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 02 771 17 31
 info@pivnica-zlatorog.si
 www.pivnica-zlatorog.si

Okrepčevalnica Pivnica Zlatorog
Katja Ducman Purg s.p.
Slomškova ulica 20 
2250 Ptuj 

Zakladnica spominov 
in kraj, kjer se srečujejo generacije

∙ pestra ponudba pizz
∙ prostor za zaključene družbe

  040 147 798
 bistrabuca@gmail.com
 www.bistrabuca.si

Osnovna šola Bistra buča 
Radovica 32
8330 Metlika

Šola Bistra buča ima prostore v 250 let stari stavbi.
Učitelj Jože Matekovič ima ponarejeno diplomo, kar 

priznava, a mu tega ne morejo dokazati.
S palico v roki zaigra šolsko uro na humorističen, 

zabaven, a poučen način.

šola bistra buča

 02 761 00 26
 031 720 300
 info@zelenadolina.eu
 www.zelenadolina.eu

Storitve Zelena dolina d.o.o.
Stoperce 35a
2289 Stoperce

• ogled papig •
• okusna domača hrana • jedi po naročilu •

SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 11. številka brezplačne regijske revije 
Informator365, kjer boste našli informacije, koristne 
nasvete, strokovne članke in predstavitve podjetij iz 
vaše regije. 
Informator365 izhaja v nakladi 25.000; dobijo ga 
gospodinjstva v naslednjih občinah: Ptuj, Ormož, 
Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, 
Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, 
Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, 
Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale.
Informator365 izhaja 4-krat letno (pomlad, poletje, 
jesen, zima); vsakokrat vam ga brezplačno prinese 
vaš poštar.
Celotno vsebino dobite tudi na internetnem portalu 
wwww.informator365.si.
Če bi želeli soustvarjati revijo ali predstaviti vaše 
podjetje oziroma dejavnost, vas vabimo, da nas 
kontaktirate na info@informator365.si 
ali  041 359 484.

Prijetno branje!    
Ekipa Informator365, Marko Križnič
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Aplikacijo smo povezali z 
obsežno podatkovno bazo, ki 
vsebuje informacije o sestavi 
živil. Tako boste lahko od 
zdaj s kamero pametnega 
telefona fotografirali črtno 
kodo živila, aplikacija pa 
vam bo prikazala njegov 
prehranski profil oziroma vse 
informacije o njegovi hranilni 
vrednosti.

pomočnik pri nakupovanju
V okviru pestre in uravnote-
žene prehrane moramo telesu 
zagotoviti ustrezno količino 
hranil, pri tem pa paziti, da 
ne zaužijemo preveč slad-
korja, soli in skupnih ter 
nasičenih maščob. Aplikacija 
zato njihovo količino pri-
kazuje v barvah semaforja, 
s čimer dobimo hitro in 
jasno informacijo o hranilni 
sestavi živila, ki ga imamo 
pred sabo. Nižje vrednosti so 
obarvane zeleno, visoke pa 
rdeče. Pri zadnjih bodite še 
posebej pozorni, da takšnih 
živil ne zaužijete preveč ali 
prepogosto.
 S klikom na polje izbranega 
hranila (torej maščob, nasiče-
nih maščob, sladkorja in soli) 
si lahko ogledate še podrob-
nejši rezultat po posameznem 
hranilu. Podatki o hranilni 
sestavi izdelka so v aplikaciji 
podani in ovrednoteni na 100 
gramov živila oziroma na 100 
mililitrov pijače. 

ustvarite seznam 
priljubljenih izdelkov 
Priljubljene izdelke s kli-
kom na ikono srčka v glavi 

aplikacije preprosto dodate 
na seznam (Moj VešKajJeš), 
ki vam je v pomoč pri nakupu 
priljubljenih živil. Ustvarite 
lahko različne sezname za 
različne skupine živil (na 
primer za pijače, jogurte, 
žita za zajtrk) in izdelke 
znotraj seznama med seboj 
primerjate z upoštevanjem 
vseh razpoložljivih podatkov 
o hranilni sestavi. Lahko 
izberete tudi samo prikaz 
količine posamezne snovi, na 
primer sladkorja ali soli. Do 
seznamov priljubljenih živil 
dostopate s klikom na ikono 
srčka v nogi aplikacije.

o semaforju
Prehranski semafor je uvedla 
britanska Agencija za stan-
darde hrane (Food Standard 
Agency), ki je na podlagi 
raziskav ugotovila, da je 
barvno označevanje količine 
hranil preprost in učinkovit 
način, ki potrošnikom olajša 
razumevanje podatkov o 
sestavi živila. S prehranskim 
semaforjem se vrednoti 
predvsem hranilna vrednost 
predelanih živil, kot so pred-
pripravljeni obroki, pice, žita 
za zajtrk, slaščice, sendviči, 
pijače, mlečno-žitne ploščice, 
mlečni in mesni izdelki, slani 
in sladki prigrizki. 

pomagajte nam 
soustvarjati bazo živil
Čeprav se zelo trudimo, da je 
v naši bazi čim več iskanih 
živil in da so podatki točni, se 
lahko zgodi, da posameznega 
izdelka v bazi ne boste našli 

ali pa bodo podatki o sestavi 
živila drugačni kot na izdel-
ku v trgovini. Ponudba živil 
se namreč nenehno spremi-
nja – na trgu se pojavljajo 
novi izdelki, pa tudi obstoje-
čim proizvajalci spreminjajo 
sestavo. V takšnem primeru 
nam lahko s posebno funk-
cijo v aplikaciji pošljete 
fotografije živila, naša ekipa 
pa bo dopolnila oziroma 
popravila podatke v bazi. Na 
ta način pomagate soustvar-
jati ažurno bazo živil, ki bo 
še naprej v pomoč ne le vam, 
temveč tudi drugim uporab-
nikom. 

Če iskanega izdelka v bazi 
živil ne najdete, lahko njego-
vo hranilno sestavo še vedno 
(tako kot v prvi različici 
aplikacije) preverite z ročnim 
vnosom podatkov o hranilni 
vrednosti živila. Ker so meri-
la za oceno pijač drugačna od 
meril za hrano, pred vnosom 
podatkov izberite ustrezen 
zavihek.

bodite obveščeni
V aplikaciji se lahko naročite 
tudi na prejemanje obvestil. 
Tako boste enkrat na mesec 
neposredno v aplikacijo 

prejeli koristne informacije 
ali nasvete za zdravo prehra-
njevanje. 

še več vprašanj? 
Pišite nam! Pri razvoju apli-
kacije smo sodelovali Zveza 
potrošnikov Slovenije, Insti-
tut Jožef Stefan, ki je poskrbel 
za programiranje aplikacije, 
in Inštitut za nutricionistiko 
Nutris.

Želimo si, da vam je apli-
kacija v pomoč pri vsakdanji 
izbiri živil in da jo z veseljem 
uporabljate. Če imate vpra-
šanje o aplikaciji ali njeni 
uporabi, preverite, ali je vaše 
vprašanje že med pogostimi 
vprašanji in odgovori na naši 
spletni strani www.veskajjes.si. 
Če odgovora ne najdete, nam 
pišite na web@zps.si.
Zveza potrošnikov Slovenije 
www.zps.si 

Prvo mobilno aplikacijo VešKajJeš 
smo na ZPS predstavili pred petimi 
leti, letos aprila pa smo predstavili 
prenovljeno aplikacijo. Nova različica 
ne prinaša le lepše podobe, ampak 
predvsem nove funkcionalnosti, 
do danes si jo je na svoje mobilnike 
naložilo že prek 43.000 potrošnikov.

nova mobilna aplikacija veškajješ – vaš pomočnik pri izbiri 
živil z ugodnejšo hranilno sestavo
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Če hočete vse to doživeti, 
se odpravite na prijazno 
POHODNIŠKO POT MAKSA 
FURJANA, s katero  v Zavrču 
vsako leto počastijo spomin 
na svojega rojaka, priznane-
ga dramskega igralca, ki se 
je rodil  leta 1904 v Goričaku,  
tik ob hrvaški meji. Ljudje si 
tukaj niso na poti, ampak so-
delujejo, se družijo na različ-
nih prireditvah. Tudi jezik ni 
ovira, saj so zakoni večinoma 
mešani in se sporazumevajo 
enako dobro v obeh jezikih. 

Naš pohod lahko začnemo 
pred občino ali krajevno sku-
pnostjo Zavrč. Do tja se lahko 
med tednom pripeljete tudi 
z avtobusom s Ptuja, med-
tem ko v soboto in nedeljo s 
krajem ni povezave. Takoj za 
občinsko stavbo pri krajevni 
označbi Goričak se asfaltna 
cesta strmo vzpne na pobo-
čje, kjer nas tabla že opozori, 
da smo blizu državne meje, 
zato je treba obvezno imeti 
pri sebi dokumente. Pot  nas 
vodi med vinogradi, ki so 
lepo obdelani, veliko pa je 
tudi zapuščenih. Življenje ha-
loškega človeka je bilo vedno 
vezano na delo v vinogradih, 

ki so včasih bogato obro-
dili, kakšno leto pa je prva 
pozeba izničila ves pridelek. 
Tako sta ostala človeku samo 
delo in vera, da bo naslednje 
leto trud poplačan. Gibanje v 
Halozah nam prinaša veliko 
presenečenj.  Domačije, 
med katerimi so nekatere še 
vedno skromne, poleg njih 
pa se bohotijo prave vile, 
nam ponujajo dobrodošlico. 
Poleg prijaznega pozdrava 
nas gospodar z veseljem 
povabi v klet, kjer se rad 
pohvali  s svojim pridel-
kom.  »Če je vino dobro, 
ga je pridelal gospodar, če 
pa je slabo, ga je dal bog,« 
pravijo v Halozah. Največja 
nagrada za vinogradnika je, 
če vino pohvališ in izmenjaš 
z njim kakšno vinogradni-
ško izkušnjo. Ko zazvenijo 
kozarci in se zaiskri vino 
v njih, se ljudje sprostijo, 
zasliši se pesem in pozabljen 
je trud, ki je bil potreben, 
da je pridelek dober. Danes 
lahko pokušamo dobra vina 
v vinotočih in lepo urejenih 
kleteh na obeh straneh meje, 
kamor vabijo tudi zanimivi 
napisi in vabila ob cesti. 

Furjanova pot do rojstne hiše 
na Goričaku je sicer dolga 
samo 4 km, vendar se časa 
hoje tukaj ne da napovedati. 
Ljudje v teh krajih so veseli 
vsakega obiska, zato boste  
tukaj vedno dobrodošli in ne 
boste odšli žejni. Naša pot je 
označena včasih s planinsko 
rdeče-belo markacijo, včasih 
pa se pojavi še rumeni krog 
z belo piko, ki pove, da teče 
tukaj  trasa Marijine romar-
ske poti.  S poti je ves čas lep 
razgled  daleč v Panonsko 
nižino, proti severu na Po-
horje, včasih pa se zaiskrijo 
zasneženi vrhovi Kamniških 
Alp in avstrijskih vršacev. 
Lepa nagrada za popotnika, 
ki išče nove  poti in se rad 
razgleduje. Ti naši odročni 
kraji čuvajo svojo identiteto, 
svoje običaje in svojo pesem, 
navezani so na tradicijo, šege 
in navade, zato si zaslužijo 
naš obisk.  

Na hiši, do katere nas vodi 
naša pot, je bila leta 2012 po-
stavljena spominska plošča 
dramskemu igralcu Maksu 
Furjanu. Pot lahko nadalju-
jemo tik za hišo ob ograji, do 
znane turistično vinogradni-

ške kmetije v Drenovcu, ki 
je znana po vrhunskih vinih 
in kulinariki. Vzemite si čas 
za obisk teh krajev. Vrnili 
se boste drugačni, bogatejši 
za veliko spoznanj, kako je 
treba ceniti zemljo. Potrebno 
je spoštovati človeka, ki še 
vztraja na tej skromni zemlji, 
da bi rodila kruh in vino za 
vse nas, ki smo pozabili na 
to, da raste kruh na zemlji 
in ne v trgovskem centru. 
Vzemite s seboj otroke, hva-
ležni vam bodo. Tudi zanje se 
najde domača pijača, sadni 
sok, ki daje moč in pozitivno 
energijo. 
Viktorija Dabič  

V Zavrču ob hrvaški meji, eni 
najmanjših slovenskih občin, želijo 
svojim občanom omogočiti, da bi se 
lahko zaposlovali doma. Pred leti se 
je iz teh krajev veliko ljudi podalo za 
kruhom v tujino, kjer so se navadno 
»izgubili« ali prišli domov v pozni 
starosti. Odločili so se, da bodo 
svoje neizkoriščene potenciale, 
kot so ohranjena narava, gozdno 
bogastvo, vinogradi, kulinarične 
in druge posebnosti, ponudili 
turistom,  ki iščejo mir in možnosti 
ponovnega stika z naravo. 

furjanova pohodniška pot 
v občini zavrč
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Paket Čista 5ka

Izračun je narejen na dan 28. 2. 2019 za Clio Life TCe 75 + Paket Cool. Maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in DDV, znaša 9.740 €. Informativni izračun 
za skupni znesek kredita v višini 6.387,49 € je narejen za dobo odplačila 96 mesecev in upošteva nespremenljivo obrestno mero 7,60 % in polog v višini 3.352,51 €.  
EOM = 10,61 % se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 9.091,74 €, od tega 
znašata zavarovalna premija 419,53 € in strošek odobritve kredita 127,75 €. Kreditojemalec vrne kredit v 96 mesečnih obrokih v višini 89 €. V mesečni obrok je 
vključeno zavarovanje za brezposelnost, nezgodno smrt in nezgodno invalidnost. V financiranje je vključeno tudi brezplačno obvezno in osnovno kasko zavarovanje 
za prvo leto, ter brezplačno podaljšano jamstvo (5 let/100.000 km oz. 150.000 km za vozila Koleos, Talisman in Espace). Pogoj akcije je sklenitev finančne pogodbe 
z minimalno financiranjo vrednostjo 5.000 €, minimalnim trajanjem 24 mesecev in sklenitev zavarovanja vozila v drugem letu z Renault Financiranjem.

Ponudba velja do 31. 3. 2019. Renault Nissan Slovenija si pridržuje pravico do podaljšanja ali predčasnega zaključka akcije. Akcija ni združljiva z akcijo čista 5ka. 

–  brezplačno obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto
–  brezplačno podaljšano jamstvo za obdobje 5 let ali 100.000 km
–   brezplačno vzdrževanje My Revision 5 let/100.000 km

Renault Financiranje
S sklenitvijo Renault Financiranja izberite Renault Clio Life TCe 75 + paket Cool že za 9.740€

ali

*V prihranek je vključen redni popust višini 1000 €, ki velja za vse verzije modela Clio, razen za Clio omejene serije Limited. Ob nakupu avtomobila prejmete popust ob menjavi staro za novo v višini 400 €; v primeru nakupa 
avtomobila prek Renault Financiranja pa prejmete še dodatni popust v višini 600 €. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev bona v vrednosti 200 € za nakup dodatne opreme. ***Ob nakupu avtomobila prek Renault 
Financiranja prejmete brezplačno obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 1. leto. 2. leto obvezno zavarovanje avtomobila prek Renault Financiranja. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 

Poraba pri mešanem ciklu 4,8–6,3 l/100 km. Emisije CO2 125–143 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6c. Emisija NOx: 0,0168–0,0373 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00017–0,00129 g/km.  
Število delcev (x1011): 0,05–0,91. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Renault priporoča renault.si

Renault CLIO

Brezplačno obvezno in osnovno  
kasko zavarovanje za 1. leto***

Prihranek do  

2.000 €*

200 € za nakup
dodatne opreme**

Poraba pri mešanem ciklu 4,8–7,3 l/100 km. Emisije CO2 129–159 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,02–0,0465 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00016–0,00084 g/km.  
Število delcev (x1011): 0,01–1,87. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP.  Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega 
ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Renault priporoča renault.si

SUV Renault
KADJAR
Novi

 02 754 00 80  
 info@ahterbuc.si
 www.ahterbuc.si

AH Terbuc d.o.o. 
Dornava 116b
2252 Dornava    

• prodaja novih in rabljenih vozil  • kleparsko-ličarske storitve 
• pooblaščeni servis  • nastavitve geometrije podvozja

 031 209 113
 aleksander.arnus@relax.si
 www.solavoznje-relax.si

Relax Trans d.o.o.
Ob polju 7
2366 Muta

PE Ptuj
Trstenjakova 1
2250 Ptuj

Učilnica Ormož
Hardek 5a
2270 Ormož
(Gimnazija Ormož)
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najpogostejši vzrok 
prometnih nesreč z 
udeležbo kolesarjev
Najpogostejši vzrok prometnih 
nesreč z udeležbo kolesarjev v 
obdobju 2014–2018 je neupošte-
vanje pravil o prednosti. Takšnih 
je kar četrtina (26 %) vseh pro-
metnih nesreč. Tu gre predvsem 
za druge udeležence v cestnem 
prometu, ki kolesarju odvzamejo 
prednost. Sledita neprilagojena 
hitrost (22 %) in nepravilna smer 
vožnje (16 %) kolesarjev. Zaradi 
neupoštevanja pravil o prednosti 
je v obdobju 2014–2018 umrlo 17 
kolesarjev, zaradi neprilagojene 
hitrosti 15 in zaradi neupošte-
vanja pravil o prednosti pa 14 
kolesarjev. 

skoraj tri četrtine 
kolesarjev še vedno krši 
prometna pravila
Opazovanje kolesarjev, ki so ga 
pred dvema letoma izvedli na 
Agenciji za varnost prometa, je 
pokazalo, da skoraj tri četrtine 
kolesarjev krši prometna pra-
vila, resnejše prekrške napravi 
približno četrtina. Med najpogo-
stejšimi kršitvami so neustrezno 
prečkanje cestišča, vožnja v 
nasprotni smeri ter vožnja v 
rdečo luč na semaforju, pa tudi 
ogrožanje pešcev z vožnjo po 
pločniku. Agencija posebej opo-
zarja na nevarnosti uporabe mo-
bilnega telefona ali slušalk med 
vožnjo kolesa. Mobilni telefon 
preobremeni naše možgane, zato 
kolesar ni sposoben ustrezno 

spremljati dogajanja v prometu, 
njegove reakcije so neustrezne 
in prepozne. Oči resda gledajo, a 
možgani ne vidijo!

kolesarjenje naj bo varno
Kolesarji za lastno varnost lahko 
največ naredijo sami in sicer z 
upoštevanjem cestno-prometnih 
predpisov. Kolo vozimo po kole-
sarski stezi ali poti, če kolesar-
ske steze ni, vozimo po desnem 
robu cestišča v smeri vožnje. Pri 
kolesarjenju moramo upošte-
vati cestno prometna pravila in 
predpise, ki veljajo za voznike, 
pravila prednosti, prometne zna-
ke ter drugo signalizacijo. Vedno 
tudi poskušamo predvideti 
ravnanje drugih udeležencev v 
prometu, saj lahko tako prepre-
čimo marsikateri neljub dogo-
dek. Pri zavijanju v križiščih 
jasno nakažimo smer z roko, se 
pravilno razvrstimo in upošteva-
mo pravila prednosti. Nikoli ne 
vozimo v nasprotni smeri vožnje, 
saj nas drugi vozniki ne pričaku-
jejo. Ponoči in v mraku pa nujno 
uporabimo luč in druga odsevna 
telesa, da bomo dobro vidni in 
prej opazni.

tehnično ustrezno kolo in 
čelada za večjo varnost
Vsak kolesar mora poskrbeti 
za tehnično ustreznost svoje-
ga kolesa in uporabo zaščitne 
opreme. Pred začetkom sezone 
preverimo tehnično brezhibnost 
kolesa. Kolo mora imeti brezhib-
no sprednjo in zadnjo zavoro, 

belo luč spredaj ter rdečo luč 
zadaj, odsevnike na pedalih ali 
na boku, zvonec, ustrezno na-
polnjene pnevmatike, primerno 
nastavljeno višino krmila in 
sedeža. Kolesarska čelada ščiti 
glavo pri morebitnem padcu, 
priporočljivo pa je nositi oblačila 
svetle barve ali odsevni brezro-
kavnik, da nas bodo vozniki prej 
opazili. Raziskave dokazujejo, 
da zaščitna kolesarska čelada 
pomembno prispeva k večji 
varnosti, saj zmanjšuje težo po-

sledic in poškodb glave od 40 % 
do kar 70 %. Uporaba kolesarske 
čelade je za otroke in mladostni-
ke do 18. leta zakonsko obvezna, 
uporaba pa je priporočljiva tudi 
za ostale kolesarje, tako pri 
vsakodnevnem kot rekreativnem 
kolesarjenju, saj pomembno 
prispeva k varnosti kolesarja. 
Javna agencija RS za varnost 
prometa
www.avp-rs.si.   

Število kolesarjev se v zadnjih 
letih vztrajno povečuje. Agencija 
za varnost prometa opozarja, da 
spadajo kolesarji med ranljivejše 
udeležence v prometu. Vozniki 
motornih vozil jih namreč 
velikokrat spregledajo in še dodatno 
povečajo možnost za nastanek 
prometne nesreče in posledično 
hudih poškodb. 

kolesarjenje je zdravo in okolju prijazno 
– a naj bo tudi varno!
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 02 749 35 40
 051 349 360
 robert.ivanusa@ahpa.si
 www.ahpa.si

Avtohiša Petovia avto
AHPA d.o.o.
Ormoška cesta 23
2250 Ptuj

novo 
na ptuju 

prodaja servis

 02 790 15 60
 031 733 637
 +43 6 644 646 280

Kogler Franc A. d.o.o.
Parmova ulica 53
1000 Ljubljana

 02  780 05 50
 041 410 621
 avto.rak@siol.net
 www.avto-rak.si

Avto-Rak 
Bojan Arnuš s.p.
Nova vas pri Ptuju 76a
2250 Ptuj

  hitri krediti
• krediti, takoj do 15.000 €
• odplačilo do 7 let 
• osebni dokument
• brez pologa 
  in kasko zavarovanja

  leasingi 
• brez kasko zavarovanja 
• od 10% pologa -  do 7 let 
• gotovinski odkup vozil
• preventivni pregled vozila pred nakupom
• možnost ureditve financiranja,  
  tudi če ste sami našli vozilo

  zavarovanje 
• do 50% dodatni popust
• vsa vozila so z garancijo

p r o d a ja  v o z i l

novo 

darilo

ob predložitvi tega kupona 
pri nakupu

 02  761 93 00
 051 634 907
 info@kmetijstvo-polanec.si
 www.kmetijstvo-polanec.si

Kmetijstvo Polanec d.o.o.
Pleterje 34
2324 Lovrenc 
na Dravskem polju

PE Agroles | Kolodvorska 1 | 2325 Kidričevo 
   02 796 14 41   agroles@kmetijstvo-polanec.si

prodaja nove in rabljene kmetijske mehanizacije, 
reprodukcijskega materiala, gradbenega materiala ter 

servis traktorjev in vse kmetijske mehanizacije.

 02 782 10 16
 041 537 439
 veterinarstvo.peklar@gmail.com
 www.veterinapeklar.com

Damijan Peklar s.p.
Slovenja vas 2b
2288 Hajdina

• zdravljenje malih živali
   psi, mačke, kunci ...
• zdravljenje  in osemenjevanje velikih živali
  goveda, svinje, konji ...
• diagnostika
   rtg, uz, laboratorij ...
• operativni posegi
  sterilizacije, kastracije ...
• preventivna cepljenja psov, mačk ...
   zoper steklino in ostale bolezni
• storitve opravimo tudi na domu
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Prva hiperbarična komora  je 
bila narejena 1662 leta v An-
gliji. HBO zdravljenje poteka 
pod nadzorom zdravnika. 
Terapija se določi za vsakega 
bolnika posebej, odvisna je 
od njegovega zdravstvenega 
stanja. Dosežena povečana 
koncentracija kisika stimu-
lira in obnavlja zdrave in 
poškodovane celice celega 
telesa. Hiperbarični kisik 
zdravi bolezni: osteoporoza, 
možganske, srčne, ledvič-
ne, jetrne, mišične in druge 
tako, da vse celice vrača v 
normalne biokemične in 
fiziološke procese. Spodbuja 
matične celice, da ustvarjajo 
nove zdrave celice po celem 
telesu, in ustvarja nove krvne 
žile, poteka tako imenovana 
neoangiogeneza. Dokazano 
je, da se po 10–20 tretmajih 
poveča 20 % psihične in 35 % 
fizične moči.

V komorah HBO2T stu-
dia iz Kopra se leži, sedi ali 
celo telovadi. Zdravljenje s 
hiperbarično komoro je precej 
preprosto. Pacient je v komori 
od 60 do 90 minut ali celo 
2 × 90 minut in diha kisik pod 
pritiskom, ki ga določi zdrav-
nik. V redkih primerih, če je 
prisotna akutna slepota zara-
di tromboze arterije centralis 
retine, je pacient v komori 
samo 40 minut z večkratnimi 
ponovitvami potopov.

kako deluje hiperbarična 
komora?
Postopek se uporablja že več 
kot 50 let po vsem svetu za 
preprečevanje ali izboljšanje 
stanja pri raznih boleznih, 
kot pre- in pooperativno tera-
pijo ter izboljšanje splošnega 
počutja in zdravja. Kot zani-
mivost, Izraelci imajo bogate 
izkušnje z zdravljenjem po 
poškodbi glave in možganski 
kapi, prav tako tudi Japonci. 
V Turčiji beležijo odlične 
izkušnje pri izboljšanju  ko-

gnitivnih funkcij pri otrocih 
z avtističnim spektrom. Prof. 
Toma Jovanović v Beogradu 
zdravi avtistične otroke iz 
Srbije in drugih balkanskih 
držav brezplačno. Paul Harch 
iz ZDA zdravi bolnike s posle-
dicami poškodb in psihičnih 
težav pri vietnamskem sin-
dromu, tudi otroke z avtistič-
nim spektrom in cerebralno 
paralizo.

S pomočjo komore po svetu 
zdravijo dekompresijske 
bolezni, težave slabe prekrva-
vitve, uravnavajo krvni tlak, 
uravnavajo holesterol, po-
magajo pri venskih ulkusih, 
angini pektoris, kroničnem 
srčnem popuščanju, periferni 
žilni bolezni, želodčnih bo-
leznih in boleznih prebavil, 
nenadni slepoti, glavkomih, 
motnjah v delovanju žlez 
in hormonov in podobno. 
Zmanjšuje količino sladkorja 
v krvi, izboljšuje delovanje 
jeter in ledvic. 

 
učinki hiperbarične
kisikove terapije:
-  zagotavlja boljši imunski 
sistem, hitrejšo celično 
obnovo in deluje protivnetno;
- izboljša storilnost, 
odpravlja utrujenost in deluje 
protistresno;
- odpravlja napetosti in 
bolečine v sklepih in mišicah;
- skrajšuje čas regeneracije po 
poškodbah do 70 %;
- pospešuje celjenje ran 
in zlomov, skrajšuje čas 
okrevanja po operacijah;
- pospešuje obnovo 
možganskih celic po 
možganski kapi ali drugih 
poškodbah, regenerira živce 
in živčne poti;
- lajša težave revmatizma, 
artritisa, migrene in 
avtoimunskih bolezni;
- zavira proces staranja in 
blagodejno vpliva na kožo in 
brazgotine;

- pomaga pri hujšanju (izgubi 
se 600–800 cal/uro) in 
razstrupljanju telesa;
- pomaga pri moški impotenci 
vaskularnega vzroka.
Hiperbarično zdravljenje 
s kisikom je enostavno in 
brez bolečin. Ob pravilni in 
strokovni uporabi je izredno 
varna metoda  brez stranskih 
učinkov, ki bi škodili zdravju. 
Ob nepravilni in nestrokovni 
uporabi zna biti celo smrtno 
nevarna. Večina pacientov 
v njej uživa in se sprosti. Po 
tretmaju se človek še dolgo 
dobro počuti. Kumulativni 
učinek po 10-ih tretmajih 
traja 3–6 mesecev.  

V hiperbaričnem centru 
HBO2T studio v Kopru se 
lahko pohvalimo z dolgole-
tnimi izkušnjami v reševanju 
velikega števila  različnih 
zdravstvenih problemov. 
Torej pri nas lahko najdete 

ustreznega strokovnega sogo-
vorca, ki je vedno pripravljen 
prisluhniti vašim potrebam 
in vam ponuditi najboljšo 
individualno rešitev. Smo 
edini v Sloveniji, ki imamo 
potrdilo zdravniške zbornice, 
da imamo usposobljenega 
zdravnika za zdravljenje s 
hiperbaričnim kisikom.

Od leta 2011 smo prvi pri-
vatni center v Sloveniji, sedaj 
smo prvi in edini z dovolje-
njem Ministrstva za zdravje.

Hiperbarično komoro 
imamo lahko tudi doma. To 
so enostavne hiperbarične 
komore z manjšimi pritiski, 
ki so popolnoma varne, a 
učinkovite. Več informacij o 
nakupu dobite na 
www.hiperbaricna-komora.com.
mag. dr. Vladan Stanojković, 
ekspert za hiperbarično medi-
cino in otorinolaringolog 

hiperbarična terapija
in njeni učinki

Hiperbarična terapija temelji na 
univerzalnem zdravilu – kisiku pod 
povečanim pritiskom.

 040 936 265 
 hbo2t.studio@gmail.com
 www.kisikovakomora.si
 www.hbo2t-studio.com

HBO2T studio d.o.o 
Tomažičev trg 2
6000 Koper

hiperbarični kisik
vir življenja, zdravja, dobrega počutja, 

pomlajevanja in lepote

• PRODAJA HIPERBARIČNIH KOMOR ZA OSEBNO IN  
PROFESIONALNO UPORABO

• DIAGNOSTIKA SMRČANJA NA DOMU, ORL PREGLEDI

• LEPOTNI POSEGI NA TELESU S PLAZMA PEN IN LASERJEM

Naravni način za izboljšanje imunskega sistema, 
dviga fizične in psihične moči, pomlajevanja in 

razstrupljanje telesa.

Edini s 
potrdilom ZZS

 o usposobljenosti 
zdravnika
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Bolezni zob in ustne votline 
preprečujemo z: 
- redno in pravilno ustno 
higieno,
 - pravilno prehrano,
 - rednimi/kontrolnimi pre-
gledi pri zobozdravniku (vsaj 
enkrat na leto).
Med vsemi temi ukrepi je re-
dna in pravilna ustna higiena 
najpomembnejša.

umivanje zob
Sredstva, ki so potrebna za 
učinkovito čiščenje, so voda, 
zobna ščetka, zobna pasta 
in zobna nitka ali medzobne 
ščetke.

Postopek umivanja: 
- najprej usta dobro splahne-
mo z vodo, 
- uporabimo zobno ščetko in 
zobno pasto,
- zobe čistimo z vseh stani, od 
dlesni proti kroni, 
- ščetkamo od 2 do 4 minute,
- na koncu še uporabimo 
zobno nitko ali medzobne 
ščetke za čiščenje medzobnih 
prostorov.
Zobe si je potrebno umivati 
vsaj dvakrat na dan, čez dan 
pa jih je priporočljivo  spla-
kniti z vodo po vsaki jedi. 
Najpomembnejše je ščetkanje 

pred spanjem. Potrebno je pa-
ziti, da odstranite vse obloge, 
ki so nastale zaradi hrane.  
Otroke je potrebno navaditi 
na uporabo zobne ščetke in 
na umivanje zob takoj, ko se 
zobje pojavijo. Zobna gnilo-
ba se je v Sloveniji v zadnjih 
desetletjih pri otrocih izra-
zito zmanjšala. K tem veliko 
pripomorejo redni preventivni 
pregledi pri zobozdravniku in 
zgodnje  ozaveščanje o ustni 
higieni.

ustna higiena pri 
protetičnih pacientih
Pacienti, ki imajo fiksno pro-
tetične nadomestke (prevleke, 
mostičke), morajo še posebej 
paziti, saj je higiena teh zah-
tevnejša. Nadvse pomembno 
je, da se težje dostopni prede-
li pod mostički (manjkajoči 
zobje, nosilci) zares skrbno 
očistijo. Bakterije, ki zaradi 
nepopolne higiene ostanejo 
pod mostičkom lahko povzro-
čajo razvoj različnih para-
dontalnih bolezni in zobno 
gnilobo, kar pa je tudi glavni 
razlog za poznejšo majavost 
mostička in bolečine.
Pacienti s snemoprotetičnimi 
nadomestki (delne in totalne 

proteze) lahko nadomestke 
čistijo zunaj ust, s čimer lažje 
in bolje nadzirajo čiščenje. 
Proteza se lahko preprosto 
očisti z milnico in ščetko, usta 
pa se splaknejo z vodo. Ni pri-
poročljivo uporabljati zobne 
paste za čiščenje protez, ker je 
preveč abrazivna do materia-

la, iz katerega je proteza. Prav 
tako je po vsakem obroku 
potrebno protezo sprati pod 
tekočo vodo.
Zobek I.M.A.M. 

Lepi in beli zobje ter zdrave dlesni 
niso pomembni le zaradi zunanjega 
videza. Zdravi zobje so pomembni iz 
fizioloških, zdravstvenih, družbenih 
in estetskih vzrokov.  

ustna in zobna higiena

 

• Celovita oskrba 
• 1. pregled zastonj
• Garancija
• Brez čakanja
• Fleksibilno naročanje
• Svetovanje
• Za celo družino

zakaj izbrati nas? ponudba

Zobek I.M.A.M. d.o.o.
Ivanjkovci 9c
2259 Ivanjkovci

Zobek 
I.M.A.M. d.o.o.

Z O B O T E H N I Č N I  L A B O R A T O R I J

kako do nas ?

 040 533 556 
 zobekimam1@gmail.com
 www.zobekimam.com

• Keramični zobje
• Implantati 
• Beljenje zob
• Otroško zobozdravstvo
• Brezkovinska keramika
• Računalniško 
   načrtovanje zob
• Dentalni nakit
• Preventiva

delamo tudi 
ob sobotah!

Zob. laboratorij | ulica dr. Hrovata 4 | 2270 Ormož |  059 983 095

najugodnejše cene, primerljive hrvaškim!
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Svetovna zdravstvena organi-
zacija priporoča vsaj 30 minut 
zmerne telesne dejavnosti na 
dan za odrasle in 60 minut za 
otroke in mladostnike. Pri tem 
je pomembno, da izberemo 
telesno dejavnost, primerno naši 
zmogljivosti (npr. hitra hoja, tek, 
kolesarjenje, plavanje).

telesna dejavnost v 
pomladnih in poletnih dneh: 
- poletne dni izkoristimo za čim 
več gibanja v naravi;
- za gibanje izberimo zgodnje do-
poldanske ali pozne popoldan-
ske ure, ko vročina že popusti. 
Izogibajmo se naporom sredi 
dneva, ko sonce najbolj pripeka, 
saj telesni napori v vročini lahko 
škodijo zdravju;
- pred vsako telesno dejavnostjo 
nekaj minut namenimo ogreva-
nju telesa, po končani telesni 
dejavnosti pa ne pozabimo na 
sproščanje in umirjanje telesa;
- med telesno dejavnostjo sproti 
nadomeščajmo izgubljeno teko-
čino, saj lahko do dehidracije 
pride, še preden občutimo žejo. 
Poskrbimo za redno pitje vode, 
če se krepko oznojimo ali če smo 
telesno aktivni dalj časa, lahko 
pijemo tudi izotonične napitke;
- pri aktivnostih oblecimo lahka 
in ohlapna oblačila svetlih barv, 
ki nas ne bodo ovirala, še pose-
bej pazljivo pa izberimo obutev. 
Na glavo si nadenimo svetlo 
pokrivalo;
- namažimo se s kremo za 
sončenje. Zaščitimo kožo pred 

opeklinami in drugimi možnimi 
posledicami izpostavljenosti 
močnemu soncu;
- gibalnih aktivnosti ne izvajaj-
mo s polnim želodcem - med 
obrokom in telesno dejavnostjo 
naj bosta vsaj 
2 uri razmika;
- gibajmo se, ko smo spočiti in 
naspani, saj bomo tako zmanjšali 
možnost poškodb.

izotonični napitek si lahko 
pripravimo sami:
- voda (najbolje prekuhana in 
ohlajena) 
- morska ali himalajska sol (obe 
sta bogati z minerali) 
- sladkor
V pol litra vode zmešamo 
polovico male žličke soli in 
žličko sladkorja, za boljši okus pa 
lahko dodamo še sok limone ali 
grenivke.

ne samo pred poletjem, 
vzdrževanje primerne 
telesne teže je pomembno 
tudi med letom
Neuravnoteženo prehranjevanje, 
nezadostna telesna aktivnost 
in premalo spanja predstavljajo 
pomemben dejavnik tveganja 
za nastanek številnih kroničnih 
nenalezljivih bolezni, tudi preko-
merne telesne teže in debelosti. 
Debelost zmanjšuje kakovost 
življenja, povečuje obolevnost 
za kroničnimi nenalezljivimi 
boleznimi in skrajšuje življenjsko 
dobo.

Ljudje se pri s spopadanju z 
odvečnimi kilogrami pogosto 
poslužujejo »hitrih diet«, ki 
velikokrat nimajo želenega 
učinka in negativno vplivajo 
na zdravje. Osebe s čezmerno 
telesno težo običajno s hrano in 
pijačo zaužijejo več energije, kot 
je porabijo. To pogosto pomeni, 
da zaužijejo premalo zelenjave, 
sadja in kompleksnih ogljikovih 
hidratov ter preveč maščob ter 
enostavnih sladkorjev ob sočasni 
nezadostni telesni aktivnosti. To 
navado spremlja tudi nepravilen 
ritem prehranjevanja, izpuščanje 
obrokov (zdrav režim prehrane 
vsebuje tri do pet obrokov dnev-
no) oziroma njihovo nadomešča-
nje z nezdravimi prigrizki.

V želji po hitri spremembi se 
mnogi odločijo za neprimer-
ne »shujševalne diete«, ki se 
pogosto končajo z razočaranjem, 
saj ne nudijo trajnejše spre-
membe pri uravnavanju telesne 

teže. Dolgoročno pa vplivajo na 
nezdrave prehranjevalne vzorce 
in neustrezna razmerja hranil v 
prehrani, kar lahko privede tudi 
do drugih zapletov z zdravjem. 

O uravnavanju telesne teže 
lahko govorimo le v ovkiru 
zdravega življenjskega sloga. 
Za pripravo individualne, k 
posamezniku usmerjene pre-
hranske in gibalne strategije je 
pomembno, da se posameznik 
posvetuje z ustreznim zdravstve-
nim strokovnjakom. Prehranske 
in presnovne potrebe ljudi se 
razlikujejo glede na njihovo 
življenjsko obdobje, prehransko 
stanje, stopnjo telesne dejavno-
sti in zdravje. Pomembno se je 
zavedati, da se uspeh skriva v 
spremembi življenjskega sloga in 
ne v »shujševalni dieti«.
Nacionalni inštitut za 
javno zdravje
www.nijz.si  

Gibajmo se veliko in opazili bomo 
razliko. Redna telesna dejavnost 
je osnova zdravega življenjskega 
sloga. Vse oblike gibanja in telesne 
vadbe, ki jih človek vzdržuje daljše 
življenjsko obdobje, pomembno 
prispevajo k zdravju. Izjemno 
pomembno je, da omejimo čas 
sedenja in izkoristimo vsako 
priložnost za gibanje. 

gibanje in vzdrževanje telesne teže

ogrevanje
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Verjetno nas je veliko, ki nas 
vleče neka nerazložljiva sila, 
nek prvinski nagon, da uži-
vamo na prostem ob pripravi 
ognja in omamnem vonju 
mesa. A dobro se še spomi-
njam piknika, ki sem ga lani 
organiziral na svojo okroglo 
obletnico. 
       Dolgo smo ga pripravljali 
in ga načrtovali do zadnje 
podrobnosti. Povabili smo 
domače, prijatelje in še 
sosede. Da bi bil piknik tako 
kot se »šika«, smo povabili 
še soseda, ki je znan daleč 
naokoli kot mojster peke na 
prostem. Še muzikanti so 
nam igrali in tudi vreme je 
bilo kot naročeno.
     A piknik se je sprevrgel v 
nočno moro. Omamni vonj 
samih dobrot je privabil šte-
vilne insekte, tako gomazeče 
kot leteče. Od nekod so se po-
javile mravlje in organizirano 
kot pod vojaško komando 
napadle obložene krožnike 
mesa in sladic. Muhe in ose 
so nas obletavale in napada-
le z vseh strani. Z insekti smo 
se spopadali z vsem, kar nam 
je prišlo  pod roke. Mahali 
smo z rokami in krpami po 
zraku, špricali z razpršilcem, 
da bi jih odgnali in rešili, kar 
se da rešiti. A zaman, moja 
skrbno načrtovana obletnica 
se je sprevrgla v bitko in beg.
     Nato pa je pristopil k meni 
naš sosed, ki kmetuje, in mi 
svetoval, naj uporabim bio-
cidni insekticid NEO ALFA. 
Sam ga uporablja že nekaj 
časa in je zelo zadovoljen. 
Uporablja ga tako v hlevu in 
drugih gospodarskih poslo-
pjih proti muham in pajkom 
kot v hiši, v njeni okolici pa 
še za zatiranje mravelj ter 
osjih in sršenjih gnezd. 

Rečeno – storjeno. Že nasle-
dnji dan sva s sosedom dobro 
oborožena z vsem potreb-
nim začela s protinapadom.  
Uporabila sva domačo 
škropilnico, ki sva jo skrb-
no očistila vseh ostankov 
prejšnjih škropljenj.  Biocidni 
insekticid Neo Alfa ne pušča 
madežev, ni koroziven in se 
ga lahko uporablja na vseh 
površinah, kot so notranje 
stene, fasade, steklo, ob tem 
pa se ni potrebno izogibati 
kovinskim delom.
  100-mililitrsko stekleničko 
Neo Alfe sva raztopila v 10 l 
vode in se lotila dela. Najprej 
sva poškropila fasado hiše. 
Pod kapjo se je že nabralo ne-
kaj temnih madežev ostarelih 
pajčevin. Tako sva preprečila 
nastanek novih pajkovih 
mrež in odgnala muhe ter 
druge insekte, ki bi se želeli  
sončiti na fasadi. Lotila sva 
se tlakovcev okoli hiše, kjer 
se zadržujejo mravlje in 
nam vdirajo v kuhinjo. S to 
raztopino sva poškropila tudi 
nedostopne dele kuhinje (tla, 
robove kuhinjskih elemen-
tov). Na koncu sva se lotila še 
podstrešja. Že nekaj časa sem 
opažal, kako nam nad teraso 
letajo ose in zginejo nekje v 
notranjosti strehe.  Takoj sva 
opazila za manjšo pest veliko 
osje gnezdo in ga poškropi-
la. Neverjetno, kako hitro je 
delovalo. Ose se sploh niso 
imele časa zorganizirati. Vse  
omotične in brez moči so 
popadale na tla, še celo tiste, 
ki so prilete kasneje in sedle 
na poškropljeno površino, so 
brez moči popadale. »Tako 
poškropljena površina deluje 
še več tednov in prepreču-
je razvoj insektov,« me je 
podučil sosed. Z ostankom 
raztopine sva poškropila še 

pesjak našega Pikija in ga tako 
obvarovala pred bolhami.
    Kmalu smo se čez vikend 
ponovno zbrali na pikniku 
in se neprimerno mirnejše 
kot prej družili, saj se nam 
ni bilo potrebno pretirano 
ubadati z insekti.  Brez pre-

tiravnja lahko trdim, da je se-
daj, ko uporabljam biocidni 
insekticid NEO ALFA, bivanje 
v hiši in ob njej prijetnejše in 
se lahko v miru družimo ter 
uživamo na prostem.
Miran Miše, Agroproagro 

Poletje je čas piknikov in druženja 
na prostem.  Nekateri smo letos 
hitro izkoristili enega izmed redkih 
sončnih dnevov in s pikniki začeli 
tradicionalno 1. maja.  

poletni piknik brez nadležnih muh, 
mravelj, os in drugih insektov

 031 617 349
 info@agroproagro.com
 www.agroproagro.com

Agroproagro d.o.o.
Podlehnik 2c
2286 Podlehnik

biocidni insekticid uporabljajte varno. pred uporabo 
vedno preberite etiketo s podatki o proizvodu.

• Najsodobnejša formula aktivne snovi, ki je korak s časom.
• Za 100 m2  zadostuje že 25 ml / 5 litrov vode.

• Hitro začetno delovanje s podaljšanim delovanjem  
tudi do več tednov.

• Brez vonja in ne pušča madežev.

DOBAVLJIVO v vseh trgovinah s kmetijskim repromaterialom po Sloveniji.
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 041 550 093
 info@hitabo.si
 www.hitabo.si

HITABO, Borut Krabonja s.p.
Podgorci 46a
2273 Podgorci

hidroizolacija in ravne strehe
ostanite na suhem!

 041 223 756
 info@vginvest.si
 www.vginvest.si

VG invest d.o.o.
Majšperk 70 
2322 Majšperk

• kleparstvo
• tesarstvo
• krovstvo

• nadstreški
• kovinske fasade
• montažne hale

• čistilne naprave
• zbiranje deževnice
• prečrpalni jaški 
• lovilci olj in maščob
• ponikalni sistemi

 070 335 860
 info@gramikom.si
 www.gramikom.si

Gramikom
Ranca 2b
2211 Pesnica
pri Mariboru

 02 461 32 90
 041 610 842
 info@krieger.si
 www.krieger.si

Egon Krieger s.p.
Zagrebška cesta 20
2000 Maribor

 smart color 

akrilne barve na vodni osnovi
Za dom, kmetijo in industrijo.

• za les, kamen, beton, asfalt, aluminij, pocikano pločevino
• za vse zidne površine (zunanje in notranje)

barve so transparentne in pokrivne
po dogovoru vam barve tudi dostavimo ali pošljemo
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Paradižniki so v svetu vrtnin 
ogromne rastline z veliko 
plodovi, prava drevesa. A 
glede na svojo velikost njihov 
koreninski sistem ni zelo velik. 
Potrebujejo redno dognojevanje, 
pri čemer svetujemo uporabo 
tekočega gnojila iz morskih alg 
Bio Plantella Organsko gnojilo 
za paradižnike. Dognojujemo na 
10 dni. Gnojilo lahko dodamo 
tudi foliarno, kar pomeni 
škropljenje in absorpcijo skozi 
liste. Pri prehrani paradižnika 
ne smemo pozabiti na kalcij, 
ki ga potrebujejo tudi ostale 
plodovke. Znak pomanjkanja 
je gniloba okoli muhe plodu. 
To rešimo tako, da paradižnik 
škropimo na 14 dni s sredstvom 
Bio Plantella Kalcij za 
paradižnike. S škropljenjem 
začnemo tik pred prvim 
cvetenjem. Pomembna je tudi 
zastirka. Ta zadržuje vlago, 
a moramo paziti, da rastline 
na nekaj dni namakamo in ne 
zalivamo vsak dan. Tako bolje 
prenesejo sušni stres poleti.

preprečimo bolezni
Le kdo ne pozna črnih lis na 
listih, steblu in plodovih para-
dižnika. Gre za največjo nočno 
moro vseh vrtičkarjev, paradi-
žnikovo plesen. Najbolj obču-
tljive so sorte z velikimi plodovi, 
kot je volovsko srce, najmanj pa 
so češnjevi paradižniki. Obsta-
jajo tudi odporne sorte. Kar pa 
ne pomeni, da jih bolezen ne bo 
napadla. Proti bolezni je potreb-
no škropiti rastline z naravnim 
sredstvom iz njivske preslice Bio 
Plantella Vital za paradižnike. 
Škropimo vsak teden in obvezno 
po vsakem dežju. Sredstvo okre-
pi celično steno rastlin in tako 

prepreči vdor bolezni. Prav tako 
deluje kontaktno in površinsko 
uniči bolezen. 

škodljivci in vremenske 
poškodbe
Pogost spremljevalec poletnih 
neviht je toča, ki povzroča rane 
na rastlinah. Zato jih poškro-
pimo z organskim gnojilom 
Bio Plantella Vita, ker vsebuje 
biostimulante – aminokisline in 
vitamine, ki pospešijo celjenje 
ran in zmanjšajo šok.
Pršice najdemo na spodnji 
strani listov kot drobne pikice 
ali tanko pajčevino. Uničujejo 
in poškodujejo liste, zato jih 
uničimo s ffs sredstvom Vivera 
Vertimec pro. 
Rastlinjakov ščitkar je velik 
problem, ker tako odrasli osebki 
kot ličinke sesajo rastlinske 
sokove in izločajo medeno roso, 
na katero se hitro naseli glivična 
bolezen – sajavost. Identične 
težave povzročajo tudi uši. 
Ustavimo jih z nastavljanjem 
Bio Platnella Rumenih lepljivih 
plošč.
Paradižnikov molj množično 
ogroža  paradižnike, predvsem 
na Primorskem, najdemo pa 
ga tudi na jajčevcu. Povzroča 
gnilobo plodov. Velika težava je 
v tem, ker ima škodljivec 10–12 
rodov na leto. Ličinke povzroča-
jo poškodbe na plodovih, listih 
in steblu. Na listih uničujejo 
samo listni pecelj in debele žile, 
listno ploskev pustijo. Na steblih 
opazimo navrtane poškodbe. 
Proti škodljivcu se borimo s 
pravilnim kolobarjem, uporabo 
protiinsektnih mrež in feromon-
skih vab. 
Strokovnjaki agronomi
Kluba Gaia 

Pomembna plodovka na naših 
vrtovih je zagotovo paradižnik, ki 
potrebuje kar nekaj pozornosti, če 
želimo zdrave in okusne plodove. 
Maj je pravi mesec za začetek 
vzgoje, saj te rastline potrebujejo 
veliko toplote in sonca.

paradižnik v domačem vrtu

Brezplačni nasveti
 strokovnjakov agronomov:

080 81 22
 www.klubgaia.com

Naj vrtnarjenje postane 
vaš najljubši hobi. Naročite 

se na najbolj priljubljeno 
revijo za vrtnarjenje!

25let
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 070 655 116
 office@maxtin.eu
 www.maxtin.eu

Maxtin plus d.o.o.
Njiverce - vas 6
2325 Kidričevo

maxtin plus d.o.o. je elektro podjetje. Naš cilj je strankam 
zagotoviti najboljšo storitev na področju elektro montaže.        
Največ izkušenj imamo v hišni inštalaciji, izvajamo tudi 

elektroinštalacije v industriji. 

zaposlujemo
∙ Iščemo električarje z znanjem nemščine

∙ Hitro rastoče podjetje z novimi izzivi
∙ Zanesljiva, redna in dobra plačila

 070 210 955
 info@mdeptuj.si
 www.mdeptuj.si

Milošič Danilo s.p.
Vareja 2a 
2284 Videm pri Ptuju

www.mdeptuj.si

mde elektronika

servis in prodaja vseh 
vrst gsm aparatov, 
osebnih in prenosnih 
računalnikov in ostale 
elektronike

zastopstvo total tv in telemach
Mercator center | Špindlerjeva 3; Ptuj | 070 210 656 

Servis in prodaja | Gubčeva 23; Ptuj | 02 788 55 48

brezžični internet brez priključnine in 
vezave že od 10 € naprej
www.wifi-haloze.si

 080 23 90
 031 225 333
 info@moja-elektrarna.si
 www.moja-elektrarna.si

Enertec d.o.o.
Ulica borcev 58
2000 Maribor
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