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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 2. številka brezplačne regijske 
revije Informator365–Goriška, kjer boste našli 
informacije, koristne nasvete, strokovne članke 
in predstavitve podjetij iz vaše regije. 
Informator365–Goriška izhaja v nakladi 
23.000; dobijo ga gospodinjstva v naslednjih 
občinah: Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, 
Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, 
Ajdovščina, Vipava, Brda in Kanal ob Soči.
Informator365–Goriška izhaja 4-krat letno 
(pomlad, poletje, jesen, zima); vsakokrat vam 
ga brezplačno prinese vaš poštar.
Celotno vsebino dobite tudi na internetnem 
portalu www.informator365.si.
Če bi želeli soustvarjati revijo ali predstaviti 
vaše podjetje oziroma dejavnost, vas vabimo, 
da nas kontaktirajte na info@informator365.si 
ali  041 359 484.

Prijetno branje!    
Ekipa Informator365, Marko Križnič

pečen mlad krompir

Krompir ostrgamo, narežemo, operemo v vroči vodi in osušimo. V 
toplo kozico ali ponev (ki ni iz teflona) damo krompir, celo čebulo 
ter prilijemo hladno olje in za kratek čas pokrijemo s pokrovom 
z luknjico. Premešamo, zvišamo temperaturo in počasi pečemo 
približno pol ure. Solimo in postrežemo.

nasvet: Krompir se ne bo prijel, ker je splaknjen v vroči vodi.
041 748 972 | info@emilijapavlic.si 

pocvrti grah

V hladno kozico damo oluščen grah, olje, maslo, debelo narezan 
česen, natrgan peteršilj in panceto. Dolijemo za pol prsta hladne 
vode, pokrijemo s pokrovom z luknjico in na zmerni temperaturi 
kuhamo približno 15 minut, da skoraj vsa voda izpari.

nasvet: Če vlaga prehitro izpari, prilijemo malo vrele vode. 
Če grah zalijemo z mlačno ali celo mrzlo vodo, bo ostal trd.

• 1 kg graha v strokih ali 60 dag svežih 

   grahovih zrn

• 2 žlici oljčnega olja

• nekaj strokov česna

• pest peteršilja

• 5 koščkov nemastne pancete

• 1 kg krompirja

• 10 žlic sončničnega olja

• 2 žlici oljčnega olja

• 2 čebuli

• sol

5 oseb
*Takšne in še 410 drugih praktičnih 
 kuharskih receptov dobite v knjigi:
 Mamica, nauči me kuhati.
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 05 303 15 09
 041 713 344 | Petra
 041 285 332 | Andreja

UEGO Mrhar Petra s.p.
LC Andreja Mrhar s.p.
Vrtojbenska cesta 2 (pri Hotelu Lipa)
5290 Šempeter pri Gorici

• FOTONA LASER 
   Odstranjevanje odvečnih dlačic, fotopomlajevanje, odstranjevanje 
   malih žilnih sprememb, pomoč pri mladih nečistih kožah
• ANTICELULITNI PROGRAMI
   Kavitacija, strojna limfna drenaža, body wrapping,
   HISTOMER TRETMAJI - NOVO
• NEGE OBRAZA 
   Posebnost pri nas so nege mladih kož in anti age programi, 
   oblikovanje in barvanje obrvi ter trepalnic, podaljševanje trepalnic,    
   NEODERMA -  BIOLOŠKI PILING - NOVO
• PERMANENTNI MAKE UP 
   Obrvi, oči, usta
• PEDIKURA 
   Osnovna pedikura, medicinska pedikura oz. pedikura diabetičnega 
   stopala, odstranjevanje otiščancev, kurjih očes, trde kože, 
   vraščenih nohtov, razpok
• MANIKURA
   Osnovna manikura, parafinske obloge, lakiranje, permanentno 
   lakiranje
• PIERCING 
   Nos, popek, obrvi, ušesa, usta
• DEPILACIJA 
   GIGI DEPILACIJA - NOVO
• FRIZERSTVO 
   Za otroke, ženske in moške, za svečane in vsakodnevne dogodke

VABLJENI 
V NAŠ 
LEPOTILNI 
CENTER 

frizerstvo in 
kozmetika

Možnost nakupa 
darilnih bonov

lepotilni 
center

AMBULANTA 
ZA USTNO HIGIENO 

Čiščenje zobnega kamna 
s peskanjem 40 eur

 040 727 753
 teaustnahigiena@gmail.com 

Tea Tavčar s.p.
C. Prekomorskih brigad 62a 
5290 Šempeter pri Gorici
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Olje pšeničnih kalčkov je naj-
večji naravni vir vitamina E in 
bogat vir rastlinskih sterolov in 
linolne kisline. za vse tri sesta-
vine hrane je znanstveno doka-
zano sledeče (Uredba 432/2012 o 
seznamu dovoljenih zdravstve-
nih trditvah na živilih):
-vitamin E ščiti celice pred oksi-
dativnim stresom 
-z dnevnim vnosom vsaj 0,8 g 
rastlinskih sterolov le-ti prispe-
vajo k vzdrževanju normalne 
ravni holesterola v krvi 
-ob zaužitju 10 mg linolne 
kisline dnevno le–ta  prispeva 
k vzdrževanju normalne ravni 
holesterola v krvi 
   
kaj je oksidativni stres? 

Pojem oksidativni stres je leta 
1985 prvi uvedel Helmut Sies in 

ga definira kot motnjo v ravno-
vesju med reaktivnimi zvrstmi 
in antioksidanti. V normalno 
delujoči celici je razmerje med 
reaktivnimi zvrstmi in antioksi-
danti nagnjeno rahlo na stran 
reaktivnih zvrsti kot je prika-
zano na sliki 1. Tako razmerje 
ohranja celico zdravo in ji omo-
goča normalno delovanje. 
Ko pa se v človekovem tele-
su količina reaktivnih snovi 
poveča in se tehnica prevesi na 
njihovo stran, kot je prikazano 
na sliki 2, se začnejo poškodbe 
in staranje celice.  Povečanje 
količine reaktivnih snovi v 
celici je posledica zmanjšane 
antioksidativne zaščite, ki 
izvira iz:
1. Okolja: ionizirajoča sevanja, 
kajenje, onesnažen zrak, opo-
rečna voda,..

2. Notranjosti telesa: vnetje, 
metabolizem, oviran prenos 
kisika. (Radikalni in oksidativ-
ni stres, doc.dr.Janez Mravljak, 
mag. farm; Fakulteta za farma-
cijo, Univerza v Ljubljani, 2015)
Na oksidativni stres se človekov 
obrambni mehanizem odzo-
ve s povečano tvorbo lastnih 
antioksidantov, za katere pa 
je značilno, da so energetsko 
potratni. Zato je človek, katere-
ga celice so pod oksidativnim 
stresom, utrujen. Takemu 
človeku bodo oksidativni stres 
pomagali zmanjšati antioksi-
danti v obliki prehranskega 
dopolnila. Z uživanjem 1 čajne 
žličke olja pšeničnih kalčk-
ov dnevno zaužijemo 12 mg 
vitamina E, kar je  priporočeni 
dnevni vnos za odraslega člo-
veka (Uredba EU št. 1169/2011 

o zagotavljanju informacij o 
živilih potrošnikom)
Z 1 čajno žličko olja pšeničnih 
kalčkov dnevno poleg vitamina 
E zaužijemo tudi:
- 0,2 g rastlinskih sterolov 
- 2,8 g linolne kisline 

Že jeseni v lekarnah, specia-
liziranih trgovinah in nekaterih 
trgovinah z živili na voljo tudi 
olje pšeničnih kalčkov sloven-
skega porekla pod blagovno 
znamko Moleum. Poskbite za 
svoje zdravje!
Nataša Marc, univ.dipl.ing. 
živilske tehnologije 

Da, tudi iz drobnega pšeničnega 
kalčka, lahko iztisnemo olje in to s 
postopkom hladnega stiskanja, ki 
ohrani vse sestavine pšeničnega 
kalčka, ki se nahajajo v njegovi 
maščobni frakciji in imajo visoko 
biološko vrednost.                                                              

naravna biološka vrednost 
hladno stiskanega olja pšeničnih kalčkov 

reaktivne zvrsti antioksidanti

reaktivne zvrsti

antioksidanti

1.

2.

Prikaz stanja v celici   1. Normalno stanje    2. Oksidativni stres
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Pet do sedem tednov lahko ži-
vimo brez hrane, a povprečen 
človek ne bi preživel več kot 
pet dni brez vode. Pri človeku 
predstavlja voda 45 do 70 od-
stotkov telesne teže, odvisno 
od starosti, več v mladosti ter 
okoli 45 odstotkov v starosti. 
Tako ima 20 let stara in 70 
kg težka oseba okoli 42 litrov 
vode, moški nekoliko več, 
ženske nekoliko manj.  

spijete 2 litra?                                                                                                       
Z vodo se prenašajo hranila in 
kisik po telesu in vsi odpadni 
presnovki nazaj, voda ima 
izjemen pomen pri razstru-
pljanju telesa, pri regula-
ciji telesne temperature, je 
osnova vseh tekočin v telesu, 
je glavno mazivo v sklepih, 
snovi v naši presnovi so upo-
rabne šele, ko so raztopljene 
v vodi. Ko primanjkuje vode, 
se pojavijo: zgaga, slaba 
prebava, zaprtje, hemoroidi 
ali razjeda v prebavilih. Voda 
je neposredno povezana z 
delovanjem naših možganov, 
preprečuje motnje pomnje-
nja, izboljša koncentracijo. 
Ko pijemo več vode, hitreje 
izgubimo odvečno telesno 
težo. Voda poveča učinko-
vitost imunskega sistema in 
preprečuje zamašitev arterij 
v srcu in v možganih ter tako 
pomaga zmanjšati tveganje 
za srčni infarkt in možgansko 
kap.  Mnogo ljudi živi v rahlo 
dehidriranem stanju z raz-
ličnimi motečimi simptomi: 
pogosti glavoboli, bolečine v 
sklepih, težave s prebavo, bo-
lečine v hrbtu, številne težave 
s kožo, odvečna telesna teža, 
visok krvni tlak.

Za opravljanje funkcij naše 
telo izgubi dnevno okoli dva 

litra vode: skozi kožo z zno-
jenjem, z urinom, z dihanjem 
in z blatom. Pri fizičnih in 
športnih aktivnostih je izguba 
vode veliko večja, tudi do pet 
litrov.

kaj se zgodi, ko ne 
pijete dovolj vode?
Ko našemu telesu primanjku-
je vode, preklopi na varčeval-
ni režim, ki pametno upravlja 
z vodo, in sicer tako, da so 
vitalni organi dobro napoje-
ni in preskrbljeni s hranili. 
Tako vodo preusmeri v srce in 
pljuča. Če pomanjkanje vode 
ni veliko, pa še v jetra, ledvice 
in možgane. Ostali deli telesa 
trpijo pomanjkanje vode, ki 
najbolj prizadene kožo, pre-
bavni trakt in sklepe.

posledice in znaki 
dehidracije

Bolečine v skle-
pih in artroze                                                                                
Sklepni hrustanec ima gladko 
površino, tako da sklepi z 
lahkoto drsijo med gibanjem. 
Hrustanec je sestavljen iz 80 
odstotkov vode. Tekočina, ki 
podmazuje sklep, je praktično 
vsa iz vode. Če je dehidracija, 
bodo sklepi škripali in pokali, 
trenje se poveča in to povzro-
či hitrejšo degeneracijo, kar 
vodi do artroze.  Podobno je z 
bolečino v hrbtu. Ko medvre-
tenčnemu diskusu primanjku-
je vode, se hitreje degenerira 
in hitreje nastane hernija.

Astma in alergije                                                                                                                                    
Astmatiki in alergiki imajo 
navadno visoke vrednosti 
histamina, ki povzroči ožanje 
bronhialne cevi in tako ome-
juje pretok zraka.   Študije 

so pokazale, da se tvorjenje 
histamina zmanjša, ko pove-
čujemo količino popite vode.

koliko in kako pravilno 
pijemo?
Svoj dan začnemo z vodo. 
Med spanjem smo z dihanjem 
izgubili veliko vode, tako je 
potreba telesa, da zjutraj pred 
zajtrkom spijemo pol litra 
vode. Nadaljujemo s pitjem 
med obroki in pred obroki. 
Med jedjo ne pijemo vode, 
ker razredči prebavne soko-
ve v želodcu.            Namesto 
umetnih pijač ali čajev pijemo 
čisto naravno vodo, najboljše iz 

pipe. Poleg pol litra vode zjutraj 
razporedimo pitje vode enako-
merno čez dan tako, da spijemo 
skupno dva litra vode dnevno. 
Če smo fizično aktivni ali ob 
vročem dnevu, pijemo ustrezno 
več vode, da nadomestimo vso 
izgubljeno vodo iz telesa.  Ob 
izdatnem potenju se izgublja 
iz telesa tudi veliko mineralov, 
takrat jih je potrebno nado-
mestiti z izotonično raztopino.                                                                              
Nikoli ne čakamo na pojav žeje, 
ker je to že znamenje precejšnje 
dehidracije. Po 19. uri ne pijemo 
večjih količin vode, ker to lahko 
moti spanje.
Marjan Radetič dr.med. 

Voda je najpomembnejše hranilo 
za naše telo. Vpletena je v vsako 
funkcijo našega telesa, pri čemer 
so določene funkcije zaradi 
pomanjkanja ovirane ali pa se 
prav ustavijo zavoljo tega.                                                                  

z vodo do izboljšanja zdravja

V klubu Zdravi in vitalni, Koper, vabimo k vpisu:

Kontakt: 031 600 510  ali 051 302 813                                                           

Vadbe potekajo v prostorih kluba na Razgledni ulici 9, na Mar-
kovcu, Koper. Vpisujemo tudi v program učinkovitega hujšanja.

• vadba za zdravo hrbtenico (zjutraj in zvečer) •
• pilates–velike žoge (zvečer) •

• pilates–tibetanske vaje (zvečer) •
• tečaji nordijske hoje (zjutraj in zvečer) •
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Razvojni krog poteka preko jaj-
čec in ličink do odrasle živali. 
Ličinke lezejo s tal na razne 
rastline, kjer čakajo na pri-
merne žrtve in imajo le tri pare 
nog s krempeljci na konceh. S 
krempeljci se oprimejo na kožo 
gozdnih živali ali človeka in 
jim z posebnim sesalom pijejo 
kri. Potem, ko se dobro napije-
jo krvi, odpadejo, se levijo in 
dobijo četrti par okončin. Pred 
spolno zrelostjo se še enkrat 
levijo in na gostitelju mnogo 
manjši samec oplodi samico. 
Oplojena samica leže jajčeca, 
približno 3000, ki si jih nalepi 
na glavo in hrbet, nato pa umre.

zakaj so klopi nevarni?

Tudi klop je lahko okužen z 
bakterijami in virusi in tako 
med sesanjem človeške krvi, ko 
je pričvrščen na kožo, prenese 
viruse in bakterije v človeka. 
Ena od takih bakterij je Borrelia 
burgdorferi, ki povzroča bore-
liozo (lyme disease) in virus, ki 
povzroča klopni meningoence-
falitis.

Borelioza Lyme je infekcij-
ska bolezen. Na srečo pa ne 
oboli vsak posameznik, ki ga je 
ugriznil klop. Zatorej ne delajte 
takoj, ob vsakem klopovem 
vbodu, panike! Pomembno je 
pa, da klopa čim prej pravilno 
odstranite in obiščete zdrav-
nika, če vam to ne uspe. Dlje 
časa je klop pričvrščen, večja je 
možnost za okužbo. Načeloma 
se okužba z Borelijo burgdorferi 
zgodi šele 48 ur po pričvrstitvi 
klopa, ne takoj!

Med prvimi bolezenskimi 
znaki opazimo na koži rdeč iz-
puščaj, pravilno okrogle oblike, 

ki se iz dneva v dan širi (s tujko 
mu pravimo »potujoča rdeči-
na«, erythema migrans, EM) 
in je lahko zelo velik. Na otip 
je lahko toplejši in občutljiv. 
Posebna značilnost sta temnej-
ši rob in rdečkasta notranjost 
izpuščaja. Razvije se pribli-
žno pri 80% okuženih. Takoj 
obiščite osebnega zdravnika, 
ki vam bo predpisal 5-dnevno 
antibiotično, zelo učinkovito, 
zdravljenje!! Nekateri so aler-
gični na klopovo slino in pri teh 
se pojavi zgolj rdečina na mestu 
vboda: to NI isto, kot erythema 
migrans!

Gripi podobni znaki se poja-
vijo od 3 dni do mesec po vbodu 
in ki obsegajo utrujenost, glavo-
bol, bolečine v mišicah, sklepih 
in zvečano telesno temperaturo. 
Večina ljudi med tem že pozabi, 
da so imeli klopa.

Bolečine in otekline v 
sklepih, ki se »selijo« iz enega 
sklepa na drugega, se pokažejo 
šele nekaj tednov ali celo mese-
cev po vbodu. Najpogosteje so 
prizadeti kolenski sklepi.

Nevrološke težave, med 
katerimi je najpogostejše vnetje 
možganskih ovojnic (MENINGI-
TIS). Pozor: to ni isto, kot klopni 
meningoencefalitis, saj le tega 
povzroča virus, mi pa govori-
mo sedaj o bakterijski okužbi!! 
Veliko bolnikov razvije tudi 
enostransko paralizo obrazne-
ga živca, mravljinčenje in slab-
šo moč v okončinah in križu, s 
spremenjenim spalnim ritmom, 
izgubo spomina in spremembe 
v razpoloženju, obnašanju.

Redkeje se razvijejo težave 
s srcem, težave z očmi, jetri in 
močno utrjenostjo.

kdaj posumite na okužbo z 
borrelijo burgdorferi? 

Seveda takoj, ko opazite značil-
no kožno spremembo oz. začu-
tite zdravstvene težave, obiščite 
osebnega zdravnika in mu jih 
zaupajte. Ne pozabite povedati, 
da ste imeli nedavno klopa in 
ali ga opozorite, da se veliko 
gibljete v naravi ter da morda 
živite nekje ob gozdu. Dokaz  
okužbe z Borrelio burgdorferi je 
možen na več laboratorijskih, 
mikrobioloških načinov (dokaz 
protiteles proti bakteriji v krvi).

Samo diagnozo BORELIOZA 
postavimo (pre)velikokrat; kdaj 
tudi lažno pozitivno, zaradi 
izredne podobnosti in nespe-
cifičnosti bolezenskih težav, 
ki lahko spremljajo tudi druga 
obolenja in stanja.

zdravljenje

V prvih treh tednih po ugoto-
vitvi bolezni so antibiotiki (v 
obliki tablet, “slavni Azytro-
micin”, 6 tablet, vsaka po 500 
mg, 5 dni) zelo učinkoviti in 
v glavnem bolniki popolno-
ma ozdravijo ( z zdravljenjem 
preprečimo tudi vse ostale 
zdravstvene komplikacije!). 
Zdravimo tudi nosečnice. Ob 
napredovalih stopnjah bolezni 

je zdravljenje bolj ali manj ve-
zano na infektologe in bolniki 
prejmejo zdravila intravenozno.

preprečevanje

Boreliozo lahko preprečimo 
tako, da se čim manj izpo-
stavljamo možnosti za vbod 
klopov. Po izletu v naravo si 
natančno preglejmo celotno 
telesno površino-kožo in tudi 
obleko. Takoj, ko klopa opazi-
mo, ga odstranimo s telesa. Po-
sebno opozorilo velja nosečni-
cam in doječim ženam. Tudi če 
ste že kdaj v življenju preboleli 
in uspešno pozdravili Borelio-
zo, niste doživljenjsko odporni 
nanjo in morate biti pozorni na 
klopov vbod tudi vnaprej.

Ob sprehodu v gozdu ali po 
travi, bodite oblečeni v dolge 
hlače in dolge rokave, nekateri 
nosijo klobuk in rokavice. Psa 
imejte na vrvici. Nekateri repe-
lenti z 10-20% koncentracijo DE-
ETa, so zelo učinkoviti in si jih 
nanesite po koži preden greste 
v naravo. Seveda pa poskušajte 
še nadalje živeti zdravo in z na-
ravo. Naj vas klop ne ustraši in 
ne prikrajša za prekrasne užitke 
polnih pljuč svežega zraka!
Mojca Miholič, dr. med, specia-
listka družinske medicine. 

Skozi desetletje smo že veliko slišali 
o Navadnem klopu, z znanstvenim 
imenom Ixodes ricinus, ki je 
razširjen predstavnik klopov tudi v 
Sloveniji. Ljudem (in živalim), ki se 
veliko gibljejo na prostem, posebno v 
gozdu, je znan kot »neprijeten gost«.                                                            

bolezni, ki jih prenašajo klopi
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Kolesarjenje pričnemo izpred 
Gostilne pri hrastu, v Kromber-
ku. Podamo se na 36 km dolgo 
pot, s skupno višinsko razliko 
1000 m. Peljali se bomo po asfal-
tu, makadamu in stezah. Pot je 
zahtevna. Potrebno je brezhibno 
gorsko kolo, po možnosti polno 
vzmeteno in zaščitna oprema 
(čelada, očala, rokavice). Zape-
ljemo navkreber in na križišču 
za Kekec (Sv. Katarina) zavijemo 
desno. Ko je strmejši del poti za 
nami, pridemo na makadam. 
S prelaza Vratca dosežemo po 
asfaltu Ravnico; pri ekološkem 
otoku  zapustimo asfalt in se 
sprva po makadamu in nato po 
stezi premikamo čez travnike. 

S kratkim spustom pridemo do 
začetka Čepovanske doline. Po 
makadamu se pripeljemo do 
Podlake. Po poteh dosežemo 
Sleme, ob poti se ponuja čudovit 
razgled na Julijske Alpe. Spu-
stimo se v Sveto in po cesti do 
Grgarskih Raven, kjer zavijemo 
desno proti Baskam in Bitežu, 
nakar se spustimo v Grgar. Po 
asfaltu se dvignemo na Preval 
in po kolovozni poti prečimo 
pobočje Škabrijela. Kmalu smo 
na Kekcu, sledi le še spust do 
Gostilne pri hrastu.
www.novagorica-turizem.com
Turistična zveza TIC 
Nova Gorica 

Za tople poletne dni smo za 
vas izbrali Banjško planoto. 
Ponujamo vam možnost krožnega 
kolesarjenja po skritih kotičkih, 
kjer boste lahko občudovali 
neokrnjeno naravo, ptičje petje in 
lepe razglede.                                                                

kolesarski izlet:
banjška planota
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700
600
500
400
300
200
100

0

0,0

kromberk kromberk

ravnica

podlaka sleme

grgar

grgarske
ravne

10,0 20,0 30,0 36km



8

 068 135 614
 info@mizarstvo-likar.si

Andrej Likar s.p.
Otlica 73
5270 Ajdovščina

Otlica 73, 5270 Ajdovščina
tel.: 06 813 5614   info@mizarstvo-likar.si

  vrata:
-masivni podboji-masivno krilo
-masivni podboji-furnirano krilo
-furnirani podboji-furnirano krilo
-skriti panti
-magnetne ključavnice

-velika izbira lesov, furnirjev
-po potrebi barvamo, lužimo
-kombinacija modernih materialov 
  z naravnimi
-individualni pristop
-svetovanje in izmera na domu
-vrhunski materiali
-tesno sodelovanje z domačimi 
   in tujimi arhitekti

Po vaših željah, potrebah in okusu vam po meri izdelamo vrata, stopnice, 
kuhinje, predsobe, vgradne omare, ograje...

 05 333 11 33
 pc.kromberk@inoxcenter.si
 www.inoxcenter.si
 www.pitt.si

Inox center d.o.o.
Partizanska ulica 55
5000 Nova Gorica

•INOX dimniki 
•INOX vijačni material
•Oprema za cisterne
•Prirobnice
•Ventili in spojke
•Vrvi in verige

•INOX pločevina, cevi, profili
•ALUMINIJ pločevina, cevi, profili
•Varilni materiali in orodja
  (elektrode, žice, varilni aparati, žage)
•Sredstva za zaščito in obdelavo inox     
  in aluminij materialov

inox aluminij 
inox ograjni sistem

stekleni nadstrešek varilni aparati 

črpalke

 041 775 109
 041 652 874
 info@kamenkras.si
 www.kamenkras.si

Kamenkras IGT d.o.o.
Opatje selo 1
5291 Miren

• police, pragi, obrobe • pulti-kopalniški, kuhinjski 
• erte-okenski okvirji iz masivnih kamnov • stenske 
obloge • stopnice • tlaki - notranji in zunanji 
• vodnjaki in fontane • stebri • kamini • kopalniški 
izdelki • korita in lijaki • nagrobni spomeniki • darilni 
program • restavratorstvo • proizvodnja...

izdelava in montaža kamnitih izdelkov
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 031 861 032
 gradbenistvo. 

    kocevskibore@siol.net

Kocevski Bore s.p.
Cesta Goriške fronte 106
5290 Šempeter pri Gorici

• adaptacije hiš
• gradnja novih hiš 
• ometi 
• fasade

• zunanja ureditev
• izdelava in obnova streh 
  (betonske in lesene)
• ostala gradbena dela

Imamo 25 letne izkušnje v gradbeništvu.
Na opravljeno delo damo garancijo!

gradbeništvo
kocevski bore s.p.

 05 333 10 56
 031 330 797
 info@al-ok.si
 www.al-ok.si

AL-OK d.o.o.
Solkan 96
5250 Solkan

izdelujemo in montiramo: 
• okna 
• vrata (zunanja in notranja)
• polkna 
• zasteklitve balkonov 
• rolete
• komarnike
• panoramske stene 
• drsna vrata 
• verande...

KOMARNIKI – AKCIJA!!!

Izdelava in montaža stavbnega pohištva
Dolgoletna družinska tradicija z lastno proizvodnjo

POLKNA - ROLETE
okna-vrata polkna rolete

zaupajte našim izkušnjam
na trgu že 21 let 

• stavbno pohištvo lastne proizvodnje
• kvalitetna montaža

made in 

Slovenija
vhodna vrata
že od
1.200,00€ +ddv
montaža vključena

aluminij
aluminij-les
pvc

best partners

 041 636 834
 05 768 60 50
 info@aluboma.si
 www.aluboma.si

Aluboma d.o.o.
Kazlje 7
6210 Sežana 

odkup in razrez hlodovine
izdelava in trženje finalnih in 
polfinalnih lesarskih izdelkov

kakovostni 
razred A1

100% slovenski proizvod

 041 619 537
 041 214 466
 lesgal@amis.net
 www.lesgal.si

Lesgal Branko Ambrožič s.p.
Sovodenj 4
4225 Sovodenj
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Odpovedati se avtomobilu je 
včasih skorajda nemogoče, po 
drugi strani pa javni prevoz 
tudi ne pokriva vseh potreb po 
mobilnosti. Tako pridemo do 
zaključka, da danes brez avto-
mobila pač ne gre. V nadaljeva-
nju smo navedli nekaj ukrepov 
varčne vožnje, pri katerih 
niso potrebna večja finančna 
sredstva ter na njih vplivamo 
predvsem z našimi dejanji.     

preden gremo na pot

Preverite tlak v pnevmati-
kah. Potovanje s »praznimi« 
pnevmatikami zaradi večjega 
trenja vodi tudi do 10 odstotkov 
povečanja porabe. Optimalen 
tlak pnevmatik je naveden v na-
vodilih avtomobila. Preverjajte 
ga vsaj enkrat mesečno. Izpra-
znite prtljažnik, vsak kilogram 
se pozna. Dodatna teža poveča 
porabo goriva ter podaljša 
zavorno razdaljo. Pri vožnji na 
odprti cesti masa avtomobila ne 
vpliva toliko na porabo goriva, 
kot v mestnem prometu, kjer je 
veliko pospeševanja in zavira-
nja in je potrebno več energije 
za pospeševanje. Poskrbite tudi 
za odstranitev strešne prtljage 
in nosilcev. Nosilce namestite 
samo kadar jih potrebujete. 
Načrtujte pot vnaprej. Z dejan-
skimi informacijami o stanju na 
cestah ter načrtovanjem poti ali 
uporabo GPS naprave, lahko na 
cilj pridemo po najbolj ekono-
mični poti.

med vožnjo

Ne ogrevajte hladnega motorja 
v prostem teku. Zmotno je raz-
mišljanje, da ogrevanje na me-

stu za 5 do 10 min koristi mo-
torju, prej mu škoduje, poleg 
tega bomo porabili še kakšen 
dcl goriva več. Ob zagonu naj 
bi na mestu počakali kvečjemu 
5 do 10 sekund. Motor se bo 
najhitreje ogrel z zmerno vo-
žnjo, s tem pa bodo primerno 
delovno temperaturo dosegli 
tudi ostali vitalni sklopi. Zato 
je, prvih 10 kilometrov, oz. 
dokler se motor ne ogreje, po-
trebno voziti umirjeno, nekje v 
prvi tretjini vrtljajev motorja. 
Pravilno ogrevanje podaljšuje 
življenjsko dobo vseh motornih 
in pogonskih sklopov. Presta-
vite v višjo prestavo v najkraj-
šem možnem času. Višje kot 
je število vrtljajev motorja, 
večja je poraba goriva. Zato pri 
vožnji dodajte hitrost s čim hi-
trejšim prestavljanjem, višajte 
prestave po le nekaj sekundah, 
gladko, s čim nižjimi obrati 
motorja ter tako poskušajte 
dobiti najvišjo možno prestavo 
za dano hitrost vožnje. Stop 
nenadnemu zaviranju! Imejte 
gladko, tekočo vožnjo tudi v 
mestu, brez nenadnih zaviranj 
in hitrih pospeševanj. Bodite 
pozorni na to, kaj se dogaja 
okoli vas in tako predvidevajte 
dogodke v prometu. Na primer, 
ko se približujete rdeči luči na 
semaforju, upočasnite vožnjo 
takoj, ko zagledate rdečo luč. 
Zakaj bi dirkali, da pridete do 
rdečega semaforja? Z upoča-
snitvijo na predelu približe-
vanja boste lahko pripeljali 
v križišče, ko bo že prižgana 
zelena luč in se s tem izognili 
dragemu postanku. Vzdržujte 
varnostno razdaljo. Tak način 
vožnje je, poleg manjše porabe 
bencina in manjše obrabe 

zavornih ploščic, tudi varnejši. 
Potujte z nižjo hitrostjo. Vožnja 
pri 130 km/h je lahko zelo dra-
ga. Če se vam ne mudi, vozite 
raje s konstantno hitrostjo med 
100 in 115 km/h, s tem lahko 
prihranite tudi tretjino goriva. 
Uporabljate regulator hitrosti. 
Če je vozilo opremljeno s t.i. 
tempomatom, ga uporablja-
te, saj omogoča ohranjati 
nastavljeno hitrost in s tem 
preprečuje višjo porabo goriva. 
Klimatska naprava v avtomo-
bilu ne deluje brezplačno. V 
povprečju, vklopljena klimat-
ska naprava pomeni do 5% 
večjo porabo. Ker rabi veliko 
energije, jo uporabljajte pre-
udarno in samo takrat, ko je 
potrebno. V mestu jo izklopite 
in raje odprite okno. Po klancu 
navzdol zavirajte z motorjem. 
V prostem teku je poraba višja, 
saj motor za delovanje troši 
gorivo. Ugasnite motor med 
postanki. Delovanje motorja v 
prostem teku porabi več goriva 
kot njegovo ugašanje in priži-
ganje, zato med postanki nad 1 
minuto, le ugasnite motor.

vzdrževanje

Redno servisirajte vozilo.
To je ključnega pomena za 
zmanjševanje porabe goriva, 
kot tudi za ohranitev vredno-
sti vašega avtomobila. Že 
zamašen zračni filter, zaradi 
slabšega zgorevanja, lahko 
poveča porabo tudi do 5%. 
Odločite se za varčnejše pnev-
matike. V primeru nakupa vam 
nove oznake zagotavljajo tudi 
informacije o učinkovitosti saj 
eden izmed merjenih parame-
trov (tudi) kotalni upor, ki ima 

neposreden vpliv na porabo 
goriva. Med razredom A, ki do-
loča najmanjši kotalni upor in 
razredom G, je razlika v porabi 
goriva 7,5%.

poraba

Spremljajte porabo goriva 
Shranjujte si račune za gorivo, 
zapisujte prevožene razdalje 
ter si nato izračunajte povpreč-
no porabo goriva. Poskušajte 
ugotoviti, koliko kilometrov 
boste naredili, preden na-
slednjič obiščete bencinski 
servis in morda poskusite tudi 
različne stile vožnje ter ugo-
tovite razliko. Tudi potovalni 
računalnik s prikazovanjem 
trenutne porabe je uporab-
no orodje za varčevanje, saj 
s spremljanem prikazanih 
podatkov lahko prilagajamo 
vožnjo.

To je le nekaj mehkih 
prijemov, kjer predvsem s 
svojimi dejanji lahko vplivamo 
na našega konjička ter tako 
prihranimo denar za gorivo. Z 
energetsko učinkovito vo-
žnjo boste pripomogli tudi k 
zmanjšanju emisij in pozitivno 
vplivali na okolje.

Za dodatne informacije se 
lahko obrnete na energetsko 
svetovalno pisarno v Ajdo-
vščini ali pa v Novi Gorici, 
kjer vam bomo pomagali z 
brezplačnim svetovanjem, 
ali pa obiščete našo spletno 
stran: www.ensvet.si.
DAK, Ensvet 

Višje cene bencina in diesla 
predstavljajo za voznike vse 
višji končni mesečni strošek za 
mobilnost, zato je koristno, da 
imamo med vožnjo v mislih tudi 
nekaj praktičnih primerov za 
varčevanje z gorivom.                                                              

energetsko svetovanje
nasveti voznikom za varčno vožnjo
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Kot poudarjajo  na ZPS je to 
največja napaka – vpraša-
nje je, ali obseg zavarovanja 
sploh ustreza njihovim potre-
bam, zanj pa morda plačujejo 
več, kot bi lahko. Cilj, ki ga 
želimo doseči z izbiro pravega 
avtomobilskega zavarovanja, 
je, da smo zadostno zavarova-
ni v primeru nezgode ali dru-
ge škode in da za to plačujemo 
le toliko, kot je potrebno, ne 
pa preveč.»Naše primerjave 
ponudbe avtomobilskih zava-
rovanj vedno znova potrdijo, 
da je lahko razlika v ceni med 
primerljivimi produkti na 
letni ravni tudi do nekaj sto 
evrov, posebej pri večjih avto-
mobilih in v višjih premijskih 
razredih,« je izpostavila Mojca 
Štrucl iz Zveze potrošnikov 
Slovenije in dodala: »Med 
zavarovalnicami se ponudba 
obveznega avtomobilskega 
zavarovanja po vsebini ne 
razlikuje, zato lahko osnov-
no primerjavo opravite že na 
podlagi cene. To pa nikakor 
ne velja za kasko zavarovanje, 
pri katerem so razlike v vsebi-
ni in glede možnosti izplačila 
odškodnine zelo očitne. Ko se 
odločate za kasko zavarova-
nje, naj ima vsebina prednost 
pred ceno. Saj veste, tudi 
ugodno zavarovanje je drago, 
če ne služi svojemu namenu.« 
Več o različnih vrstah zava-
rovanja lahko preberete na 
spletni strani www.zps.si ali 
v reviji ZPS test

nasvet zps: 6 korakov do 
izbire pravega zavarovanja 

1. Preverite obstoječo 
zavarovalno polico 
Podrobno preberite vso doku-
mentacijo o sklenjenem avto-

mobilskem zavarovanju, tudi 
besedilo v »drobnem tisku« 
(splošni in posebni pogoji, ki 
veljajo za vaše zavarovanje). 
Seznanite se z višino kritij, 
ki jih vsebuje vaša pogodba, 
morebitno odbitno franšizo in 
ceno, ki jo za to plačujete. 

2. Primerjajte ponudbe 
Preverite cene primerljivih 
zavarovanj in se prepričaj-
te, ali je zavarovanje, ki ga 
imate, resnično najugodnejše. 
Ponudbe se lahko (predvsem 
pri neobveznih zavarovanjih) 
razlikujejo tudi vsebinsko. 
Osnovno primerjavo lahko 
opravite že na spletu, saj je na 
voljo nekaj spletnih primerjal-
nikov avtomobilskih zavaro-
vanj. Ko naredite ožji izbor, 
prosite izbrane zavarovalnice 
za konkretne ponudbe. 

3. Znižajte ceno 
Zavarovalnice pri avtomo-
bilskih zavarovanjih ponu-
jajo številne popuste. Ti so 
lahko odvisni od voznikovih 
osebnih okoliščin (izkušeni 
voznik, mlada družina ...), 
njegove vožnje (način vožnje, 
število prevoženih kilome-
trov, opravljen tečaj varne 
vožnje...), od značilnosti 
vozila (dodatna varnostna 
oprema), od načina sklenitve 
zavarovanja, načina plačila 
(enkratno gotovinsko plači-
lo je običajno ugodnejše od 
obročnega odplačevanja)... 
Zavarovalnice se razlikujejo 
tudi po višini popustov, ki jih 
ponujajo. Preverite torej, kaj 
vam ponujajo izbrane zava-
rovalnice in pri kateri lahko 
še dodatno znižate ceno, ki jo 
boste morali plačati za zava-
rovanje vozila. 

4. Preverite ponudnika 
Preden izberete zavaroval-
nico, preverite njeno zane-
sljivost. Nekatere zavaroval-
nice so znane po tem, da so 
postopki obravnave zahtevkov 
daljši, da je delež zavrnjenih 
zahtevkov večji in po drugih 
težavah pri pridobivanju 
zavarovalnine. Pozanimajte 
se pri sorodnikih in znancih, 
preverite spletne forume. 
Če je z nekim ponudnikom 
imelo slabe izkušnje večje 
število potrošnikov, je seveda 
verjetnost, da boste na težave 
naleteli tudi vi, večja. 

5. Ne podpisujte prehitro 
Smiselno je, da se za zame-
njavo zavarovalnice odločite 
ob izteku obstoječega zavaro-
vanja, da se izognete more-
bitnim finančnim in drugim 
pogodbenim obveznostim 

zaradi predčasne prekinitve. 
Ko se odločite za ponudbo, 
ki vam najbolj ustreza, pred 
podpisom podrobno preberite 
celotno pogodbo in pogoje. Če 
vam kaj ni jasno, zahtevajte 
od zavarovalnice dodatna 
pojasnila. Seznanite se tudi 
s svojimi obveznostmi in 
postopki uveljavljanja zahtev-
kov, če pride do škode. Novo 
pogodbo podpišite šele, ko 
vam bo v celoti jasna oziroma 
razumljiva njena vsebina. 

6. Vsako leto znova 
Enkrat letno pred iztekom za-
varovanja ponovite postopek 
izbire pravega zavarovanja in 
zavarovalnice. Trg se namreč 
hitro spreminja in ni nujno, da 
bo izbrano zavarovanje naju-
godnejše in najprimernejše za 
vas tudi v naslednjih letih.
Zveza potrošnikov Slovenije  

Številni potrošniki sklenejo 
avtomobilsko zavarovanje kar ob 
nakupu avtomobila, nato pa ga 
pri isti zavarovalnici leta in leta 
le podaljšuje in mu ne namenjajo 
posebne pozornosti.                                                                   

splača se primerjati:
zavarovanje avtomobila pod drobnogledom zps

Želite prejeti brezplačen 
izvod posebne številke 
revije ZPStest DOMA?
Zveza potrošnikov 
Slovenije vam podarja 
izvod posebne revije na 
24 straneh. Vaš zahtevek 
za prejem brezplačne 
revije podate na: 

www.zps.si 
www.bit.ly/ZPStestDOMA

Posebna številka revije ZPStest, tematska revija ZPStest 
DOMA je zbir izbranih primerjalnih testov z rezultati 
in praktičnih nasvetov, ki jih je Zveza potrošnikov 
objavila v edini reviji za potrošnike. Neodvisne teste 
smo potrošniške organizacije opravile v certificiranih 
laboratorijih, testirane izdelke pa smo anonimno kupili 
v maloprodaji. To je porok, da rezultatom testiranja 
lahko zaupate. 
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 041 482 063
 info@ams-dizajn.eu
 www.ams-dizajn.si

Aleš Mulič s.p. 
Volče 88a
5220 Tolmin

OKNA-VRATA-OGRAJE

Za industrijo: hitrost odpiranja do 1m/sek.

Garažna vrata za nizkoenergijske stavbe: debelina panela 60mm, koeficient toplotne prevodnosti
panela U=0,37W/m2K, koeficient toplotne prevodnosti celotnih vrat (dimenzije 5500x2250) U=0,79 W/m2K.

 AKCIJSKA PONUDBA
•pvc in alu okna in vrata 
•dvoriščna vrata in ograja
•garažna in industrijska vrata
•industrijska panelna ograja

 040 186 860
 info@sencila-rus.si
 www.sencila-rus.si

Aljoša Rus s.p.
Ulica Vinka Vodopivca 77
5000 Nova Gorica

izdelava in montaža senčil 10%
popust

• plise zavese
• alu žaluzije
• roloji

• tende
• pergole
• komarniki

 031 377 583
 info@zunti.si
 www.zunti.net

Matevž Gomizelj s.p. 
Razstavni salon Zunti
Cesta na Polane 45
6210 Sežana

   OSTALA PONUDBA
• Notranja senčila
• Zunanji roloji  • Tende 
• Pergotende  • Lamelne pergole

   POSEBNOSTI
• Komarnik, ki se po prehodu 
   samodejno zapre
• Vgradni in podometni komarniki 
   (za adaptacije, novogradnje)
• Komarniki namenjeni za velike     
   dimenzije odprtin (terasa, balkon)
• Komarniki odporni na močne 
   vetrne sunke (burja) 

garancija 
do 5 let! 

  KOMARNIKI
• Za okna in vrata
• Več kot 40 standardnih barv
• NOVO: BetterVue komarniška mrežica 
   (prepušča do 25 % več zraka, svetlobe)
• Nizka pohodna vodila (od 3 do 7 mm)
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V začetku poletja se na 
krompirju pojavijo rjave 
lise, kjer se začne sušiti. 
Hitro se širi po celotni 
rastlini, okužene so vse 
vrste krompirja. Kako to 
preprečiti, saj pridelujemo 
krompir za širšo družino?

Najverjetneje gre za zelo 
nevarno bolezen–krompirjevo 
plesen. Začne se kot bledo 
rumene pege na listih, ki se 
pospešeno sušijo in začnejo 
propadati. Bolezen se hitro 
širi v toplem in vlažnem 
vremenu, z ene rastline na 
drugo in prizadene celoten 
nasad. Težava pa je tudi v 
tem, da ta bolezen napade 
paradižnik, zato ju nikoli ne 
sadimo skupaj. Preventivno 
škropimo krompir z 
naravnim sredstvom iz hitina 
Chitosan, ki krepi rastline 
proti boleznim. Pomembno 
je, da škropimo po vsakem 
dežju ali na 10 dni. V primeru 
močnega napada, ki okuži 
celoten nasad, uporabimo 
fitofarmacevtsko sredstvo 
Ridomil Gold MZ Pepite v 
koncentraciji 25 g/ 10 l vode. 

Vsako leto znova s 
krompirja pobiramo 
koloradskega hrošča. Ali 
lahko kako zmanjšamo 
napad tega škodljivca? 

Koloradski hrošč je najhujši 
škodljivec na krompirju, 
saj ob močnem napadu 
lahko zmanjša pridelek za 
80 %. V letu, ko je napad 
škodljivca majhen, se 
pridelek zmanjša za 20 %. 
Hrošči prezimijo v zemlji in 

maja začnejo z odlaganjem 
jajčec na rastline. Ličinke 
so najbolj aktivne v juniju, 
nato se zabubijo v zemlji 
in nov rod hroščev leta v  
avgustu. Najhujši napad 
prvega rodu je v maju in 
juniju. Pomembno je redno 
pregledovanje rastlin in 
takoj ko najdemo jajčeca, 
uporabimo naravno sredstvo, 
ki vsebuje piretrin, Flora 
Verde v koncentraciji 16 
ml / 10 l vode. Sredstvo 
učinkovito uniči jajčeca 
in ličinke, obenem pa 
uničimo tudi listne uši, ki 
se množično pojavljajo v 
istem času. Tako preprečimo 
pojav hroščev na naraven 
način. Če pa zamudimo te 
faze koloradskega hrošča, 
uporabimo fitofarmacevtsko 
sredstvo Karate Zeon v 
koncentraciji 2 ml / 10 l vode. 

Na vrtu pred hišo imamo 
več različnih sort jablan, 
ki jih v poletnem času 
vedno napade plesen na 
koncu vej,  listi pa so na 
gosto posejani s črnimi 
pegami, nato pa odpadejo. 
V začetku poletja imajo 
nekatera drevesa bolj blede 
liste. Kakšno bi bilo dobro 
varstvo za jablane, da bodo 
zdrave?

Črne pege so škrlup, ki je 
zelo nevarna bolezen, saj 
lahko uniči ves pridelek. 
Najbolj nevarna je v času, 
ko drevesa tvorijo svojo 
listno maso. Pege škrlupa 
se v vlažnem vremenu hitro 
širijo po listu in se prenašajo 
po celi krošnji. V toplem in 

vlažnem vremenu je razvoj 
bolezni zelo hiter. Zelo so 
občutljive sorte: delišes, 
idared, jonatan, mutsu, 
braeburn, fuji, zato je 
priporočljivo saditi odporne 
sorte, kot je topaz in druge 
nove sorte. Proti bolezni 
škropimo s pripravkom 
Score 250 EC v koncentraciji 
2 ml / 10 l vode. Sredstvo 
deluje tudi proti bolezni 
jablanova pepelovka, ki 
se pojavi na koncih vej, na 
osnovah prihodnjih rodnih 
vej in nastavkih za plod. 

Opazimo jo kot pepelasto 
prevleko po listih. Hitro 
uniči plodne nastavke, 
zato smo lahko ob velik del 
pridelka. Jablane je potrebno 
tudi redno dognojevati, pri 
čemer uporabimo Sadjarsko 
gnojilo, ki vsebuje veliko 
kalija, ki je pomemben za 
razvoj plodov. Bledica listov 
je posledica pomanjkanja 
magnezija in dušika. 
Strokovnjaki Kluba Gaia 

S strokovnjaki Kluba Gaia 
pripravljamo nasvete in odgovore 
na vprašanja naših bralcev. Kadar 
naletite na nerazrešljivo oviro, 
pokličite brezplačno številko 
Kluba Gaia 080 81 22 in skušali 
bodo najti najboljšo rešitev.

klub gaia svetuje: plesen na krompirju, hrošči napadajo, 
jablanam grozijo bolezni
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Je mešanica morske in z mine-
rali bogatih mineralnih vod. 
Vsebuje vodno raztopino vseh 
nujno potrebnih hranilnih sno-
vi kot so kalij, fosfor, magnezij, 
železo in še veliko drugih. Ti 
imajo v rastlinskem organizmu 
podobno vlogo kot v človeškem 
telesu vitamini in minerali – 
lahko bi jim rekli prehranska 
dopolnila. Rastline oskrbijo z 
veliko večino potrebnih makro 
in mikro elementov, zato so 
bolj vitalne in lažje opravljajo 
vse življenjske funkcije in pro-
cese, na primer fotosintezo. 
Mineral ni posebej usmerjen 
na posamezen proces v rastli-
ni, niti posebej na posamezne 
bolezni ali škodljivce. Prepro-
sto ustvarja dobre pogoje in 
okolje za rastline, ki se lahko 
zato čimbolj nemoteno razvi-
jajo po naravni poti. Zdrave in 
močne rastline pa se lahko do 
določene mere same ščitijo in 
branijo.
Prednost Minerala je dobra 
biološka razpoložljivost mi-
neralov v elementarni obliki 
kot kationi, ki so raztopljeni v 
vodi in jih zato rastlina lahko 
takoj sprejme in uporabi ter jih 
v celoti izkoristi. Če pa jih ta 
ne potrebuje in posledično ne 
sprejme takoj, se zaradi pozi-
tivnega naboja vežejo na talne 
delce kot je humus ali negativ-
no nabiti delci gline.
Zaradi povečane električne 
prevodnosti Minerala se pove-
ča cirkulacija sokov. Rahlo sla-
na raztopina Minerala vsebuje 
NaCl, ki je močan elektrolit, 
poveča električno prevodnost 
v rastlini in poskrbi za hiter 
prenos mineralov po rastlini, 

zato se pospeši razvoj, podalj-
ša pa se tudi vegetacija.
NaCl ( sol ) raztopljen v Mine-
ralu veže nase vodo, zato so 
tla v območju korenin in same 
korenine, ki smo jih zalili z 
Mineralom, stalno oskrblje-
ne z vodno raztopino hranil. 
Posledično je potrebno manj 
zalivanja.
Poleg odgovornega ravnanja 
s pitno vodo ima uporaba 
Minerala tudi druge pozitivne 
učinke. 
Posevek kot tudi pridelek in 
plodovi so pri uporabi Minera-
la zelo izenačeni po velikosti, 
poveča se kvaliteta, zlasti okus 
in število tržno primernih plo-
dov. Ti so trdnejši, bolj čvrsti 
in lažje prenesejo obiranje, 
transport, bolje se skladiščijo.
Poveča se intenzivnost obar-
vanosti rastlin, ki so temneje 
zelene, cvetovi in plodovi pa 
so sijočih in bolj izrazitih barv. 
Naše izkušnje in testiranja ka-
žejo, da je ob uporabi Minerala 
potrebnih manj škropljenj s 
fitofarmacevtskimi sredstvi, 
uporabimo jih kasneje, njihova 
učinkovitost pa se poveča.
Mineral nima karence, ni 
škodljiv za opraševalce kot so 
čebele in čmrlji, niti ne škoduje 
drugim živalim ali človeku. 
Prav tako ne pušča škodljivih 
ostankov v okolju.
Mineral ni gnojilo, zato je za 
dobro rast rastlin potrebno 
osnovno gnojenje. Zaradi bolj-
šega izkoristka hranil pa lahko 
količino zmanjšamo. 
Mineral tudi ni fungicid ali 
insekticid, zato ga ne upora-
bimo šele takrat, ko opazimo 
bolezen ali škodljivca. Vedno 
ga uporabimo čim bolj zgodaj v 

rastni dobi, da ga ima rastlina 
čas uporabiti in zgraditi svoj 
obrambni sistem.
Za optimalen razvoj rastlin je 
potrebna uporaba vseh treh 
Mineralov, to so zeleni, rumeni 
in rdeči. Z zelenim čimprej po 
setvi ali presajanju rastlin za-
lijemo tla. Zalivanje z zelenim 
Mineralom lahko ponovimo 
večkrat, zlasti če je suša.  

Z rumenim in rdečim Minera-
lom škropimo po vseh nadze-
mnih delih rastlin. Škropiti 
začnemo štirinajst dni po 
vzniku iz tal ali en teden po 
presajanju. Škropljenje pona-
vljamo do spravila.
Tatjana Rupnik, univ.dipl.ing.
agronomije, AS AN d.o.o. 

kaj je mineral in kako deluje?

Mineral je naravno sredstvo 
za krepitev vseh vrst rastlin in 
dvig odpornosti proti boleznim, 
škodljivcem in okoljskim stresom 
kot so na primer hitri temperaturni 
preskoki, suša, vročina, zmrzal, 
veter, toča.

Pravilna uporaba vseh treh vrst Minerala, pravila pri uporabi, 
navodila za škropljenje in zalivanje ter številni okvirni progra-
mi za uporabo pri posameznih skupinah rastlin so navedeni v 

našem brezplačnem katalogu, ki ga lahko naročite na:

Za vse nasvete glede Minerala 
in njegove uporabe pa smo na voljo na: 

mineral@asan.si
sara.mineral@asan.si 

01 518 76 10 ali na info@asan.si 
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razvedrilo
sudoku/pobarvaj polja s pikami 
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