PARTNERSKA ZADRUGA SE PREDSTAVI:

V KGZ Idrija je 58 zaposlenih ter 128 članov zadruge, od
tega večina aktivnih kmetovalcev pripadnih zadrugi.
Imamo lastno klavnico ter butično mesno predelavo v
kateri izdelujemo kvalitetne mesne proizvode po tradicionalnem receptu. V tehničnih trgovinah v Črnem
Vrhu, Idriji in Cerknem ponujamo široko izbiro repromateriala za kmetijstvo in vrtičkarstvo. V štirih manjših
prijetnih živilskih trgovinah ponujamo tudi široko izbiro
lokalnih proizvodov ter lastne butične mesne izdelke. V
dveh mesnicah nudimo izključno lokalno govedino s certifikatom “Izbrana kakovost Slovenije”. Od naših članov
smo v lanskem letu odkupili slabih 4.200.000 litrov
mleka, ki ga prodajamo Ljubljanskim mlekarnam in
Mlekarni Planika Kobarid. Mleko odkupujemo od 60
pridelovalcev, dva sta celo iz občine Ajdovščina.
KGZ Idrija povezuje kmetije iz razgibanih in strmih območji občine Idrija in Cerkno, kjer je edina možna kmetijska panoga živinoreja. Dodatno oviro in višje stroške
obdelovanja kmetijskih površin predstavlja razparceliranost terena. Pogoji za kmetovanje so zahtevni.

Izbrana lokalna kvalitetna hrana na enem mestu bogati
ponudbo naših krajev in je odraz načina življenja tukajšnjih ljudi. Na to smo ponosni.
Sodelujemo in povezujemo se s sosednjimi zadrugami, s
ciljem, da domačemu potrošniku ponudimo le najboljše.
Zavedanje, da nam bo lažje in lepše, če bomo povezani,
in če bomo delali skupne zgodbe za iste cilje je ključ do
uspeha in zadovoljstva. Le zadovoljni lahko dosegamo
zadane cilje, do katerih so za vztrajne vse poti odprte.
Prepričani smo, da ta kriza ne bo razrahljala trdnih temeljev, ki so jih gradili naši predhodniki in ki jih sedaj
gradimo mi z našimi sodelavci in kmetovalci. Njihovo
pošteno delo, vztrajnost in spoštljiv odnos do zemlje je
lahko za zgled vsakemu izmed nas.
Načrti za naprej:
Predelava mesnih izdelkov je za našo zadrugo izjemnega
pomena, saj naši mesarji znajo delati odlične izdelke.

Kmetijstvo v naših krajih nikoli ni bilo lahko, kar se odraža predvsem na naših kmetovalcih, ki so vztrajni, delovni in pošteni. Vsi smo lahko ponosni na njih, saj skrbijo, da je krajina obdelana, poseljena in urejena. Naši
kraji, vasi in zaselki so neizmerno lepi tudi na račun
ljudi, ki skrbijo, da je zemlja obdelana. Navezanost na
zemljo, sploh pri starejših, je močna.

Mesni izdelki so ročno narejeni, iz najboljših sestavin po tradicionalnih receptih, ki jih prodajamo
pod sloganom »OKUS JE
DOMA V KVALITETI«.

Zadruga Idrija združuje in povezuje lokalne pridelovalce
in predelovalce, kar se odraža na policah naših trgovin.

Kmetijstvo v naših krajih je naravi prijazno, kar se odraža
v kvaliteti svežega mesa. Našim potrošnikom želimo ponudit le najboljše.

KOMERCIALNA PONUDBA:

Mesoteka v Spodnji Idriji

Kvalitetna hrana in »pozitiven odnos do našega domačega« je prava smer, ki jo moramo peljati naprej in prenašati na naše najmlajše. V prihodnje si želimo povečati
prepoznavnost na račun kvalitete ter se tako še bolj približati kupcem. Na police naših trgovin vabimo še več
lokalnih ponudnikov, ki s svojim trudom in vztrajnostjo
bogatijo ponudbo naših prodajnih polic.

Iztekajoči se mesec nam je pokazal, da je kmetijstvo panoga, katera je močno vezana na vreme, na katerega pa
žal nimamo vpliva. April ali mali traven izhaja iz latinske besede aperire, kar pomeni »odpreti« in se verjetno
nanaša na pomladno prebujanje in rast rastlin. A letos
je pokazal, da temu ni tako. Izredno nizke temperature
in močna zmrzal so svoj davek terjale tudi v kmetijstvu.
Ravno iz navedenega smo vam v Loški zadrugi na že obstoječe MPC travnega semena Travnik s črno deteljo 10
kg in Travnik brez detelje 10 kg (oboje Semenarna Ljubljana) do 29.4.2021 podaljšali ugoden nakup le-tega in
vam nudimo dodatni 10% akcijski rabat.
Po ceni 33,60 €/kos si lahko nabavite tudi Lizalno
skledo za govedo 25 kg EKO.
Vse naše tehnične trgovine so dobro založene s pašno
opremo po konkurenčnih cenah. Vabimo vas, da v kolikor imate potrebe po tovrstnem blagu obiščete naše poslovalnice, saj se na svetovnem trgu tudi ta segment
blaga močno draži in se v poletnih mesecih pričakuje podražitev.
Ponovno je na razpolago beljakovinsko krmilo Actiprot.
NOVO v ponudbi je tudi krmilo Fiber-G 21 iz Agrane, ki
nastaja kot stranski proizvod pri proizvodnji škroba iz
pšenice in je kot tako idealno za uravnavanje krmnega
obroka pri prežvekovalcih.

Domači kotiček Trgovine Cerkno

Povezanost med zaposlenimi, občutek pripadnosti in
angažiranost za delo je ključnega pomena za preživetje
in obstoj zadruge. Tega se pri nas v KGZ Idrija zavedamo.
Skratka idej imamo ogromno, sodelavci so angažirani,
kmetovalci pridni in vztrajni. Zavedamo se, da odnose in
posel delamo ljudje.
Direktorica KGZ Idrija: Tina Podobnik

ZAPOSLIMO PRODAJALCA SKLADIŠČNIKA
Za potrebe KMETIJSKO TEHNIČNIH TRGOVIN je odprto
delovno mesto PRODAJALEC - SKLADIŠČNIK.
Delo poteka v dveh izmenah od ponedeljka do sobote
in zajema prodajo v trgovini in delo v skladišču, kar
vključuje tudi delo z viličarjem.
Prijave lahko pošljete na elektronski naslov:
ales.markelj@loska.zadruga.si ali po navadni pošti na
KGZ z.o.o. Škofja Loka, Kidričeva c. 63a, Škofja Loka.

Po ugodni ceni lahko kupite tudi Travno mešanico
GREEN SPIRIT STRUCTUUR - NutriFibre – MEHKOLISTNO TRSTIKASTO BILNICO. Omenjeno travno seme
bo posamezna poslovalnica naročala samo po naročilu (
v kolikor omenjenega blaga ne drži na zalogi), zato za
vse zainteresirane več v spodnjem opisu;
Trstikasta bilnica se v preteklosti
ni uporabljala v travnih mešanicah zaradi grobih in ostrih listov
ter vsebnosti lignina. Barenbrugov razvoj in selekcija je potekala
v smeri razvoja novih sort trstikaste bilnice z mehkimi listi in ohranila zelo močan koreninski
sistem, ki se razvije do 105 cm v
globino. To omogoča boljše izkoriščanje vode iz nižjih
plasti ter s tem odlično odpornost na sušo. Zaradi izjemno razraščenega koreninskega sistema je najbolj
med vsemi prilagojena na občasno poplavljena rastišča.

www.loska-zadruga.si

Priprava za tisk: Polona Mlakar, foto: arhiv KGZ

Posebej je primerna za sušna in mokra ter vodovarstvena območja.

Sistem poganja energijsko učinkovita črpalka, ki omo-

NutrFibre travna mešanica ponuja optimalno kombinacijo med hranilno vrednostjo krme in učinkovitostjo
vlaknin, ki preprečuje acidozo v vampu. V treh do štirih
letih po setvi doprinese do 30 % več suhe snovi v primerjavi z trpežnimi ljuljkami. V sušnih razmerah doseže v primerjavi z ljuljkami do 65 % več zelene mase.
NutriFibre travna mešanica je primerna predvsem za
košno rabo, izjemoma za pašo. Namenjena je za travinje
z večletno uporabo.

tehnologijo izdelave nanomehurčkov. S pomočjo daljin-

goča enostavno uporabo in zelo učinkovit vnos kisika s
skega krmiljenja in nadzora poteka upravljanje naprave
v realnem času in na daljavo, z uporabo enostavne mobilne aplikacije. Upravljanje samodejno uravnava točno
določeno, za posamezen tip reje optimalno, količino nanomehurčkov v vodi.
Za več informacij: www.waboost.com

TEHNOLOGIJA VODE ZA BOLJ ZDRAVO ŽIVINO IN
VEČJI PRIRAST
Napajalna voda slovenskega podjetja Waboost, obogatena z Ultra Finimi Mehurčki (nanomehurčki) kisika, izboljša zdravje živine, omogoča hitrejšo rast in povečanje
teže z izboljšanjem presnove in konverzijo krme.
Nanomehurčki so izjemno majhni, premera manj kot
100 nanometrov. Zaradi svoje majhnosti imajo več kot
80.000.000-krat večjo stično površino z vodo v primerjavi z večjimi mehurčki. Zaradi svoje stabilnosti lahko v
vodi obstanejo tudi po nekaj mesecev.
Voda za živino, ki je obogatena z Waboost sistemom
lahko zaradi izjemnih lastnosti ultrafinih mehurčkov dosega ustrezne koncentracije raztopljenega kisika v napajalnem sistemu točno tam, kjer so potrebne. Živalim
omogoča optimalen razvoj in močno krepi izkoristek krmil. Prirast se lahko poveča za več kot 10% običajnega.
Inovativna tehnologija skrajša tudi vzrejni cikel in s povečanjem prirasta in/ali zmanjšanjem porabe krme zviša
prihodke in dobiček ter zniža operativne stroške. Poleg
tega, brez uporabe kemijskih ali bioloških dodatkov,
močno izboljša zdravje ter imunski sistem živine, zmanjšuje potrebo po zdravilih, v napajalnem sistemu pa obenem odpravlja neželeni biofilm, patogene mikroorganizme in viruse ter zmanjšuje izločanje vodnega kamna.

V NAŠIH KMETIJSKO VRTNIH TRGOVINAH
IN CENTRIH SMO ŽE POLNO ZALOŽENI S
SADIKAMI VRTNIN, DIŠAVNICAMI IN
BALKONSKIM CVETJEM, ZEMLJO TER
GNOJILI ZA TRAVO IN VRT.
Vabljeni, da nas obiščete.
www.loska-zadruga.si
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