kar cenijo tako domači kot tuji 

partnerji.
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Od leta 2017 tudi Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga sodeluje z omen-

jenim podjetjem in svojim kupcem omogoča nabavo kakovostnih 

semen, kot so rdeča detelja, črna detelja, bela gorjušica, oljna redkev, 

mnogocvetna ljuljka, trpežna ljuljka, ajda in ostala. Naša želja je v bodoče 

ponuditi tudi semena mešanic za ureditev zelenic, igrišč in ostalih 

nekmetijskih površin. Skupaj s strokovnjaki tega podjetja lahko svojim 

kupcem tudi strokovno svetujemo.

semenarska hiša Gk iz szegeDa

Začetki tega podjetja segajo v leto 1914, prvo raziskovalno delo pa se je 

začelo po otvoritvi leta 1924. V preteklih devetih desetletjih se je pod-

jetje večkrat reorganiziralo, dobilo nove naloge in spreminjalo tudi ime. 

Od imena Kraljevi madžarski inštitut za poljedelstvo je danes to podjetje 

GK (Gabonakutató) v lasti madžarskega ministrstva za kmetijstvo, kot 

samostojna gospodarska družba v mreži nacionalnega centra za 

raziskave in inovacije v kmetijstvu. Podjetje se ukvarja predvsem z 

raziskavami in proizvodnjo semen žitaric, koruze, sirka, sončnic, soje in še 

nekaterih poljščin. 

Zadnji dve leti Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga 

povečuje poslovno sodelovanje tudi s tem pod-

jetjem. Začeli smo s preverjanjem njihove ponudbe 

na naših poskusnih lokacijah tako Biotehniške šole v 

Rakičanu kot pri naših zvestih kupcih. Na podlagi teh 

rezultatov smo ponudili našim kupcem kakovostno 

seme dvorednega ječmena in sorto soje, katere ni 

treba pred uporabo termično obdelati. Omenjeni 

kulturi sta letos posejani na več sto hektarjih površin 

v Sloveniji. Prvi odzivi pridelovalcev dvorednega 

ječmena so po žetvi zelo pozitivni.

V Kmetijsko gozdarski zadrugi Sloga verjamemo, da 

smo s tako širitvijo ponudbe na dobri poti. Imamo 

možnost izbirati najboljše sorte ter ponuditi našim pridelovalcem kako-

vosten in cenovno ugoden semenski material. Vsekakor pa je pomem-

ben tudi prenos znanja, ki ga imajo ustvarjalci novih sort in tehnologij v 

našem okolju.

Jože Horvat, svetovalec-PosPeševalec ProDaje
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  – 

www.sloga.si

Prekmurje: Andrej Serdt (051 377 722), 
Jože Horvat (051 646 856)
Štajerska: Natalija Kotnik Gril (051 336 122)
Gorenjska, Dolenjska in osrednja Slovenija:
Alenka Drinovec (030 211 450), Ana Šifrer (030 211 451), 
Špela Roblek Jelenc (041 686 791)

  

Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o.

Biološki NPK, ki 
spodbuja prehrano rastlin.

zeMLja ROdOViTna  –
RaSTLina SiTa!

Uporabite mikrobiološka gnojila 

Biofor System.

Kdaj, če ne zdaj!  

nOVO

Genij za 
dušik!

Omogočite rastlini, da si 
del prepotrebnega gnojila 
pridobi sama iz zraka. 

TeRenSki SVeTOVaLCi:
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SEMENARNA lJUBLJANA KOT POMEMBEN 
ČLEN SKUPINE AGROMARKET

SEMENARNA Ljubljana, D. o. o., je v slovenskem Prostoru znana Po bogati, več kot 110-letni traDiciji, kakovostni 

PonuDbi in nenehnem razvoju na PoDročju PriDelave, DoDelave in ProDaje semena. Vztrajno si PrizaDevamo 

izboljšati kakovost ProizvoDnje hrane, hkrati Pa s široko PonuDbo različnih izDelkov tako v lastni maloProDaji kot 

veleProDaji skrbimo za kakovostno izrabo Prostega časa in urejenost bivalnega okolja. Semenarno Ljubljana smo 

organizirali Po evroPskih stanDarDih semenarskih PoDjetij. Razvoj PoDjetja temelji na lastnih PriDelkih, izDelkih in 

storitvah. 

Od leta 2020 je SEMENARNA Ljubljana, d. o. o., član skupine Agro-

market. Agromarket je vodilni proizvajalec, zastopnik in distributer 

širokega portfelja izdelkov na trgu Zahodnega Balkana. Od prvotnih 

dejavnosti podjetja (veleprodaje in maloprodaje repromateriala za 

kmetijsko proizvodnjo) je Agromarket zrasel v enega vodilnih dobavi-

teljev sredstev za varstvo rastlin, prodaje semen, vrtnega orodja in 

električnega ročnega orodja v celotni regiji. 

Sredstva za varstvo rastlin, semenski material ter vrtno in električno 

orodje so glavnina razvoja podjetja. 

Dejavnosti po sektorjih podjetja Agromarket: 

• Galenika Fitofarmacija – sredstva za zaščito rastlin (zastopstvo, 

proizvodnja in distribucija),

• seme (proizvodnja, dodelava in prodaja),

• Fertico – proizvodnja vodotopnih in tekočih gnojil Fitofert,

• Villager – vrtno in električno ročno orodje,

• Agromarket machinery – kmetijska mehanizacija.

Poleg lastnih izdelkov je Agromarket zastopnik blagovnih znamk 

vodilnih svetovnih proizvajalcev (Syngenta, Du Pont, Dow Agros-

ciences, Bayer Cropscience, Basf), semenarskih hiš (ZP, KWS, Franchi 

Sementi ...) in blagovnih znamk izdelkov za vrtni program (Fiskars, 

Stiga, Oregon, ECHO).

Najhitreje rastoči portfolij je segment specializiranih vodotopnih in 

tekočih gnojil pod blagovno znamko Fitofert. V zadnjih letih je 

strokovna ekipa podjetja Agromarket uvedla proizvode tudi za eko-

loško pridelavo. 

Podjetje Agromarket vlaga največ energije v razvoj strokovne službe 

za strokovno podporo kmetijskim pridelovalcem.

Segment podjetja, ki se najhitreje razvija, je vrtni (garden) sektor. 

Blagovna znamka Villager z več kot petnajstletno tradicijo je pri-

znana, kar potrjuje njen položaj s kakovostnim in širokim portfeljem 

izdelkov in storitev: servis, rezervni deli, pooblaščena prodajna mreža 

... Znamka Villager je prepoznavna tudi v Sloveniji. Prisotna je še na 

tržiščih Nemčije, Avstrije, Češke, Slovaške, Grčije, Hrvaške, Francije, 

Romunije in še kje.

Namen razvoja podjetja je postati regionalno priznano podjetje s 

kakovostnimi izdelki, katerih uporaba omogoča dobičkonosno 

kmetijsko proizvodnjo, ki ohranja okolje in stremi k proizvodnji varne 

hrane. Sloga Kranj je dolgoletni pomemben poslovni partner 

Semenarne Ljubljana, ki je prisoten v več regijah v Sloveniji. Ker 

poteka sodelovanje dvosmerno tako v prodajnem kot tudi v 

nabavnem vidiku, lahko govorimo o pravem partnerskem odnosu. 

Sodelujemo tako na področju AGRO dela s plasiranjem naših 

poljščin (hibridi koruze, ozimna in jara žita, dosevkov), fitofarmacije 

in mineralnih gnojil kot tudi široko potrošnem GARDEN programu 

semenskih vreč in okrasnih trav, strojev Villager in orodij Fiskars. V 

trgovinah Sloge Kranj se prodajata tudi hrana in oprema za male 

živali Semenarne Ljubljana, in sicer pod blagovno znamko Bonami. 

Sodelujemo tako v tradicionalnem prodajnem kanalu – v njihovih 

trgovinah v Sloveniji – kot tudi v njihovi spletni ponudbi. 

Semenarna Ljubljana s pomočjo Sloge Kranj udejanja svojo vizijo 

postati največji ponudnik kakovostnih semen in izdelkov za 

kmetijstvo in vrtnarjenje ter urejanje bivalnega okolja v širši regiji.

V celotni verigi dajemo precej poudarka vrednotam, kot so kako-

vost, odgovornost, strokovnost, ambicioznost in kreativnost, ker 

želimo zagotoviti varno in zdravo pridelavo kakovostne hrane. Naša 

skupna poslovna učinkovitost je tudi rezultat našega odnosa do 

okolja, do ožje in širše družbene skupnosti, zato to področje posta-

vljamo v središče kratkoročnih in dolgoročnih usmeritev in ciljev. 
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KORISTNI ORGANIZMI
V NAŠEM VRTU

ODgovorno ravnanje z okoljem ni Pomembno samo v širšem Pomenu beseDe in ni samo v rokah svetovnih 

voDiteljev. TuDi sami lahko marsikaj nareDimo za varovanje okolja. Začnemo lahko že na lastnem vrtu. Zato je 

Pomembno, Da Poznamo koristne organizme, ki so Prisotni v našem okolju. Pri tem se moramo zaveDati, Da z 

uPorabo PesticiDov ne uničujemo samo škoDljivih organizmov, amPak tuDi koristne.

pikaPolonice

Pikapolonice se hranijo z listnimi ušmi in pršicami prelkami, celo 

nadležnega kaparja se lotijo. Za rumene pikapolonice velja, da 

uničujejo tudi glivice pepelaste plesni. Odrasle pikapolonice se rade 

zadržujejo na divjih rastlinah, kot so koprive, rman, zlata rozga, 

pelin in kamilice, zato ne bo odveč, če raste na vrtu tudi kakšna od 

teh rastlin. Med okrasnimi rastlinami pa imajo najraje vrtnice in slak. 

Poskrbite, da bo na vrtu čim več lesenega materiala, kot so opore 

za rastline, ograje, vrtno pohištvo, kompostnik – v lesu bodo nam-

reč pikapolonice našle skrivališče in prezimovališče. 

navaDna tenčicarica

Navadna tenčicarica je nežna, vitka zelena žuželka z mrežastimi, 

prozornimi krili. Samice odlagajo jajčeca blizu kolonij škodljivih 

žuželk. Ličinke se hranijo z ličinkami in jajčeci uši, kaparjev, tripsov in 

celo metuljev. Odrasle tenčicarice se hranijo s cvetnim prahom, 

medičino, zato je dobro imeti v vrtu cvetoče rastline z obilico cvet-

nega prahu.

muhe trePetavke

Muhe trepetavke so zaradi obarvanega zadka podobne osam. Za 

razliko od njih imajo samo en par kril in so brez žela. Jajčeca ležejo 

neposredno v kolonije uši. Belkasta ličinka lahko uniči tudi do 900 

uši.

sloGine noviCe Jesen 2022

lIČINKA PIKAPOLONICE



35

navaDna strigalica

Strigalica je s svojimi kleščami na zadku zelo poznana žuželka. 

Prehranjuje se z jajčeci metuljev, s pršicami, krvavimi in listnimi ušmi 

in je zato prav tako pomembna živalca v našem vrtu.

krešiči

Krešiči imajo pomembno vlogo pri obvladovanju škodljivih organiz-

mov. So večinoma talne živali, ki plenijo ponoči. Razne vrste 

krešičev se poleg drugih škodljivih organizmov hranijo tudi z golimi 

polži.

Čebele

Čebela, zaščitni znak Slovencev, je zelo pomembna žuželka, ki skrbi 

za opraševanje rastlin. Brez njih ne bi bilo plodov, ki jih vsi vsako leto 

tako željno pričakujemo.

ježi

Mala bodičasta živalca ni samo prikupen, ampak tudi koristen pre-

bivalec našega vrta. Hrani se z raznimi škodljivimi organizmi, med 

drugim tudi s polži. 

kaj lahko storimo za Prisotnost koristnih živali na našem vrtu

K varovanju in spodbujanju koristnih vrst živali v našem vrtu v prvi 

vrsti pripomoremo z izogibanjem nepotrebni rabi insekticidov. Na 

vrtu ustvarjamo prostore, ki predstavljajo zatočišče za koristne 

organizme. Te ustvarjamo s sajenjem koristnih sort rastlin, kot so 

začimbnice, dišavnice in cvetoče okrasne rastline (ajda, bob, 

facelija, kamilice, boreč, redkev). V vrtu lahko postavimo tudi 

posebne hotele za žuželke in skrivališča za ježe. Dobrodošla je tudi 

uporaba lesa v obliki ograj, opor in raznega vrtnega pohištva.

hoteli za žuželke

Hotele za žuželke lahko izdelamo tudi sami. Pozorni moramo biti 

samo pri izbiri materiala za posamezno vrsto žuželke. Tako za pol-

nilo za čebele uporabljamo votla stebla rastlin (trstiko, bambus) ali 

navrtan les. Pri pikapolonicah naj bo polnilo iz trstike, valovite 

lepenke ali ostružkov iz lesa. Hišica naj bo rdeče ali rjave barve. Pri 

tenčičarici se uporabi pšenično ali ječmenovo slamo, suho listje ali 

seno. Prav tako naj bo hišica pobarvana rjavo ali rdeče. Seveda pa 

lahko hotele za žuželke tako kot hotel za ježe kupite v Slogi Kranj.

Anže Sever, namestnik voDje Poslovalnice

Viri:

https://www.klubgaia.com/si/vrtnarski-nasveti/5506-Koristne-zivali-v-vrtu-zuzelke-in-koristni-

organizmi

https://www.lupa-portal.si/vsebina/vrtnarstvo/jez-na-vrtu-je-koristen-kako-mu-lahko-pomagamo/

https://www.lupa-portal.si/vsebina/vrtnarstvo/koristne-zuzelke-na-nasem-vrtu/

https://ucilnice.arnes.si/mod/page/view.php?id=1121983

http://rajski-vrt.si/index.php/novosti/koristni-organizmi-m

https://www.ivr.si/podrocja-delovanja/koristni-organizmi/
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ZIMSKA ZELENJAVA – SILJEN RADIČ

RaDič, ki ga lahko Pojmujemo kot Pestro zDružbo rastlin, ima Dolgo zgoDovino gojenja, namenjenega za Prehrano ljuDi, 
zDravilstvo ali živalsko krmo. Že Pisci v starem Rimu Pogosto omenjajo raDič v solati in kot kuhano zelenjavo. Po številnih 
sortah, ki so Poimenovane Po italijanskih mestih, viDimo, Da je tuDi soDobna Italija PoDeDovala navDušenje za to solatnico, 
ki jo najbolje označuje grenčina intibin. 

Radič kot vrtnina ima za gojenje več dobrih lastnosti. Poleg tega, da 

zelene, rdeče ali pisanolistne sorte lahko gojimo od zgodnje spom-

ladi do pozne jeseni, je tudi zelo odporen proti boleznim in 

škodljivcem. Prav gotovo pa je največja odlika nekaterih sort radiča, 

da jih lahko sami pridelamo kot siljeni radič tudi sredi najhujše zime, 

ko druge sveže zelenjave na vrtu primanjkuje. V temi siljen radič 

ima tudi bolj nežne liste in manj grenak okus kot radič, gojen na 

prostem. Listi siljenega radiča so najbolj cenjeni v mešani solati ali 

na obloženih kruhkih. 

Zgodovinski viri si niso povsem enotni, kdo naj bi bil začetnik tega 

neobičajnega načina gojenja radiča. Eni viri pripisujejo avtorstvo 

vodji bruseljskega botaničnega vrta v štiridesetih letih 18. stoletja, 

drugi pa pravijo, da je postopek odkril neki belgijski kmet, ki je po 

naključju odvrgel nekaj korenin divje cikorije v temen, topel hlev. 

Naj bo tako ali drugače, res je, da se v svetu najbolj znan radič za 

siljenje imenuje bruseljski radič ali witloof. 

tla in PoDnebje

Radiču kot nezahtevni vrtnini, kar zadeva toploto, najbolj ugaja 

hladno podnebje, sicer pa raste skorajda povsod. Nekoliko manjši 

pridelek lahko pričakujemo le v krajih z ekstremnimi toplotnimi 

razmerami, saj njegovo rast ovirajo izrazito visoke (nad 30 oC) ali 

nizke temperature (pod 2 oC). Daljše obdobje temperatur pod 5 oC 

pa vpliva na mlade rastline tako, da prehitro poženejo cvetna 

stebla. Glede talnih razmer je radič za siljenje zelo skromen, ne 

ustrezajo mu le izrazito gramozna ali težka ilovnata zemljišča. 

Koreni se v takih tleh cepijo in razvejijo, zato so manj primerni za 

siljenje. Najlepše korene bomo pridelali na tleh, ki jih ima vsak 

skrben vrtnar, to so globoka humozna tla. 

Gojenje raDiča

Tla, ki smo jih že pognojili za prejšnjo vrtnino s hlevskim gnojem 

(3 kg/m2), dobro prerahljamo vsaj za dve lopati globoko, tako da se 

bodo koreni lepo razvijali in jeseni ne bomo imeli težav z izkopavan-

jem. Pred sejanjem prevelike grudice dobro potolčemo. 
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Na siromašnih tleh lahko potrosimo in zadelamo v zemljo še 

nekaj kombiniranega gnojila, ki naj bo bogato predvsem s fosfor-

jem in kalijem. Prevelika vsebnost dušika ni zaželena, ker dušik 

pospešuje rast listov na račun korenov. 

S setvijo nikar preveč ne hitimo, da nam ne bi prezgodaj posejani 

radič ušel v cvet. Najprimernejši mesec za setev je junij, ko smo z 

grede na primer že pospravili solato, špinačo, zgodnji krompir, 

rdečo peso, grah ali redkvico. Seme zadelamo v tla na globini 

približno enega centimetra in v vrstah, ki so med seboj oddaljene 

60 cm. 

Če bomo pri setvi vsaj približno natančni, bomo na kvadratni 

meter porabili le okoli dva grama semen. Ker so v tem času tem-

perature navadno visoke in je zemlja izsušena, posevek redno 

zalivamo vsaj dotlej, dokler ne vznike. Pozneje zalivanje omejimo, 

da preprečimo gnitje listov. Po dveh do treh tednih, ko rastlinice 

razvijejo od tri do štiri liste, jih razredčimo, tako da je med njimi v 

vrsti vsaj 15 cm razmika, kajti le tako imajo koreni dovolj prostora 

za razvoj. Ko se pokaže prvi plevel, radič okopljemo. Pozneje, ko 

se razvijejo veliki in široki listi, ki prekrijejo tla in zadušijo plevel, 

nam bo okopavanje prihranjeno. Če med poletjem poženejo pre-

bujni listi, pa jih lahko izjemoma enkrat porežemo.

priPrava korenov za siljenje

Po prvem manjšem mrazu ali slani, ko se listi radiča začnejo 

povešati in rumeneti, izkopljemo cele rastline in pazimo, da ne 

poškodujemo korenov. Potem rastline za krajši čas neobrezane 

zložimo na kup na robu grede, tako da so listi obrnjeni 

navzven. Tako bodo listi oveneli, koreni pa bodo iz 

njih posrkali še nekaj rezervnih snovi. Po nekaj-

dnevnem »počitku« izberemo le primerno 

razvite korene, debele od tri do šest centi-

metrov, medtem ko vse poškodovane in 

preveč razvejene korene zavržemo. Po 

opravljeni »selekciji« obtrgamo ali 

porežemo liste približno dva centimetra 

nad koreninskim vratom in pri tem 

pazimo, da ne poškodujemo rastnega 

vršička, sicer bo ves poznejši trud zaman. 

Pametno je tudi skrajšati predolge korene na 

dolžino približno 20 cm. Korene, ki jih ne bomo takoj 

silili, je najbolje shraniti v neogrevanem prostoru pri tempe-

raturi tik nad lediščem, tako da jih zložimo po plasteh med mivko 

ali droben pesek, podobno kot shranjujemo korenček.

postoPek siljenja

Korene postavimo v cvetlični lonec premera vsaj 20 cm ali v 

zaboj, kjer vmesne prostore skrbno zapolnimo z vlažno zemljo ali 

šoto, medtem ko vrhovi korenov niso pokriti. Tako »oskrbljene« 

korene prenesemo v temen prostor, najprimernejši sta klet ali 

lopa s policami, kjer temperatura ne sme zdrsniti pod 8 oC. Rdeče 

sorte ('Anivip', 'Verona', 'Treviški' …) zaradi intenzivnejšega obar-

vanja silimo pri nižjih temperaturah kot pisane ('Goriški', 'Castel-

franco', 'Foresto' …) in zelene sorte ('Monivip', 'Grumolo verde', 

'Witloof'' …). Če je mogoče, pa temperaturo med siljenjem 

postopno dvigujemo.

Če prostora ne moremo ogrevati, si lahko pomagamo tudi s 

hlevskim gnojem (najboljši je konjski), tako da na približno 20-cen-

timetrski sloj stlačenega gnoja nasujemo 20-centimetrski sloj 

zmesi vrtne zemlje in uležanega gnoja ali komposta. V tako pri-

pravljeno »gredico« na gosto posadimo korene. Na kvadratni 

meter jih lahko posadimo okoli 300. Na koncu jih prekrijemo še s 

slamo.

Ob nezadostno zatemnjenih prostorih lahko korene prekrijemo s 

črno polietilensko vrečo ali kartonsko škatlo. Cvetlični 

lonec pa prekrijemo z drugim loncem, ki smo mu 

zamašili odcedne odprtine. Občasno korene 

navlažimo z vodo ali še bolje s hranilno 

raztopino, tako da se ne izsušijo in da ohranijo 

trdnost. Če bomo vzdrževali primerno tempe-

raturo, se bomo pridelka lahko veselili čez 

približno mesec dni. Glavice režemo, ko so 

visoke vsaj 10 cm. Če so koreni dovolj močni, 

bodo pozneje še odganjali manjše poganjke, ki 

jih obtrgujemo, dokler se korenika ne izčrpa. Na 

kvadratni meter tako lahko pridelamo do 15 kg 

obeljenih listov. 

siljenje na Prostem

Ob blagih zimah in na lahkih tleh radič lahko silimo tudi na vrtu. 

Ob koncu jeseni porežemo liste nekaj centimetrov nad tlemi kar 

na gredi. Korene, ki so ostali v tleh, prekrijemo s 15-centimetrsko 

plastjo zemlje ali žagovine, ki morata biti stalno vlažni. Ko po 

nekaj tednih vršički pokukajo na plano, odgrnemo zemljo ozi-

roma žagovino okoli njih, odrežemo celo glavico in jo očistimo.

Če ne pričakujemo pretirano nizkih temperatur, lahko rastline 

silimo tako, da jih le primerno zavarujemo pred mrazom in 

škodljivci. Preprosto jih prekrijemo z nizkimi tuneli, slamo, 

koruznico ali borovimi vejami.
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Witloof in travniški radič med sajenjem

Sajenje v loncu

Dr. Dragan ŽniDarčič, Biotehniški center Naklo



FreshFoss:

• zmanjša segrevanje krmnih obrokov,

• učinkovit, ko obroku dodajamo vodo,

• učinkovit v času vročih in vlažnih podnebnih razmer,

• učinkovit ob uporabi mokrih krmil,

• namenjen uporabi v obrokih, ki vsebujejo silažo,

• ohranja okusnost krme,

• ni koroziven - prijazen do mešalnih prikolic in opreme,

• ni strupen, je popolnoma biorazgradljiv.
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Pregrevanje krme je treba obravnavati kot pereč problem kvarjenja 

sestavin, zato je priporočljivo redno preverjanje morebitnih 

ostankov zaostale pregrete krme v krmilnih posodah in na krmnih 

površinah.

Segrevanje krme močno zmanjša energetsko vrednost krmne 

mešanice, kar posledično negativno vpliva na manjše produktivne 

rezultate živali (padec mlečnosti, slabša konverzija, padec 

imunosti). To vpliva predvsem na odstotek suhe snovi, zmanjša pa 

se tudi vsebnost ogljikovih hidratov in beljakovin v krmi. Takšno 

hrano živali pogosto zavračajo, ješčnost je slabša, hranilne 

vrednosti pa se hitro znižajo.

zakaj se krma za živali začne Pregrevati

Krma iz silaže se premakne iz okolja, revnega s kisikom, v okolje, 

bogato s kisikom. Mikroorganizmi se pod spremenjenimi pogoji 

začnejo bujno razmnoževati in rasti. Ti za rast izkoriščajo sladkorje 

in lahko dostopne ogljikove hidrate v krmi. Pri teh procesih se 

začne sproščati toplota, kar močno dvigne temperaturo v krmni 

mešanici.

Obstajajo načini, kako se temu negativnemu trendu izogniti. Pre-

grevanje krme je mogoče omejiti ali vsaj zmanjšati z različnimi 

preparati. Eden takšnih je FreshFoss, plod dolgoletnega 

raziskovanja danskih znanstvenikov. FreshFoss je kombinacija soli 

organskih kislin v obliki praška, ki ga vmešamo v krmo pred krmljen-

Številne kmetije imajo v vročih Poletnih mesecih težave s toPlotnim stresom v svoji čreDi. Za 

oDPravo tega Problema je v uPorabi več različnih tehnoloških rešitev – namestitev 

ventilatorjev in sistemov zamegljevanja za hlajenje živali in Prostorov. Ti izboljšajo 

klimatske razmere v hlevu, a ne morejo vPlivati na Pregrevanje krme živali. 

Jernej Hren, Dr. vet. meD.
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pREGREVANJE
KRME

jem živali. Kisline v izdelku 

FreshFoss zavirajo rast 

plesni in kvasovk, s tem pa 

preprečijo porabo hranil za 

metabolizem le teh in zmanj-

šajo segrevanje krme. Na ta 

način FreshFoss zaščiti krmni 

obrok pred izgubo dragocenih hranil 

in suhe snovi. Uporaba FreshFossa tako 

dvigne kakovost krme in posledično poveča proizvodnjo mleka 

živali.
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SPREMNA 
DOKUMENTACIJA ŽIVALI 
ZA TRANSPORT V KLAVNICO

V Prejšnjem članku sem Pisal o 
transPortu živine: kakšna žival je 
Primerna za Prevoz, kako se 
oDločimo, ali je Primerna za Prevoz, 
in o tem, Da lahko za sPoštovanje 
Dobrobiti živali izveDemo zakol v sili 
(živali, ki niso Primerne za Prevoz). 
Za transPort živali in zakol Pa je 
seveDa treba imeti ustrezno 
Dokumentacijo.

označevanje živali

Živali morajo biti ustrezno označene. 

Govedo je označeno s plastičnima ušes-

nima znamkama. Govedo je označeno 

individualno, ostale vrste rejnih živali pa 

malo drugače. Če uradni veterinar iden-

titete živali v klavnici ne more ugotoviti 

(manjkata obe ušesni številki), se žival 

usmrti, meso pa se deklarira kot 

neprimerno za prehrano ljudi.

izjava o Prehranski varnosti živali za 

zakol

Živali, namenjene za zakol, mora sprem-

ljati izjava o prehranski varnosti živali za 

zakol. Za resničnost podatkov pa jamči 

imetnik živali. V klavnici jo prejme uradni 

veterinar. Če je ne dobi oziroma podatki 

Slika 1: Ušesna številka za označevanje goveda

niso preverjeni, ne sme dovoliti 

zakola živali. V primeru, da je ne 

dobi v 24 urah, se meso označi kot 

neprimerno za prehrano ljudi. 

potni list

Potni list je dokument, ki ga žival 

prejme ob rojstvu ali uvozu in jo 

spremlja do smrti oziroma izvoza iz 

države. Nanj se vpišejo vsi premiki 

goveda (sejmi, razstave, planina 

itd.). Prav tako se vpišejo podatki pri 

premiku na drugo gospodarstvo. 

Lastnik živali mora potni list pod-

pisati, nepodpisan potni list je 

neveljaven.

veterinarska naPotnica 

Veterinarsko napotnico napiše in 

potrdi odobreni veterinar. Izda se za 

živali, ki so tako bolne ali 

poškodovane, da so ogrožene nji-

hove osnovne življenjske funkcije, 

zato so namenjene v klavnico. Pre-

voz jim ne sme povzročati dodatne 

stiske oziroma bolečine. Izda se tudi za živali, ki prihajajo iz gospodarstva z neprever-

jenim, neveljavnim ali sumljivim statusom. Veterinarska napotnica se izda tudi za 

živali, zaklane v sili. Veljavnost napotnice je 24 ur od izdaje.

Slika 2: Izjava o prehranski varnosti živali, 

namenjene za zakol

Slika 3: Novejša različica potnega 

lista za govedo 

(različica je stopila v veljavo s 1. 1. 2020)

Slika 4: Veterinarska 

napotnica
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Marjan CuDerman, oDkuP živine

izjava o načinu vzreje živali

Izjava o načinu vzreje živali se nanaša na rejo živali, 

sheme izbrana kakovost. Vsaka žival, ki je bila 

rejena pod pogoji za izbrano kakovost, mora biti v 

spremni dokumentaciji označena z »USTREZA 

KRITERIJEM ZA IZBRANO KAKOVOST«. Predpo-

goj pa je seveda certifikat izbrana kakovost, ki ga 

mora rejec imeti, držati pa se mora tudi določenih 

smernic, ki jih zahteva certifikat. Prav tako mora 

rejec voditi evidence o številu živali, vzrejenih pod 

pogoji za izbrano kakovost.

Slika 5: Izjava o načinu 

vzreje živali
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Kartica ugodnosti

Lojalnostno kartico lahko naročite v vseh 
maloprodajnih enotah Sloge po Sloveniji.

Novo
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MOŽNOSTI ZMANJŠANJA PORABE GORIVA 
PRI DELU S TRAKTORJEM

Kmetijstvo je neobhoDno Povezano s Porabo goriva – Plinskega olja – in sočasno z gosPoDarnostjo PriDelave hrane. 
Obstoječi čas in časi, ki Prihajajo, nakazujejo veDno večjo vreDnost Porabljenega goriva in sočasno vse večji strošek zanj.

Na traktorju je možno opraviti veliko nastavitev, tako da motor na 

uro porabi manj goriva iz rezervoarja za gorivo. Najpomembnejša 

in prva nastavitev na traktorju je pravilen tlak v pnevmatikah. S tem 

postopkom lahko prihranite gorivo za delo pri vleki in vožnji s trak-

torjem. Možnost prihranka je velika – možna je celo do 20 % 

manjša poraba goriva. Veliko energije se tudi izgubi zaradi izpušnih 

plinov, hlajenja in trenja v pogonskih sklopih. Predstavljam splošne 

nasvete in če jih boste upoštevali, boste vsekakor zmanjšali porabo 

goriva:

• Očistite zračni filter in hladilnik motorja: poraba goriva bo 

manjša za 5 %.

• Izklopljena klimatska naprava: poraba goriva bo manjša za 

3–5 %.

• Visok tlak v pnevmatikah na cesti: poraba goriva bo manjša do 

7 %.

• Nizek tlak v pnevmatikah na njivi: poraba goriva bo manjša do 

10 %.

• Na traktorju pravilno nameščeni kmetijski stroji in uteži: poraba 

goriva bo manjša do 15 %.

• Vožnja traktorja in delo s priključno gredjo pri nizkih vrtljajih 

motorja: poraba goriva bo manjša do 15 %.

• Pravilno delo z upravljanjem motorja in menjalnika: poraba 

goriva bo manjša za 5–25 %.

• Vožnja pri zmanjšani hitrosti traktorja: poraba goriva bo manjša 

za 5–15 %.

1. način zmanjšanja Porabe goriva: tlak v pnevmatikah in 

hitrost vožnje traktorja

Hitrejše doseganje cilja s traktorjem ni nujno najboljše. Največjo 

hitrost traktorja omejujejo tudi pnevmatike. Bolj kot je traktor 

obremenjen z maso – kmetijskim strojem –, nižja naj bo največja 

hitrost pnevmatik. Bolje je na polju/njivi voziti počasi z nizkim 

tlakom v pnevmatikah kot hitro z visokim tlakom v pnevmatikah. 
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Prihranek časa pri delu je zelo majhen in ne upravičuje večjega 

zdrsa pogonskih koles in škodljivega tlačenja tal, ki jih obdelujemo.

Zdrs pri traktorju opisuje, koliko pogonska pnevmatika zdrsne po 

cestišču. Pri vožnji po cestišču naj bo zdrs čim manjši. Pri težjih 

vlečenih kmetijskih strojih za obdelavo tal pa naj bo zdrs največ 

15 %. Traktorji z vgrajenimi radarskimi senzorji vozniku traktorja v 

kabini pri delu neprekinjeno prikazujejo na prikazovalniku (moni-

torju) trenutni zdrs pogonskih koles.

2. način zmanjšanja Porabe goriva: iz traktorja 

odstranite vso nepotrebno maso – uteži

Prednje uteži na traktorju je mogoče hitro namestiti ali odstraniti. 

Vedno jih prilagodimo uporabi pri določenem kmetijskem stroju. 

Prednost je tudi, če so na voljo različne mase. Traktor naj ima le 

toliko dodatnih uteži, kot je potrebno pri določenem delu. Zato 

uporabite različne mase uteži, ki so na sprednjem tritočkovnem 

priklopu. Uteži za kolesa so dobre, vendar jih je težko hitro odstra-

niti. Pogosto se po nepotrebnem predolgo zadržujejo na traktorju. 

Proizvajalci traktorjev so v preteklosti predstavili nekaj idej za spre-

menljivo maso. Na primer EZ-Ballast podjetja John Deere, kjer so 

mogoče hitre namestitve in odstranitve po potrebi, kar pa še ni bilo 

uveljavljeno v velikem obsegu. Optimalni balast za standardne trak-

torje je z razmerjem mase 40 : 60. Pomeni 40 % mase traktorja na 

prednjih in 60 % mase traktorja na zadnjih kolesih. Pri vleki s trak-

torjem se pri pogonu na vsa štiri pogonska kolesa prihrani do 15 % 

goriva pri težkih delih. Vedno pa mora ostati vsaj 20 % celotne 

mase traktorja na sprednji osi traktorja, da se ohrani sposobnost 

krmiljenja traktorja.

3. način zmanjšanja Porabe goriva: motor mora lahkotno 

»dihati«

Motor pod pokrovom se začne nepotrebno ogrevati, ko se hladilne 

površine in sesalne odprtine za hladilni zrak zamažejo. Edina stvar, 

ki tukaj pomaga, je, da sestopite iz traktorja ter očistite zunanje 

rešetke in dovodne odprtine za zrak. Uvedba strožjih emisijskih 

standardov je močno spremenila tehnologijo delovanja motorjev 

traktorjev. Predvsem se je zaradi višjih temperatur izpušnih plinov 

morala povečati zmogljivost hladilnika motorja. Novi zračni filtri v 

motorjih traktorja ločujejo več umazanije in prahu. Zamašeni zračni 

filtri povečajo temperaturo izpušnih plinov in sočasno porabo 

goriva. 

4. način zmanjšanja Porabe goriva: pravilno naravnavanje 

klimatske naprave

Klimatska naprava traktorja, ki ima moč 250 KM, porabi veliko moči 

motorja. V vročih dneh lahko to stane od 3 do 4 litre goriva na uro. 

Klimatsko napravo uporabljajte le, kadar je to nujno potrebno. 

Nizko temperaturno naravnana klimatska naprava lahko po nepo-

trebnem porablja gorivo, lahko pa tudi povzroči bolezen. Razlika 

med zunanjo temperaturo in temperaturo v kabini ne sme biti 

večja od 6 °C. Če s traktorjem delate pri zunanji temperaturi 30 °C, 

naravnajte klimatsko napravo v kabini samo na 24 °C in ne hladneje.

5. način zmanjšanja Porabe goriva: nizki vrtljaji motorja 

(vrt/min)

Večina traktorjev ima vrtilno hitrost motorja 2000 vrt/min. Nekateri 

večji motorji v traktorjih in kombajnih že imajo motorje zasnovane z 

nižjo vrtilno hitrostjo. Pri vsakodnevnem delu to pomeni vožnjo z 

nizko vozno hitrostjo, kjer je le mogoče. Pri traktorjih z ročnim men-

jalnikom to pomeni zgodnje prestavljanje navzgor v višje stopnje 

menjalnika. Traktorji z brezstopenjskim menjalnikom delujejo s 

pomočjo hidravličnih sklopov in tlakov v njih. Za transportna dela je 

običajno vključen tudi mehanični menjalnik, vendar vedno naj ima 

motor čim nižjo vrtilno hitrost. Ne glede na delo naj ima motor 

vedno tako vrtilno hitrost, pri kateri lahko premaguje obremenitev. 

Dela naj v območju vrtljajev z najboljšim izkoristkom goriva.

6.  način zmanjšanja Porabe goriva: traktor ni »dirkalnik«

Pri polni moči menjalniki CVT zagotavljajo največji vrtilni moment 

na pogonskih kolesih pri pospeševanju traktorja. Postopek ni 

vedno potreben, predvsem ne takrat, če je traktor razbremenjen 

dela. Koliko samodejni menjalnik pospešuje ali upočasnjuje traktor, 

se lahko nastavi na elektronskih upravljalcih traktorja ali 

neposredno na upravljalni ročici traktorja.

Predvsem na semaforjih nekateri vozniki traktorjev navdušujejo 

sočasne čakajoče voznike s sposobnostmi hitrega speljevanja trak-

torja. Tako po prvih nekaj metrih vožnje zelo hitro pospešijo in po 

nepotrebnem odbrzijo. Vendar pa moči traktorja za pospeševanje 

ne bi smeli v celoti izkoristiti, če to ni potrebno. 
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V transportu predvsem znižajte pospeške na najnižjo vrednost 

pospeševanja. Pri nekaterih menjalnikih CVT stopnja pospeška 

določa tudi obnašanje pri zagonu traktorja. Prednost počasnega 

pospeševanja je tudi v tem, da traktor pri približevanju križišču ali 

rdečemu semaforju nežno zmanjšuje vrtilno hitrost vseh pogons-

kih sklopov traktorja in motorja.

Dejanski izračun prihranka goriva pri delu s priključno gredjo 

(vrtavkasta brana, balirka, nakladalna prikolica …)

Primer uporabe priključne gredi z vrtilno frekvenco 540 min-1 pri 

zmanjšani vrtilni frekvenci motorja, če imamo sledeče podatke:

obratovalni Primer Priključne greDi i

• vrtilna frekvenca motorja                 nm = 2116 min-1

• specifična poraba goriva                   bI = 251 g/kWh

• imenska moč motorja                        P = 75 kW

• vrtilna frekvenca priključne gredi     np.g. = 540 min-1

porabljeno gorivo Pri obratovalnem Primeru i

obratovalni Primer Priključne greDi ii

• vrtilna frekvenca motorja                 nm =1670 min-1

• specifična poraba goriva                   bII = 246 g/kWh

• imenska moč motorja                        P = 62 kW

• vrtilna frekvenca priključne gredi     np.g. = 540 min-1

porabljeno gorivo Pri obratovalnem Primeru ii

Razlika v porabi goriva med obratovalnimi primeri:  

Z upoštevanjem gostote plinskega olja 875 kg/m3 dobimo 

podatek, da je poraba goriva manjša za 4,11 l/h. Zaradi tega 

prihranka goriva je smiselna uporaba priključne gredi z oznako »E« 

pri nižji vrtilni frekvenci motorja, vendar je uporaba omejena glede 

na izbiro strojev in tudi na vsakokratne pogoje dela. Teoretično bi 

pri deseturnem delu z navedenimi tehničnimi podatki prihranili 

41,1 litra goriva. Pri zmanjšanju vrtilne hitrosti motorja se v 

obravnavanem primeru prikaza uporabe traktorja zmanjša tudi 

hitrost vožnje s traktorjem. Če ima motor dovolj moči »na zalogi«, 

lahko z višjo prestavno stopnjo menjalnika dosežemo enako hitrost 

dela pri vlečenih strojih (plugu, predsetveniku itd.) pri zmanjšani 

vrtilni frekvenci motorja. Rezultat takega dela je prihranek 

navedenega goriva.

        

        

Prof. Dr. Rajko Bernik, Biotehniška fakulteta Ljubljana, 

ODDelek za agronomijo

Slika 1: Grafična predstavitev obratovalnih primerov I in II

Povzeto in prirejeno po: Thomas Göggerle und Bernd iz revije Agrar-

heute
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AUTOTRAC ZDAJ LAŽJI ZA UPORABO V 
MEŠANIH VOZNIH PARKIH – AKTIVACIJA 
AUTOTRAC TiM

Kmetje in izvajalci, ki imajo v svojem voznem Parku traktorje več različnih znamk, lahko zDaj 
uPorabljajo John Deere aktivacijo AutoTracTM TIM (Tractor-ImPlement-Management) za 
univerzalne zaslone Gen4. To Pomeni, Da je Preizkušen sistem voDenja AutoTracTM mogoče 
uPorabiti na vseh traktorjih s sPosobnostjo voDenja TIM, certificirano Prek AEF (Agricultural 
Electronics FounDation). Obstoječi Dobro znani rešitvi za voDenje strojev Pri raznobarvnih 
voznih Parkih sta AutoTracTM Universal 300 in ReichharDt GREENFIT. Novi AutoTrac TIM 
je komPlementarna PonuDba, ki je v celoti integrirana. Ključna PreDnost je, Da niso 
Potrebni nobeni DoDatni sestavni Deli volana ali krmilnika.

To je preprosta rešitev za kmete in izvajalce z mešanim voznim 

parkom, ki želijo uporabljati univerzalni sistem vodenja. Za zagon 

AutoTracTM TIM potrebujejo univerzalni zaslon s certifikatom AEF 

Gen4 (4240 ali 4640) z aktivacijo AutoTracTM in sprejemnik Star-

FireTM 6000 ali 7000.

Vse več proizvajalcev ponuja v svojih strojih vmesnik AEF TIM. John 

Deere prek ISOBUS-a odklene svoj krmilni sistem za traktorje dru-

gih proizvajalcev, ki so certificirani za vodenje AEF TIM. Podrobnosti 

o združljivosti strojev, ki ustrezajo John Deere AutoTracTM TIM, 

najdete na https://aef-isobus-database.org/isobusdb/login.jsf.

Ko povežemo stroje z AutoTracTM TIM, lahko sistem dopolnimo na 

naslednji način: 

Če je stroj (ne glede na znamko) opremljen z modemom JDLink, je 

mogoče podatke brezžično in brezplačno izmenjati s centrom 

John Deere Operations Cen-

ter. Omogoča nastavitev, 

načrtovanje, spremljanje in ana-

liziranje delovnih procesov na enem 

samem spletnem portalu. To kmetom 

omogoča tudi uporabo funkcij za natančno kmetijstvo, kot je 

ustvarjanje zemljevidov za aplikacije na polju. Te lahko nato s 

pomočjo samodejne nastavitve John Deere pošljete neposredno v 

traktorje na polju.

Z aktivacijo AutoTracTM TIM John Deere dokazuje, da igra 

odprtost do sodelovanja z drugimi proizvajalci še vedno 

pomembno vlogo. Na ta način omogoča predvsem strankam z 

mešanimi voznimi parki enostavno uporabo John Deere rešitev za 

sodobno kmetovanje.

Zala Hašaj, KTC Sloga Šenčur
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uDOBNO IN fLEKSIBILNO DELO

KL14.5 je komPakten in izjemno okreten kolesni naklaDalec. S širino le 1,26 metra in višino nekaj več kot 2 metra je 
PreDviDen za nizke stabilne vhoDe in tesne PrehoDe, zato je nenaDomestljiv sPremljevalec v kmetijstvu. 

Stroj je zasnovan na optimiziranem konceptu okvirja, ki omogoča 

odlično manevriranje ob ohranjanju stabilnosti. Poleg tega trije 

načini krmiljenja zagotavljajo plus v smislu prilagodljivosti. 

Krmiljenje na vsa kolesa kot standard še naprej daje prednost 

maksimalnemu manevriranju in hitrim ciklom obremenitve v 

najbolj omejenih prostorih. To dopolnjujejo izbirne vrste krmiljenja: 

krmiljenje prednjega kolesa in rakovice, ki so prvič na voljo v tem 

velikostnem razredu. 

Mehansko stikalo za način krmiljenja omogoča hitro in enostavno 

preklapljanje med krmiljenjem na vsa kolesa, prednjim kolesom in 

krmiljenjem. Novi model kolesnega nakladalnika KL14.5 je standar-

dno opremljen z motorjem Yanmar z močjo 28,5 kW/38,8 KM in 

izpolnjuje emisijsko stopnjo V. Dodatna obdelava izpušnih plinov 

poteka prek DOC- in DPF-funkcij s tremi različnimi načini delovanja, 

ki podpirajo in razbremenijo upravljavca v svojih aplikacijah, hkrati 

pa so varčni. Optimalen servisni dostop na oddelku kompaktnih 

kolesnih nakladalnikov je skozi široko odprtino na pokrovu motorja, 

kar ima za posledico hiter in enostaven dostop za vzdrževanje. 

Vstop in izstop iz kabine sta priročna in predvsem varna, zahvalju-

joč širokemu dostopu z dodatnim korakom. V pomoč je tudi 

opcijsko nastavljiv volanski obroč, ki je nastavljiv po naklonu in 

operaterju omogoča, da individualno prilagodi nastavitev volana. 

Velike steklene površine v kombinaciji s preoblikovanimi kanali za 

gledanje zagotavljajo optimalno vidljivost priključka in odlično 

vsestransko vidljivost. Vsa pomembna stikala so na dosegu desne 

roke.

vse informacije v zvezi z mehanizacijo kramer Dobite v naših 

Poslovalnicah in na tel. št. 080/40 49. 

Gal Selak, kmetijska mehanizacija KTC Šenčur

sloGine noviCe Jesen 2022
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AiR 900 T – KORAK NAPREJ PRI 
ZGRABLJANJU

SIP PreDstavlja korak naPrej v tehnologiji zgrabljanja krme, inovativen vlečeni Pobiralni 
zgrabljalnik AIR 900 T. Kombinacija Patentirane fleksibilne Pobiralne enote, PosPeševalnega 

rotorja in transPortnega traku omogoča oblikovanje zračnih in enakomernih zgrabkov. Zasnova 
zgrabljalnika PrePrečuje izgubo občutljivih lističev ter vnos zemlje, Peska in kamenja v zgrabke, 

s čimer je zagotovljeno sPravilo kakovostne krme.

Zasnova teleskopske roke in dveh vlečenih pobiralnih enot zago-

tavlja vsestranskost pri zgrabljanju z delovno širino 9 m za 

oblikovanje sredinskega in 7 m za oblikovanje stranskega zgrabka. 

Enakomerno oblikovane zgrabke pa omogoča velika razdalja med 

okvirjem in tlemi. V primeru zgrabljanja v sredino je razdalja med 

enotami teleskopsko nastavljiva, s čimer se širina zgrabka lahko 

optimalno prilagodi za nadaljnje spravilo krme z balirkami, nak-

ladalnimi prikolicami ali kombajni. Ko so pobiralne enote 

postavljene skupaj, se lahko oblikuje levi ali desni zgrabek, v 

primeru mokre in težke krme pa manjši levi in desni zgrabek hkrati. 

Že oblikovane zgrabke je možno tudi prestavljati, obračati ali 

združevati.

Dvojna variabilna hidravlična črpalka na 2-točkovnem gibljivem 

priklopu je gnana prek kardanske gredi, kar omogoča enakomeren 

pretok olja do hidravličnih motorjev pobiralnih enot. To zagotavlja 

enakomerno delovanje pobiralnega sistema tudi na zahtevnejših 

terenih, kjer je treba povečati število vrtljajev motorja traktorja in 

odhodne gredi. Pogon transportnih trakov s hidravličnim motor-

jem omogoča nastavitev hitrosti in smeri vrtenja s krmilno enoto v 

traktorju.

Segmentirana osrednja os pobiralne enote omogoča fleksibilnost 

in odlično prilagajanje, saj enota tlom sledi po krivulji in ne v ravni 

liniji. To preprečuje poškodbe travne ruše in zmanjša ostanke krme 

na njivi. Ker se s tal pobere vsa pokošena krma, je pridelek suhe 

snovi na hektar njive višji, hkrati pa travna ruša ostane 

nepoškodovana in se hitreje obnavlja.

Dobro premišljena kombinacija pobiralne enote manjšega pre-

mera, prstnega rotorja in pospeševalnega valja na pobiralni enoti 

zagotavlja nemoten pretok brez turbulenc in kopičenja krme pred 

zgrabljalnikom ter preprečuje izgubo lističev, kar je še posebej 

pomembno pri spravilu lucerne, detelj in deteljnih mešanic. Ker se 

večina beljakovin krme nahaja v listih, uporaba tehnologije pobiral-

nega zgrabljalnika AIR ohranja beljakovinsko vrednost krme in 

poveča donos surovih beljakovin na hektar obdelovalne površine.

Vzmetni prsti na pobiralni enoti so ukrivljeni v nasprotni smeri 

vožnje in tako ustvarjajo učinek vlečenja, s čimer je zagotovljen 

nežen in hiter dvig krme s tal in preprečen vnos zemlje, peska in 

kamenja v zgrabke. Zmanjšana vsebnost primesi oziroma pepela v 

krmi prispeva k večji energetski vrednosti krme, večji konzumaciji, 

izboljšanju zdravja in dobrega počutja živali ter boljši proizvodnji 

mleka in mesa. Nižja vsebnost pepela v krmi je pomembna tudi za 

optimalno fermentacijo silaže in boljšo stabilnost krme. Kom-

binacija fleksibilne pobiralne enote majhnega premera in vlečenih 

vzmetnih prstov tako zmanjša kontaminacijo krme, prepreči izgubo 

listov in ohrani hranilno vrednost krme.
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Vzmetni prsti na pobiralni enoti so ukrivljeni v nas-

protno smer vožnje, kar omogoča nežen in hiter 

dvig krme od tal ter prepreči vnos zemlje, peska in 

kamenja v zgrabek. Ker je zgrabek čist, je 

zagotovljeno tudi varno delo s kombajni, balirkami 

ali samonakladalnimi prikolicami. 

Pogon trakov s hidravličnim motorjem, ki 

omogoča nastavitev hitrosti in smeri vrtenja 

s krmilno enoto v traktorju.

Zasnova teleskopske roke omogoča uporabnikom 

vsestranskost uporabe, saj lahko oblikujejo sredin-

ske ali stranske zgrabke. Enakomerno oblikovani 

zgrabki olajšajo pobiranje s kombajni, balirkami 

ali samonakladalnimi prikolicami.

Vzmetni prsti so s posebnim sistemom zaščiteni tudi pred izgubo. 

Ta sistem je sestavljen iz deljivega plastičnega elementa in kovinske 

objemke. Posamezni segment pritrjuje po šest vzmetnih prstov 

hkrati, kar zagotavlja hitro in enostavno vzdrževanje. V primeru 

loma prsta le-ta ostane na položaju in ne pade v krmo.

Gibljiv vlečni priklop s hidro-pnevmatskim vzmetenjem omogoča 

odlično prilagajanje sistema in znižuje pritisk na tla na vseh tipih 

terena. Poleg tega so zelo blizu pobiralne enote nameščeni prosto 

vrteči se drsniki, ki zagotavljajo visoko odzivnost in prilagajanje 

enote terenu. To preprečuje poškodbe travne ruše in zmanjšuje 

obrabo pobiralne enote in ker se drsniki vrtijo prosto, na njih ne 

zastaja umazanija. Velik odmik od tal pri delnem dvigu omogoča 

enostavno vožnjo čez zgrabke ali obračanje stroja na robovih par-

cel. Kompakten transportni položaj s kratkim okvirjem in hidra-

vličnimi ali zračnimi zavorami omogoča udobno upravljanje s 

strojem in stabilnost med transportom. 

Z zmogljivostjo do 15 ha/h je AIR 900 T namenjen večjim 

kmetijskim obratom in ponudnikom kmetijskih storitev. Z edin-

stvenim sistemom spravila krme se poleg izjemne zmogljivosti in 

prihranka na času naložba v pobiralni zgrabljalnik AIR 900 T povrne 

s čisto krmo višje hranilne vrednosti. Pri pridelavi lucerne in detelje 

pa se dodatno prepreči še izguba nežnih lističev, s čimer se poveča 

pridelek surovih beljakovin na hektar obdelovalne površine.
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preDnosti uPorabe Pobiralnega 

zgrabljalnika air 900 t:

• zmanjšana vsebnost PePela v krmi, višja 

kakovost silaže in sena.

• večja energijska vreDnost krme in boljša 

konzumacija.

• izboljšano zDravje in Dobro Počutje živali 

ter boljša proizvodnja.

• višji PriDelek suhe snovi na hektar, ker 

so zmanjšani ostanki krme na njivi.

• večji PriDelek surovih beljakovin na hek-

tar, ker je preprečena izguba nežnih 

lističev.

• zaščita travne ruše, saj je krma dvignjena 

od tal.

• zračni in enakomerno oblikovani 

zgrabki za lažje in hitro nadaljnje spravilo 

krme.

• nastavljiva širina zgrabka glede na 

pobiralno napravo.

• Večja zmogljivost, krajši čas spravila in nižji 

stroški sPravila na hektar.

• enostavno uPravljanje in vzdrževanje 

stroja.

Velik odmik od tal pri delnem dvigu za vožnjo čez zgrabke pri 

obračanju na robovih parcel.

Kompakten transportni položaj s kratkim podvozjem 

omogoča udobno vodenje in stabilnost stroja med 

transportom.
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MI POSKRBIMO, DA NOBEN STROJ 
NE TEČE TAKO DOBRO KOT DEERE STROJ!
KARIERNE PRILOŽNOSTI PRI ZASTOPNIŠTVU JOHN DEERE 

Vsak dan več tisoč profesionalcev zastopništev John Deere skrbi za to, da noben stroj ne teče tako dobro kot stroji John 

Deere. Delo pri zastopniku John Deere je več kot le poklic. Je strast! Je nenehna rast. In je ponos, ponos skrbi za našo 

skupnost, od servisa prve stranke do podpore pri odprtju novega lokalnega posla. Je vedenje, da s svojim delovanjem pripo-

moremo k temu, da nahranimo, oblečemo in ustvarimo zavetje v svetu. Začni tukaj! Začni zdaj!

Kot tehnik John Deere svoje znanje vsakodnevno nadgrajuješ prek izobraževanj doma in v tujini, med delom na terenu in v 

delavnici, tako je vsak dan nova zanimiva izkušnja. 

Gojiš zanimanje za elektrotehniko, ki je trenutno v tehničnem svetu vodilno področje? Pri nas lahko izboljšuješ svoje znanje z 

najnovejšimi tehnologijami najbolj priznane znamke kmetijske mehanizacije na svetu in si zgradiš občudovanja vreden portfelj 

znanj in izkušenj.

KGZ Sloga, poslovna enota v Šenčurju, zaposluje!

• samostojno izvaja naloge s področja vzdrževanja, servisiranja in popravil 

kmetijskih strojev, kmetijskih priključkov in drugih naprav,

• izvaja diagnostiko nastalih napak, poškodb in okvar na mehanskih, 

hidravličnih, pnevmatskih, elektronskih in drugih sestavnih delih 

kmetijskih strojev in naprav,

• razstavlja, sestavlja, predeluje, nadgrajuje in prilagaja kmetijske stroje in 

naprave,

• popravlja, nastavlja ali zamenjuje izrabljene, poškodovane ali polomljene 

sestavne dele kmetijskih strojev in naprav,

• opravlja delo v servisni delavnici in na terenu pri strankah v različnih 

pogojih,

• pripravlja si vse potrebne rezervne dele, orodje in drug servisni material,

• poroča o potrebah po nabavi rezervnih delov, po potrebi jih samostojno 

naroča,

• razume in zna uporabljati tehnične podatke, navodila in pripomočke 

proizvajalcev kmetijskih strojev in naprav,

• sodeluje pri razkladanju, nakladanju in manipulaciji kmetijskih strojev in 

naprav,

• sodeluje s službo prodaje kmetijskih strojev in svetuje strankam pri 

nakupu,

• izpolnjuje in vodi vse potrebne spremne dokumente, evidence in 

poročila,

• izpolnjuje in vodi evidence o opravljenem delu in drugih aktivnostih,

• čisti, neguje in vzdržuje kmetijske stroje in rezervne dele.

zahtevamo:

• vsaj IV., V. stopnjo izobrazbe – strojna, kmetijska ali druga ustrezna smer,

• vozniški izpit kategorij B, F,

• aktivno znanje slovenskega jezika,

• aktivno znanje angleškega jezika na strokovnem področju,

• dobro znanje dela z računalnikom.

pričakujemo:

• poznavanje programa kmetijske mehanizacije in rezervnih delov 

kmetijske mehanizacije,

• poznavanje področij hidravlike in mehanike traktorjev, kmetijskih strojev 

in naprav,

• poznavanje elektronskega krmiljenja strojev in naprav,

• poznavanje računalniške diagnostike v stroki,

• poznavanje aktualnih dejstev v svoji stroki,

• izpit za viličarja,

• dobro pisno in govorno izražanje,

• sposobnost samostojnega in timskega dela,

• dobro telesno pripravljenost in motorično spretnost,

• primerne osebnostne lastnosti in strokovne kompetence.

nuDimo:

• zaposlitev za določen čas 12 mesecev z možnostjo naknadne 

zaposlitve za nedoločen čas,

• enoizmensko delo, v dopoldanskem času, 8 ur/dan, od ponedeljka do 

petka,

• stimulativno delovno okolje in plačilo,

• možnost osebnega in profesionalnega razvoja.

www.sloga.si/zaposlitev/

04 62 01 201

oPis glavnih Delovnih nalog:
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TAJfUNOV NoV REZALNO-CEPILNI STROJ 
RCA pRo 500
NAJBOLJŠE RAZMERJE MED ZAHTEVANO MOČJO IN 
PRODUKTIVNOSTJO!

PoDjetje Tajfun Planina, D. o. o., s seDežem na Planini Pri Sevnici je najbolj znano Po ProizvoDnji gozDarskih vitlov, svoj 
asortiment izDelkov Pa so leta 2001 DoPolnili še s PonuDbo rezalno-cePilnih strojev.

Tajfunovi rezalno-cepilni stroji, uveljavljeni pod blagovno znamko 

RCA, so nepogrešljiv pripomoček pri predelavi hlodovine v polena za 

kurjavo. V Tajfunu razvoj strojev nenehno usmerjajo k optimalni in 

enostavni uporabi za upravljavca stroja. Njihove rezalno-cepilne 

stroje odlikujejo naslednje lastnosti: energijska učinkovitost 

(minimalna poraba goriva oz. električne energije za delovanje), 

enostavna in hitra postavitev v transportni ali delovni položaj, visoka 

zmogljivost stroja, kompaktna in hkrati robustna izvedba ter 

enostavno in varno upravljanje.

Letošnje leto so za trg pripravili nov rezalno-cepilni stroj RCA PRO 

500, ki omogoča žaganje hlodovine do premera 50 cm na dolžino 

25–50 cm. Žaganje se opravlja z verižno žago, ki ima meč velikosti 

24'' in deluje samo v času žaganja (hidravlični pogon). Pri RCA PRO 

500 vam ne bo treba skrbeti za napenjanje in mazanje verige. Veriga 

se namreč napenja avtomatsko, za optimalno mazanje pa skrbi 

vgrajena mazalna črpalka. Na ta način je žaganje hitro in zanesljivo, 

veriga pa ima tudi daljšo življenjsko dobo. Cepilni cilinder s silo 250 

kN omogoča hitrejše ali počasnejše cepljenje, ki se samodejno 

prilagaja glede na obremenitev. Kot vsi ostali modeli rezalno-cepilnih 

strojev Tajfun je tudi RCA PRO 500 gnan prek kardanske gredi s 

pomočjo traktorja. Tritočkovni priklopni sistem je prilagojen za 

transport s traktorjem in nudi maksimalno 

mobilnost. Stroj upravljamo z joystickom, ki 

omogoča enostavnejše, ergonomsko in varno 

upravljanje glavnih funkcij stroja; vklop stroja, 

podajanje hlodovine naprej-nazaj, žaganje, 

odpiranje odmičnih loput pri zadnjem kosu, 

cepljenje, prekinitev cepljenja, dvig-spust noža. RCA 

PRO 500 je nadgrajen z računalniškim krmilnikom, 

ki omogoča zajemanje in obdelavo podatkov. 

Podatke prikazuje poseben zaslon, kjer so prikazani 

vrtljaji kardanske gredi, delovne ure, delovni tlaki, 

temperatura olja, produkcija stroja (m3) in alarmi ob 

nepravilnostih na stroju. RCA PRO 500 omogoča 

tudi avtomatsko niveliranje cepilnega noža, ki se 

samodejno prilagodi glede na premer hlodovine, 

katerega izmeri stroj med žaganjem. Rezalno-

cepilni stroj RCA PRO 500 je dobavljiv s 

petmetrskim transporterjem TT510 S, na katerem 

je mogoče brezstopenjsko nastaviti hitrost traku od 

0 do 0,8 m/s za transport polen na želeno mesto. 

Transporter ima vgrajen dvosmerni cilinder, ki omogoča hidravlično 

postavitev transporterja v delovni in transportni položaj. Z njim lahko 

polnite tudi več palet hkrati, saj je gibljiv 15° v levo in desno stran. 

Osnovna izvedba stroja ima vgrajeno tudi sesalno enoto, ki skrbi za 

sprotno odsesavanje žagovine. V podjetju pa so pomislili tudi na višje 

delovne temperature in v stroj vgradili hladilnik olja s termostatom.

Vsi cepilni noži rezalno-cepilnih strojev so narejeni iz jekla Hardox®, 

ki zagotavlja največjo ostrino in vzdržljivost, omogočajo pa cepljenje 

na 4, 6, 8, 12 in 16 polen. Da bo delo ob predelavi hlodovine v polena 

še varnejše in uporabniku prijaznejše, je podjetje Tajfun Planina 

razvilo še dodatno opremo za rezalno-cepilne stroje. Tako lahko na 

ta model priklopite tudi dvižno mizo za dvig hlodovine, nakladalno 

rampo za odlaganje hlodovine in separatorje za izločanje nečistoč.

Z nenehnim vlaganjem v razvoj izdelkov in spremljajočih 

programskih rešitev, razvoj kadrov in proizvodnih zmogljivosti ter z 

nenehnim posodabljanjem proizvodnje Tajfun svojim uporabnikom 

zagotavlja dovršeno, varno, kakovostno in premišljeno zasnovano 

gozdarsko mehanizacijo, podprto z najsodobnejšo programsko 

opremo.

Tajfun Planina, D. o. o.
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