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Vsebina 

a) vpliv in pomen ukrepa EK na varstvo voda in tal (učinki) s 
poudarkom na vodovarstvenih območjih; 

b) opredelitev glavnih podnebnih sprememb, ki vplivajo na 
rastlinsko pridelavo in rejo živali; 

c) prilagoditev rastlinske pridelave na podnebne spremembe 
(ustrezna izbira vrst in sort kmetijskih rastlin ter ustrezna 
uporaba novih tehnologij) v poljedelstvu, sadjarstvu, 
zelenjadarstvu in vinogradih ter na področju živinoreje; 

d) prilagoditev reje živali na podnebne spremembe (ustrezna 
izbira živalskih pasem) in vpliv živali na biotsko raznovrstnost 
travinja in izboljšanje rodovitnosti tal. 



 
STANJE VODA V SLOVENIJI  

• POVRŠINSKE VODE V SLOVENIJI: 

- VO Jadranskega morja: Soča in 

 Jadranske reke z morjem 

  3.583 km2 (17,4% ozemlja RS). 

 

- VO Donave: porečja Mure,  

Drave in Save  

16.381 km2 (80,8% ozemlja RS). 

 

• PODZEMNE VODE V SLOVENIJI: 

 - 21 vodnih teles: VO Donava 18, VO 
Jadransko morje 3. 

 

 

Vir: Prirejeno po predavanju KOPOP 2015 

a) Vpliv in pomen ukrepa EK na varstvo voda in tal (učinki) s           
poudarkom na vodovarstvenih območjih 



 

OBREMENITVE POVRŠINSKIH IN PODZEMNIH VODA 

 
 Točkovni viri onesnaženja - obremenjujejo s hranili, organskimi 

snovmi ali z različnimi onesnaževali: izpusti iz komunalnih čistilnih 
naprav, odlagališča odpadkov, izpusti iz industrijskih objektov in 
naprav, incidentni dogodki.  
 

 Razpršeni viri onesnaženja: kmetijstvo, naselja, promet, industrija. 
 

 Hidromorfološke obremenitve: posegi v količino in dinamiko vode 
(odvzem vode, zadrževalniki, hidroelektrarne, regulacije). 

 

Vir: Prirejeno po predavanju KOPOP 2015 



OBREMENITVE POVRŠINSKIH VODA IZ KMETIJSTVA 
 Onesnaženje s hranili iz organskih in mineralnih gnojil (N, P):  

– izpiranje hranil,  
– zanašanje ob gnojenju,  
– neposredni površinski odtok. 

Največje emisije dušika na porečjih Drave, Mure in Sp. Save. 
Največje emisije fosforja na porečjih Drave in Mure. 
 
 Onesnaženje s FFS:  

– izlitje, 
– čiščenje opreme, 
– zanašanje med aplikacijo, 
– drenaža, 
– površinsko odtekanje. 

Največje onesnaženje na porečju Srednje Save, Drave in Savinje. 
 
 Hidromorfološke obremenitve: 
 - odvzem vode za namakanje in gojenje rib. 

 
Vir: Prirejeno po predavanju KOPOP 2015 



Onesnaženje - dušik 

Letne količine dušikovih (N) spojin, ki iz obravnavanih dejavnosti iztekajo ali se 
izpirajo v površinske vode po posameznih porečjih. Zaradi različne velikosti 
prispevnih površin so prikazane vrednosti na km2 prispevne površine.  

Vir: izobraževanje kmetijskih svetovalcev Maribor  22.10.2014; MOP, ARSO 



OBREMENITVE PODZEMNIH VODA IZ KMETIJSTVA 
 Razpršeno onesnaženje s hranili (N) iz organskih in mineralnih gnojil: 
 Dušik nastopa v podzemni vodi v nitratni, nitritni in amonijski obliki. 

– Kritična vrednost:  nad 50 mg nitrata/l v podzemni vodi 
– Kritična območja:  - južni del Dravskega polja 
    - osrednji del Murske kotline 
    - osrednji del Savinjske doline 
– Vzroki: izpiranje zaradi prekomerne količine in neustrezne aplikacije. 
 

 Razpršeno onesnaženje s FFS: 

–  Kritična vrednost: nad 0,1 µg pesticida ali metabolita /l ,  

   za posamezni organoklorni pesticid iz skupine drinov  
  (aldrin, dieldrin, endrin) nad 0,03 µg/l,  

   ali pa je vsota pesticidov višja od 0,5 µg/l.  
–  Kritična območja: - Dravsko polje (atrazin in desetil-atrazin). 

 

Ključni razlog za slabo kemijsko stanje podzemnih voda je preseganje 
nitrata. 

 

Vir: Prirejeno po predavanju KOPOP 2015 



VODOVARSTVENA OBMOČJA 



VODOVARSTVENA OBMOČJA IN OBMOČJA 
NUV (načrt upravljanja z vodami) 

Legenda: 

     - VVO – vodovarstvena 

območja 

     -NUV – Načrt upravljanja 

z vodami DRAVSKO POLJE 

     -NUV – Načrt upravljanja 

z vodami ostala območja 

 VIR:http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/ 



VODOVARSTVENA OBMOČJA - GORENJSKA 

Na Gorenjskem 

veljajo občinski 

predpisi za 

vodovarstvena 

območja ter 

državna uredba za 

območje Jesenic 

in za Jezersko.  

 



NAJOŽJE VODOVARSTVENO OBMOČJE - 
JEZERSKO 

Najožje 

vodovarstveno 

območje 

Jezersko, 

velja državna 

uredba. 



NAJOŽJE VODOVARSTVENO OBMOČJE - 
JESENICE 

Najožje 

vodovarstveno 

območje Jesenice, 

velja državna 

uredba. 



VODOVARSTVENA OBMOČJA – PRIMORSKA  

Primorska – vsa vodovarstvena območja, kjer velja državna uredba za Rižano, za 

ostala območja veljajo občinski predpisi. 

Znižano plačilo za njive: 
• PEK iz 377,82 na 257,82€ 
• EK iz 326,18 na 206,16 € 



VODOVARSTVENA OBMOČJA – PRIMORSKA  

Primorska – najožje 

vodovarstveno 

območje Rižana, kjer 

velja državna uredba.  



VODOVARSTVENA OBMOČJA – LJUBLJANA 

LJUBLJANA – najožje 

vodovarstveno območje, kjer 

veljata dve državni uredbi za 

Ljubljansko polje ter Ljubljansko 

barje in okolico Ljubljane.  

LJUBLJANA – vsa vodovarstvena območja 



VODOVARSTVENA OBMOČJA  - CELJE 
Za vodovarstveno območje za 

območje Celja veljajo občinski 

predpisi ter  državna uredba 

za občine Šmartno ob Paki, 

Polzela in Braslovče. 



VODOVARSTVENA OBMOČJA  - CELJE 

Najožje vodovarstveno 

območje, kjer velja 

državna uredba za 

občine Šmartno ob Paki, 

Polzela in Braslovče. 



CELJE-VODOVARSTVENA OBMOČJA  IN OBMOČJE 
POVRŠINSKIH IN PODZEMNIH VODA - NUV 

Legenda: 

      - VVO – vodovarstvena 

območja 

       - NUV – Načrt upravljanja z 

vodami ostala območja 

 

Na območju površinskih in 

podzemnih voda - NUV je možna 

vključitev v ukrepe EK in PEK, ter 

na njivah v KOPOP v operacijo 

Vodni viri. Možna kombinacija je z 

VOD-POD, VOD-ZEL je pa 

potrebno izvajati. 



VODOVARSTVENA OBMOČJA – KOZJANSKO,  
BIZELJSKO 

 

Na vodovarstvenem 

območju Kozjansko 

- Bizeljsko veljajo 

občinski predpisi. 

 

 



VODOVARSTVENA OBMOČJA -DOLENJSKA 

Na vodovarstvenem 

območju na 

Dolenjskem veljajo 

občinski predpisi. 

 



VODOVARSTVENO OBMOČJE - KOROŠKA 

Na vodovarstvenem 

območju Koroške 

veljajo občinski 

odloki in državna 

uredba za Slovenj 

Gradec.  



VODOVARSTVENO OBMOČJE - PODRAVJE 

Na vodovarstvenem 

območju v Podravju 

veljajo tri državne 

uredbe, za območje 

Ceršaka pa velja 

občinski predpis. 



VODOVARSTVENO OBMOČJE - PODRAVJE 

Najožja 

vodovarstvena 

območja v Podravju, 

kjer veljajo tri 

državne uredbe za 

Ruše, Vrbanski 

plato, Limbuška 

dobrava in Dravsko 

polje ter uredba za 

Selniško dobravo in 

uredba za Dravsko 

–Ptujsko polje. 



PODRAVJE - VODOVARSTVENO OBMOČJE IN 
OBMOČJE PODZEMNIH IN POVRŠINSKIH VODA -

NUV 
Legenda: 

     - VVO – vodovarstvena 

območja 

     NUV – Načrt upravljanja z 

vodami DRAVSKO POLJE 

      NUV – Načrt upravljanja z 

vodami -ostala območja. 

 
Na območju površinskih in 

podzemnih voda - NUV je 

možna vključitev v ukrepe EK in 

PEK, ter na njivah v KOPOP v 

operacijo Vodni viri. Možna 

kombinacija je z VOD-POD, 

VOD-ZEL je pa potrebno izvajati. 



VODOVARSTVENO OBMOČJE - POMURJE 

Na vodovarstvenem 

območju v Pomurju 

velja državna uredba 

za Apaško polje, za 

ostala območja pa 

veljajo občinski 

predpisi. 



POMURJE - VODOVARSTVENO OBMOČJE IN 
OBMOČJE PODZEMNIH IN POVRŠINSKIH VODA - 

NUV 
Legenda: 

     - VVO – vodovarstvena 

območja 

     - NUV – Načrt upravljanja 

z vodami ostala območja. 

 

Na območju površinskih in 

podzemnih voda - NUV je 

možna vključitev v ukrepe 

EK in PEK, ter na njivah v 

KOPOP v operacijo Vodni 

viri. Možna kombinacija je z 

VOD-POD, VOD-ZEL je pa 

potrebno izvajati. 



Pomen ukrepa EK k 
naravovarstvenim ciljem 

Ekološko poljedelstvo, zelenjadarstvo: 

 Ustrezen kolobar na njivah s vključevanjem metuljnic, žit, 
okopavin, zelenjadnic, rastlin za zeleno gnojenje, rastlin z 
globokim koreninskim sistemom, prispeva k: 

• Izboljšanje rodovitnosti tal, povečanja humusa v tleh 

• Fitosanitarni učinki (manj bolezni, škodljivcev) in s tem povezana 
racionalnejša raba dovoljenih FFS v ekološkem kmetijstvu 

• Ohranjanje in povečanje biotske raznovrstnosti 

• Izboljšanje izgled kulturne krajine 

• Blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe 

• Preprečevanje erozije in izpiranje hranil 



Vključevaje križnic v kolobar, bela 
gorjušica za zelen podor, ima fitosanitarni 

učinek, dvig humusa v tleh 

 Ozelenitev njivskih površin  



Pomen ukrepa EK k 
naravovarstvenim ciljem 

 Prepoved uporabe mineralnih dušikovih gnojil in 
lahko topnih mineralnih gnojil 

Gnojenje le z organskimi gnojili  in gnojili, ki so 
dovoljena v ekološki pridelavi prispeva k: 
• Varovanje površinskih in podzemnih voda in tal pred 

izpiranjem hranil 

• Blaženje podnebnih sprememb 

• Zmanjševanje evtrofikacije in posledično ohranjanje 
biodiverzitete 

• Izboljšana struktura in rodovitnost tal; 

• Povečanje mikrobiološke aktivnosti tal. 

 



Prispevek ukrepa EK k naravovarstvenim 
ciljem – varstvo rastlin 

 Prepoved uporabe kemično sintetičnih sredstev za 
varstvo rastlin, regulatorjev rastli, uporabe herbicidov, 
setev razkuženih semen, desikatorjev prispeva k: 

• Varovanje voda pred onesnaževanjem s FFS 

• Varovanje tal pred onesnaževanjem s FFS 

• Ohranjanje ustreznega vodno zračnega režima v tleh 

• Ohranjanje mikrobiološke aktivnosti tal 

• Ohranjanje oziroma povečevanje biotske pestrosti 

• Preprečevanje zanašanja s FFS   

• Ohranjanje življa v tleh ( mikro in makroorganizmov: 
deževniki, koristne žuželke) 

 



Spreminjanje podnebja 
• spreminjanje značilnosti 

podnebja v daljšem časovnem 
obdobju (hitra spremenljivost 
vremena)  

• podnebne spremembe so bile 
in bodo 

• ključna sta dejavnik in hitrost 
sprememb   

• v zadnjih desetletjih 
prostorsko in časovno 
neenakomerno segrevanje 
zaradi človekove dejavnosti 

Trend temperature zraka pri tleh v obdobju 1961-2011. 

Vir: NASA GISS 

Vir: Prirejeno po Mojci Dolinar, ARSO, december 2015 

b) opredelitev glavnih podnebnih sprememb, ki vplivajo na rastlinsko 
pridelavo in rejo živali; 



Spremembe podnebja v Sloveniji 

povprečni linearni časovni trend v 
Sloveniji, v obdobju 1961−2011: 

 temperatura zraka:  

 + 0,33 °C/10 let, dvig 1,7 °C 

 višina padavin:   −2 %/10 let 

 višina snežne odeje:  

 −15 %/10 let (za novi sneg) 

 trajanje sončnega obsevanja:             
+2 %/10 let 

 

Podnebne spremembe v 
Sloveniji zaznane zlasti pri 
temperaturi zraka ! 

 

 

Odklon temperature zraka
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Vir: prirejeno po Mojci Dolinar, ARSO, december 2015 



Sprememba evapotranspiracije 

Izhlapevanje se je močno povečalo, najbolj tam, kjer 
padavin primanjkuje 

Vir: ARSO 



Ekstremne padavinske razmere - suše  
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izrazita

regionalna

lokalna

ni suše

Izrazite, regionalne in lokalne suše v devetih regijah v Sloveniji 
v obdobju 1963–2013 določene na osnovi povprečnega 
primanjkljaja vode (padavine – izhlapevanje) v poletnem 
obdobju  Vir: ARSO 



Predvidevanja za naprej - EKSTREMI 

Potencialna sprememba porazdelitve temperature in višine padavin v 

spreminjajočem se podnebju. Prirejeno po: CH, 2011 

Vir: Mojci Dolinar, ARSO, december 2015 



Spremembe podnebja v prihodnosti 

•Temperatura zraka se 
bo dvignila v vseh 
letnih časih 

•Pozimi bolj verjetno -
povečanje količine 
padavin 

•Poleti bolj verjetno - 
zmanjšanje količine 
padavin 

Poplave 2012 



c) Prilagoditev rastlinske pridelave na 
podnebne spremembe (ustrezna izbira vrst 
in sort kmetijskih rastlin ter ustrezna 
uporaba novih tehnologij) v poljedelstvu, 
sadjarstvu, zelenjadarstvu in vinogradih ter 
na področju živinoreje; 



Prilagajanje … na KAJ? 
• Na višje temperature zraka v vseh 

letnih časih 

• Višje temperature tal, rek, jezer, morja 

• Vročinske valove poleti 

• Bolj pogoste suše in bolj intenzivne 
poplave 

• Pogostejše zelene zime 

• Spremenjen rečni režim, gladina 
podtalnice 

• Intenzivnejša neurja z močnim vetrom 
in točo 

Toča 2016 



Pričakovani učinki podnebnih sprememb 
na ekološko kmetovanje 

Spremembe: 

• Temperature: več ekstremov (visoke in nizke) hitri 
skoki temperatur, hitrejši prestop temperaturnih 
pragov in s tem hitrejši pojav fenofaz in škodljivih 
organizmov 

• Vlaga: količina, razporeditev, sušna obdobja 

• Nepričakovani vremenski pojavi - pogostnost in 
prilagajanje : viharji, suše, toča, zmrzal, pretople 
zime, hitri pojav pomladi – ohladitev,…(preventiva za 
zmanjšanje negativnih posledic) 

 



Predvideni učinki sprememb temperature 
na tla in floro ter favno v tleh 

1) Temperatura: 

• podaljšana  jesenska vegetacija, 

• zgodnejša spomladanska 
vegetacija – nevarnost pozeb, 

• Toplejša, pogostejša in daljša 
sušna obdobja (tudi zimske suše), 

• širjenje toplotno zahtevnejših 
plevelov,  

• več škodljivcev, novi škodljivci in 
glodavcev – sprememba 
dinamike pojava) 

Suša 2. 8. 2007 



Predvideni učinki sprememb pri padavinah in 
vlagi na tla in floro ter favno v tleh 

2) Vlaga: 

• pogostejša izmenjava zelo 
vlažnih in sušnih obdobji,  

• več padavin v jesensko 
zimskem obdobju, 

• spuščanje koristne favne 
(deževnikov) v globlje plasti 
tal zaradi suše,  

• širjenje večletnih plevelov, 
ki preživijo sušne razmere 



Predvideni učinki ujm na kakovost, 
rodovitnost in žive organizme v tleh  

3) Ujme s poplavami - vpliv na kakovost in rodovitnost tal 

• Zadrževanje vode na površini, 
propadanje koreninskega 
sistema in posledično 
propadanje kulturnih rastlin v 
celoti, v boljšem primeru 
slabši razvoj in nižji pridelki 

• Odnašanje rodovitne prsti, 
potrebna dodatna vlaganja pri 
prehrani in oskrbi rastlin 

• Vlažno okolje - sprememba 
vrst živih organizmov v tleh (ni 
zraka – močnejše razmnoževanje 
škodljivih organizmov - gnitje) 



Poplave 2012 

Erozija 



Preprečevanje erozije in izpiranja hranil 

• Prekritost tal s 
prezimnimi in 
neprezimnimi posevki 
 

• Povečanje organske 
snovi v tleh in 
izboljšanje lastnosti tal 
 

• Pravilen kolobar 
 

• Ohranjanje in 
vzpostavljanje mejic 



Učinki podnebnih sprememb na plevele in 
varstvo pred pleveli 

4) Pleveli - prilagajanje rasti, cvetenja in semenenja  
 

• zgodnejši pojav nekaterih 
vrst,  

• vznik podaljšan tudi v 
jesensko obdobje,  

• primernejši pogoji za 
širjenje večletnih 
(koreninskih) plevelov 

• Pojav novih plevelnih  

 vrst 



Učinki podnebnih sprememb na insekte in 
druge škodljivce in varstvo pred škodljivci 

5) Insekti in drugi škodljivci (polži, glodavci, ptice, divjad) 

• večja plodnost insektov ter 
glodavcev pri višjih 
temperaturah, zgodnejši 
pojav, daljše obdobje 
povzročanja škod 

• več generacij pri istih vrstah, 

•  pojav novejših vrst 
škodljivcev 

 



Učinki podnebnih sprememb na bolezni in 
varstvo pred boleznimi 

6) Bolezni 
•  daljše obdobje možnosti za 

okužbe z glivami - povzročitelji 
večine bolezni pri poljščinah in 
travinju  

• večji pomen bakterijskih bolezni 
zaradi pogostejših mehanskih 
poškodb (lom, poškodbe zaradi 
toče in vetrov)  

• Večji pomen virusnih bolezni 
zaradi vektorjev (prenašalcev, z 
zviševanjem temperatur večja 
številčnost uši, tripsov,…) 

 



Kako ravnati ob pojavu škodnih dogodkov: 
poplave, moča, pozeba, suša,… 

Mrzle zime, golomraznica, zimska suša: 

• česanje posevkov – snežna plesen 

• valjanje posevkov – golomraznica 

Spomladanske slane, suha in vetrovna pomlad: 

• dobro pripravljena strukturna tla – manj škode 

• dobra založenost s P in K – bolj trpežni posevki 

• pasovna obdelava 

• protivetrni pasovi - mejice 



Kako ravnati ob pojavu škodnih dogodkov: 
poplave, moča, pozeba, suša,… 

Suha in vroča poletja, neurja s točo, suše, toplotni 
udari…: 

• Pred naštetimi ujmami se zelo težko branimo ali pa je 
ekonomsko težko upravičeno (zavarovanja, protitočne 
mreže…) oz. neizvedljivo namakanje – ni vira vode 

• Vzdrževanje oz. povečevanje humusa v tleh 

• Sejanje dosevkov: neprezimni, prezimni 

• Pri okopavinah in vrtninah: okopavanje, zastiranje tal 

• Namakanje: predvsem pri vrtninah, zeliščih, sadjarstvu in tudi 
poljščinah 

• Vzdrževanje drenažnih jarkov in potokov 



Pomen vzdrževanja mrtvih in živih 
zastirk pri klimatskih spremembah 

 

• dobivajo večji pomen 
zaradi varovanja vlage v 
tleh  

• zagotavljanje boljših 
pogojev za delovanje 
mikroorganizmov 

• Preprečevanje erozije in 
zmanjšanje izsušitev tal 

• Ohranjanje strukture tal 

 
Permakultura  



 

Zastirka in njen vpliv na tla 

-  izhlapevanje vode iz tal 
-  življenje v tleh 
-  kalitev plevelov 
-  erozija tal 

- prepustnost svetlobe 
- fizična ovira za razvoj plevelov 
- alelopatski učinki 
- mikroklima v tleh 

Vir slike: http://gardeningnaturallywithclaudia.blogspot.si/2013/04/mulchchoices-that-affect-soil.html 



Saditev v zastirke 



Setev v mrtvo oz. povaljano 
zastirko 



Delovanje stroja – valjar za zeleni mulč 



Zmanjšanje izgub CO2 iz tal 

• CO2  je najbolj razširjen toplogredni plin - kmetijstvo 
ga komajda oddaja  

 

Vir: KIS, Verbič 



 

• tla v Evropi so ogromen zbiralnik ogljika in 
vsebujejo približno 75 milijard ton organskega 
ogljika. 

• ob razkrajanju organske snovi v tleh se v ozračje 
sprošča ogljikov dioksid (CO2);  

• ob nastajanju organske snovi pa se CO2 odstranjuje 
iz ozračja. 
 

Izguba vsebnosti organskega ogljika v tleh: 

1. manj hranil za žive organizme 

2. v polsušnih razmerah lahko pripelje celo do 
dezertifikacije  (izsuševanje) 

Vir: Informativni bilten št. 3, maj 2009 



Kolobar in sestava kolobarja 

• Kolobar je vrstenje različnih kultur na njivski površini 

• Zaradi bioloških zakonitosti kolobarja je v kolobar 
potrebno vključiti čim večje število kultur  

• Na kmetiji je potrebno sestaviti pravilen kolobar v 
katerem se izmenjujejo ozimine in okopavine, 
obvezno vključiti metuljnice (DTM,detelje,…),  

• sejati izmenično kulture z globokim in plitvejšim 
koreninskim sistemom, izmenično sejati kulture z več 
in kulture z manj rastlinskih ostankov (te puščati na 
njivah) 



ZAKAJ KOLOBARIMO? 
• Optimalno izkoristimo rastni prostor, kakovosten pridelek 

• Preprečuje utrujenost tal 

• Izboljšana rodovitnost tal: organska hranila in humus v tleh 

• Zmanjšani stroški za gnojila (upoštevanje učinka predhodne 
kulture na bilanco hranilnih snovi) – boljša izraba gnojil 

• Zmanjšani stroški za FFS (preprečuje širjenje bolezni in 
škodljivcev) 

• pokrivanje tal z vključevanjem dosevkov oz. vmesnih posevkov 
(preprečevanje izpiranja hranil, zaščita pred erozijo) 

• Boljše zračenje in rahljanje tal: menjava rastlin s plitvimi 
koreninami in z globljimi koreninami 

• Zmanjšanje plevela 



Zatiranje plevelov v EK 
 

• Prilagojene medvrstne razdalje posevkov razpoložljivi 
kmetijski mehanizaciji 

• Natančna setev: ni prostih mest 

• Neuspele setve takoj preorjemo in posejemo drugo kulturo 

• Setev čistega semena brez prisotnosti plevelov 

• Setev krmnih mešanic in pogosta košnja za izčrpavanje trajnih 
plevelov: osat, slak, ščavje (2 – 3 x pokošen oslabi) 

• Izvedba slepe setve (večkratna plitka obdelava tal pred setvijo, 
za zatiranje vzniklih enoletnih plevelov ) 

• Mehansko zatiranje plevelov v rastni dobi 

• Solarizacija  

 



Mehanično zatiranje plevelov 
 

• Slepa setev, tudi večkratna, če je potrebno 

• Dvojno oranje, če je potrebno in če imamo dovolj 
časa 

• Težava VEČLETNI PLEVELI (ne priporočamo z 
mehanizacijo, ki razmnožuje koreninske plevel 
(slak,regačica, plazeča pirnica)) 

• Česanje 

• Okopavanje 

• Ožiganje s plamenom 



Tehnologija slepe setve 

• Priprava zgornjega sloja tal in stimulacija plevelnega semena za 
kalitev 
• Plitka obdelava (česanje) zgornjega sloja tal, kjer zatremo 
vznikle in plevele v fazi kalitve 
• Le plevele, ki kalijo pred setvijo  

Vir: R. Leskovšek KIS 



Mehanično zatiranje plevelov 
 in medvrstna obdelava 

• opazovanje (stanje tal; vlažnost, struktura… višina posevka, 
karakteristike pl.) 

•  izkušnje, izmenjava informacij 

•  ravne vrste  

•  kvaliteta temeljne obdelave tal  

•  velikost plevelov ~ velikost rastlin 

•  obnovitvena sposobnost  

•  predvidevati ~ prilagoditev gostote setve  

•  vremenske razmere po opravilu (pomanjkanje vlage plevelov) ~ 
regeneracija rastlin 

•  globina obdelave (vrsta plevela, stopnja razvitosti rastline) 



Mehansko zatiranje plevelov 

 
• Ni primerno za trajne plevelne vrste, ki se razmnožujejo tudi vegetativno 

(slak, plazeča pirnica,…) 

 

• Velika odvisnost od vremenskih razmer 

Vir: R. Leskovšek KIS 







Okopalnik  



ČESALA 

• česala so orodje, ki ga lahko uporabljamo za različne kulture 
(več namembnost) 

• cenovno so dosegljive; investicija se hitro povrne 

• RES JE … da pravilna uporaba česal in kotalnih bran je 
postopek, ki zahteva veliko tehničnega znanja (spremljanje 
razvojnih faz, lastnosti tal, vremenske napovedi…) 

• vsekakor lahko z uporabo takšnih strojev veliko pomagamo pri 
razpleveljanju njiv, pospeševanju mineralizacije: DUŠIK, ki je 
problem v ekološkem kmetijstvu 



Hitrost traktorja 8-12 km/h 

s česali vplivamo na 

sproščanje dostopnih 

hranil v tleh 





Prepozna uporaba česal 





Počesana rž 



Nepočesana pira 



Zatiranje plevelov z ožiganjem 

• Osnovna tehnologija izvira že iz 
40 let prejšnjega stoletja,vendar 
je s prihodom herbicidov 
praktično izginila 
 

• Temperatura znotraj gorilnika pri 
zgorevanju dosežejo preko 1000 
oC, okoliški zrak 300-400 oC 
 

• Dovolj je le 0,1 sekunde, da se 
začne denaturacija proteinov v 
rastlini (beljakovine izgubijo svojo 
strukturo) 

Vir: R. Leskovšek KIS 







Gnojenje 

• Na podlagi gnojilnega načrta – 
strokovno utemeljeno 

• Uporaba organskih gnojil 

• Odpadni material ovčje volne 
(vsebuje 75 – 80% vodotopnih 
snovi) – pozitivno vpliva na 
mikrobno aktivnost tal in rast 
rastlin – vsebuje veliko N 

• Pogače oljnih buč – 9,6 kg 
N/100 kg pogače 

• Mletega semena stročnic – 5,7 
kg N/100 kg semena, … 

Vir fotografije: http://www.creina.com/index.php/sl/aktualno/novosti 



Apnenje  
• apnjenje je prioritetna naloga 

kmetov, še posebej v Podravju in 

Pomurju.  

• apnjenje s kakovostnim mehkim 

naravnim apnencem, ki ga ima 

Slovenija v izobilju, izboljšuje 

sprejem hranil, ter obenem 

povečuje in izboljšuje pridelke 

• spodbuja življenje talnih organizmov 

in mineralizacijo organske snovi 



UČINEK KISLOSTI TAL NA TRAVINJU IN NA POLJŠČINE 

pH UČINEK 

7,2 Preveč apneno: slaba dostopnost mikrohranil, predvsem Mn in B 

Optimalno 
območje za 
učinkovit 

sprejem N in P 

7,1 Vrh optimalnega območja za učinkovit sprejem N in P gnojil 

7,0 Optimalen pH za belo deteljo, peso, fižol, grah, oljno ogrščico 

6,5 Optimum za ječmen, pšenico, koruzo in hmelj 

6,3 Optimalno za travinje 

6,2 
Spodnja meja optimalnega območja dostopnosti N in P gnojil za večino 

kultur; maksimalen pH za travinje, če je v tleh veliko Mo. 

5,8 Optimalen pH za krompir, oves 

5,5 Optimalno za šotna tla 

5,0 Zelo kislo  Možna toksičnost Al in Mn. 



Biotično varstvo rastlin 

Biotično varstvo rastlin je način obvladovanja škodljivih 
organizmov v kmetijstvu in gozdarstvu, ki uporablja žive 
naravne sovražnike, antagoniste ali kompetitorje ali njihove 
produkte in druge organizme, ki se morejo sami razmnoževati. 

• Domorodna vrsta organizma je tista vrsta, ki je v določenem 
ekosistemu naravno navzoča. 

• Tujerodna vrsta organizma je tista vrsta, ki jo naseli človek in v 
določenem ekosistemu pred naselitvijo ni bila navzoča. 
(dovoljeno je uporabljati le tiste tujerodne vrste organizmov, 
ki so na seznamu - objavi ga minister v soglasju z ministrom, 
pristojnim za ohranjanje narave. 



Kateri organizmi so to? 

• Predatorji, parazitoidi: večje ali manjše žuželke 

• Entomopatogene 

Ogorčice ali nematode 

Glive 

Bakterije 

Protozoe 

virusi 

Vir slike: http://www.drevesnica.lj.kgzs.si/koristni.htm 



Zakonodaja 

• PRAVILNIK o biotičnem varstvu rastlin (Uradni list RS 45/2006 
z dne 28.4.2006)določa: 

• Seznam domorodnih in tujerodnih vrst organizmov za biotično 
varstvo rastlin; 

• Pogoje za vnos, gojenje in uporabo domorodnih in tujerodnih vrst 
organizmov za biotično varstvo rastlin; 

• Pogoje glede strokovne in tehnične usposobljenosti oziroma pogoje 
glede prostorov, opreme in kadrov za vnos, gojenje ali uporabo 
domorodnih in tujerodnih vrst organizmov za biotično varstvo 
rastlin in 

• Vsebino vloge za izdajo dovoljenja za vnos in uporabo tujerodnih 
vrst organizmov oz. za gojenje koristnih organizmov. 

http://www.furs.si/law/slo/zvr/Biot_varstvo.asp
http://www.furs.si/law/slo/zvr/Biot_varstvo.asp




Spremljanje škodljivih organizmov 

strune 
sovke 

kapusova muha 



Prilagajanje vinske trte na podnebne 
spremembe (antistresna tehnologija)  

• Bodoča vinogradniška pridelava bo postala 
težavna, bolj komplicirana, nepredvidljiva in 
tudi draga - ali smo pripravljeni?  
 

• Eko vinogradniška pridelava  je tehnološko in 
ekonomsko realna in za vinogradnike 
sprejemljiva rešitev za uspešno prilagajanje 
klimatskim spremembam ! 



Vinogradniška pridelava in 
prilagajanje vinske trte na sušo  

• Vpliv tal na pojav suše pri trti in odločilen pomen  
koreninskega sistema 

 

 
 

• Vpliv prehrane tal in trte na sušo s poudarkom  na 
energetsko učinkovitost in pretočnost   

• Vpliv listne površine na sušo s poudarkom na 
racionalizaciji fotosinteze in pravilni listni gostoti in 
poziciji   



Suša v EKO vinogradu? 

  „posledica klimatskih sprememb  ali  kot 
tehnološka napaka“??? 

 



 EKO vinogradništvo - prilagajanje na: 

• točo: Pomen več letnih zalog strukturno in 
kakovostno obstojnih, naprava bočnih zaščitnih mrež 
(EKO vinogradnik potrebuje redne pridelke grozdja in 
vina, ne odškodnin!)  

• orkanske vetrove: Pomen pravih leg, dobre opore in 
naprave bolj odpornih vzgojnih oblik! 

• erozijo: naprava novih sodobnih teras, in ob trajni 
ozelenitvi aktivno gospodarjenje z vinogradniškimi 
tlemi   



 

• klimatske spremembe in kako bodo vplivale 
na obstoj strmih vinogradov v bodoče?  
 



EKO vinogradniška tla 

 

Živa, rodovitna tla z dobro grudičasto strukturo, 
ki niso zbita in so enakomerno prekoreninjena, 
rjave barve s prisotnimi deževniki, so prvi pogoj 
za uspešno ekološko pridelavo kakovostnega 
grozdja.  

 



OSKRBA TAL 
(EKO gospodarjenje s tlemi) 

• Trajna ozelenitev vinogradniških tal 

• Zastiranje 

• Zeleno gnojenje in kompostiranje 

• Občasno globinsko rahljanje 

• Uporaba herbicidov NI dovoljena 

• Obdelava tal, ki rešuje slabe vplive uporabe strojev , 
klimatskih sprememb in vpliva na povečanje 

mikrobiološkega delovanja in ne slabša 
strukture 



usklajena prehrana tal in trte+dobro razvejani 
koreninski sistem v živih tleh + lopatni preizkus 

 



Živa EKO 

tla 



                     BOGATIJO RAST IN ŽIVLJENJE V TLEH 



Izbor sort v EKO pridelavi 

 

• uporaba domačih, tradicionalnih, avtohtonih 
sort – ohranjanje biološke pestrosti, tradicije, 
boljše prilagojenosti naravnim danostim 

• odbira bolj odpornih trt obstoječih sort 

• Preizkušanje novejših križancev in uvajanje 
novih  tolerantnih sort 



EKO -optimalna razporejenost rodnih 

mladik in grozdja 

 



 
Rez, ampelotehnika in nega 

vinske trte v EKO vinogradništvu 
 

 

• Trta kot odprt grm → maksimalno prestrezanje 
sončne svetlobe →  optimalna fotosinteza → 
minimalna zasenčitev → dobro kroženje zraka znotraj 
trte → optimalna preventiva  za zmanjšanje težav z 
boleznimi  

• Obremenitev glede življenjskega prostora št. oči/m²) 
in rastne moči trte (bujnost, starost..) 

• Enakomerna razporeditev rodnega lesa (vez 
šparonov) in določitev optimalnega števila rodnih 
mladik (pletev mladik) 



 

pomen zelenih del v EKO 

vinogradu 



Zaščita trte v EKO pridelavi 

 

• Neposredni ukrepi - sredstva za varstvo rastlin, ki so 
vključena v zakonodajo EU: baker, žveplo, bakterija 
Bacillus thuringiensis, piretrini 

•  Sredstva za krepitev rastlin- Različne naravne snovi ki 
so vključene v EU in nacionalno zakonodajo: Kalijev 
silikat, Rastlinski izvlečki in izvlečki iz alg , Kalijev 
vodikov karbonat (vitisan), Glinasti minerali, 

Insekticidna mila..... 

 

 



Ekološko sadjarstvo in oljkarstvo 
 

Andreja Brence 
Alenka Caf 

Irena Vrhovnik 

 
 



Naše poslanstvo in cilji: 
Pestra pridelava kakovostnega sadja 
Varovanje okolja in prilagajanje na klimatske spremembe 
(varovanje voda in tal, biotska raznolikost, izbor podlag in sadnih 
vrst odpornih na sušo, organsko gnojenje, ozelenitev tal,…) 

Dostojno plačilo in prijetno delo pridelovalca – kvaliteta 
življenja  

 
 



 
 

Št. 1 
datum 

 
 

Dejavniki, ki vplivajo na pridelavo sadja 

  

 podnebje /temperatura, padavine, osvetlitev/ 

 

• lega /pozebe, osvetlitev, nadmorska višina/ 

 

• tla /razvoj korenin/ 

 

= RASTIŠČE JE V EKOLOŠKI 

PRIDELAVI ODLOČILNO 

 

+  izbor sadne vrste, sorte, 

tehnologija 
 

 



NAPRAVA NASADA   ne hiteti!!! 

-Temeljita predpriprava tal:  

-Kemična in fizikalna analiza 

-Določitev izvedbe rokov vseh opravil 

-Izbira odpornih sort sadnih vrst 

-Pravočasno naročanje sadik 

-Kontrola kakovosti sadik v drevesnici 

-Planiranje – količenje – predvideti ekološke niše 

-Setev mešanice različnih cvetnic v medvrstni 

prostor 

 



Količenje 2009 Avgust 2009 

2014 
2014 – novi nasad 

Vrba 

 



Gnojenje s humusom 
(meliorativno in redno) 

-večja kapaciteta tal za vodo 

-manj spiranja hranil 

-manj erozije 

-večja rodovitnost tal 

 

 

 

 

 

Izboljšanje tal s 

podorinami 
-zelo priporočamo vsaj 1X pred 

napravo nasada 

-različne mešanice glede na tip 

tal, čas setve 

-cenovno ugodne rešitve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rastline, rastlinski ostanki (mulč) 
  

- zmanjšajo udarno silo nalivov, zato je manj erozije, izgub 

hranil (varstvo voda) 
  

 

Spomladi mulčimo mlado travo – hitra razgradnja- dušik! 

Vsaj enkrat letno mulčimo staro travo- trajni humus, deževniki! 



Varstvo – da bo čim manj problemov 

 

Zelo pomembna zasnova nasada z izbiro prave lege, 

sadne vrste, sorte, sadile razdalje, ekološke niše… 
 



Varstvo – pred ukrepanjem 
spremljati stanje v nasadu, prognozo, tehnološka navodila 
na straneh KGZS, redna srečanja eko-pridelovalcev… 
PRAVOČASNO!!! 
 



Varstvo – ukrepanje 
 

• higiena v nasadih (odstranjevanje obolelih delov 

rastline, plodov) 

• krepitev rastlin – preveriti, da so sredstva 

dovoljena za eko v Sloveniji 

• pripravki na podlagi žvepla, bakra, kislih glin, 

karbonatov, olj, maščobnih kislin (preveriti 

mešanje, vremenske pogoje) 

• uporaba vab za lov škodlivcev (npr.GF 120 za 

muhe) 

• metode zbeganja (npr.ekodian za zavijače) 

• naseljevanje koristne entomofavne in zavetišča za 

njih 



uporaba vab za lov škodljivcev - 
škropljenje dela krošnje, lovilne posode 

(muhe, plodova vinska mušica) 



Uporaba metode konfuzije in 

dezorientacije - za različne zavijače 

Isomate, Ekodian, Rak 



Biodinamično varstvo  

Izboljševanje tal, krepitev odpornosti  in 

prehranjenosti rastlin z BD pripravki  

• BD 500  preparat gnoj iz roga – pozno jeseni, 

zg.spomladi (velike kaplje) 

• BD 501 kremen iz roga – v času vegetacije na 

mlade liste (fina megla) 

• Pripravek po Mariji Thun 

• BD 507 -preparat iz baldrijana 

• Čaji iz zdravilnih zelišč (preslica, kopriva, rman…) 

• Homeopatski pripravki 



Izbira prave podlage, sadne vrste, 
sorte 

• Podlage bolj odporne na sušo, manj 
občutljive na bolezni 

• Sadne vrste – manj zahtevne za naše 
pridelovalne pogoje (lupinarji, aronija, kaki, 
fige, žižola…) 

• Sorte odporne ali tolerantne sorte (odporne 
sorte jablan na škrlup, tolerantne sorte 
grozdja na peronosporo in oidij, …)  



manj težav z boleznimi in škodljivci 



Na škrlup odporne sorte jabolk 

• Seznam A 

 

• NELA (-40) 

• COLLINA* (-35) 

• SANTANA* (-15) 

• RUBINOLA* (-15) 

• DALINBEL* ANTARES® (-8) 

• ARIWA* (-3) 

• OPAL* (0) 

• ECOLETTE (+5) 

• TOPAZ* (+5) 

• RAJKA* (+5) 

• FLORINA (+10) 

• COOP 38* GOLDRUSH® (+25) 

• Seznam B 

• GAIA *  (-29) 

• GEMINI (-23) 

• MERKUR *(-15) 

• COOP 39* CRIMSON CRISP® (-10) 

• CIVREN RENE ®(-10) 

• Smeralda * (-10) 

• CIVG 198 * MODI ® (-8) 

• CIV 323 * ISAAQ ® (-5) 

• SIRIUS* (-2) 

• ORION* (0) 

• DELFLOGA* DELBARDIVINE® (+7) 

• Karneval *(+7) 

• PRIMIERA* (+10) 

• GOLDEN ORANGE* (+10) 

• LUNA* (+10) 

• FUJION *(+22) 



Pestra izbira, odlične organoleptične lastnosti, privlačne 



Sadjarstvo je pestro in zahteva 

veliko znanja 



d) Prilagoditev reje živali na podnebne spremembe (ustrezna izbira 
živalskih pasem) in vpliv živali na biotsko raznovrstnost travinja in 
izboljšanje rodovitnosti tal. 

• Glavne podnebne spremembe-vpliv na rejo živali 

• Prilagajanje podnebnim spremembam-ustrezna izbira 
pasem in vrst živali 

• intenzivnost reje, pasme -zmanjšanje izločanja TPG 

• Krmljenje živali (optimalni obroki, analize krme …) 

• Vpliv živali na biotsko raznovrstnost travinja in rodovitnost 
tal (avtohtone vrste/pasme) 

• Ustrezno ravnanje s proizvedenimi živinskimi gnojili 



Podnebne spremembe in vpliv na 
rejo živali 

• Prve posledice že vidne-suše, ekstremne situacije, 
neurja, vročinski stres… 

• Stopnjevanje v prihodnji desetletjih 

• Določene vrste se bodo prilagodile določene izumrle 

• Dvig 1,5-2,5 st. C-izumrtje 30% vseh vrst na planetu 

• Kljub zmanjševanju TGP potrebno prilagajanje-oceani 
akumulirajo toploto, TPG dolgo ostajajo v zraku-vpliv 
podnebnih sprememb neizogiben 

• POTREBNO UKREPANJE NA VSEH NIVOJIH IN 
PRILAGAJANJE! 



Podnebne spremembe in vpliv na 
rejo živali 

• Povečevanje števila vročih dni-vročinski stres 

• Suša – zmanjšana količina in kvaliteta krme, 
zmanjšana količina in kvaliteta vode za napajanje 
živali 

• Velika nihanja temperature-težje prilagajanje živali 
(topli dnevi čez zimo, …) 

• Ekstremne situacije (strela, toča, …), fizično 
poškodovanje živali, objektov, … 

• Spremenljivo vreme s hitrimi nenadnimi 
spremembami-težava pri spravilu krme 

 



Prilagajanje podnebnim 
spremembam -ustrezne pasme živali 
• Prednostna izbira pasem prilagojenih razmeram v 

Sloveniji (tradicionalne in avtohtone pasme)  

• V danih razmerah tradicionalne pasme robustnejše in 
odpornejše od tujih (lisasto govedo, rjavo govedo) 

• Avtohtone boljše pri ekstenzivnem izkoriščanju 
lokalnih virov krme, kot visoko proizvodne tujerodne 

• Upoštevanje selekcijskega napredka-uporaba 
licenciranih plemenjakov-boljši genetski potencial 



Intenzivnost reje, pasme-zmanjšanje 
izločanja TPG 

• Upoštevamo potrebe živali in hranilno vrednost krme 
(voluminozna krma-občasna analiza) 

• Najzahtevnejšim živalim ponudimo najboljšo krmo 

• Slabša krma (krave dojilje, plemenske telice nad 350 
kg, presušene krave, ..) 

• Najzahtevnejše živali-dopolnitev s krmo iz njiv 

• Doseči čim večje zauživanje voluminozne krme 

• Po potrebi dopolnjevanje z močno krmo 

• Avtohtone boljše pri ekstenzivnem izkoriščanju 
lokalnih virov krme, kot visoko proizvodne tujerodne 



Intenzivnost reje, pasme-zmanjšanje 
izločanja TPG 

• Spremljanje rezultatov reje 

• Doseganje optimalnih proizvodnih rezultatov, minimalno 
izločanje TPG:  

• pitanje govedi na paši-minimalen prirast 600 g, mlečnost v 
standardni laktaciji nad 4500 kg…. 

• Pitanje prašičev-povprečen dnevni prirast 600 g  

• Plemenske svinje:15 pujskov na leto 

Pri molznicah spremljanje sečnine v mleku-ustrezna 
oskrbljenost krav z beljakovinami: pod 15 (slabo izkoriščanje, 
prebavljivost, zauživanje in nad 30 mg/100 ml (povečano 
izločanje dušika-didušikov oksid, amoniak) 



Izpusti metana v odvisnosti od 
mlečnosti krav ( Vir: Verbič) 



Krmljenje živali -priprava 
kakovostne voluminozne krme 

• Ustrezna tehnologija rabe 

• Optimalna založenost s hranili-analiza zemlje in izdelava 
gnojilnih načrtov-pomanjkanje fosforja, zakisanost, … 

• Pravočasna in pravilna košnja-faza latenja in višina košnje nad 
5 cm 

• Investicije v dosuševalne naprave (sušilnica za mrvo -rinfuza 
ali bale, siliranje) 

• Dosejavanje travnikov s pogostejšo rabo (večkratna košnja, 
paša) 

 

 



Učinki uporabe kakovostnejše  
krme in uravnoteženih obrokov 

• Večji prirasti pri pitancih in mlečnost pri kravah 

• Večja mlečnost pri kravah dojiljah – večji prirasti pri 
teletih, večja končna teža telet, hitrejša končna teža 
telet in oddaja 

• Boljša plodnost pri živalih, manj tihih pojatev, krajša 
doba med telitvama-pod 14 mesecev 

• Daljša življenjska doba proizvodnih živali– manjša 
potreba po zagotavljanju podmladka  

 

 



Ogljikov odtis mleka – dolgoživost, vir: KIS, dr. J. 

Verbič 

Povprečna SLO mlečnost,   

1 tele v življenjski dobi 

Povprečna SLO mlečnost, 

 5 telet v življenjski dobi 

Izpusti metana (kg ekv. 
CO2/kg mleka) 

1,04 0,67 

Izpusti didušikovega oksida 
(kg ekv. CO2/kg mleka) 

 

0,56 0,35 

Izpusti ogljikovega dioksida 
(kg ekv. CO2/kg mleka) 

 

0,57 0,43 

Izpusti skupaj (kg ekv. 
CO2/kg mleka) 

2,17 1,45 



Krmljenje živali - izračun obrokov 
za krmljenje živali 

• Uravnoteženi obroki-izračun na podlagi analize krme-
voluminozna krma-spremenljivost-občasna analiza 

• Maksimalno vključevanje doma pridelane krme 

• Vključevanje krme pridelane v Sloveniji-manjši 
transport 

• Zmanjšanje deleža živali, ki dobijo v obroku preveč 
beljakovin-manjše izločanje dušika 

• Optimalno izkoriščanje lastne krmne baze 

 



Prilagoditev krmljenja obdobju 
vročih dni-vročinski stres 

• Vročinski stres-toplota v povezavi z vlago okolja takšna, da 
živali ne morejo sproti odvajati odvečne toplote 

• Telesna temperatura se poveča-blaženje s povečanim 
znojenjem (le 10% od potenja človeka) in dihanjem 

• Zaradi vročinskega stresa prizadeta plodnost in tudi produkcija 
mleka, prirasti-zmanjšanje zauživanja-zmanjšanje proizvodnje 
toplote 

• Slabo seno 10% več toplote na enoto NEL, kot pri senu odlične 
kakovosti 

• Zagotavljanje kakovostne krme (energetsko bogata) v času 
vročine in hlajenje, zračenje hlevov, na paši ustrezna senca 

• Zagotavljanje hladne vode – odvečna toplota porabljena za 
gretje zaužite vode 



Vpliv živali na biotsko raznovrstnost 
in rodovitnost tal 

• Večino kulturne krajine oblikoval človek z živalmi 

• Biotska raznovrstnost lahko zmanjša zaradi 
intenziviranja ali opustitve rabe 

• Travniške ptice – najbolj prizadete- košnja v drugi 
polovici maja 

• Srednja intenzivnost rabe na travnikih-občasna 
kasnejša košnja delov travnikov 

• Košnja od sredine navzven  

• Brananje opravimo do sredne aprila 

 

 



Vpliv živali na biotsko raznovrstnost 
in rodovitnost tal-paša živali 

- Najcenejši in najbolj naraven način rabe in vzdrževanja 
krajine 

- prednostna raba čredinske paše 

-  košnja pašnih ostankov po zaključku paše-preprečevanje 
razrasti nezaželenih zeli in invazivnih rastlin, ki poslabšujejo 
kakovost paše in zmanjšujejo raznolikost 

• Preprečavanje erozijskih procesov in prepašenosti 

• Ohranjanje in izboljševanje zemljišč s slabim pridelovalnim 
potencialom 

 



Ustrezno ravnanje s proizvedenimi 
živinskimi gnojili 

• Zbiranje živinskih gnojil v vodotesnih gnojnih jamah 
oziroma na vodotesnih gnojiščih-pokrivanje 

• Prava lokacija gnojišča-vročina-pospešeno nastajanje 
metana in smradu 

• Preprečiti iztekanje iz gnojišč – ureditev muld, jaškov, .. in 
odvod v jame 

• Kapacitete ustrezne za minimalno 6 mesecev 
skladiščenja 

 



Ustrezno ravnanje s proizvedenimi 
živinskimi gnojili 

• V času razvoza redčenje tekočih živinskih gnojil z 
vodo 1/1-zmanjšanje izhlapevanja amoniaka za 50 % 

• Tekoča živinska gnojila-skladiščenje v pokritih 
minimalno 3 m globokih jamah-zmanjšana izguba 
amonijaka 

• Odprte jame-pokrivanje z naravnimi ali umetnimi 
materiali 

• Skladiščenje pod rešetkami- ni priporočljivo-velike 
izgube amonijaka, vročinski stres pri živalih, mešanje-
strupeni plini 



Ustrezno ravnanje s proizvedenimi 
živinskimi gnojili 

• Uležan hlevski gnoj dovoljeno odložiti na kmetijske 
površine za dva meseca- pokrivanje gnoja s slamo, 
propustno folijo-preprečitev izpiranja 

• Občasno premetavanje gnojnega kupa-pospešitev 
dozorevanja 

• Končno – razvoz ob primernem času-poraba hranil s strani 
rastlin, upoštevanje zakonodajnih omejitev  (časovne, 
terminske, …) 

• Tudi pri hlevskem gnoju omejitev pri razvozu-1.12-15.2-
prepoved razvoza 



Ustrezno ravnanje s proizvedenimi 
živinskimi gnojili 

• Uporaba v oblačnem, mirnem, vlažnem in hladnem 
vremenu  

• Veter in vročina povečujeta izgube amonijaka 

• Uporaba zvečer 

• Rahle padavine 

 



Učinkovitost različnih načinov 
gnojenja-tekoča živ.gnojila-izpusti 

amonijaka (vir:Verbič, 2006) 



 

Viri in informacije 

 
 

- Tehnološka navodila za ekološko pridelavo sadja 
http://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/99-
tehnoloska-navodila-za-ekolosko-pridelavo-
sadja/file 

 

- aktualne objave tehnoloških navodil in priporočil 
za varstvo na spletnih straneh območnih 
zavodov KGZS 

 

- Glede na vsakoletne spremembe registracij 
sredstev za varstvo, pred uporabo določenega 
sredstva vsakič znova preverite na  spletni strani 
www.fito-info.si,  če ima sredstvo še  veljavno 
registracijo za uporabo v pridelavi.  
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Hvala za pozornost 

Smo del narave in živimo v njej in od nje. 


