LOŠKE MESNINE KONČNO
ODKUPILE ARVAJ V CELOTI

V začetku letošnjega leta so se zaključile vse aktivnosti
v zvezi z odkupom predelovalnega obrata Arvaj ter
vseh ostalih nepremičnin, ki so bile zastavljene kot
poroštvo za najete kredite.

V času od prevzema smo investirali predvsem v prenovo in optimizacijo proizvodnega obrata (analiza trga
artiklov, selekcija in dodajanje nove vsebine).
Med drugim smo uredili nove zorilnice in prekajevalno
komoro, nov stroj za pakiranje pladnjev in stroj za rezanje salam. Povečali smo prodajo v Mercatorju in
E Leclercu ter ojačali promocijo in prepoznavnost
Kranjske klobase po celotni Sloveniji.

Z novembrom 2016 smo najprej prevzeli blagovno
znamko Arvaj, vključno s proizvodnimi artikli in zaposlenimi, kasneje smo prevzeli še obrat in vzpostavili
tekočo proizvodnjo. V nadaljevanju smo v letu 2017 in
2018 prenovili in nadgradili velik del proizvodnih kapacitet.

V mesecu decembru 2018 smo podpisali zaključne
dokumente s čimer smo prevzeli tudi lastništvo vseh
ostalih nepremičnin.

Zaposlili smo dodatno delovno silo in uvedli nekaj
novih artikov, med drugim:
prešana slanina, kuhan pršut, žrebičja salama, ….
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PREDAVANJA:
Tudi letos smo skupaj z nekaterimi dobavitelj izvedli
predavanja za semensko koruzo in krompir, dotaknili
smo se tudi apnenja, precej izvedeli o novostih pri
fitofarmaciji in tudi o gnojenju z mineralnimi gnojili.
Na koncu pa smo se še v sproščeni debati malo podružili. Vsem, ki ste obiskali predavanja se zahvaljujemo.

KOMERCIALNA PONUDBA:
SEMENSKA KORUZA:
V naših tehničnih trgovinah nudimo semensko koruzo
dobaviteljev Pioneer, Agrosaat, Syngenta, Agromag,
Semenarna Ljubljana, Saatbaulinz, Bc inštitut, Osijek in
ZP hibridi. Semenski krompir dobavljajo Interseme,
Roko, Semenarna Ljubljana, Agrosaat in Semenko.
Za letošnjo sezono večina dobaviteljev opozarja, da v
prihodnjem letu najverjetneje ne bo na razpolago
odvračal kot sta sonido in korito. Iz tega razloga letos
vračilo tretirane koruze ne bo mogoče. Tudi dobavitelji
so naročil le omejene zaloge tretiranih hibridov koruze
zato velja koruzo letos čimprej naročiti.

SEMENSKI KROMPIR:
Pohitite tudi z naročili semenskega krompirja. V
tehničnih trgovinah imamo na voljo cenike.

Čas je primeren tudi za apnenje. V naših poslovalnicah
imamo vedno na zalogi Agro Apno v 500 kg big bag
vrečah in vrečah po 25kg, po naročilu pa tudi razsuti
apnenec, ki vam ga s kiperejm dostavimo na dom, poleg prejmete še trosilnik.
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