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Prodaja piščancev na domu po dogovoru. 
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Logarovci 69 
9242 Križevci pri Ljutomeru
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francznidaric62@gmail.com



Na severovzhodu Slovenije, v Prlekiji, se 
na spodnjem Murskem polju razprostira 
občina Križevci, kjer v vasici Logarovci 
leži naša kmetija. Kmetija je odmaknjena 
od vrveža in je delno obdana z gozdom. 
Naša glavna panoga je reja ekoloških 
piščancev, saj imamo zaradi naravnega in 
neokrnjenega okolja naše kmetije za to 
idealne pogoje. Večino krme za piščance 
pridelamo na lastnih kmetijskih površinah, 
in sicer na ekološki način, kar pomeni, da 
na kmetijskih površinah ne uporabljamo 
zaščitnih sredstev (pesticidov, fungicidov, 
herbicidov) in mineralnih gnojil. 

Domace je 
najboljse!

Izberite ekološka živila s slovenskih kmetij, 
saj niso izpostavljena dolgim transportnim 
potem in tako obdržijo svežino, več 
vitaminov in mineralov. Ekološka živila so 
pridelana na povsem naraven način, brez 
uporabe topnih mineralnih gnojil, kemično 
sintetiziranih fitofarmacevtskih sredstev 
(pesticidov), gensko spremenjenih 
organizmov in različnih regulatorjev 
rasti. So visoko kakovostna, z bogato  
prehransko vrednostjo in visoko vsebnostjo 
vitaminov, mineralov in antioksidantov, 
dajejo več energije in krepijo imunski 
sistem. 

Piščanci iz ekološke reje rastejo trikrat 
počasneje kot piščanci iz industrijske reje, 
ki dorastejo že v 35 do 40 dneh. Enodnevne 
piščance kupimo iz bio jate v sosednji 
Avstriji. Najprej so ti piščanci približno 20 
dni v hlevu, saj so še premajhni za pašo 
na prostem, nato jih pričnemo spuščati na 
prosto. V ekološki reji je vzrejamo domače 
pasme, ki rastejo počasi. 

Na naši kmetiji letno vzredimo med 
1000 in 1500 piščanci. Prodajamo jih 
direktno na kmetiji skozi vse leto.

Izberite ekolosko 
in lokalno! 

Spostujemo zivali!  

Piščanci na naši kmetiji imajo omogočen 
izpust iz hleva na pašnik, ki je ograjen in 
omogoča piščancem umik pred slabim 
vremenom in roparicami. Hranimo jih 
z domačo koruzo, ječmenom, solato. 
Na pašniku pa si pri paši poiščejo tudi 
potrebne vitamine in minerale. Vse to 
ugodno vpliva kasneje na kakovost in okus 
mesa. Ker se piščanci na prostem veliko 
gibljejo, potrebujejo tudi več hrane, da se 
zredijo, kot piščanci iz industrijske reje, 
kar daje piščančjemu mesu iz ekološke reje 
poseben okus. 

Vzrejamo 
ekolosko!


