
FreshFoss je kombinacija soli organskih kislin v obliki praška, ki ga vmešamo v krmo pred polaganjem.
Kisline v izdelku FreshFoss zavirajo rast plesni in kvasovk, s tem preprečijo porabo hranil za njihov metabolizem in 
zmanjšajo segrevanje krme.
Na ta način FreshFoss zaščiti krmni obrok pred izgubo dragocenih hranil in suhe snovi.

FreshFoss je pakiran v 25 kg vrečo. Cena 5,28 €/kg oz. 132 €/$ z ddv. FreshFosh lahko naročite v naših tehničnih 
trgovinah, kjer bomo poskrbeli, da vam ga priskrbimo v najkrajšem možnem času. 

KOMERCIALNA PONUDBA:
Po spravilu ječmena se je v juliju začela odvijati še 
žetev pšenice. Letošnji pridelek je nekoliko slabši 
od lanskega. Razlog: vremenske razmere, ki v času 
zorenja te poljščine niso bile najboljše. 
Slovenske pšenice je tako manj, pa tudi odkupna 
cena ni takšna, kot si jo kmetje želijo.

Odkupna cena pšenice razreda C (krmna pšenica) 
se tako giblje med 160 €/t – 170 €/t (za hektolitrsko 
težo  nižjo od 75 kg/ha in 14 % vlago)  do 175 €/t 
(za hektolitrsko težo min. 75 kg/hl in 14% vlago).

Z žetvijo žit je povezana tudi ponudba slame.  
Do torka 3.8.2021 zbiramo naročila za pol ali cel 
šlepar po ceni 161 €/t z DDV. 
Prav tako jo je možno naročiti po balah, cena 171 €/t 
z DDV.

Do torka 03.08.2021  zbiramo tudi naročila za 
dehidrirano lucerno, 2 odkos. Cena 285 €/t z ddv. 

Dostava pol šleparja je lahko do stranke. Možen 
je nakup tudi po balah. 

Vsa naročila za slamo in dehidrirano lucerno lahko 
opravite v naših tehničnih trgovinah pri naših 
prodajnih komercialistih. 

Mesec avgust je znan tudi  kot mesec ko smo 
izpostavljeni visokim poletnim temperaturam, ki 
prihajajo v vročinskih valovih. V letošnjem letu si 
vsi seveda želimo, da temu ne bo tako, saj se nam 
vročinski valovi in visoke toplotne obremenitve 
vlečejo že vse od sredine meseca junija.

Verjetno si vsi kmetovalci in naše živali želimo, 
da nam bo avgust prinesel čim bolj sprejemljive 
temperature. Vseeno pa je prav, da računamo tudi na 
nekaj odstopanj od naših želja, zato vam v ta namen 
predstavljamo tudi proizvod, kateri je namenjen 
zmanjšanju segrevanja krmnih obrokov.
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VLJUDNO VABLJENI NA 59. SEJEM AGRA – SEJEM NOVE GENERACIJE

Tradicionalni kmetijsko-živilski sejem AGRA 2021, najpomembnejši sejem ponudnikov prehrane ter opreme za 
kmetijstvo in živilstvo v tem delu Evrope, bo zanimiv, poučen, poslovno in osebno koristen, okusen, družaben, 
radoživ in najpomembneje, odgovoril bo na aktualna vprašanja sedanjosti in prihodnosti. V mednarodnem letu sadja 
in zelenjave bodo strokovni in poslovni poudarki na inovacijah in digitalizaciji, ekološkem kmetijstvu, samooskrbi, 
prehranski varnosti ter na gozdu in lesu. Usmeritve za kmetijstvo prihodnosti bo sejem prikazal s skrbjo za okolje, 
ohranjanje čistih vodnih virov in biotske raznovrstnosti ter ukrepi za preprečevanje podnebnih sprememb. Država 
partner sejma AGRA bo Francija, ki se bo predstavila s svojimi prehranskimi izdelki pod sloganom »Taste France«, 
okusi Francijo.

AGRO bodo tradicionalno spremljale strokovne razstave živali, tudi razstava avtohtonih pasem ter atraktivne revije 
konj, govedi in drobnice. Na vzorčnih nasadih bodo predstavljene avtohtone in tradicionalne sorte kmetijskih rastlin. 
Sledile si bodo poučne delavnice in predavanja, tržnice mladih kmetov z izdelki domačih dobrot …

Program dogajanja, zanimivosti in novosti letošnjega sejma lahko spremljate na spletni strani sejma 
www.sejem-agra.si in izberete dan, ki ponuja dogajanje po vaši meri.

Vabimo pa vas tudi, da se povežete z našo FB ali Instagram stranjo Pomurski sejem in delite objave, ki so zanimive 
za vas.

Da bo sejem AGRA kar najbolj dostopen, vam letos ponujamo ZNIŽANE CENE VSTOPNIC:

https://www.sejem-agra.si/za-obiskovalce/odpiralni-cas-in-vstopnice/

Vljudno vabljeni,
Vaš www.sejem-agra.si


