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Varstvo voda in tal ter podnebne 
spremembe (prilagojeno posamezni regiji): 

a) Ekološko/biodinamično kmetovanje s poudarkom 
na vodovarstvenih območjih; 

b) Tehnologije novih načinov reje živali (posebej za 
govedorejo, konjerejo, rejo drobnice, prašičerejo in 
perutninarstvo) s prilagoditvijo na podnebne 
spremembe; 

c) Novosti v tehnologiji rastlinske pridelave (posebej 
za poljedelstvo, zelenjadarstvo/zeliščarstvo, 
sadjarstvo, oljkarstvo, vinogradništvo) s 
prilagoditvijo na podnebne spremembe. 



VODOVARSTVENA OBMOČJA 

a) Ekološko/biodinamično kmetovanje s poudarkom na 
vodovarstvenih območjih; 



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 ekološkega kmetovanja –  
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. 



POMEN EKOLOŠKEGA KMETOVANJA 

• 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) 

 



Biološko dinamično kmetovanje 

• Kmetijo obravnavamo kot celosten organizem 
(težimo k samozadostnosti v največji možni meri). 

• Uporabljamo biodinamične preparate narejene iz 
rastlin, mineralov in živalskega gnoja, ki 
spodbujajo rodovitnost tal in vitalnost rastlin. 

• Uporabljamo komposte  oz. preparirana organska 
gnojila. 

• Spoštujemo naravne ritme. 
• Spoštujemo celovitost živali (govedu pustimo 

rogove, saj imajo le-ti izjemno velik pomen.) 

v primerjavi z 

ekološkim 

 Osrednja pozornost 

velja:  
• razvoju tal, 
• oživitvi tal 

(povečanju 
vsebnosti humusa 
v tleh). 



Več humusa v tleh =  večja kapaciteta tal 

za sprejemanje vode  

 boljša poplavna varnost  

 in hkrati manj posledic v kmetijstvu 

zaradi sušnih obdobij 



Več humusa v tleh =  

(1) večja zaloga mikro in makrohranil za 

rastlino in  

 

(2) manjše izpiranje hranil 

 

 



Primer dobre prakse kmetije 
Agrilatina, Italija, biološko 

dinamično kmetovanje 

170 hektarjev:  

• 90 hektarjev travinja,  

• 12 hektarjev rastlinjakov,  

• 16 hektarjev kivi,  

• ostalo pridelava zelenjave, 

poljščin in semena za lastno 

uporabo 

 70 zaposlenih 



80 krav  dojilj in telice, pasma 

Marchigiana 



16 hektarjev rumen in rdeč kivi 
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VISITA SLOVENI Agrilatina 

ventotto settembre '15 
32 

Pasquale Falzarano z enim od 

sinov 

Posevek za zeleno 
gnojenje tudi v 

rastlinjaku! 



BD kmetija Agrilatina, tla v sadovnjaku: 

povečanje org. mase z 0,6 na 4,2 %, v 6 

letih biološko dinamičnega kmetovanja 

tla  s sosednje 

konvencionalne 

kmetije, nekaj 

metrov stran 



BD kmetija Agrilatina: povečanje org. 

mase z 0,6 na 4,2 %, v 6 letih 

tla  s sosednje 

kmetije nekaj 

metrov stran 



Njihova praksa za povečanje vsebnosti 

humusa v tleh  
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posevek za zeleno gnojenje: mešanica 

najmanj 20-30 rastlin, vsaj 50% 

metuljnic, 20-25 % žit, 20% zelenjadnic, 

tudi kakšne aromatične rastline 
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Posevek pri 1 m višine = v začetku 

cvetenja drobno zmulčijo in takoj zadelajo 

s podrahljavanjem 



Težki podrahljač: 5 ali 7 nogač, plus zadaj 

posebni valji, ki zadelajo maso v tla 



Pogled od spredaj 



Pogled od zadaj: 5 ali 7 nogač, plus 

posebni valji, ki zadelajo maso v tla 



Drobno zmulčeno zeleno maso, zadelajo v 

tla s tem podrahljačem, s hitrostjo konja 

NE obračajo tal 



Ko je zelena masa zadelana v tla se 

poškropi BD preparat 500P (v večernih 

urah) 



Preparat 500P, mehak, 

elastičen in vlažen na 

otip 



Ročno mešanje preparata 500P 



Strojno mešanje preparata 500P 



Škropljenje preparata 500 P (preparirana petstotke), ročno 

ali strojno 

500 P: gnoj zori v rogu čez zimo, potem se da ven in se 

preparira s šestimi BD kompostnimi preparati (regrat, 

kamilica,…) 



Prikaz ročnega škropljenja 500 in potem 

škropljenje 501-kremena iz roga 



Po podrahljavanju z zadelavo zelene mase 

in škropljenju 500P, počakajo 7 do 14 dni, 

potem gredo še enkrat s podrahljačem. 

Pred setvijo naredijo fino pripravo tal  z 

branami, izogibajo se diskastim branam. 

Naslednji koraki: 



Pomembno za več humusa: 

Nikoli NE orjejo,  NE obračajo tal, osnovna 

obdelava tal je samo s tem podrahljačem z 

valji, hitrost konja največ!! 

Tla obdelujejo le v idealnih pogojih. 

NIKOLI ko so premokra! 

Za delo izberejo najlažji možen traktor, da 

ne uničujejo strukture tal in humusa. 



Pomembno za več humusa: 

Na kmetiji že 25 let ne uporabljajo 

mineralnih gnojil. Uporabljajo pa 2-4 t 

komposta na ha/leto, pri tem v njivska tla 

vsako leto zadelajo tudi zmulčeno zeleno 

maso od dosevkov.  



Spremembe podnebja v prihodnosti 

 

 Povečale se bodo 
ekstremne vremenske 
situacije: več neurij, 
toče, viharji, vroče 
ekstremne 
temperature (visoke, 
nizke) – neugodno za 
pridelavo 

Poplave 2012 



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 



 
Predvideni učinki podnebnih sprememb na 

spremembe agrotehničnih ukrepov 

  

• Čas setve - se lahko podaljšuje v poznejše jesensko obdobje, 
večja tveganja pri nenadnih spremembah 

 

• Dolžina vegetacije - podaljšuje se jesensko obdobje 
vegetacije, kar lahko vpliva na boljše formiranje koreninskega 
sistema pri žitih, deteljah in TDM 

 

• zgodnejša spomladanska vegetacija nevarnost za poškodbe 
zaradi možnih spomladanskih slan kot posledic vdora hladnih 
front 



Predvideni učinki podnebnih sprememb na 
agrotehnične ukrepe za izboljšanje rasti 

 

• Obdelava tal  

• Gnojenje 

• Okopavanja in druga rahljanja tal 

• Vzdrževanje mrtvih in živih zastirk 

• Potrebe po namakanju, ne samo zelenjave, 
temveč tudi poljščin 



Predvideni učinki podnebnih sprememb na 
izvedbo  obdelave tal 

A) SUŠNI POGOJI 

• večji pomen dobivajo ukrepi za vzdrževanje vlage v 
tleh (minimalna obdelava, pravočasna obdelava, povečevanje 
oz. vzdrževanje humusa, …) 

• zagotavljanje oskrbe rastlin s kapilarno vlago,  

• vključevanje  večjega deleža kultur z globljim 
koreninskim sistemom v kolobar 

• ukrepi obdelave tal, ki spodbujajo številčnost 
deževnikov in drugih makro in mikroorganizmov v 
tleh 



Predvideni učinki podnebnih sprememb na 
izvedbo  obdelave tal 

B) VLAŽNI POGOJI 

• tla za setev pripraviti tako, da je omogočeno hitro 
odtekanje površinske vode in zagotoviti primerne 
vodo-zračne razmere za razvoj koreninskega sistema,  

• pomen razora pri obdelavi in podobnih ožjih jarkov in 
drugih izpustov vode (posebej na težjih ilovnatih tleh) 

• v tleh ne sme biti plazine, zaradi katere vlaga zaostaja 
v površinskem sloju (zagotoviti možnost oskrbe rastlin s 
kapilarno vlago) 

• Zelenjadarstvo – pridelava na gredicah (odtekanje 
vode) 



Predvideni učinki podnebnih sprememb na 
gnojenje in oskrbo s hranili 

• dostopnost hranil v 
manj ugodnih 
vremenskih razmerah 

•  še večji pomen 
izkoristka hranil iz 
organskih gnojil  

• večji pomen 
zagotavljanja humusa v 
tleh 



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 



Pomen organske snovi v tleh 

• ublaži posledice manj ugodnih vremenskih razmer 
(veže vlago in jo sprošča v obdobjih pomanjkanja)  
 

• zaradi boljše strukture tal, dovolj organske snovi v 
tleh omogoča boljše pronicanje vlage v globlje plasti 
in kapilarni dvig, ko je to potrebno 
 

• omogoča boljši življenjski prostor za deževnike ter 
druge makro in mikroorganizme v tleh, ki s svojo 
prisotnostjo prispevajo k primernem vodno-zračnem 
stanju v tleh 



Vpliv rahljanja in prezračevanja tal na 
predvidene učinke podnebnih sprememb 

 

• Okopavanja in druga 
rahljanja tal 

• prekinjanje izgub vlage 
zaradi kapilarnega 
vzpona vode,  

• izboljšanje črpalnih 
sposobnosti 
koreninskega sistema 



Okopalnik  





Prilagajanje podnebnim spremembam pri 
krušnih in krmnih žitih 

• V zadnjem desetletju tudi poznejše jesenske setve, 
pira in kamut dobro prenašata tudi novembrske 
setve 

• Setev ječmena in rži se je premaknila za 10-15 dni 
pozneje 

• Pomen jesenskega zatiranja plevelov zaradi daljše 
vegetacije  

• Močnejši pojav škodljivcev (žitni strgač, uši) 
• Jesenski okužbe z boleznimi - pravilna gostota setve 
• Potrebe po jesenskem prezračevanju tal (česanje 

posevkov) 
 



Prilagajanje podnebnim spremembam 
pri pridelavi metuljnic 

• Možna vendar ne dovolj 
zanesljiva poznejša setev 
detelj 

• Pojav novejših bolezni, 
škode 

• Zgodnejša setev pri krmnem 
grahu, višji pridelki 

• Nižji pridelki zaradi 
prisilnega dozorevanja in 
osipanja 



Vpliv podnebnih sprememb pri sestavi 
kolobarja 

• Za vzdrževanje rodovitnosti 
tal bo potrebno še večje 
vključevanje rastlin, ki 
povečujejo vsebnost 
organske snovi v tleh 

• povečanje kapacitete tal za 
zadrževanje vlage in oskrbo 
rastlin z vlago iz tal (manjša 

odvisnost od padavinske vode) 

• Preprečevanje erozije 
(prekritost tal s prezimnimi in 
neprezimnimi posevki) 



Potrebne spremembe v kolobarju 

• Na prodnatih tleh nujno 
vključiti večji delež 
prezimnih posevkov, ki 
zaključijo vegetacijo do 
konca junija oz. v začetku 
julija 

• Vključevanje manj 
občutljivih poljščin v kolobar 
(proso, lucerna, pasja trava, 
sudanska trava, sirek) 

Krmni sirek 



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) 



Vpliv kolobarja na zdravstveno stanje 
tal in posevkov 

 

• Pravilen kolobar zmanjšuje pojav bolezni, škodljivcev in 
plevelov 
 

• Vrstenje poljščin, ki imajo podobne zahteve spodbuja 
množičen pojav nekaterih plevelov 
 

• Tesno vrstenje žit in trav v kolobarju povečuje pojav 
koreninskih in stebelnih bolezni 
 

• Ozek kolobar povečuje možnost pojava nematod ali ogorčic 
(zelenjadnice, detelje, krompir) - tudi karantenskih 



Vpliv kolobarja na zdravstveno stanje 
rastlin 

 

• Ozek kolobar povzroča utrujenost tal-posledica 
zmanjšanje pridelkov 

• Kolobar prispeva k manjšemu potencialu škodljivih 
organizmov, ki preživijo v okuženih rastlinskih 
ostankih (glive, koruzna vešča, koruzni hrošč, korenjeva 
muha, kapusova muha, kljunotaji - ti brez gostiteljske rastline 
preživijo le krajši čas) 

• Enostransko izkoriščanje hranil povzroča fiziološke 
motnje - slabi rastlino 



Razvrstitev poljščin glede na stanje 
humusa v tleh 

• Oljna ogrščica in enoletne stročnice (grah, krmni 
grah, bob, soja, čičerika) vzdržujejo nivo humusa v 
tleh, pri zaoravanju teh rastlin ga povečujejo, zaradi 
koreninskega sistema  imajo pozitiven vpliv na 
strukturo tal 
 

• Lucerna, detelje in travno-deteljne mešanice 
povečujejo vsebnost humusa v tleh ter direktno 
ugodno vplivajo na vodno-zračni sistem v tleh, 
pozitiven vpliv na strukturo tal 



Razvrstitev poljščin glede na stanje 
humusa v tleh 

 

• V primeru odvažanja slame, koruznice (silaža) strna žita in 
koruza zmanjšujejo nivo humusa v tleh, pri zaoravanju slame 
in koruznice ter gnojenju z organskimi gnojili pa obratno 
povečujejo nivo humusa v tleh. Pri pravilni obdelavi tal 
ugodno vplivajo na strukturo tal 

• Krompir, sladkorna pesa, vrtnine na njivah, buče in sončnice 
same po sebi zmanjšujejo stanje humusa v tleh. Ker jih v 
kolobarju gnojimo s hlevskim gnojem je ta vpliv pozitiven.  

• Negativen vpliv na strukturo tal zaradi nepravočasne izvedbe 
spravila in drugih agrotehničnih ukrepov in slabe zaščite pred 
meteorološkimi pojavi, dokler ne prekrijejo tla. 



Menjavanje izboljševalk zemlje s tistimi, ki 
kakovost zemlje poslabšajo 

• STRUKTURA TAL (izboljševalke: por, zelena, detelja, lucerna, 
oljna redkev, bela gorjušica, facelija, stročnice; slabšalke: 
korenček, peteršilj) 

 

• PLEVELI (izboljševalke: špinača, ajda, sončnica, zelena, por; 
slabšalke: grah, kumarice, solata, korenček, bučnice) 

 

• ORGANSKA MASA V TLEH (izboljševalke: TDM, DTM, por, 
zelena, stročnice; slabšalke: solata, kapusnice, redkev, 
redkvica, plodovke) 



b) tehnologije novih načinov reje živali (posebej za govedorejo, 
konjerejo, rejo drobnice, prašičerejo in perutninarstvo) s prilagoditvijo 
na podnebne spremembe; 



Upoštevanje vedenjskih vzorcev živali v 
okviru tehnologije reje - dobro počutje 

živali 
 
- Dobro počutje živali, boljše zdravstveno stanje-boljše 

izkoriščanje krme, višji prirasti, daljša življenjska doba 
 

- Poznavanje obnašanja posameznih vrst živali – manjši 
problemi v času reje-dobro počutje živali, izpolnitev 
zahtev živali, lažja manipulacija…  
 

- Skrb za zaščito živali in gospodarski interes obrata – z 
roko v roki do najvišje dohodkovne točke, nato višji 
stroški v okviru blagovnih znamk-soudeležba 
potrošnika 
 



 
 

- Upoštevanje potreb živali (prezračevanje, svetloba, 
prostor in udobje, neovirano gibanje, razvoj 
naravnega socialnega obnašanja) 
 

- Pomemben tudi osebni odnos do živali- znanstveno 
dokazali gospodarski vpliv osebnega odnosa do živali  

 
- DOBRO POČUTJE ŽIVALI – DOBRA PRODUKTIVNOST – 

ZADOVOLJEN REJEC 



Upoštevanje vedenjskih vzorcev živali v 
okviru tehnologije reje – ekološka reja 

 
- Prednostna prosta reja (vezana reja le v izjemnih 

situacijah) 
- Predpisane minimalne površine, ter opredeljene 

zahteve za površine kjer se gibajo živali (50% polnih 
tal, …) 

- Izpusti preko celega leta pri vseh rejnih živalih 
- Paša prežvekovalcev in tudi drugih živali-zmanjšanje 

emisije TPG 
- Indeks ustreznosti reje živali-opredeljuje več vplivnih 

področij-ocena primernosti hleva, reje 
 



Reja govedi-osnovne vedenjske značilnosti 
govedi 

• Govedo velika potreba po gibanju-urijo svoja gibala  

• V hlevu zmanjšano gibanje na 5-10 % časa v 
primerjavi z gibanjem na pašniku 

• Živali ne hodijo rade po gladkih, drsečih pa tudi 
premehkih tleh 

• Gibanje je lahko omejeno tudi zaradi ranga živali, 
pretesnih hlevov 

• Upoštevanje vedenjskih vzorcev živali v okviru 
tehnologije reje - dobro počutje živali 

 



Udobno ležišče 



Reja govedi-osnovne vedenjske značilnosti 
govedi 

• Govedo ne vzdržuje čistega ležišča 

• Govedo je čredna žival, močna potreba po socialnih stikih  

• Hierarhično obnašanje (na paši – vodilna krava in ostala 
čreda) 

• Rang živali: dosegajo živali z bojem, grožnjo, …. 

• Distančna žival – individualna razdalja do drugih živali – 
primerno veliki prostori ! 

• Selekciji, domestifikacija – osnovno obnašanje ni 
spremenilo-krave dojilje 

• Obstoječi sistemi reje- velikokrat zanemarjen del vedenjskih 
potreb- motnje v obnašanju- npr. medsebojno sesanje telet 



• Razvijanje za živali značilnega obnašanja 

-igranje pri teletih-skakanje, tek, zasledovanje – krepitev 
mišic, sklepov, kit in vezi, jačanje krvnih obtočil, dihalnih 
organov-ponavljanje  

– obnašanje pri vzpostavitvi ranga, seksualnem obnašanju-
nagon za preživetje 

 

• Potek obnašanja=nagon + zunanji dejavniki 





Primerna osvetlitev in zračenje-razvoj dnevnega 
ritma, vpliv na plodnost 



Enakomeren raztros iztrebkov-manjša proizvodnja TPG-
podaljševanje pašne sezone 



Izpust v zimskem času-sinteza vitamina D, 
razbremenitev zraka v hlevu 



• Živalim zagotoviti dovolj velike notranje 

površine-gibanje, umik pred nadrejeno živaljo, .. 

• Prioriteta prosta reja, brez slepih ulic 

• V rejo vključevati tudi izpuste (v zimskem 

obdobju) 

• Zadostna osvetlitev in zračenje hlevov 

• Poletna paša del tehnologije reje 

• Reja v stabilni čredi-vzpostavljena hierarhija-

minimalni premiki živali  

 

Vedenjski vzorci goveda in tehnologija reje 



Udobno nastlan prostor za počivanje živali-
velika poraba nastilja 



Ustrezno število krmnih mest 



Drobnica-osnovne vedenjske 
značilnosti drobnice 

• Družne živali in reja v tropih (večji tropi-podskupine 
10-30 živali) 

• V tropu ohranjajo vidni stik vsaj z eno živaljo 

• Če vidnega stika ne morejo vzpostaviti – 
vznemirjenje(glasno blejajnje in panično iskanje 
tropa) 

• Osamitev živali težavna – pri delu z ovcami skrbimo 
da se živali vidijo 

• Vidijo skoraj okrog sebe – širok vidni kot 







• Koze so radovedne živali, uživajo v družbi človeka, še 
zlasti mlečni tip, izjema so samci 

 

 

 

 

 

• So temperamentnejše od ovc-večja skrb pri reji 

• Ovce in koze – dobra sposobnost adaptacije-naselile 
širom sveta-prilagoditev na okolje 

• Dobra sposobnost aklimatizacije-selitev iz doline na 
planine-intenzivnejše dihanje po nekaj dneh umiri-
povečano število rdečih krvničk 

 

 



Vedenjski vzorci drobnice in tehnologija 
reje 

• Drobnica običajno v prosti reji  

• Reja na globok nastilj – zmanjšanje izgub amonijaka 

• V rejo vključevati tudi izpuste (v zimskem obdobju) 

• Zadostna osvetlitev in zračenje hlevov-enostavne 
lesene gradnje 

• Poletna paša del tehnologije reje 

• Reja v stabilni čredi-minimalni premiki živali  

 



Kokoši-osnovne vedenjske značilnosti 

• Kokoši so vsejede 
• V naravi kot tudi v rejah – življenje v jatah 
• Krme med hranjenjem ne drobijo (razvitje golše –

divji predniki (poberi in umakni) 
• Raje jedo celo zrno kot fino zmleto 
• Močno izražena potreba po brskanju-iskanje hrane 
• Nesnice potrebujejo okrog 250 ml vode na dan, sveža 

voda 
• Kokoši v naravi nesejo samo v času ko se dan 

podaljšuje, ko se prične krajšati prenehajo z 
nesenjem – PODALJŠEVANJE SVETLOBE 

• Več kot 11 ur svetlobe-vpliv na nesnost kokoši 
• Kločenje-redko, le pri avtohtonih pasmah, pri 

križancih ni prisotno 



Paša kokoši 

 
 



 

• Kokoši največ nesejo prvo leto, nato vsako leto manj 

• Izberejo rjava, črna ali siva gnezda, nameščena v 
temnejšem delu hleva 

• Počivajo najraje visoko nad tlemi – počivalne grede 

• Visoke temperature – stresno stanje živali, poslabšanje 
kakovosti jajčne lupine in tudi vsebine jajca 

• Zagotavljanje dobrega zraka v kurnicah tudi v hladnejšem 
delu leta 

• Dovolj krmilnega in napajalnega  prostora, počivalnega, 
gnezd, … 

• Peščene kopeli-odstranjevanje zajedalcev in nega perja 

 



 

Odsotnost čredinske paše za kokoši-poškodbe pašne 
površine 

Ureditev zavetij na pašniku (krmljenje, peščene kopeli) 



 

Kokoši nesnice-površine za zbiranje gnoja (pod krmilniki, 
napajalniki in pod počivalnimi gredami, vsaj 1/3 polna tla - 
nastlano s slamo, žagovino 



• Vpeljevanje pašne reje kokoši-premični kokošnjaki ali 
kokošnjaki s čredinsko pašo 

• Zagotavljanje peščenih kopeli 

• Na pašniku zagotavljati zatočišča-večje gibanje kokoši 
v izpustu-varnost 

• Primerna notranja površina: 

- dovolj sedalnih gred 

- Kokoši nesnice - površina za zbiranje gnoja 

- Dovolj krmilnikov in napajalnikov 

- 1/3 polnih tal-brskališče 

- Svetli in zračni hlevi 

Vedenjski vzorci kokoši in tehnologija reje 



 

 

Pašna reja v premičnem kokošnjaku-predelava starega 

vozu na ekološki kmetiji Mlinar 



Vzreja jarkic 

• Oskrba z doma vzrejenimi jarkicami (domače pasme-naravno 
valjenje, linijski križanci-valjenje v inkubatorju) 

• Valjenje avtoseks pasem kokoši-ločevanje po spolu že prvi dan 
po izvalitvi-nižji stroški vzreje 

• Prvi dnevi po izvaljenju zelo pomembni za nadaljnjo vzrejo-
temperatura, krmljenje 

• Temeljita priprava prostora za vzrejo (čiščenje, …) 

• Zagotovitev suhega in čistega nastilja 

• Ustrezno ogrevanje pred vselitvijo (kokolja, infražarnica) in 
nato v času vzreje 

• Razporeditev napajalnikov in krmilnikov 



Avtoseks piščanci vir: Reja kokoši in piščancev, A. Holcman in sod. 



Vzreja jarkic 

• Osvetljevanje v skladu s programom za vzrejo jarkic 

• Vzdrževanje čistega in suhega nastilja, higiena 
vzrejnega prostora 

• Vzdrževanje temperature, zagotavljanje svežega zraka 

• Spremljanje obnašanja živali 

• Zagotavljanje izpusta 



Prašiči - osnovne vedenjske značilnosti 

• Prašiči so vsejede živali- pojedo lahko precejšnje količine suhe 
ali zelene voluminozne krme 

• Značilna požrešnost in nevoščljivost – spodbujanje drugih k 
žretju 

• Počivanje: 75-90% pujsek časa v povprečju pri odraslem pujsu 
85% časa 

• Posebno mesto za blatenje in uriniranje -uporabljajo za 
označevanje svojega teritorija 

• Komfortno obnašanje – valjanje na vlažnih tleh, mlakah, blatu 
v vročem okolju, očohavanje ob predmete, socialna nega 
kože, socialno ležanje (dotik med živalmi) – izražanje teh oblik 
obnašanja – DOBRO POČUTJE ŽIVALI 



Vir slike: internet 





• Svinje v zadnjem tednu brejosti naredijo gnezdo 

• Prvi teden po porodu – zelo močan instinkt obrambe 
gnezda – previdno ravnanje 

• Sesni red – boj pujskov za prve seske 

• Socialni vrstni red – premeščanje – boji –po dveh 
dneh hierarhija vzpostavljena 

• V manjših skupinah z dobro socialno hierarhijo – 
boljši prirasti – največ 10-12 živali v skupini (stabilna 
socialna hierarhija) 

• V poskusih ugotovili – manjši prirast in večjo 
konverzijo krme, pri večji gostoti naselitve 



Sesni red 
 



Vedenjski vzorci prašičev in tehnologija reje 

• Zagotovitev nastilja v času reje (igra, konfortno 
obnašanje, gradnja gnezda pri svinjah…) 

• Reja v stabilnih skupinah 

• Vključitev izpusta v rejo prašičev, blatne kopeli-
negovanje kože 

• Možnost pašne reje-čredinska paša, vzdrževanje 
najboljše kvalitete krme, enostavna zatočišča na 
pašniku 

• Svetli in zračni hlevi 

 



Izpust za prašiče 



Pašna reja 



Konji - osnovne vedenjske značilnosti 

• So čredne živali 

 

• Zelo dobro razvita vsa čutila 

 

• Potrebujejo veliko gibanja 





• Prosta reja živali v hlevih (običajno boksi) 

 

• Dovolj veliki prostori, svetli in zračni 

 

• Možnost uporabe vsakodnevnega izpusta 

 

• Paša čez sezono 

 

• Reja v čredi 

 

Vedenjski vzorci konjev in tehnologija reje 





Pomen uravnoteženega obroka pri 
oskrbi živali 

• 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  

 

 



Dobra oskrba krav-dobra reprodukcija, dobri 
rezultati reje 



Pomen uravnoteženega obroka pri 
oskrbi 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 

 



Kvalitetna voluminozna krma-
osnova za dobre rejske rezultate 



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 



Pitanje mladih goved 

• Pitanje doma vzrejenih telet 

• Ločena namestitev v boksu z izpustom ali pitanje na 
paši v drugem letu 

• Zagotovitev ustreznega prostora 

• Dober genetski potencial-dobri prirasti-pri naravnem 
pripuščanju uporaba licenciranih plemenjakov-
selekcijski napredek 

• Uporaba kombiniranih pasem ali mesnih pasem ter 
križancev 



Pitanje mladih goved 

• Pitanje na paši do klavne zrelosti 

• Pitanje v dveh fazah 

- prvo leto vzreja telet pri kravah 

- Drugo leto pitanje v ločenih boksih z izpustom (v 
notranjem delu hleva polovica polnih tal, ureditev 
izpusta) ali na paši 

- Ustrezna dimenzija površin v hlevu in izpustov glede 
na kategorijo živali  

- Pitanje telic, volov, bikov 

 



 



 



Vpliv spola na prirast   

 

     prirast        
• Biki    100 % 

• Voli    8-10 % manjši 

• Telice           15 % manjši 



Vpliv pasme 
pasma prireja klavnost zahtevana intenzivnost pitanja 

charolais ++ ++ ++ 

belgijsko plavo 
govedo 

+ ++ ++ 

svetlo lisasto + + + 

limuzin + ++ + 

aberdeen angus 0 + O 

galloway - 0 - 

++ =visoka + = nad povpre čna 

0 = podpov prečna - =nizka 



Pitanje na paši 

• Možnost pitanja volov, telic in bikcev 

• Lažje pitanje telic in volov-mirnejše živali 

• Telice počasneje rastejo-primernejše za pašo na manj 
kakovostnih površinah 

• Izkoriščanje krme pri telicah zelo podobno kot pri volih 

• Zagotavljanje dobre in kvalitetne paše-čredinska paša 

• Dopitanje v zimskem obdobju v hlevu 

• Nadzor parazitov  

• Spremljanje rezultatov reje 

• Doseganje optimalnih proizvodnih rezultatov, minimalno 
izločanje TPG: - pitanje govedi na paši-minimalen prirast 600 g 



Pitanje na paši 

• Krmljenje s travno silažo in senom-odlične kakovosti-
košena vsaj do začetka cvetenja 

• Ustrezni postopki siliranja – zmanjšanje prebavljivosti 
organske snovi-manjša konzumacija, pri bikih lahko 
tudi do 30% 

• Dobra silaža –pokrivanje 75-80 % hranilnih snovi  
(teža 400-600 kg – prirast 1000g) 

• Visoki prirasti pri bikih-dopolnjevanje z dokupljenimi 
krmili-energijsko bogata krmila-ekonomika 



Meso pašnih živali 

• Manj kalorij kot meso živali krmljenih s koruzo 

 

• Več vitaminov E, A, D in beta karotenov 

 

• Manj skupnih maščob 



Pitanje prašičev 
 

• Poznavanje potreb živali in kvalitete krme 

• Ocena hranilne vrednosti posamezne krme-preglednice v 
literaturi ali kemična analiza 

• Majhen volumen prebavil-krma z visoko hranilno 
vrednostjo-velika koncentracija hranilnih snovi npr. močna 
krma (žita) 

• Domača krmila, žita, okopavine, voluminozna krma-
dodajanje mineralno vitaminskih mešanic 

• Primerna piprava doma pridelane krme-mletje žit, 
krmljenje celega zrnja-potratno 



Pitanje prašičev 
 

• V obrok prašičev vključena zelena krma-mlada trava ali 
detelje-veliko surovih beljakovin, lahko v obliki paše 

• Omejena pridelava žit, in ostalih poljščin-krmna pesa, 
krompir, …-dokup žit 

• V obrok vključujemo parjen krompir-boljše izkoriščanje 

• H krompirju dodajamo krmno mešanico 

• Primer pitanja s krompirjem:-120 dni pitanja, 25-105 kg 
žive teže, porabljeno 560 kg krompirja in 120 kg 
dopolnilne krmne mešanice-prirast 660 g /dan  

• Voluminozno krmo boljše izkoriščajo lokalne pasme kot 
sodobne pasme prašičev 





Zdravstveno varstvo živali na 
ekološki kmetiji-preventiva 

• Preventivna uporaba kemično sintetiziranih 
alopatskih veterinarskih zdravil in antibiotikov-
prepovedana 

• Zgradbe, ograde, oprema in pripomočki ustrezno 
očiščeni in razkuženi  

• Perutnina-turnusna reja, pred novo vselitvijo opremo 
očistiti in razkužiti 

• Čiščenje in razkuževanje opreme - sredstva iz priloge 
VII (kalijevo, natrijevo milo, kavstična soda…) 

 



Čiščenje in razkuževanje 

• Če ni možno razkužiti celotnega hleva – razkužimo 
vsak prazen prostor, boks, … 

• Preprečimo prisotnost kužnih klic – usodne 
predvsem za mlade živali v neugodnih razmerah 

• Prostore in predmete, ki jih želimo razkužiti-temeljito 
očistiti (ostanke gnoja, perja, druge umazanije) 

•  razkuževanje umazanih predmetov – manj uspešno – 
umazanija ščiti kužne klice 



• Umazanijo odstranimo s krtačenjem, strganjem, in pranjem 
(voda pod pritiskom) 

• Najčinkovitejše je čiščenje z vročo vodo pod pritiskom  

• Ožiganje okuženih površin – zanesljivo in hitro uničenje 
najbolj odpornih povzročiteljev kužnih bolezni (jajčeca 
zajedavcev, trosi vraničnega prisada, …) 

• Vlažna toplota – uničenje mikrobov v krajšem času kot pri suhi 
toploti  

• Predmete lahko prekuhavamo, obleko prelikamo preko mokre 
cunje, hleve peremo z vročo vodo, ali vročimi razkužili 

 



Zdravstveno varstvo živali na 
ekološki kmetiji- zdravljenje 

• Obolenje kljub preventivi-takojšnje zdravljenje, po potrebi osamitev 
živali 

• Homeopatski izdelki imajo prednost pred kemično sintetiziranimi-
pogoj terapevtski učinek 

• Uporaba kemično sintetizirani veterinarskih zdravil na odgovornost 
veterinarja 

• 3 kratno zdravljenje s takšnimi zdravili v 12 mesecih- produkti od 
živali niso deklarirani kot EK, žival v preusmeritvi (izjema zatiranje 
zajedalcev, cepljenja, …) 

• Podvojitev karence pred prodajo ekoloških proizvodov, ni karence - 
minimalno 48 ur 

 



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 

 



Izcedek iz izpusta speljan v gnojno 
jamo 



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) 



 c) Novosti v tehnologiji rastlinske pridelave 
(posebej za poljedelstvo, 
zelenjadarstvo/zeliščarstvo, sadjarstvo, 
oljkarstvo, vinogradništvo) s prilagoditvijo na 
podnebne spremembe. 



MANJ RAZŠIRJENE POLJŠČINE 

 

• Botanično sodi v družino 
Poligonaceae -  dresnovke, 
zato se dobro vključuje v  
kolobar v katerem prevladujejo 
žita 

• V Sloveniji jo pridelujemo kot 
glavni in strniščni posevek 
(prašna ajda, strniščna ajda) 

• Pridelki so zelo odvisni od 
načina setve in rodovitnosti tal 

navadna ajda – Fagopyrum seculentum Moench 
 



Setev ajde kot glavnega posevka 

• Po 15. maju, saj je občutljiva na 
nizke spomladanske temperature 

• Globina setve od 3-6 cm 

• Količina semena 60-90 kg/ha, 
oziroma 250-300 kalivih semen 
(oreškov) 

• Po podatkih iz literature večje 
gostote setve dajejo višje 
pridelke, vendar je takrat 
vprašljiv strošek semena in 
nevarnost za poleganje ajde 
(zaloge dušika v tleh) 

Vir: Nekatere zapostavljene in/ali nove poljščine F. Bavec 



Oskrba s hranili  

• Pri nas se pretežno seje ajda kot strniščni posevek, ki 
je posejan, da izkoristi še preostala hranila v tleh 

• Veliko krat se gnoji samo z gnojevko, temu primerni 
so tudi pridelki 
 

• Za pridelek 1500 kg/ha zrnja(oreškov) in 2500 kg/ha slame 
odvzem : 45,5 kg/ha P2O5, 115 kg/ha K2O in 39 kg/ha CaO 

• Od tega odvzem z oreški : 27 kg/ha N, 20 kg/ha, P2O5, 15 
kg/ha K2O in 1,5 kg/ha CaO 

 
Pri preveliki količini N – tudi iz organske snovi – poleganje posevka! 

Vir: Nekatere zapostavljene in/ali nove poljščine F. Bavec 



Oskrba posevka 

• Preprečevanje 
zaskorjenosti in 
prezračevanje tal, česala 
od faze 2-3 listov 

• Prisotnost čebel v času 
opraševanja 

• Širši kolobar –
preprečevanje bolezni 
(črna noga) 

 Ajda kot plevel v oljnih bučah 



Sončnice – Helianthus annuus L. 

• Botanično spada v družino 
Asteraceae  

• finančno zanimiva le pod 
pogojem stiskanja in 
prodaje lastnega olja in 
oljnih pogač 

• Pred skladiščenjem 
potrebno sušenje - kot za 
druge oljnice (8 % vlage) 

 



Primerne rastne razmere in kolobar 
pri gojenju sončnic 

 

• globoka, rodovitna in rahla tla s pH 6-8 
• izogniti se je treba setvi na peščenih tleh in na zakisanih 

ilovnato-kislih tleh 
• za vznik je primerno, da so tla do globine 10 cm ogreta na vsaj 

8 0C  
• čas setve od sredine aprila, do sredine maja (rastna doba 

sončnic je 70-150 dni 
• največ vode potrebuje v času vznika in v času oblikovanja glav 
• v kolobarju jo sejemo vsako 6-7 leto 
• ugodni predposevki: strna žita, krompir, stročnice grah in bob 
• neugodni predposevki: trave in TDM,  

Vir: Pozabljene poljščine D. Kocjan Ačko in Nekatere zapostavljene in/ali nove poljščine F. Bavec 



Setev sončnic 

 
• količina semena za setev 5-10 

kg/ha (potreben sklop 50.000 
do 70.000 rastlin/ha 

• s koruzno sejalnico, 
medvrstna razdalja 0,7 m, 
razdalja v vrsti 19 cm za sklop 
70.000 rastlin/ha in 26 cm za 
sklop 50.000 rastlin 
(upoštevano je 10 % več 
posejanih semen zaradi 
različnih razlogov za slabšo 
kalitev) 

 
Vir: Pozabljene poljščine D. Kocjan Ačko in Nekatere zapostavljene in/ali nove poljščine F. Bavec 



Konoplja – Canabis sativa L. 

• Za rast potrebuje globoka, zračna, srednje težka tla 
 

• Slabo uspeva v težkih, hladnih, glinastih tleh kot tudi 
na plitvih, peščenih in kislih tleh, ki ji ne ustrezajo 
 

• Seme kali pri 10C, optimalna temperatura za kalitev 
200C 
 

• Mlade rastline prenesejo temperature pod 00C, 
vendar takrat zaostanejo v rasti 
 

• Optimalna temperatura za rast je 18-200C, potrebna 
vsota temperatur za vlakna 1800 do 20000C, za seme 
pa 2200 do 30000C, rastna doba 90 do 120 dni 

Vir: Pozabljene poljščine D. Kocjan Ačko in Nekatere zapostavljene in/ali nove poljščine F. Bavec 



Pridelava KONOPLJE 

• največ vlage potrebuje v obdobju cvetenja do začetka 
zorenja 

• Če ni padavin v občutljivem obdobju je zaželjeno 
namakanje 

• Manj občutljiva na sušo kot lan 
• V sušnih območjih in na lažjih tleh se je boljše odločiti za 

pridelavo semena 
• V kolobarju uspeva za vsemi poljščinami, je dober 

predposevek vsem poljščinam, včasih so pri nas za 
konopljo sejali lan 

• Primerni predposevki so okopavine, zrnate stročnice, 
večletne krmne metuljnice in žita 

 
Vir: Pozabljene poljščine D. Kocjan Ačko in Nekatere zapostavljene in/ali nove poljščine F. Bavec 



Setev konoplje 

 
• Setev opravimo s sejalnico za koruzo čim prej v aprilu. 
 - pri setvi za seme (medvrstna razdalja 50-70 cm, v vrsti pa 20-

30 cm),  
 - oz. z žitno sejalnico pri pridelavi za vlakna (medvrstna 

razdalja 10-15 cm, v vrsti pa na 5 do 10 cm), globina 3-4 cm 
• Količina semena odvisna od debeline semena  
 - za seme 25 do 50 kg/ha,  
 - konoplja za vlakna 10-15 kg/ha pri gostoti 200 do 300 rastlin 

na m2  

• Priporočene potrebe po hranilih: 100 kg N/ha, 80 kgP2O5/ha in 
140 kg K2O/ha 

Vir: Pozabljene poljščine D. Kocjan Ačko in Nekatere zapostavljene in/ali nove poljščine F. Bavec 



Spravilo konoplje  

• v času žetve imajo stebla 50-
60 % vlažnost, potrebno jih 
je dosušiti na 17 do 18 % 
vlažnost 

• Aprila posejani posevki 
godni za žetev avgusta, 
majske in junijske setve pa 
septembra, zaradi krajšanja 
dolžine dneva je ista sorta 
pri poznejši setvi nižja 

• Povprečni pridelek suhih 
stebel je 5-10 t/ha 

• Pridelek suhega semena z 7-
8 % vlage je 1-3 t/ha 

Vir: Pozabljene poljščine D. Kocjan Ačko in Nekatere zapostavljene in/ali nove poljščine F. Bavec 



Žetev 
konoplje 

Vir fotografije: https://hr.wikipedia.org/ 30. 9. 2016 

Vir fotografije: 

http://www.delo.si/novice/slovenija/konoplja-za-

renesanso-posavskega-kmetijstva.html 

30.9.2016 

https://hr.wikipedia.org/
http://www.delo.si/novice/slovenija/konoplja-za-renesanso-posavskega-kmetijstva.html
http://www.delo.si/novice/slovenija/konoplja-za-renesanso-posavskega-kmetijstva.html
http://www.delo.si/novice/slovenija/konoplja-za-renesanso-posavskega-kmetijstva.html
http://www.delo.si/novice/slovenija/konoplja-za-renesanso-posavskega-kmetijstva.html
http://www.delo.si/novice/slovenija/konoplja-za-renesanso-posavskega-kmetijstva.html
http://www.delo.si/novice/slovenija/konoplja-za-renesanso-posavskega-kmetijstva.html
http://www.delo.si/novice/slovenija/konoplja-za-renesanso-posavskega-kmetijstva.html
http://www.delo.si/novice/slovenija/konoplja-za-renesanso-posavskega-kmetijstva.html
http://www.delo.si/novice/slovenija/konoplja-za-renesanso-posavskega-kmetijstva.html


Navadni riček – Camelina sativa (L.) Crantz 

 

• Predvsem razširjen na 
Koroškem za pridelavo olja 

• Spada v družino 
Brassicaceae 

 

Vir fotografij: 

http://www.primorske.si/plus/sobota/rickovo

-ali-totrovo-olje 30.9.2016 

Vir fotografije: 

http://aquaculturenorthamerica.com/research/Is

CamelinaapotentialsourceofOmega-

3lipids%3F/ 30.9.2016 

http://www.primorske.si/plus/sobota/rickovo-ali-totrovo-olje
http://www.primorske.si/plus/sobota/rickovo-ali-totrovo-olje
http://www.primorske.si/plus/sobota/rickovo-ali-totrovo-olje
http://www.primorske.si/plus/sobota/rickovo-ali-totrovo-olje
http://www.primorske.si/plus/sobota/rickovo-ali-totrovo-olje
http://www.primorske.si/plus/sobota/rickovo-ali-totrovo-olje
http://www.primorske.si/plus/sobota/rickovo-ali-totrovo-olje
http://aquaculturenorthamerica.com/research/IsCamelinaapotentialsourceofOmega-3lipids?/
http://aquaculturenorthamerica.com/research/IsCamelinaapotentialsourceofOmega-3lipids?/
http://aquaculturenorthamerica.com/research/IsCamelinaapotentialsourceofOmega-3lipids?/
http://aquaculturenorthamerica.com/research/IsCamelinaapotentialsourceofOmega-3lipids?/


Pridelovalne razmere 

• Rastna doba je od 90 do 100 dni 

• Ni zahteven glede tal in klimatskih razmer 

• Običajno ga sejemo za žiti ali okopavinami 

• Setev v marcu ali najkasneje začetek aprila 

• Sejemo 6 do 10 kg semena/ha 

• Spravilo: preden se luščki prezajo (od sredine do 
konca julija) 

• Običajni pridelek 800 – 1200 kg/ha 

Vir: Nekatere zapostavljene in/ali nove poljščine F. Bavec 



Navadni lan – Linum usitatissimum L. 

• Spada v družino lanovk – Linaceae 

• Pridelava: za predivo ali olje 

• Kolobar je obvezen – 5 do 6 letni premor (težava so 
koreninske bolezni) 

 



Pridelava lanu 

• Setev: 

 - za predivo od 20. marca  do 10. aprila (100 – 160 kg 
semena/ha) 

 - za seme in olje od 10. do 20. septembra (70 – 80 kg 
semena/ha) 

• Tla: dobro odcedna, pH med 5 in 7 

• spravilo: 

 - za predivo: rumena zrelost, od 1. do 10. julija (do 12 t 
stebel/ha oz. do 4 t vlaken/ha; v semenu do 35% olja)  

 - za seme in olje: polna zrelost, od 10. 7. do 10 8.; (od 1,5 do 4 t 
semena/ha (do 50 % olja v semenu) 

Vir: Pozabljene poljščine D. Kocjan Ačko in Nekatere zapostavljene in/ali nove poljščine F. Bavec 



“Kamut” - pšenica horasan 
Triticum turgidum 

• je starodavno žito, ki izvira iz 
bližnjega vzhoda (azijske) 
 

• spada v skupino mehkih 
pšenic   
 

• Rok setve: med 15. in 30. 
oktobrom (kot pira)  
 

• kamut se v prehrani 
uporablja enako kot pšenica 

• “kamut “je registrirana 
blagovna znamka 

 
Vir fotografije: https://www.gipsa.usda.gov/fgis/commgallery/gr_khorasan.aspx  30. 9. 2016 

https://www.gipsa.usda.gov/fgis/commgallery/gr_khorasan.aspx 30.9


Primeri dobrih praks 

Učni poligon v zaselku Dole v občini Poljčane  
• Na 1,5 ha, vodja prof. dr. 

Ane Vovk Korže  

• Glavni poudarek učnega 
poligona je na 
permakulturnih ureditvah  

• predstavitev: namen in 
izdelava gomilaste in visoke 
grede.  

Gomilasta greda 



Visoke grede 

• Glavna zakonitost - sestava:    

 1. spodnjo – dihalno plast 
(običajno iz hlodov, vej)  

 2. nato sledi zadrževalna plast, ki 
je lahko iz različnih materialov 
(stare cunje oblikovane v žogo, 
ovčja volna, časopisni papir, 
karton)  

 3. na koncu rodovitna zemlja.  

Zlato pravilo dvignjenih gred je, da v 
njih nikoli ne damo slame, saj 
odvaja vodo. 

Greda za 365 dni 

visoka greda 



 Zemljanka  

• v zemljanki shranjujejo 
pridelke 

• Za gradnjo je zelo 
pomemben vhod, ki naj bo 
obrnjen na severovzhod, s 
tem preprečimo vdor 
toplega zraka.  

• V zemljanki je povprečna 
letna temperatura 15oC.  



Ekološka kmetijo Rečnik-Pekošak 

• Orehov nasad, približno 
1,5 ha (sorte Elite, 
Franquette, G-139, 
Parisienne, …)  

• Na kmetiji imajo lepo 
urejen degustacijski 
prostor v stilu 
domačega oreha.  



Izdelujejo raznovrstne izdelke in unikatna 
ekskluzivna darila v ovojnini znanih osebnosti in 
zgodovine okolice kmetije. (tudi za poslovna in 
protokolarna darila) 
 



Prilagajanje vinske trte na podnebne 
spremembe  

(tehnologija množične EKO pridelave) 
 

• usklajena z uredbo EU o ekološki pridelavi 

• pridelava brez FFS in lahko topnih mineralnih 
gnojil 

• pridelava ki gradi na poštenem odnosu, do 
vseh vključenih deležnikov s ciljem 
zagotavljanje standardov  humanega 
ekonomizma  

 



 

Vsakoletno pridelana količina zdravega 

in kakovostnega   grozdja - CILJ 

tehnologije EKO pridelave! 



 

Tehnologija množične temeljne, 
ekonomične EKO pridelave 

 
• preverljiva, dokazljiva in ponovljiva  

• preprosto uporabna in vsako leto pridelovalno učinkovita  

• zagotavlja količinsko in ekonomsko vsaj znosno do zelo 
uspešno EKO pridelavo - tudi v najbolj neugodnih 
pridelovalnih letih 

• vključuje sodobne znanstvene raziskave in standarde 
tehnološko tehničnih rešitev  

• EKO pridelava na velikih površinah z uporabo celotne 
palete  sodobnih strojev  tudi obiralnimi (tehnika in 
tehnologija)  

 



Tehnološki  standardi za EKO 
pridelavo 

Naprava EKO vinograda: 
 

• izbor najboljših J-JV-JZ leg ,>280 m n.v. 

• uporaba obstoječega načina priprave tal 
(planiranje, rigolanje, založno gnojenje, 
drenažiranje, veliki zemeljski premiki in strojno 
sajenje), kjer to zahtevajo naravne danosti 

  



EKO pridelava: 

izjemne lege in živa vinogradniška tla 



 

EKO vinograd: 
Urejen in vedno 

negovan 



• Uvajanje EKO načina priprave tal z minimalno 
obdelavo in ročnim sajenjem (nižji stroški-50%),  
obnove na prejšnjih že urejenih vinogradih, brez 
večjih posegov, brez običajnega založnega gnojenja 
(izjema je dodajanje snovi za izboljšanje zračnosti, 
mineralne usklajenosti in mikrobiološke aktivacije 
tal), obdelava na ozkem območju sajenja novih trt, 
v preostalem delu zgolj globinsko zračenje 

• Trsne sadike v EKO vinogradu naj bodo dolge vsaj 
48 cm in več, priporočljivo je ročno sajenje 



 

 Zaradi povečanja odpornosti na klimatske 
spremembe se pri obnovi EKO vinograda priporoča  
lastna vzgoja trt s cepljenjem na stalnem mestu 

 

Življenjski prostor in gostota sajenja v EKO vinogradu: 

 v ročno oskrbovanih vinogradih od 1-2m²(5000-
10000 trt) 

 v strojno oskrbovanih vinogradih od 2,5-4,5m²  

 v vertikalnih vinogradih 1-1,3m x 2,5-3m 

 na terasnih vinogradih od 2000- 3300 trt/ha 



 sonce v trti 

 

Izhodišče za EKO: 
sonce v trti 



• Do polne rodnosti trte v EKO vinogradu je vedno v 
ospredju trta in njen razvoj 

• Pridelek grozdja v EKO pridelavi naj bo vedno zgolj 
posledica celostnega delovanja vinogradnika in 
pridelovalnega letnika in nikoli izključni cilj dela!! 

• Obremenitev trte naj bo v skladu z rastno močjo trte, 
zahtevami sorte, rastišča, vzgojne oblike, 
pridelovalnih ciljev in naj nikoli ne preseže več kot 8 
rodnih očes/m² življenjskega prostora. Razmerje 
letnega prirasta lesa trte z pridelkom naj bo 1:5 
(Ravaz indeks) in manj kot 1 kg enoletnega lesa /t.m 
v vrstnem prostoru  



Izhodišče za 
EKO: zračnost in 

osvetljenost 



 

• Razporeditev rodnega lesa naj bo enakomerno 
razporejena, brez prepletanja in prekrivanja dolgega 
rodnega lesa (sistem zračne žive meje) 
 

• Gostota rodnih mladik naj bo 10 cm in več (10 in 
manj mladik/t.m. med trtami v vrsti) 
 

• odstranjevanje listja: pred cvetenjem (do 2 prva 
lističa) preprečitev bolezni in izboljšanje zaščite,po 
končanem cvetenju (do 10 dni) delna do popolna 
defoliacija ob grozdičih  
 



• V času mehčanja delno razlistanje 

• V času pred trgatvijo popolna defoliacija ob 
grozdju 

• Alternativa odstranjevanju listja je v EKO pridelavi 
dosledno odstranjevanje vseh zalistnikov  do višine 
bodočih šparonov v naslednjem letu (ohranitev 
aromatskega potenciala sorte) 

• Prikrajševanje v EKO vinogradu je opravičljivo 
samo v obliki enkratnega vršičkanja, ko grozdje zori 
in so mladike že delno dozorele. 



 

• predolge poganjke v letnem času povezujemo v 
snop nad zadnjo žico in ob vršičkanju to 
odstranimo (zaviranje razvoja mladega listja-manj 
bolezni, bolj vitalna trta in boljša kakovost grozdja) 
 

• v EKO pridelavi želimo, da ima  trta zmerno veliko 
število srednje starega listja, saj  za optimalno 
asimilacijo zadostuje zgolj tretjina listne mase 
 

• uspeh listne stene: površina od 4-6m²/trto, 
osvetljenost do največ 1,5 listnega venca, zračnost 
do 40% listnih oken 



Zaščita trte v EKO pridelavi 

• Sredstva za varstvo rastlin in sredstva za krepitev 
rastlin ki so vključena v zakonodajo EU 

• Sredstva za varstvo so odločilna za pridelavo grozdja 
v poletnem času  

• Sredstva za varstvo so enakovredna z ostalimi 
preventivnimi dejavniki  

• Sredstva za varstvo so dopolnilo in nikoli izključno 
vodilo EKO vinogradniške pridelave 

 

 

 



     Ukrepi za zmanjšanje okužb  v  
EKO vinogradu  

Ob ugodnih pogojih  vsak člen enakovredno vpliva na 
prerazmnožitev bolezni ! 

ampelo-
tehnika

gojitvena 
oblika

zatiranje
grozdnega

sukača

oskrba tal

sorta

Uspešno 
varstvo 

pred oidijem

in peronosporo



Izhodišče za eko pridelavo 

Izhodišče za EKO 
pridelavo: 

okna v listni steni 



Trgatev v EKO vinogradu 

• Meritve parametrov zrelosti in kakovosti 

 

• Dosledno ločevanje kakovosti 

 

• Selektivna trgatev in dosledna odbira 

 

• Večkratno trganje grozdja izenačenih kakovosti 

 



Brez ugotavljanja in meritev kakovosti v 
EKO vinogradništvu enostavno več ne gre!  

priveski 

Drugi grozd 

Tretji grozd 

špici 



EKO trgatev - ločevanje gnilega od zdravega grozdja 



Trgatev  v EKO vinogradu 
 



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  

 
 



 
 

 

 

 

 

 

Biotska 

raznolikost 
predatorji, ptiči, .. 

Izbira sadnih  

vrst, sort 

agrotehnika 
rez 

gnojenje 

nega tal  

Izbira lege 

manj škropljenj 

manj onesnaženja 

manjši stroški 

več zdravja 



 
 

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! 



OKOPAVANJE  

spomladi, čimprej -

prezračiti tla, pospešek 

mineralizaciji, več dušika 

na razpolago drevesom 
 



Valjanje namesto mulčenja 
manj energije, boljše za trajni humus 

  



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 



Naseljevanje koristne entomofavne 

 
Entomopatogene ogorčice -različni soji za 

različne škodljivce za zatiranje zavijačev, 

rilčkarjev, steklokrilke…  (Nematop COOL, 

Nemaplus, Nemapom) 

 

Pomembna vlaga in temperatura! 



Bio insekticidi 
 

- Naturalis –uši, muhe, strune, resarji, bolšice, lešnikar.. 
 

- Lepinox plus, Madex Max– gosenice, zavijači, molji 
 

-  Laser –resarji, muhe, plodova vinska mušica 
 

- Raptol koncentrat – jablanov cvetožer 
 

- NeemAzal –mokaste, zelene uši, gosenice sovk in 

pedicev 
-   

- Quassia amara –jabolčna grizlica 
 

- Campo BIO – polži 
 

 

-  GF 120 – proti muham – vaba 

 

 

 



Kontrola kakovosti 

nanosa FFS 



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 



ZNAČILNOSTI PRIDELAVE 2007 

Alenka Caf, KGZS – Zavod Ljubljana 

Andreja Brence, KGZS – Zavod Novo mesto 

Šentjanž, 13. marec 2008 

• Največ ekoloških nasadov jablan 

 

•v  Sloveniji  le 3 % EKO pridelave jabolk v  

    plantažnih sadovnjakih  

 

•   zakaj samo toliko? Ali je ekološka pridelava jabolk 

     tržna niša?    
 



 

Za dobre rezultate potrebujemo veliko znanja in 

doslednosti pri vseh ukrepih 

 

NASAD V RODNOSTI – pravočasna izvedba vseh tehnoloških opravil! 

-ZIMSKA REZ (zgodnejša – od odpadanja listja, poznejša – do začetka 

cvetenja) čas odvisen od bujnosti in cvetnega nastavka 

-OKOPAVANJE spomladi, čim se da (prezračiti tla, pospešek 

mineralizaciji) 

-DOGNOJEVANJE Z DUŠIKOM (pred okopavanjem, različni substrati) 

-VARSTVO RASTLIN –spremljati stanje v nasadu, prognozo, 

tehnološka navodila na straneh KGZS Zavod NM in LJ, redna srečanja 

eko-pridelovalcev… PRAVOČASNO!!! 

GLAVNI PROBLEMI pri varstvu eko-jablan: cvetožer, bukov rilčkar, 

sajavost, mušja pegavost, listna pegavost, jabolčni in ostali zavijači, 

skladiščne bolezni 



-REDČENJE CVETOV/PLODOV: z rezjo (pri intenzivnem cvetenju), 

ŽAB, Darwin, ročno) 

-MULČENJE (mlada/stara trava, pogostost, izmenično) 

-ROK OBIRANJA (namen, način prodaje) 

-POSPRAVLJANJE MREŽE (takoj po obiranju! Voluhar, sneg) 

-REZ PO OBIRANJU (nekaj vej z vrha, kjer so prebujna drevesa) 

-JESENSKO GNOJENJE Z ORGANSKIMI GNOJILI (ko je listje še na 

drevju) 

-ČIŠČENJE NASADA (odstranjevanje mumij, obolelih delov ven iz 

nasada) 

-OKOPAVANJE (osipanje z okopalnikom) 

-PREGANJANJE VOLUHARJA in divjadi 



Oljka 
druga najpomembnejša (214 ha ekoloških oljčnikov) 

Večina leg v Sloveniji omogoča ekološko pridelavo oljk.  

Imamo znanje, da dosegamo vrhunsko kakovost. 

Omejitveni faktorji za ekološko pridelavo: 

- lege z več vlage (problem bolezni pavje oko za občutljive sorte) 

- najpomembnejša škodljivka - oljčna muha, potrebno usklajeno 

ukrepanje z zastrupljeno vabo na večji površini 



TRAVNIŠKI 

 SADOVNJAKI 



TRAVNIŠKI SADOVNJAKI 

Za kakovostne plodove moramo izvajati vsaj minimalno tehnologijo: 

- Gnojenje na podlagi rezultatov analize tal 

- Zimska rez (redčenje krošnje, zmanjšanje cvetnega nastavka 

- Korekcijska rez kadar izvajamo intenzivno oživitveno rez 

- Redčenje plodičev (kjer je sadje namenjeno za svežo porabo) 

- Poletna osvetlitvena rez 

- Določanje optimalnega roka obiranja plodov, glede na namen uporabe 

- Jesensko dognojevanje z dušikom v obliki organskih gnojil (glede na 

količino pridelka v letošnjem letu) 

- Rez po obiranju (zelo bujna drevesa) 

- Čiščenje nasada (odstranjevanje obolelih delov rastlin, mumij…) 

- REDNA KOŠNJA ALI MULČENJE 



Sadjarstvo je pestro in zahteva 

veliko znanja 



Hvala za pozornost 

Smo del narave in živimo v njej in od nje. 



 

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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