
V vseh trgovinah SKZ Ljutomer Križevci  
vedno na zalogi v zadrugi pridelano 

Pravi okus iz domačih buč golic!

ŠTAJERSKO PREKMURSKO 
BUČNO OLJE SLOVENIJA

Novo!



Prodajna 
mesta

TRGOVINA LJUTOMER
Kolodvorska ulica 17
9240 Ljutomer
g. Bojan Nemec
T: 02 58 58 525
E: pcljutomer@skz-lk.si

TRGOVINA RADOSLAVCI
Radoslavci 15a
9243 Mala Nedelja
g. Aleš Lipovec
T: 02 58 61 099
E: pcradoslavci@skz-lk.si

TRGOVINA KMEČKI DVOR
Ključanovci pri Ljutomerju 6
9241 Križevci pri Ljutomerju
g. Sašo Gorjak
T: 02 58 71 400 
E: pckljucarovcki@skz-lk.si

Kontakti KOMERCIALA
Smiljan Kuhar
T: 02 58 58 522
M: 041 383 557
E: smiljan.kuhar@skz-lk.si

ODKUP ŽIVINE
Jože Prelog
T: 02 58 58 530
M: 041 737 017
E: odkup@skz-lk.si

ODKUP POLJŠČIN IN VRTNIN
Štefan Tkalec
T: 02 58 58 522
M: 041 383 557
E: stefan.tkalec@skz-lk.si

OLJARNA KLAS KLJUČAROVCI
Ključarovci pri Ljutomeru 6
9241 Križevci pri Ljutomeru
T: 02 58 51 500
E: info@oljarnaklas.si

Podpiramo verigo dejavnosti lokalnega kmetijstva

Združujemo znanje, opremo in kadre za krepitev ugodnih gospodarskih pogojev 
in uspešno ustvarjanje v kmetijski pridelavi. Z organizacijo proizvodnje in trgovine 
skrbimo za pridelke in vrtnine iz njive, krmne komponente, rejo živali in prirejo mleka 
ter izdelke iz oljarne članov našega združenja.

Naši prodajalci so izkušeni agronomi in vam znajo svetovati: 
kaj zasaditi, kako poskrbeti za zaščito pred škodljivci ali 
spodbuditi rast. 

Pri nas vedno najdete veliko izbiro kakovostnih

• sadik in semen,
• opremo za vrt, 
• gnojila,
• sredstva za varstvo rastlin.

V ZELENJAVNEM VRTU lahko v mesecu maju 
sadimo cvetačo, zelje, ohrovt, brstični ohrovt, fižol, 
solato, špinačo, redkvico, grah in mesečne jagode. 
Iz korit lahko presadimo na prosto sadike plodovk, 
kot so kumare, bučke, paprika, paradižnik.  Rastline, 
ki jih imamo v rastlinjaku, počasi privajamo na 
razmere na prostem, zato jih zaščitimo z zaščitno 
kopreno. V maju še vedno lahko pričakujemo 
pozebo, pojavijo pa se tudi polži. Ne pozabite 
potrositi sredstva za zašito rastlin. 

V ZELIŠČNEM VRTU prav tako poskrbite za 
zaščito v hladnih nočeh, proti koncu meseca pa 
pripravite poletno zastirko. Priporočljivo je med 
zelišča natresti 2 do 4 cm debelo plast organskega 
materiala (zmleto lubje). S tem preprečimo rast 
plevelov in zaščitimo zemljo pred prekomernim 
segrevanjem in izhlapevanjem. 

SADNI VRT: ko začne drevje zeleneti lahko 
sadimo le še drevesa s koreninsko grudo. 
Preventivno škropimo proti škrlupu, jablanovi 
plesni, luknjičavosti, listni pegavosti, moniliji, ušem, 
jabolčni in češpljevi grizlici, krvavi uši, češnjevi 
muhi, oljčnemu molju. Uporabljajmo predvsem 
organske pripravke in tako ohranjajmo naravno 
rodovitnost tal.  
Škropimo v večernem času, ko ni čebel. 

OKRASNI VRT: še vedno lahko sejemo in sadimo 
eno-, dvoletnice in trajnice.

Vaš vrt bo bogato 
obrodil le s 
pravimi nasveti!

Pomladni nasveti  
za delo v vrtu
Še zmeraj niste zamudili s sajenjem.  
Če sadimo v ogreta tla, bo vse hitreje zraslo.


