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Zakaj je treba tla varovati? 

• Tla so osnova za pridelavo hrane in krme  

 V kmetijski pridelavi je treba povečati, oz. vsaj ohranjati kakovost in 
rodovitnost tal.  

 Prizadevati si moramo za primerno vsebnost humusa v tleh, varovati tla 
pred erozijo, zbijanjem, izgubo hranil, zakisanjem,… 

Tla so najkompleksnejši sistem na Zemlji, dobavljajo 98 % vse hrane, varujejo in filtrirajo pitno vodo in formirajo 
habitate. Tla so naravni vir in osnova kmetijske pridelave. Kmetijska zemljišča so najkakovostnejša tla. Procesi, ki 
zmanjšujejo ali uničujejo tla, uničujejo tudi možnosti za življenje na kopnem. 
Glavne grožnje tlom v Evropi so: erozija, zakisanje, izguba organske snovi  in pozidava.  

 »Narod, katerega tla bodo uničena, bo tudi sam uničen.«  
Franklin D. Roosevelt, ameriški predsednik (od 1933 do 1945)  



Zakaj moramo vodo varovati? 
• Voda je naravna dobrina, ki je pogoj za življenje na zemlji. 
 Onesnaženje površinskih voda in podzemne vode škodljivo za: ljudi, ribe in 

druge vodne organizme, prostoživeče organizme ob vodah 

 Podzemna voda je vir pitne vode za večino prebivalcev Slovenije.  
 Cilji: doseči dobro stanje podzemnih in površinskih voda. 
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POVRŠINSKE VODE 



Obremenitve površinskih in podzemne 
vode iz kmetijstva  

 Onesnaženje površinskih voda s hranili  (N, P):  
• izpiranje hranil , zanašanje ob gnojenju, neposredni                  površinski odtok - 

posledica evtrofikacija 
 

 Onesnaženje površinskih voda s FFS - zanos (drift),… 

 

 Onesnaženje podzemnih voda z N iz organskih in                             mineralnih 
gnojil 

• Nevarnost onesnaženja je večja na “kmetijsko intenzivnih območjih”,  območjih  
z manj padavin , plitvih vodonosnikih.    

o Mejna vrednost za nitrat je 50 mg na l vode. 

Ključni razlog za slabo kemijsko stanje podzemnih voda je preseganje nitrata, 
občasno tudi FFS. 

 

  

 

 

 



Standardi kakovosti podzemne vode za 
pesticide 

Parametri Enota Standard kakovosti 

(mejna vrednost) 

Posamezni pesticidi in 

njihovi relevantni 

razgradni produkti 

μg/l 0,1 

Vsota vseh izmerjenih 

pesticidov in njihovih 

razgradnih produktov 

μg/l 0,5 

Najbolj občutljiva za izpiranje fitifarmacevtskih sredstev  so 
območja, kjer so tla plitka, revna z organsko snovjo, tla z majhno 
sposobnostjo zadrževanja vode. 

 



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 



Varovanje voda in tal v okviru ukrepa 
KOPOP  

 Po ocenah bo največji učinek na izboljšanje kemijskega stanja 
površinskih in podzemnih voda predstavljalo izvajanje zahtev, 
ki se nanašajo na pokritost tal njivskih površin ter kratkotrajne 
prezimne in neprezimne dosevke. 

 

 Ukrepi vezani na pokritost tal vplivajo tudi na izboljšanje 
rodovitnosti tal. 



Petletni kolobar POZ_KOL 
 

• Pravilno načrtovan (rastišču prilagojen) in pestrejši kolobar vpliva na:  
 

 zmanjšanje populacij škodljivih organizmov in  zato na manjšo  porabo 
fitofarmacevtskih sredstev (FFS)  
 

 izboljšanje strukture in rodovitnosti tal 
 
 preprečevanje erozije  
 
 boljši izkoristek hranil 

 
 varovanje voda  
 
 

Povečana pestrost v 
kolobarju ima s stališča 
zmanjševanja ostankov 
herbicidov v tleh skoraj 
vedno ugodne učinke 



Ozelenitev njivskih površin POZ_ZEL, 
VOD_ZEL 

Pozitivni učinki na vode in tla: 
 
 Preprečevanje erozije  tal (poleg talnih delcev tudi preprečevanje zanosa 

odplavljanja oz. površinskega odtekanja hranil in FFS) 
 

 Preprečevanje izpiranja FFS in hranil v podtalje  (črpanje in vezava mineralnega N v 
organsko snov)  
 

 Povečevanje mikrobiološke aktivnosti tal in hitrejša razgradnja ostankov FFS 
 

 Varovanje tal pred škodljivimi vplivi vremena (zaskorjenost, izguba vlage,…)  
 

 Zmanjševanje zapleveljenosti  
 

 Izboljšanje rodovitnosti in strukture tal  
 

 
 Z ozelenitvijo površin preko jesenskih in zimskih mesecev zmanjšujemo tveganje za 

onesnaženje  s hranili in FFS na ranljivih območjih  



Za ozelenitev njivskih površin  

• Izbiramo rastišču in kolobarju primerne vrste (križnic ne vključujemo npr. 
za oljno ogrščico ali kapusnicami, trav za žiti,…). 

 

• Obdelavo in setev opravimo čim prej po žetvi glavnega posevka, tako 
zmanjšamo izgube kapilarne vode iz tal, omogočimo rastlinam s 
počasnejšim razvojem, da se do jeseni dovolj razvijejo in pokrijejo rastni 
prostor. 

 

• Za vrtnine, križnice, stročnice, detelje, trave in DTM je priporočljiva 
zgodnejša setev.  

 

• Po spravilu poznih hibridov koruze, podoravanju rastlin za podor ali 
obdelavi tal pod neprezimnimi medonosnimi posevki, je možna le še setev 
ozimne pšenice in rži.  

http://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/25-tehnoloska-navodila-za-

izvajanje-operacije-poljedelstvo-in-zelenjadarstvo-datum-24-6-2015/file  



Primer dobre prakse ozelenitve 

Dobro ozelenjena njiva z ržjo, belo deteljo in DTM 



Primer slabe prakse ozelenitve 

Pri pozni setvi ali  v sušnih razmerah  izvedena ozelenitev ne 
opravlja svoje funkcije, Robert Leskovšek KIS 



Setev rastlin za podor (zeleno gnojenje) POZ_POD, 
VOD_POD in neprezimni medonosni posevki  

POZ_NEP, VOD_NEP 
Pozitivni učinki na vode in tla: 
 
 Obogatitev tal z organsko snovjo in hranili                                                             

ter povečevanje vsebnosti humusa v tleh   
 

 Izboljšanje vodno zračnega režima v tleh  
 

 Zmanjševanje izpiranja hranil (črpanje, vezava) in fitofarmacevtskih 
sredstev v vode 
 

 Zmanjšanje zapleveljenosti  
 

 Zmanjšanje erozije 
 
 

Dovolj organske snovi            učinkovitejša mikrobiološka razgradnja ostankov FFS  



Setev rastlin za podor (zeleno gnojenje)- 
POZ_POD, VOD_POD in neprezimni medonosni 

posevki  POZ_NEP, VOD_NEP 
• Izbiramo dosevke s katerimi ne spodbujamo bolezni ali škodljivcev (ne 

sorodnih vrst glavnim posevkom). 
 
 Obdelava tal čim prej po žetvi glavnega posevka: 
 
 Konzervirajoča obdelava tal je najprimernejši način za hitro izvedbo plitve 

obdelave in setve posevkov.  
 Za setev drobnih semen facelije, detelje na težjih tleh- klasična obdelava, 

po setvi priporočljivo valjanje posevkov. 
 
 Setev  opravimo čim prej po spravilu glavnega posevka. 
 
 Posevke za podor podorjemo pred tehnološko zrelostjo. 

 
http://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/25-tehnoloska-navodila-za-

izvajanje-operacije-poljedelstvo-in-zelenjadarstvo-datum-24-6-2015/file  



Pozitivni učinki ozelenitve tal  

• https://www.l
andwirtschaft
skammer.de/l
andwirtschaft
/ackerbau/zw
ischenfruecht
e/zf-
gruenduengu
ng.htm  
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Pokritost tal v vinogradih in 
sadovnjakih (SAD_POKT, VIN_POKT , 

HML_POKT, VIN_MEDV )  

Pozitivni učinki na vode in tla: 

preprečevanje erozije in s tem tudi izpiranja 
hranil (posebej na strmih terenih)    

več humusa v tleh, boljša struktura tal  

večja kapaciteta tal za vodo in več zraka v tleh, 
zato je boljši odvzem hranil iz tal 

manjše gaženje tal, posebno v času obiranja, 
in škropljenj spomladi, ko je pogosto zemlja 
premokra. 

 



Pokritost tal v vinogradih in sadovnjakih 

Pomladanska setev 
MELIORATIVNA MEŠANICA  za težka 
tla: 
- 20 kg/ha boba 
-20 kg/ha grašice 
-20 kg/ha graha 
-5 kg/ha sončnice 
-50 kg/ha ovsa 
Setev v aprilu, mulčenje v juliju 
 Poletna setev 

MELIORATIVNA MEŠANICA , ki zavira 
razvoj nematod: 
-20 kg/ha krmnega graha 
-13 kg/ha jare grašice 
-15 kg/ha ajde 
-5 kg/ha aleksandrijske detelje 
-1 kg/ha facelije 
Setev najkasneje do srede avgusta, 
mulčenje naslednjo pomlad 
 

Jesenska prezimna setev 
LANDSBERŠKA MEŠANICA: 
- 15 kg /ha ozimne grašice 
- 15 kg/ha inkarnatke 
- 15 kg/ha mnogocvetne ljuljke 
Čas setve: najkasneje do sredine septembra,  
mulčenje sredi maja v začetku cvetenja 
inkarnatke  
 



Konzervirajoča obdelava tal  POZ_KONZ 

• Pozitivni učinki: 

 

Izboljšanje rodovitnosti tal 

 

zmanjševanje erozije 

 

povečanje mikrobiološke aktivnosti tal 

 

 

 

 

Več organske snovi v površinskem sloju tal              manjše izpiranje FFS 



Konzervirajoča obdelava tal POZ_KONZ 

• Minimalna obdelava tal s stroji za konzervirajočo obdelavo tal 
(pred setvijo glavnih, prezimnih ali neprezimnih posevkov) pri 
čemer oranje ni dovoljeno.  

 

 Konzervirajočo obdelavo tal je treba izvesti pred setvijo vsaj na 
enem posevku najpozneje do 25. 10. tekočega leta. 

 Na isti površini lahko upravičenec uveljavlja plačilo samo enkrat 
za glavni ali prezimni ali neprezimni posevek. 



Primer dobre prakse konzervirajoče 
obdelave tal 

S težkim kultivatorjem lahko ustrezno obdelamo tudi tla z 
veliko rastlinskimi (žetvenimi) ostanki, Tomaž Poje, KIS  
 



Primeri slabe prakse konzervirajoče 
obdelave tal 

 
• Zaradi velikega deleža, včasih tudi mokrih (vlažnih) rastlinskih 

ostankov, ki so na površini tal, lahko pride pri nekaterih strojih 
za konzervirajočo obdelavo do zamašitve.  

 

• Nekateri stroji težko dosežejo ustrezno delovno globino, če so 
tla zelo suha in težka (zbita).  

 

• Nekateri stroji ne obdelajo tal enakomerno po globini. Dogaja 
se tudi, da se težje doseže oziroma vzdržuje večjo delovno 
globino obdelave (15 do 20 cm globine).  



Gnojenje 

• Gnojenje na podlagi kemijske analize tal  in 
gnojilnega načrta  

 

Upoštevamo: 

 zakonske predpise  

 potrebe rastlin  

 založenost tal 

 

 Smernice za strokovno utemeljeno gnojenje. 

 

 

 

 



Gnojenje z dušikom 

 Pri odmerjanju dušika (N) je nujno upoštevati 
potrebe posameznih rastlin po N. 

 Letni odmerek dušika je treba deliti na več obrokov 
(predvsem pri okopavinah - poudarek na 
dognojevanju). 

Gnojenje v skladu z gnojilnim nasvetom na podlagi 
Nmin, oz. hitrega talnega ali rastlinskega nitratnega 
testa.  

 



Nmin analiza  POZ_NMIN 

V okviru obvezne zahteve POZ_NMIN: 

• se najpozneje do 30. 6. tekočega leta izdelajo hitri talni ali hitri 
rastlinski testi na vsebnost nitratnega dušika za kmetijske rastline 
glavnega posevka; 

• je minimalno število analiz: 

 do vključno 3 ha površin: 1 analiza; 

 nad 3 do vključno 10 ha površin: 2 analizi; 

 nad 10 do vključno 20 ha površin: 4 analize; 

 nad 20 do vključno 100 ha površin: za vsakih nadaljnjih 10 ha 
površin 1 dodatna analiza; 

 nad 100 do vključno 150 ha površin: za vsakih nadaljnjih 25 ha 
površin 1 dodatna analiza; 

 nad 150 ha površin: za vsakih nadaljnjih 50 ha 1 dodatna analiza. 

24 



Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi 
izpusti v zrak POZ_NIZI, TRZ_I_NIZI, 

TRZ_II_NIZI 

• Nanos tekočih organskih gnojil s cisternami                                    
za neposreden vnos v tla ali na površino tal                      
neposredno pred setvijo in takojšnjo                                      
zadelavo v tla.  

 

 

 

• Učinki : 

 Zmanjšanje evtrofikacije  (zmanjša se odlaganje amoniaka) 

 Zmanjšanje nevarnosti zanosa in neposrednega odtoka 
tekočih organskih gnojil  v površinske vode (zadelava 
najpozneje v 24 urah po aplikaciji) 



Gnojenje samo z gnojili, ki so dovoljena v 
ekološki pridelavi (SAD_EKGN, VIN_EKGN) 

• Za talno gnojenje se lahko uporabljajo organska gnojila, oz. gnojila, ki 
so dovoljena v ekološki pridelavi skladu s Prilogo I Uredbe 
889/2008/ES (preveriti deklaracijo-vsebnost hranil). 

• Glede na obstoječo vsebnost organske snovi v tleh in potreb rastline, 
izbiramo organsko ali mineralno gnojilo. Za izboljšanje aktivnosti 
organizmov v tleh in mineralizacije, dajemo večji poudarek 
organskim gnojilom. 

• Osnova za vsako gnojenje je periodična kemična analiza tal, v 
vegetaciji  tudi foliarna analiza, upoštevanje potreb sadne vrste ali 
sorte vinske trte za določenimi hranili, glede  razvojno fazo in 
količino nastajajočega pridelka. 



Preventivni ukrepi za zmanjšanje izpiranja N 

• Umno pospeševanje ali zmanjševanje mineralizacije organske snovi z 
ukrepi mehanske obdelave (mulčenje,podrahljanje, valjanje) glede na 
potrebe rastline po dušiku in reguliranje bujnosti rasti. 

• Mineralizacija se začne pri 3°C, optimum je pri 20-25°C in prekine se 
pri 35 °C. Važno je tudi razmerje C/N v organski snovi, ki raste ali jo 
dodamo kot gnojilo ali “zastirko”. Višje je razmerje v korist ogljika, 
tem bolj zmanjšujemo sproščanje dušika iz tal (kravji gnoj C:N 20:1, 
slama C:N 80-100:1). 

• Uporaba počasi sproščajočih dušičnih  hranil (izjema zahteva 
SAD_EKGN in VIN_EKGN) ali gnojenje z N razdeljenim na več obrokov. 

• Uporaba  N gnojil na podlagi določanja N-min v tleh ali v rastlinskem 
soku. 

• Pokritost tal z zeleno odejo. 

 

 

 



Varstvo rastlin 

• INTEGRIRANO VARSTVO RASTLIN  PRED 
ŠKODLJIVIMI ORGANIZMI – STANDARD 

Optimalna kombinacija: 

preventivnih ukrepov,  

metod varstva rastlin z nizkim tveganjem in 

uporabe v Sloveniji registriranih FFS. 

 



Uporaba protiinsektnih mrež, POZ_FFSM 

Pokrivanje lahko spremeni mikroklimo v posevku (slabša osvetlitev rastlin, manjše 
nihanje temperature, večja vlažnost). 

         Ker uporaba insekticidov ni dovoljena, z izvedbo zahteve zmanjšamo porabo FFS 

Z  uporabo  protiinsektnih  mrež  ali  agrokoprene  preprečimo 
škodljivcem dostop do rastlin in tako preprečimo ali zmanjšamo 
škodo, ki bi jo škodljivci na rastlinah povzročili s hranjenjem in/ali 
prenosom bolezni. 



Uporaba zastirk ali mehansko zatiranje 
plevelov  POZ_MEHZ, SAD_MEHZ, VIN_MEHZ  



Uporaba zastirk ali mehansko zatiranje 
plevelov 

• Herbicidi predstavljajo 
največje tveganje za 
onesnaženje podzemne 
vode. 

 

• Pri izvajanju zahteve 
uporaba herbicidov ni 
dovoljena. 

 
POZ_MEHZ- manjša poraba FFS, varovanje voda, ohranjanje in povečanje 
števila mikroorganizmov,… 



Uporaba fitofarmacevtskih sredstev (FFS), ki so 
dovoljena samo na najožjih vodovarstvenih 

območjih (VVOI) POZ in VOD_FFSV 

• z namenom varovanja podzemnih voda pri zatiranju plevelov, 
bolezni in škodljivcev uporabimo le FFS, ki so dovoljena na najožjih 
vodovarstvenih območjih z državnimi uredbami (VVO I). 

• prepovedana je uporaba sredstev, ki vsebujejo naslednje aktivne 
snovi (a.s.): 

 bentazon, S-metolaklor, terbutilazin, metamitron, izoproturon, 
mcpp, mcpp-p, mcpa, dimetenamid, kloridazon, tritosulfuron, 
nikosulfuron, rimsulfuron, flurokloridon, petoksamid, klopiralid, 
dikloprop-p, metalaksil-m*, metazaklor, dicamba, metribuzin, 
flufenacet, dimetaklor, klorotalonil*, klorantraniliprol**, 
triasulfuron; 

 (Opomba: *fungicidna a.s.; **insekticidna a.s.) 
Seznam a.s. in FFS, ki jih je PREPOVEDANO uporabljati pri izvajanju zahteve 

POZ_FFSV in/ali VOD_FFSV na dan 14.3.2016. 

 



PREPOVEDANI HERBICIDI NA VVOI : 
 

• V koruzi: Aliseo, Aliseo pluss, Akris, Koban TX, Arigo, Arrat, Elumis, Basagran, 
Basagran 480, Cambio, Dual gold, Casper, Primextra TZ gold, Racer, Camix, Frontier 
X2, Lontrel, Cliophar 600 SL, Lumax, Successor, Motivell (+ekstra 6 OD) //in drugi 
na podlagi nikosulfurona- Bandera, Elumis, Entail, Kelvin (+OD), Milagro (240 SC in 
extra), Nicosh, Primero, Samson (4SC; extra 6 OD)//, Tarot 25 WG, Banvel (480 S; 4 
S), Kalimba, Terano 

• V žitih: Arrat, Basagran 480, Basagran,  Biathlon 4D, Ceridor MCPA, U-46 M fluid, 
Duplosan KV, Duplosan KV combi, Herbaflex, Lontrel 100, Cliophar, Lintur 70, WG, 
Logran  

• V krompirju: Basagran, Basagran 480, Metric,Tarot, Racer, Sencor,  Buzzin, Plateen 
• V oljnih bučah: Succesor 600 
• V oljni ogrščici: Butisan 400 SC, Fuego, Fuego top, Teridox, Cleranda, Successor, 

Lontrel 
• V sončnicah: Dual gold, Racer 
• V krmnem sirku: Dual gold, Banvel (480 S, 4S), Kalimba, Basagran, Basagran 480 
• V krmnem grahu: Basagran, Basagran 480 
• V krmni pesi: Bettix flo, Metafol WG, Lontrel 100 
• V soji: Dual gold, Basagran, Basagran 480  
• V zelenjadnicah: Butisan 400 SC, Basagran (480),Lontrel 100, Fuego, Bettix flo 

 
Na dan 14.3.2016 



PREPOVEDANI FUNGICIDI 
IN INSEKTICID NA VVOI 

 
• FUNGICIDI 
• Ridomil gold MZ pepit, Fonganil gold, Amistar opti , Avoca 

super , Banko 500, Proceed  
 
• MAXIM XL 035 FS (na semenu koruze ni prepovedan, čeprav 

vsebuje AS metalaxil m, ki je na seznamu prepovedanih na 
VVOI) 

 
• INSEKTICID 
• Coragen (krompir, paradižnik) 

 
Na dan 14.3.2016 



 
 

Uporaba feromonskih vab in/ali lepljivih plošč 
Cilj spremljanje številčnosti škodljivca in določitev 

optimalnega roka zatiranja      manjše število tretiranj 
• Minimalno število feromonskih vab 

oziroma barvnih lepljivih plošč 

• Časovno obvezna zahteva 
SAD_VABE(15.3.-15.8.), 
VIN_VABE(1.5.-15.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vir fotografij: Ernest Novak 

 

Površina vinograda oziroma 
sadovnjaka 

Število 
vab 

Število 
lepljivih plošč 

do vključno 2 ha 1 2 

nad 2 do vključno 5 ha 2 4 

nad 5 do vključno 10 ha 3 6 

nad 10 do vključno 50 ha 4 8 

nad 50 do vključno 100 ha 10 15 

nad 100 ha 20 40 

Opustitev uporabe insekticidov 
(VIN_INSK) 



 

Metoda konfuzije in dezorientacije 
zahteva SAD_KONF 

• Konfuzija-uporaba manjšega števila 
feromonskih dispenzorjev z večjo 
koncentracijo feromona, da samci “ne 
zaznajo” samice 

• Skupni rezultat obeh metod je bistveno 
zmanjšanje števila paritev in posledično 
števila ličink naslednje generacije 
škodljivca. 

• Dezorientacija-uporaba večjega števila 
feromonskih dispenzorjev z manjšo 
koncentracijo feromona, ki “konkurira 
samici” pri privabljanju samca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir fotografij: Metrob 



Primer dobre prakse varovanja voda 

VVO Apaško polje: 

 

 Na najožjem VVO ni preseganj mejnih 
vrednosti za FFS 

 

 Na najožjem VVO ni preseganj mejnih 
vrednosti za nitrate 

 

 Izobraževanje in svetovanje  kmetom, ki 
kmetujejo na VVO Apaško polje  (prikazi, 
predavanja, Nmin, hitri rastlinski nitratni 
testi, tehnološka navodila, osebno 
svetovanje,…) s strani strokovne skupine 
za varovanje vodnih virov (za območje 
Pomurja) na KGZS - Zavod Murska 
Sobota.  



Čiščenje škropilnice 
• https://www.youtube.com/watch?v=6ArMjT7J

Lnw&feature=youtu.be 

 

Dobre in slabe prakse pri rabi in po uporabi 
FFS 
• https://www.youtube.com/watch?v=ffkT1U48

lhI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6ArMjT7JLnw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6ArMjT7JLnw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ffkT1U48lhI
https://www.youtube.com/watch?v=ffkT1U48lhI

