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rudninska krmna me{anica z dodatkom 
vitaminov za govedo, ovce, koze, konje, 
pra{i~e in perutnino
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Živali ga rade jedo

Pravo veselje je imeti zdrave živali
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Skrb za zdravje živali se začne z izbiro njihovega bival-
nega okolja ter s pravilno oskrbo z vodo in krmo. Krma 
mora ustrezati živalski vrsti, starosti in obdobju razvoja, 
saj živali le tako dobijo vse hranilne sestavine, ki jih potre-
bujejo v določenem življenjskem obdobju. Živali vseh potreb 
po hranilnih snoveh pogosto ne morejo pokriti samo s krmo, 
zato so priporočljivi različni mineralno-vitaminski dodatki. 
Kakovostne rudninske mešanice vsebujejo dovolj vitaminov 
in mineralov, ki so v pravilnem razmerju. Pravilno izbran do-
datek bo pomagal, da se bomo izognili zdravstvenim težavam, 
ki lahko nastanejo zaradi pomanjkanjateh ključnih elementov.

Grovit je rudninska krmna mešanica z dodatkom 
vitaminov

Grovit ima izboljšano sestavo. Zaradi optimalne vsebnosti 
vitamina A in vitamina D3 ugodno vpliva na odpornost, rast 
in razvoj živali. Ker omogoča boljši prirast in dobro mlečnost, 
poveča gospodarnost proizvodnje. Njegovi prednosti sta tudi

majhna prašnost in prijetna aroma, ki pripomore k dobri 
ješčnosti živali. Z rednim dodajanjem Grovita preprečujemo 
razvojne, presnovne in plodnostne motnje, ki jih predvsem 
pri mladih in odraslih živalih v času brejosti in mlečnosti pov-
zroča pomanjkanje vitaminov in mineralov. Uporaba Grovita 
je preprosta. Posujemo ga po krmi ali zamešamo v popolno

krmno mešanico ali v dnevni obrok. Dnevni odmerek lahko 
razdelimo, polovico ga damo zjutraj, polovico pa zvečer.

Grovit, farmacevtskega podjetja Krka d. d. iz Novega mesta, je 
na voljo v pakiranjih po 2 kg, 10 kg in 20 kg. Dobite ga v kme-
tijskih trgovinah in veterinarskih ambulantah.

Pravo veselje je imeti 
zdrave živali

Spoštovane ljubiteljice in ljubitelji zelenih površin! Letošnja mila zima je bolj zelena kot bela, zato je 
konec februaja pravi čas tudi za izid Zelene priloge na osrednjih straneh našega in vašega tednika Naš 
čas. Na omenjenih straneh boste našli kopico idej in informacij kmetovalci, vrtičkarji, vrtnarji, sadjarji, pa 
tudi gozdarji in še kdo, ki rad ureja svoj vrt, kmetijsko površino, gozd ...  Piko na i predstavlja setveni kole-
dar, ki je lahko vsem zapriseženim vrtičkarjem in tudi ostalim v veliko pomoč. Skratka, prisrčno vabljeni k 
prebiranju zanimivih informacij!

Uredba o ravnanju z biolo-
ško razgradljivimi kuhinjski-
mi odpadki in zelenim vr-
tnim odpadom (Uradni list RS, 
št. 39/10) prepoveduje meša-
nje bioloških odpadkov z osta-
limi komunalnimi odpadki. 
Povzročitelj odpadkov je dol-
žan poskrbeti za hišno kom-
postiranje bioloških odpadkov 
oz. imeti rjav zabojnik. 

Navodila o pravilnem rav-
nanju z odpadki, ločenimi 
frakcijami, surovinami in tudi 
o hišnem kompostiranju, so 
objavljena v brošuri Pravilno 
ravnanje z odpadki oz. suro-
vinami in embalažo iz gospo-
dinjstev, ki jo najdete s klikom 
na QR kodo.

Postavitev 
kompostnika

Za postavitev hi-
šnega kompostnika 
na vrtu izberemo 
polsenčen ali senčen 
prostor, zavarovan 
pred vetrom in lahko 
dostopen. Hišni kom-
postnik naj ima nepo-

sreden stik s tlemi in naj bo 
primerno prezračen. Postavi 
se ga tako, da ne povzroče 
motenj /npr. smrad/ na sose-
dnjih zemljiščih. Ta osnovna 
pravila so primerna za vse 
običajne sisteme, ne glede 
na to ali so odprti iz lesa ali 
žičnati ali pa plastični zaprti 
hišni kompostniki.

V rjav zabojnik za 
biorazgradljive kuhinjske 
odpadke in zeleni vrtni 
odpad sodijo:

 zelenjavni in sadni odpadki, 
kavna usedlina, kavni filtri in 
čajne vrečke, kuhani ostanki 
hrane, jajčne lupine, pokvar-
jeni prehranski izdelki, papir-
nate vrečke, robčki in brisače, 

rože, plevel, zemlja 
lončnic, odpadne 
veje, trava, listje, 

gnilo sadje, ohlajen 
lesni pepel.

V rjav zabojnik 
ne sodijo meso in 
kosti, ki se odložijo 

v črn zabojnik za 
mešane komunal-

ne odpadke.

Biorazgradljivi odpadki


