
Kapitalska zadruga kot pravna naslednica HKS

Kapitalska zadruga je pravna naslednica Zveze hranilno 

kreditnih služb Slovenije, ki je do 13. 12. 2005 delovala 

kot finanèna organizacija v skladu z Zakonom o hranilno 

kreditnih službah (Uradni list RS, št. 14/90) in Zakonom o 

banèništvu ( Uradni list RS, št. 7/99 in 59/01). Zveza 

hranilno kreditnih služb Slovenije  je bila krovna 

organizacija hranilno kreditnih služb, ki so opravljale 

finanène storitve predvsem v okviru slovenskega 

zadružnega sektorja. Do leta 2001 je delovalo okoli 60 

samostojnih hranilno kreditnih služb, katerih 

ustanoviteljice so bile pretežno kmetijske zadruge. Zaradi 

sklepa Banke Slovenije o prilagajanju hranilno kreditnih 

služb odloèila za pripojitev k Zvezi hranilno kreditnih 

služb (43), ostale so se pripojile k poslovnim bankam 

pretežno k Slovenski zadružni kmetijski banki.

Zveza hranilno kreditnih služb Slovenije je na podlagi 

Pogodbe o prevzemu sredstev in obveznosti, dne 1. 7. 

2004 prenesla vsa sredstva in obveznosti in tudi svoje 

zaposlene na takratno Slovensko zadružno kmetijski 

banko, današnjo Deželno banko Slovenije. Od 1. 7. 2004 

dalje je na današnji Kapitalski zadrugi ostala le 

dolgoroèna naložba v kapital današnje Deželne banke 

Slovenije in temu stanju enak del obveznosti do virov 

sredstev ter sredstva in obveznosti iz naslova 

denacionalizacije. S 1. 7. 2004 se je prièel postopek 

preoblikovanja in preimenovanja Zveze hranilno 

kreditnih služb Slovenije iz finanène organizacije v 

zadrugo, ki je registrirana 14. 12. 2005, od tega dne dalje 

se uporablja novi naziv firme, to je Kapitalska zadruga, 

z.b.o..

Kapitalska zadruga z.b.o. – pravno formalno zadruga, je 

zavezana poslovanju po zakonu o zadrugah. 

Ustanovljena je bila  z namenom, da znotraj obstojeèega 

banènega sistema, v katerega je po zakonu Banke 

Slovenije morala vstopiti, nadaljuje tradicijo nekdanjih 

hranilno kreditnih služb, katerih osnovna naloga je bila 

februar 2009

KDO IN KAKO UPRAVLJA Z DELEŽI KMETIJSKIH ZADRUG NA SLOVENSKEM, 
KI PREDSTAVLJAJO VEÈINSKO LASTNIŠTVO V DBS

Alenka Ivanèiè

zagotavljati lastnikom - kmetom kvaliteten in 

konkurenèen banèni sistem. 

S prenosom sredstev Kapitalske zadruge v današnjo 

Deželno banko Slovenije in z združevanjem lastniških 

deležev nekaterih slovenskih kmetijskih zadrug v 

Deželno banko Slovenije, je postal slovenski zadružni 

sistem veèinski lastnik Deželne banke Slovenije, kar 

nam posledièno omogoèa popoln vpliv in nadzor nad 

poslovanjem banke.

Kapitalska zadruga je:
- steber zadružnega finanènega sistema,
- z uspešno dokapitalizacijo v letu 2006 je ohranila
veèinski delež v DBS,
- preko nadzornega sveta spremlja in usmerja
poslovanje banke,
- lastnica DBS, kar pomeni dolgoroèno usklajeno vizijo
razvoja banke z ostalimi lastniki.

Kapitalska zadruga:
- pospešuje gospodarske koristi svojih èlanov, 
- uresnièuje skupne interese vèlanjenih kmetijskih in
gozdarskih zadrug,
- spodbuja medsebojno sodelovanje èlanov pri
zagotavljanju posameznih poslovnih storitev,
- razvija zadružni poslovni sistem, predvsem na
banènem in finanènem podroèju.

Marjan Hergan, predsednik KZ Ptuj

DOGNOJEVANJE IN SPOMLADANSKO 
ZATIRANJE PLEVELOV V OZIMNIH ŽITIH

Pri pridelavi ozimnih žit sta dognojevanje z dušikom in 

zatiranje plevelov najpomembnejši zgodnje 

spomladanski opravili, od katerih je v veliki meri 

odvisna kolièina in kvaliteta pridelka.

Pri ter pripadajoèo slamo je odvzem 

hranil pri ozimni pšenici 160 kg N/ha, pri ozimnem 

jeèmenu pa 130 kg N/ha.

Veèji del (75%) dušika se naloži v zrnje, 25% pa v ostale 

pridelku 6 t/ha 



dele rastlin. Premajhni odmerki dušika zmanjšujejo 

pridelek in poslabšujejo kakovost žita. Ozimna žita 

potrebujejo najveè dušika v èasu bilèenja, klasenja in 

polnjenja zrnja. Zaradi tega je glavnino dušika potrebno 

zagotoviti po prezimitvi. 

Ker žita obièajno spomladi dognojujemo z amonijsko in 

nitratno obliko dušika, ki pa je hitro dostopna, vendar se 

tudi hitreje izpere v globlje plasti tal, je dognojevanje 

ozimnih žit z dušikom potrebno opraviti v treh delih. Na 

ta naèin lahko zadostimo tudi zahtevi glede omejitve 

enkratnega vnosa dušika pri integrirani pridelavi 

poljšèin, ki je najveè 80 kg/ha in omejitvi enkratnega 

vnosa dušika v tla na vodovarstvenih obmoèjih (najveè 

50 kg/ha na lažjem tipu tal in najveè 80 kg/ha na težjem 

tipu tal). 

Pravi èas za  ozimnih žit je, ko se 

temperatura dvigne nad 5°C, saj takrat ozimna žita 

zaènejo z rastjo. Opravimo ga lahko od 15. februarja 

naprej. Zgodnje dognojevanje z dušikom vpliva na 

razrašèanje posevkov in je vsekakor smiselno na bolj 

redkih posevkih, ki se pri nižjih temperaturah razrašèajo 

še spomladi.

Natanène potrebe po dušiku za prvo dognojevanje 

doloèimo z uporabo hitrega talnega nitratnega testa, ki 

temelji na meritvi vsebnosti mineralnih oblik dušika 

(Nmin) v tleh po prezimitvi posevka v fazi razrašèanja. 

Vsak pridelovalec, ki je vkljuèen v integrirano pridelavo 

poljšèin, mora po smernicah narediti hitre talne nitratne 

teste na min. 10% površin. 

Èe testa nimamo, so okvirni odmerki za dognojevanje 

ozimne pšenice 40 – 70 kg N/ha, za dognojevanje 

ozimnega jeèmena in rži pa 40-60 kg N/ha. Velja, da 

èim redkejši je posevek, tem veèji naj bo odmerek/ha 

(gostejši posevki 150 kg/ha KAN-a, redkejši 250 kg/ha 

KAN-a).

S primerno oskrbo posevkov z dušikom pri nižjih 

temperaturah vplivamo na dodatno razrašèanje in na 

formiranje zasnove klasa.

Èe jeseni pred setvijo ozimnih žit nismo gnojili  s 

fosforjem in kalijem, lahko to opravimo v prvem 

dognojevanju spomladi, tako, da namesto enostavnih N 

gnojil (npr. KAN) uporabimo ustrezno NPK gnojilo 

(npr. NPK 15-15-15), odmerek tega gnojila pa moramo 

prilagoditi zlasti potrebam posevka po dušiku.

 ozimnih žit ni priporoèljivo, 

preden se oblikuje prvo kolence, saj je bolje, da se le-to 

oblikuje v razmerah, ko je v rastlini sorazmerno malo 

dušika. Rast spodnjega medèlenka je poèasnejša, zato je 

le-ta krajši in bolj stabilen, sama rastlina pa je 

odpornejša na poleganje. V naših pridelovalnih 

razmerah se drugo dognojevanje opravi v prvi polovici 

 prvo dognojevanje

Drugo dognojevanje

aprila. 

Drugo dognojevanje vpliva na boljši razvoj klaskov in 

cvetnih zasnov v klaskih. Suša v tem obdobju prepreèi 

zadostno prehrano pšenice z dušikom, zato se klasi slabo 

razvijejo, posamezni klaski zakrnijo in cvetovi na njih 

ne dajo zrna. V tem primeru so potrebni višji odmerki 

dušika. Okvirni odmerki za drugo dognojevanje so pri 

ozimni pšenici 40 – 70 kg N/ha, pri ozimnem jeèmenu 

in rži pa 30-60 kg N/ha.

Najbolj natanèno odmerek dušika za drugo 

dognojevanje doloèimo s hitrim rastlinskim nitratnim 

testom, kjer se opravi meritev koncentracije nitrata v 

rastlinskem soku spodnjega dela bili. Pri doloèanju 

odmerka N za drugo dognojevanje moramo ob tem 

upoštevati tudi sklop posevka: èe je posevek gost in 

temno zelen, dognojimo z nižjim odmerkom (160 kg/ha 

KAN-a), èe je redek in bledo zelen, pa z višjim 

odmerkom (220 kg/ha KAN-a).

V zaèetku klasenja je potrebno izvesti še

z dušikom, ki vpliva na kakovost zrnja. 

Okvirni odmerek dušika za tretje dognojevanje je, 

odvisno od stanja posevka, za pšenico 30-50 kg/ha, za 

jeèmen in rž pa 30 – 40 kg/ha (to je 120 do 150 kg/ha 

KAN-a). 

Napaèno je razmišljanje, da tretje dognojevanje 

povzroèa poleganje žit. Žita nam lahko poležejo zaradi 

pregostega sklopa ter nepravilnega èasa gnojenja in 

odmerka pri drugem dognojevanju. S tretjim 

dognojevanjem in dobro opravljenim varstvom pred 

boleznimi in škodljivci lahko poveèamo absolutno in 

hektolitrsko težo zrnja in vsebnost beljakovin v zrnju. S 

tem vplivamo na boljšo odkupno ceno pridelka. S 

tretjim dognojevanjem tudi podaljšamo obdobje 

polnjenja zrnja, ki mora biti za dober pridelek èim 

daljše.

Žita lahko dognojujemo tudi foliarno. To je primerno 

predvsem za tretje dognojevanje, saj je v obdobju, ko v 

tleh primanjkuje vlage, delovanje dušika skozi list 

boljše.

Dejstvo je, da je v pridelavi žit dognojevanje eden 

glavnih pogojev za doseganje visokih in kvalitetnih 

pridelkov. Rezultati raziskav dognojevanja žit (vir: 

www. incona.de) namreè jasno kažejo, da je pri znižanju 

odmerka dušiènega gnojila od optimalnega vrednost 

izpada pridelka (tako kolièina kot kvaliteta) višja, kot pa 

vrednost privarèevanega stroška za gnojilo. 

Pri spomladanskem zatiranju plevelov v ozimnih žitih je 

za izbiro najbolj primernega  herbicida (-ov) in èasa 

škropljenja nujen ogled stanja posevka, da se ugotovi 

vrsta plevelov, ki na njivi prevladujejo in njihov razvojni 

stadij (velikost). Pripravki, kot so Lintur 70 WG (0,15-

 tretje 

dognojevanje 

0,18 kg/ha), Grodyl (20-40 g/ha), Herbaflex (2 l/ha) in 

Cougar (1,25-1,75 l/ha), so namenjeni predvsem za zatiranje 

širokolistnih plevelov v zgodnjih razvojnih fazah žit in 

plevelov. Na delovanje teh herbicidov nekoliko nižje 

temperature ne vplivajo. Dober uèinek omenjenih 

herbicidov lahko prièakujemo, èe so v èasu izvedbe 
°škropljenja dnevne temperature najmanj 5-8 C, èez noè pa so 

°te lahko tudi pod 0 C. 

Èe zgodnjo razvojno fazo širokolistnih plevelov, kot so 

smolenec, jetiènik, kamilica, njivska redkev, navadna 

zvezdica, vijolica, zamudimo, je za njihovo zatiranje bolj 

primerno izbrati med herbicidi, kot so Sekator OD (0,1-0,15 

l/ha), Husar OD (0,1 l/ha), Mustang 306 SE (0,4-0,6 l/ha), 

Logran 20 WG (35-40 g/ha),  Logran extra (je kombinacija 

37g Logran-a 20 WG in 0,6 l Starane 2, pakirana za 1 ha), 

Duplosan KV (2 l/ha), Basagran DP-P (3 l/ha), Granstar 75 

WG (10-25 g/ha), Starane 2 (0,75-1,5 l/ha, ni registriran za 

uporabo v jeèmenu), Esteron (0,6-1 l/ha), Herbocid (1,6 

l/ha) ali Lontrel 100 (0,9 l/ha), ki jih uporabljamo pri 
°temperaturah nad 10 C, pa tudi noène temperature nekaj dni 

°po uporabi ne smejo pasti pod 5 C. Za zatiranje ozkolistnih 

plevelov lahko uporabimo pripravek Axial (0,6-0,9 l/ha). 

Pirnice in divjega sirka v posevkih ozimnih žit s herbicidi ne 

moremo unièiti. Pri zatiranju plevelov v poznejši fazi 

razvoja ozimnih žit uporaba nekaterih herbicidov ni veè 

možna. Herbicide Sekator OD, Husar OD, Esteron in Grodyl 

lahko pri ozimni pšenici in jeèmenu, Starane 2 pa samo pri 

pšenici,  uporabljamo še do razvojne faze 2. kolenca. 

Škropljenje je potrebno izvesti v mirnem in suhem vremenu, 
°dnevne temperature pa naj ne bi presegle 20 C.

Ker imajo vsi herbicidi, ki jih uporabljamo v ozimnih žitih, v 

glavnem kontaktno delovanje, najmanj 4-6 ur po škropljenju 

ne sme biti padavin, ki bi pripravek sprale z rastlin.

Valerija Kodriè Majcen, univ. dipl. ing. agr

V RAZMISLEK PRED LETOŠNJO SEZONO

Tudi v kmetijstvu se sooèamo in posledièno obèutimo vedno 

ostrejše pogoje gospodarjenja, kar marsikaterega 

pridelovalca poljšèin in vrtnin privede do napaènega in 

neutemeljenega razmišljanja o nesmotrnosti vlaganj v 

. Zavedati se moramo, 

da bo vsako drastièno zniževanje porabe mineralnih gnojil, 

certificiranih semen ter ostalega reprodukcijskega materiala 

imelo za posledico manjše in manj kvalitetne pridelke.

Nasprotno nam kmetijska stroka in agroekonomisti 

dokazujejo, da je še posebej priporoèljivo v zaostrenih 

gospodarskih razmerah imeti ciljno vodilo pridelati po 

kolièini in kvaliteti nadpovpreène pridelke, kar nam poleg 

naravnih pogojev zagotavlja zadostna poraba primernega 

primarno pridelavo poljšèin in vrtnin

reprodukcijskega materiala.

Naslednji pomemben moment je tudi, da si na enoti 

kmetijskih površin zagotovimo . V 

gospodarskem naèrtu Zadruge predstavlja pomemben 

segment , za kar ima dovolj organizacijsko – 

strokovnih izkušenj, saj smo v bližnji preteklosti že pridelali 

do 2000 ton skupnih vrtnin. V letošnjem letu je Zadrugi 

ponujena naroèena proizvodnja na 

 

Prav tako bo mogoèe pogodbeno pridelovati  za 

vlaganje,  in ostale .

Na kratko sem prikazal možnosti pridelave vrtnin, saj je v 

letošnjem letu za tovrstno naroèeno proizvodnjo s strani 

predelovalne industrije èutiti mnogo veèje povpraševanje 

kot prejšnja leta. Ravno zaradi prikazanih argumentov 

dajemo v Zadrugi možnost, kjer je omogoèeno z osebnim 

delom dosegati veèji prihodek kot pri klasiènih kulturah na 

enoto površine.

za naroèeno proizvodnjo Zadruga 

zagotavlja potreben reprodukcijski material, strokovno 

spremljanje proizvodnje, celoten odkup pridelanih 

pogodbenih kolièin, organizacijsko pomoè pri spravilu ter 

ugodno možnost zavarovanja v primeru toèe, kar bo 

objavljeno v naslednjem Zadružniku.

Slavko BRGLEZ, ing.agr.   

PRIDELOVANJE  OLJNIH   BUÈ

Pridelovalce želimo obvestiti, da je še èas, da vkljuèijo buèe 
v svoj kolobar.
Kmetijska zadruga Ptuj, z.o.o. tudi letos sklepa 

.
Buèe so poljedeljska kultura, ki ima v zadnjih letih 

.
Cena se sorazmerno dviguje , s samim porastom stroškov 
pridelave in same inflacije.

Buèa je poljšèina katera zahteva  od ostalih 
poljšèin.
Tehnika pridelovanja buè je skoraj v , razen 
delnega kultiviranja in redèenja, katerega opravimo roèno.
V letu 2008 je bil v Sloveniji tudi registriran herbicid

, s katerim odpravimo plevele v buèah.

 in  je zagotovljen in se vrši 
po vnaprej dogovorjenih odkupnih mestih.
Ves repromaterial za pridelavo oljnih buè , od semena 
naprej, dobite v poslovalnicah Kmetijske zadruge Ptuj 
z.o.o., dodatna pojasnila in navodila pa pri podroènih vodjih 
KZ.

Rudi Meško, ing. agr.

veèji prihodek

rdeèe pese

èebule paprike

zelja krompirja

buè golic

kumarice

paradižnik solatnice

pogodbe o 
pridelavi oljne buèe

pridelava vrtnin

40-ih ha , 10-

ih ha , 5-ih ha  (tip babura in rdeèa), 10-ih 

ha  za kisanje, 50-ih ha  in za potrebe 

Oljarne Fram nad 100-ih ha .

stabilno 
odkupno ceno

manj vlaganj

celoti strojna

Odkup svežih suhih buènic

S sklenitvijo pogodbe 

 
Centium 36 CS



AKCIJA  :

- KAN 27 %N       50/1  VR   eur
- UREA 46 % N    40/1  VR  eur NPK 12-46-0 50/1  VR  eur
- NPK 15-15-15     50/1  VR  eur Kalijeva sol 60% 50/1  VR  eur
- NPK 7-20-30       50/1  VR  eur NPK 0-10-20 3% Mg 50/1  VR  eur
- NPK 5-15-30       50/1  VR  eur NPK 7-14-21 24% So3 25/1  VR  eur
- FERDOLOMIT 40/1    eur Multicare 5-10-25 40/1  VR  eur
Cene so z DDV 8,5 % Ferdolomit 40/1  VR    eur

ÈLANSKI POPUST 3 %

MINERALNIH GNOJIL

17,20 OSTALA GNOJILA:
13,70 47,85
24,70 44,48
36,50 44,82
31,70 25,47
8,95 33,38

8,95

AKCIJSKA PRODAJA
 SEMENSKEGA KROMPIRJA

       
                                                                                  

SORTA                      Stopnja        Kalibraža             Pak            MPC z ddv       

DESIREE                         E                 28-35                   25                   0,89  eur/kg          

Marabel                            A                28-35                    25                   1,33 eur/kg

      

AKCIJSKA PRODAJA SEMENSKE KORUZE
NA ZALOGI SEMENA RAZLIÈNIH SEMENSKIH HIŠ PIONEER, AGROSAAT, SYNGENTA, 

SEMENARNA, KWS, BC, DEKALB

CENIK  ZA ODKUP ŽIVINE 

3,10
3,10

3,10
3,05

 2,80
2,70

  1,55

2,10
1,60
1,40

3,00
2,30
1,50

3,50 4,00

0,90 1,20
1,90
1,30

MLADO PITANO GOVEDO                     meso-EUR/kg

1.in 2.plaèilni razred      -  biki za izvoz   eur
3.       plaèilni razred      -  biki za izvoz                 eur

1. in 2.plaèilni razred    - biki  domaèi           eur
3.     plaèilni razed     - biki domaèi trg    eur

1.,2.plaèilni rared    -  telice domaèi trg                eur
3.    plaèilni razred  -  telice domaèi trg                         eur
govedo nad 24 mesecev  10 cent /kg ceneje.

Težke telice -živa teža-izvoz                        eur

STAREJŠE GOVEDO – KRAVE

1., 2.,    plaèilni razred          eur
3.,  plaèilni razred                 eur
4.,  plaèilni razred                 eur

TELETA

Teleta za pitanje – bikci do 120 kg             eur živa teža
Teleta za pitanje -  telièke      do 120 kg        eur živa teža
Teleta za pitanje (bikci,telièk ) nad  120 kg   eur živa teža

Teleta za klanje                             eur  -      eur meso

PRODAJA TELET IZ UVOZA – UGODNO     

PRAŠIÈI

Prašièi iz boksov na % mesa        eur  -  eur živa teža
Odojki do 25 kg  eur živa teža
Razlika nad 25 kg (odojki)  eur živa teža

Vse cene so brez DDV !
Informacije na telefon : 02/749 03 15 ali na mobitel  041 837 608

912,07 eur (cena z DDV)

 VITEL KRPAN 4 SL

Na zalogi so tudi ostale sorte razliènih 
semenarjev.

Kolièinski popusti !!!

Jara pšenica
Leguan 0,70 eur/kg

SW Kadrilj  0,70 eur/kg

XENOS    0,70 eur/kg

TAIFUN  0,65 eur/kg

Jari jeèmen
FELICITAS               0,75 eur/kg
 

                   
Najrodnejša sorta v Sloveniji
• Tip klasa: resnica 
• Srednje pozna 
• Srednje nizka do 65 cm 
• Absolutna masa: 38g do 40g 
• Kakovostni razred: A 
• Sejemo: 450 zrn/m2 (200 - 230 kg/ha)

       
Presevna (fakultativna sorta)
• Sejemo zelo pozno jeseni s porabo semena 350-400 
kaljivih zrn/m2 
• Sejemo zelo zgodaj pomladi (konec februarja ali v zaèetku 
marca) s porabo semena 400-500 zrn/m2 
• Zgodnja do sredje zgodnja in srednje visoka sorta do 80 
cm 
• Absolutna masa: 38g do 40g 
• Pridelek je stabilen, zrnje kakovostno s poudarjeno 
sedimentacijsko vrednostjo 
• Kakovostni razred: A-B

                  
Presevna (fakultativna sorta)
• Presevna pšenica s èasom setve od oktobra do aprila. 
• Zgodnja do srednje zgodnja. 
• Tip golica. 
• Primerna je za sušnejša obmoèja. 
• Dobro odporna na nizke temperature. 

              
• Stabilna krušna pšenica z zelo velikim pridelkom. 
• Dosega visoko padajoèe število. 
• Primerna za vsa pridelovalna obmoèja. 
• Dobro odporna na bolezni. 

Opis
• Zelo rodovitna sorta, ekstremnih pridelkov zrnja. 
• Priporoèena za vsa pridelovalna podroèja jarega jeèmena. 
• Odlièno zdravstveno stanje in stabilnost pridelka. 

• Nižje rasti od sorte ELISA, dobro odporna na poleganje. 
• Odlièna krmna vrednost zrnja. 

Nova sorta, na evropskih njivah poznana kot sorta za enormne 
pridelke
• Tip klasa: dvovrstni jeèmen 
• Velikost slame: do 65 cm 
• Èas dozorevanja: zgodnji do srednje zgodnji 
• Namen uporabe: intenzivno pitanje domaèih živali 
• Posebna lastnost sorte: zelo stabilna rastlina, ki je 
primerna za setve na njivah z veliko vsebnostjo dušika 
• Sejemo: 350 zrn/m2 (190 - 210 kg/ha)

Preizkušeno v Sloveniji
• Intenzivna sorta, ki daje zelo visoke pridelke tudi v 
hladnejših in mokrih letih 
• Tip zrnja: dvovrstni jeèmen 
• Velikost slame: 65 cm 
• Èas dozorevanja: srednje zgodnji 
• Namen uporabe: pivovarstvo in prehrana 
• Posebnost sorte: zelo veliko zrnje 
• Sejemo: 400 zrn/m2 (230 - 250 kg/ha)

Sorta, ki se je že izkazala v praksi
• Višina: cca 90 cm 
• Srednje zgodnja sorta, z veliko absolutno maso 
• Ticco je odporen na bolezni in poleganje 
• Vsebnosti beljskovin in mašèob sta zelo veliki 
• Sejemo: 450 zrn/m2 (180 - 220 kg/ha)

• Sorta, ki je nadomestila EXPANDER. 
• Izkazuje veèjo stabilnost in še nekoliko veèji pridelek od 
sorte EXPANDER. 
• Zgodnja, izredno rodna sorta ovsa z rumeno obarvanim 
zrnom. 
• Primeren za vsa pridelovalna obmoèja. 

Cene so maloprodajne vkljuèeno z DDV

Tocada 0,65 eur/kg

Josefin 0,65 eur/kg

Oves
Ticco 0,75 eur/kg

EFESOS 0,65 eur/kg

KMETIJSKE TRGOVINE SO ZALOŽENE TUDI S 
 (SADIKE, SEMENA, LONÈKI, GNOJILA, ZEMLJA 

ORODJA,..)

PROGRAMOM ZA 
VRTIÈKARJE

ÈE JE VAŠ PARTNER KZ PTUJ JE USPEH ZAGOTOVLJEN  !


