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Pravijo, da je čas zlato, a ne prinaša zlata, če si ne vzamemo Letošnji občni zbor je med pomembnejšimi, saj KZ Ptuj 
časa: za delo, ki predstavlja ceno uspeha, za razmišljanje kot praznuje 115 letnico svojega delovanja. Ob 110 letnici je bilo 
izvir moči za branje, ki je temelj razvoja. malo drugače, letos pa smo obeležili jubilej na skromnejši 
Kot vsako leto, smo si tudi letos v mesecu aprilu vzeli čas, med način, kar je vidno na sliki tega prispevka. Vesel sem, da so se 
7. in 11. aprilom, da opravimo občne zbore na področnih 115. občnega zbora udeležili tudi povabljeni visoki gostje: g. 
zadrugah za leto 2014. To nam narekujejo naša organiziranost, Peter Vrisk, predsednik ZZS, g. Aleš Viher, direktor na DBS in 
naša pravila in vsa ostala zadružna zakonodaja. Način dela  in g. Andrej Rebernišek, direktor KGZ Ptuj. Ob poslušanju in 
izvedba občnih zborov na področnih zadrugah, bi lahko rekel, predstavitvi rezultatov, ki jih je KZ Ptuj dosegla in jih dosega v 
je že stalnica, tako letos kot tudi vsa leta do sedaj, s podobnimi zadnjih letih, smo na občnem zboru bili deležni od vseh 
dnevnimi redi na vseh 12 področnih zadrugah. Za razliko ob gostov prijetnih podpor. Ob njihovih samopredstavitvah pa 
prevzemu dejavnosti in najemu trgovin že v letu 2013 v KZ tudi nudenje njihovih uslug, prijetnih pohval in izrečenih 
Ormož, je bila v lanskem letu na ustanovitvenem občnem čestitk ob našem jubileju. Tem čestitkam se pridružujem tudi 
zboru ustanovljena 12. področna zadruga – področna zadruga sam. Zato vam vsem članom in zaposlenim ob 115 letnici KZ 
Ormož, ki združuje preko 180 članov. Po ustanovitvi Ptuj iskreno čestitam. Kot člani ste znali ohranili kontinuiteto 
področne zadruge Ormož je v KZ Ptuj vključenih preko 1000 delovanja in sodelovanja, prav tako zaposleni in s tem 
članov. Delovanje zadruge kot celote pa zajema preko ….. vasi prispevali vsak svoj kamenček v mozaik uspehov KZ Ptuj.
in zaselkov. Iskrene čestitke in lepa hvala.
Tako smo v teh nekaj aprilskih dneh zaključili z občnimi zbori 
na področnih zadrugah, z eno pozitivno in eno malo manj Marjan Hergan, predsednik KZ Ptuj
pozitivno ugotovitvijo. Za prvo bi rekel, zanimanje  o 
delovanju zadruge in konstruktivno sodelovanje prisotnih, kar 
se dokazuje v vseh soglasno potrjenih predlaganih in 
doseženih rezultatih. V mislih imam poslovno poročilo za leto 
2014 in gospodarski načrt za leto 2015, ki pa zajema malo več 
razlage na področju investicij. Druga manj pozitivna 
ugotovitev pa je in me skrbi, slaba udeležba, saj vemo, da je 
občni zbor tudi najvišji organ na področnih zadrugah. Vsi 
člani se moramo zavedati sodelovanja z zadrugo, ne samo 
takrat, ko govorimo o kmetijski proizvodnji, ampak tudi v 
ostalih segmentih poslovnega in organizacijskega odločanja. 
Zato vas v bodoče vse voljene funkcionarje vabim, da se 
udeležujete v polnem številu svojih obveznosti. Se pravi, 
sodelujmo: proizvodno, poslovno in organizacijsko. Če se 
dotaknem drugega dela uvodnih misli, ki ob razmišljanju in 
smotrnih gospodarskih potezah, prinaša ceno uspeha. Vse to 
pa mora nekdo potrditi. V Kmetijski zadrugi Ptuj je to 
predstavniški občni zbor, letos smo ga opravili 29. maja. Tudi 
na tem, centralnem občnem zboru, nisem zadovoljen z 
udeležbo, saj je bila prisotna le dobra polovica delegatov. Pa 
vendarle smo potrdili poslovno poročilo za leto 2014, Na sliki: z leve Marjan Janžekovič - dir. KZ Ptuj, g. Peter Vrisk - 
prisluhnili revizijskemu poročilu, saj zaradi velikosti Skupine predsednik ZZS, Marjan Hergan - predsednik KZ Ptuj in Ivan 
KZ Ptuj moramo revizijo opravljati vsako leto in potrdili smo Svržnjak - predsednik NO KZ Ptuj
gospodarski načrt za leto 2015. 
Spoštovani člani in zaposleni!
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zagotovi ugodnejše pogoje za življenje organizmov, kot v 
primeru uporabe apna ( le ta negativno učinkuje na 
deževnike in mikroorganizme).
Pakiranje: vreče po 30 kg/ Big bag 1000 kg vreče

Bentonitna zemlja se uporablja na bolj peščenih, 
prodnatih in lahko propustnih tleh. Bentonitna zemlja je 
zaradi svoje visoke sposobnosti absorbcije zmožna 
zadrževati  v tleh večje količine vlage in topne hranljive 
snovi, ki bi sicer zaradi izpiranja bile izgubljene. Hranljive 
snovi tako ostanejo v tleh in na razpolago rastlinam.
Pakiranje: vreče po 30 kg/ Big bag 1000 kg vreče

Priporočamo uporabo od 30 do 50 g / m2, ali 300 do 500 
Različne granulacije zeolita kg / ha oz. od vrednosti pH tal. Sipamo ročno ali strojno s 

trosilko spomladi in jeseni. Uporabimo  jo lahko tudi 
tako, da po prerahljani zemlji spomladi  pred setvijo, 
posujemo kamninsko moko glede na kislost zemlje od 
0.05 kg do 0,2 kg na m2 ali v jesenskem času, ko zemljo 

Naravna zeolitna moka in bentonitna zemlja iz globoko prerahljamo in jo pred počitkom posujemo s 
nahajališča Zaloška Gorica sta kamninski moki Zeolitno moko.
aktiviranega minerala, ki se uporablja zaradi lastnih 
značilnosti močne ionske izmenjave  v različnih 
aplikacijah v znanosti, zdravstvu , kmetijstvu, 
poljedelstvu, vinogradništvu, sadjarstvu in tudi kot 
dodatek krmi pri reji govedi, drobnice, perutnine ter 
marikulturi.
Pomembna lastnost naravno mineralnega gnojila 
Zeolitne moke in Bentonitne zemlje je v postopnem 
sproščanju elementov rastlinske hrane, lahko topne snovi 
veže in nevtralizira, istočasno in po potrebi pa so 
rastlinam in mikroorganizmom vedno na razpolago .

Zeolitna moka in Bentonitna zemlja sta certificirani 
sredstvi za ekološko kmetijstvo pri Inštitutu za 
kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu, 
Vinarska ulica 14 , v Mariboru.

Z uporabo naravnih mineralnih gnojil kot sta Zeolitna Mario Habek ; Koruza z in brez uporabe zeolita
moka in Bentonitna zemlja sledimo ciljem biološke 
proizvodnje:
- Povečuje se rodovitnost in biološka aktivnost tal, Zeolitna moka: naravna mešanica alumosilikatov in 

na naraven in okolju prijazen način oksidov; SiO2 63-66%, Al2O3 13-16%,, Fe2O3 3-5%,        
- Zadržuje vodo in vlago ter jo sprošča po potrebi CaO 4-5%, K2O 1-3,5%, MgO 1-2% 
- Odstranjujejo se nitrati, težke kovine, strupene Bentonitna zemlja: naravna mešanica montmorillonita 

snovi (detoksikacija tal) in oksidov ; SiO2 64-65%, Al2O3 7-15%,, Fe2O3 1-3%, 
- Zmanjšuje se kislost tal CaO do 2,5%, K2O do 1%, MgO 1-2,5% 
- Preprečuje izpiranje hranljivih snovi v podtalnico 

ter tako poveča kvaliteto in količino pridelka
- Bistveno se zmanjša uporaba ostalih gnojil Zeolit zelo pozitivno vpliva na zdravje in reproduktivne 
- Zaščiti se okolje in ohranjajo čiste vode sposobnosti živali. Ko gre za govedo ta mineral poveča 

prirast telesne mase od 3% do 14 %, zmanjša porabo 
Zeolitna moka se uporablja na težkih tleh – ilovnatih hrane od 4% do 12 %, zmanjša pojavnost črevesnih 
tleh. Ima lastnost , da odlično zadržuje dušikove spojine. bolezni, za 23 %, poveča količino mleka od 5% do 15 %. 
Zeolitna moka deluje bazično (pH7) , zato izničuje Prav tako poveča nesnost kokoši nesnic, daje boljšo 
pogosti problem prekisle zemlje in na naravni način kakovost jajc ... 

Uporaba:

ZEOLITNA MOKA 
BENTONITNA ZEMLJA 

Sestava:

Zeoliti  pri reji živali: 

zeolite v večjih količinah. Ta med prebavo v črevesju in 
želodcu pobere toksine katere živali izločijo skupaj z 
blatom. V normalnih  razmerah dodajamo krmilom 1,5 – 
3 % zeolita na celodnevni obrok. Pri večjih kontaminaciji 
z mitotoksini pa do 10 %.

· Izboljšanje fizikalnih in mehanskih lastnosti tal,  
povečana prepustnost zraka in vode v tleh.

· Povečana adsorpcijska zmogljivost v peščenih, 
lahkih, neplodnih in težkih tleh za desetkrat.

· Zaradi sposobnosti zadrževanja vlage 
(min..35%) in dušika se zmanjša količina vode za 
namakanje in poraba dušičnih gnojil. To 
izboljšuje prehrano rastlin in ohranja kakovost 

Agro-eko magazin, Razen detoksikacije živinske krme, zeolit vode v tleh.
absorbira amonijak, vodikov sulfid ter ogljikov dioksid v · Povečuje zadrževanje vode v tleh, kar ustvarja 
prebavnem traktu živali in zmanjšuje koncentracijo parazitskih pomembne rezerve vlage v tleh, ki ne izhlapi in se 
bakterij. ne prenese na nižje plasti. Kar je zelo pomembno 

v sušnih obdobjih. 
V kolikor je krma kontaminirana s aflatoksini in 
mikotoksini je prav tako potrebno krmilom dodajati Vir: Montana d.o.o.

Pozitivni učinki uporabe zeolita v kmetijstvu 
pridobljeni na podlagi več kot 60 letnih izkušenj:

V intenzivni pridelavi mleka so krave zaradi velike uravnavajo svojo konzumacijo na podlagi natrija. Če ga 
proizvodnje mleka zelo občutljive. Pomembno je, je v obroku premalo bodo krave pojedle manj in 
da so preskrbljene z vsemi hranili. posledično bo manj mleka. Dodajamo ga v obliki soli 

ali sode bikarbone. Soda tudi dviguje ph v vampu. 
Osnovni obrok naj bo sestavljen iz silaže (koruzne in Proizvajalci MVD ponujajo različne MVD glede na 
/ali travne) plus seno. Ko imamo v obroku tudi vsebnost Ca,Mg,P,K,Na. Izbrati moramo samo 
koruzno silažo je potrebno dopolniti obrok še z primeren dodatek V naših kmetijskih trgovinah KZ 
beljakovinsko komponento (sončnice,bučne ali sojine Ptuj imate veliko izbiro le-teh.
tropine/pogače). Sončične niso preveč primerne, ker 
vsebujejo preveč fosforja (plodnostne motnje,abortuse 
zarodkov in podaljšane pojatve). Primerne so sojine 1. Krava mora biti krmljena glede na njene 
tropine. Če v obroku nimamo koruzne silaže je potrebe.
ponavadi problem z viški beljakovin tako da te obroke 2. Osnovni obrok je potrebno uravnavati 
dopolnimo z energetskimi krmili –žiti. posebej, koncentrat naj dobivajo krave z višjo 

mlečnostjo.
Molznice iz osnovnega obroka dobijo premalo 3. V obroku mora biti vedno vlaknina-strukturna 
mineralov in vitaminov za proizvodnjo,zdravje in komponenta (seno ali slama).
dobro počutje. NUJNO je dodajati minerale in 4. Redno je potrebno spremljati rezultate AP 
vitamine. kontrole in glede na rezultate takoj spremeniti 

oz.dodati drugačno krmo.
Pazimo predvsem na pravi dodatek glede količin kalija 
in fosforja v osnovni krmi. Na gnojenih travnikih z Navedla sem nekaj osnovnih napotkov za prehrano 
dušikom je ph tal nizek in so nekateri elementi krav molznic. Prehrana  krav je dosti bolj kompleksen 
imobilizirani (predvsem kalcij). Kalcij je zelo problem kot zgleda na prvi pogled. Upam da sem vas 
pomemben element, ker ga krave izločajo z mlekom. spomnila na katere probleme v prehrani.
Če ga je premalo lahko krava  dobi mrzlico. Razmerje 
Ca :P  v obroku mora biti med 1,5 in 2:1. Če je to Urejen obrok je preventiva za zdravstveno stanje živali 
razmerje ožje ali širše ni v redu. Vsebnost kalcija in primerno proizvodnjo mleka.
določimo z analizo krme. Vir kalcija je apnenec. 
Pomembno je tudi razmerje natrija in kalija. To Danica Perger, ing. agr.
razmerje naj bi bilo K:Na od 5 do 10:1. Krave 

Napotki :

ZEOLIT – SREDSTVA ZA EKOLOŠKO KMETIJSTVO 
IN VRHUNSKE DONOSE

OSNOVNA PREHRANA KRAV MOLZNIC
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