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Vsebina izobraževanja   

• Osnove in namen ohranitvenega 
kmetijstva 

• Primerjava ohranitvenega in 
konvencionalnega kmetovanja 

• Prednosti ohranitvene obdelave tal 
• Pomanjkljivosti ohranitvene obdelave tal 
• Potrebna mehanizacija 
• Pristop k ohranitvenemu kmetovanju 



Za ohranitveno kmetijstvo (CA) so 
bistveni trije principi 

1. prvi princip je nič ali 
minimalni mehanski 
posegi v tla,  

2. drugi princip je stalna 
pokritost tal s poljščinami 
ali dosevki in/ali 
rastlinskimi ostanki; 
minimalna pokritost tal 
(vsaj 30 %), tudi 
neposredno po setvi,   

3. tretji princip je pester 
kolobar, s čim več 
rastlinskimi vrstami, 
najmanj 3 kulturami. 



Principi ohranitvenega kmetijstva– 
conservation agriculture (CA) v KOPOP 

• Zahteve ukrepa KOPOP so s spodbujanjem 
nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks postavile 
temelje ohranitvenega kmetijstva. Pri operaciji 
poljedelstvo in zelenjadarstvo – POZ je: 

• 1. Princip CA - Konzervirajoča obdelava tal in uporaba 
zastirk ali mehansko zatiranje plevelov so osnova za 
prehod na ohranitveno kmetovanje – izbirne zahteve  

• 2. princip CA - Setev rastlin za podor (zeleno gnojenje), 
ozelenitev njivskih površin z neprezimnimi in 
prezimnimi posevki.  

• 3. princip CA - kolobar v katerega so vključene najmanj 
3 glavne kulture – obvezna zahteva  



Ohranitveno kmetijstvo  
ang. conservation agriculture – CA 

• Ohranitvena obdelava je sestavni del širšega pojma, imenovanega 
konzervacijsko kmetijstvo (ang. conservation agriculture), katerega 
cilj je trajnostno kmetijstvo, ki zagotavlja pridelke za ljudi in živali, 
obenem pa skrbi za dolgoročno ohranjanje tal, vode in zraka.  

• S povečanjem obsega uporabe ohranitvene priprave tal povečujemo 
biološko pestrost v tleh, izboljšujemo strukturo tal, izboljšujemo 
nosilnosti tal in infiltracijsko sposobnost tal za vodo ter zadrževalno 
sposobnost tal.  

• Vse te funkcije bodo vedno pomembnejše tudi v luči obširnih 
globalnih klimatskih sprememb, ki prinaša izjemno velike količine 
padavin v obliki neviht in ki jim zelo hitro sledijo sušna obdobja 
(Stajnko, 2017). 



Posledice intenzivnega kmetovanja 

• Klasično intenzivno kmetovanje, intenzivno obdelovanje tal 
in ozek kolobar dolgoročno negativno vplivajo na 
rodovitnost in stabilnost tal.  

• Posledica je povečana erozija, propadanje strukture in, 
zbitost tal.  

• Poslabšanje talnih razmer pripelje kmete do tega, da 
uporabljajo vedno več »eksternih inputov«, več gnojil, več 
nafte, več fitofarmacevtskih pripravkov.  

• Zaradi tega je marsikje okolje onesnaženo s pesticidi in 
nitrati, stroški pridelave se povečujejo.  



EROZIJSKI   PROCESI  

Erozija 

1 tona zemlje vsebuje: 
 15 kg  organskega ogljika 
 2 kg dušika 
 0,7 kg fosforja 
1mm erodirane zemlje =  
= 10 m³ na hektar ~ 12 ton po hektarju 

Klik BOKU 2015 



PROBLEMI  VETRNE EROZIJE – ODNAŠANJE  RODOVITNIH TAL - ODNAŠANJE  
PESTICIDOV V ZEMLJI - ODNAŠANJE  DUŠIKA  

Vetrna erozija 



ZAČETEK  VETRNE  EROZIJE  

Leta 1935 je vetrna erozija s področja »Great 
plains« odnesla 850 milijonov ton površinskega 
sloja tal (Martinović, 2017).  Vetrna erozija 



Slovenija se je znašla na zemljevidu držav z velikimi ekonomskimi posledicami zaradi erozije 

% 
kmetijskih 
zemljišč 
podvrženih 
eroziji 

Stroški izgub 



Upraševanje setvene plasti tal – velika poraba energije in uničevanje 
strukture - ustvarjanje razmer za zaskorjenje tal in površinski odtok 

• Zablatenje  površine  tal  povzroča  zaskorjenje  
• Del rastlin ob vznikanju propade  
• Zaradi  zmanjšanega  števila rastlin ne moremo  

doseči  polnega  pridelka  

2. princip ohranitvenega kmetovanja 
CA je stalna pokritost tal s 
poljščinami ali dosevki in/ali 
rastlinskimi ostanki; minimalna 
pokritost tal (vsaj 30 %), tudi 
neposredno po setvi,   



PO KONČANEM  NEURJU  

Propadanje strukture, zablatenje 
in nato zaskornjenje  tal  



Zbitost  tal – zastajanje vode na njivi – propadanje posevkov (korenine nimajo zraka)  

Zbitost tal 

OBSEG PREŽIVETJA  RASTLIN  V  RAZMERAH  POVRŠINSKO  STOJEČE  VODE JE MOŽNO  OCENITI  
V POSKUSIH  
PREŽIVETJE  RASTLIN JE PRI ZASTAJANJU  VODE V KONZERVIRAJOČIH SISTEMIH   VEČJE, KER SE 
VELIKO KISIKA UJAME V  NEPREPERELE  OSTANKE  IN KORENINE LAHKO  OD TAM  ČRPAJO  
KISIK  V KRIZNIH  RAZMERAH  



V velikih  nalivih  dežne  kapljice  pri zablatenih  tleh  odkrijejo  
plitvo posejano seme  -  

sledijo  poškodbe  od mraza  in  herbicidov  

Odnašanje tal 



http://www.no-till.ch/index.php/boden.html 

KLASIČNA  OBDELAVA                                            OHRNITVENA OBDELAVA / DIREKTNA SETEV 

plug 

direktna 
setev 



Zbitost tal 

Zbitost - KOMPAKTIRANJE  TAL 

- Območje  tal, ki ga lahko  izkoriščajo  korenine, se  zmanjša  
- Kapaciteta korenin za zajemanje  hranil se  zmanjša 
- Zmanjša se mikrobno sproščanje hranil iz kompleksov      

BREZ  
ZBIJANJA  

Z  ZBIJANJEM  

PROBLEMI  ZBIJANJA  TAL - v globino nad 80 cm s stroji za obdelavo običajno ne posegamo več – 
tam orjejo samo korenine in talni  organizmi    



Na nekaterih njivah imamo tolikšno zbitost, da v tla ne prodrejo 
niti korenine  plevelov  

Zbitost tal 

Koreninski  sistem  praktični  pokazatelj  plazine – ZBITOST, OVIRANJE RAZVOJA  
KORENINSKEGA  SISTEMA  - del profila tal ni na voljo za odvzem hranil  



Sprememba obdelave tal 

• Pomemben odgovor na 
klimatske spremembe 

• Pomemben element 
protierozijske zaščite 

• Ključen ukrep za zadrževanje 
vode v tleh in ohranjanje 
strukture tal 

 

Dolgoročno ohranjanje 
produktivnosti tal.  



Sodobne tehnologije 
ohranitvenega kmetovanja 
…od konzervirajoče obdelave 
do direktne setve 
• omogočajo prilagajanje 

ekstremnim vremenskim 
pojavom  

• zagotavljajo: 
– Povečanje infiltracije vode 
– Povečanje zadrževanje vode v 

tleh 
– Več pitne vode 
– Manjše izhlapevanje 
– Odpornost na presežne 

količine padavin 
(erozija,poplave itd.) 

– Zmanjšanje ekstremov 
temperature tal 

 
 



Primerjava ohranitvenega in konvencionalnega kmetovanja 
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Minimalna obdelava tal za učinkovito proizvodnjo in ohranjanje tal – z vidika raziskovalcev in praktikov 



PRIMER 75 % POKRITOSTI    
PRI MULČ SETVI   

PRIMER 95 % POKRITOSTI    
PRI NO-TILL SISTEMU  



Vrsta obdelave tal določa obseg erozije 
in infiltracije vode v tla 

Oranje – obračanje tal Rahljanje – ne-obračanje tal Direktna setev – brez obdelave 

Intenzivnost in globina obdelave tal 

Pokritost tal z rastlinskimi ostanki 

Infiltracija vode 

Vodna - / vetrna erozija 
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OBIČAJEN  DEMONSTRACIJSKI  TEST   ZA  
PRIKAZ  OBSEGA  RAZPADANJA  
AGREGATIV  IN  POVRŠINSKE  EROZIJE  
PRI RAZLIČNIH NAČINIH OBDELAVE 



TAKO OČITNO  SE VČASIH  VIDI  RAZLIKA  MED  
KLASIČNO IN OHRANITVENO OBDELAVO NA PRODNATIH 
TLEH KO  NASTOPI  OBDOBJE   SUŠE  

V  POSKUSIH DOKAZANA 
BOLJŠA SPOSOBNOT TAL ZA 
ZADRŽEVANJE  VODE IN  
POČASNEJŠE IZGUBLJANJE 
VODE V SUŠNIH RAZMERAH  



http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0181872 

STALNA POKRITOST TAL – 2. načelo ohranitvenega kmetovanja 
3 KULTURE V KOLOBARJU – 3. načelo ohranitvenega kmetovanja 
Konzervirajoči  sistemi obdelave gradijo na velikem številu različnih rastlin v dosevkih  -  različne 
rastline imajo različne  fizikalne učinke na strukturo  tal in  spodbujajo   razvoj  različnih  
organizmov tal  -  dobimo  širok  obseg   sproščanja  hranil in organskih  ali anorganskih   
kompleksov   -  če imamo ozek nabor  rastlin je  sproščanje  hranil enostransko  
 
EKOSISTEMI   POROSFERA, AGREGATOSFERA, RIZOSFERA, DETRITOSFERA, DRILOSFERA  



Prilagajanje obdelave tal 
• Obstaja več poti in načinov prilaganja obdelave tal na nove vremenske 

pojave, a žal enoznačnih in hitrih nasvetov za tako zahteven in kompleksen 
sistem, kot ga predstavljajo tla, spreminjajoča se količina vlage v tleh in 
vrstenje poljščin, ni mogoče strniti v en stavek oziroma razpredelnico.  

• Poleg tega se zaradi hitro se spreminjajočih vremenskih pojavov ne moremo 
zanašati zgolj na en pristop, kot je bilo to možno v času daljših stabilnih 
klimatskih pogojev. 



Priporočeni načini obdelave tal glede na 
količino padavin 

Obdelava tal s 
plugom 

Kapilarni 
vzpon 

Setev v mulč z 
rahljanjem tal 

Setev v mulč 
brez rahljanja tal 

Direktna setev 
No-till 

Konzervirajoča obdelava 
Konvencionalna 
obdelava - plug Brez obdelave 



 
Material 

 

Bodenbearbeitungsvarianten 

 

 

1. Conventional Tillage: Grubber / Pflug / Saatbeetbereitung / Saat 

 

2. Minimized Tillage: Grubber / Grubber / Saat 

 

3. Minimum Tillage:  Scheibenegge / Saat 

 

4. No Tillage:  Saat 

 

 

 

 14/07/2020 

Conventional Tillage Minimized Tillage 

Minimum Tillage No Tillage 

Breiner M. 2015 

Brez obdelave 

Konvencionalna obdelava 
Minimizirana obdelava 

Minimalna obdelava 



Konvencionalna 
obdelava Direktna setev 

(No-till) 

Trije postopki obdelave tal z nešteto različicami 
slama 

zemlja 

Setev na orano Setev v mulč Direktna setev 

Trakasta setev 



Različne tehnike  ohranitvene obdelave 
(conservation tillage) in pokritost površine tal  

Prekritost površine tal (PPT) z žetvenimi ostanki pri 
ohranitvenem kmetijstvu naj bi bila vsaj 30 %;    
• neprava delna konzervirajoča obdelava – Reduced 

tillage – Reduzierte Bodenbearbeitung: uporaba orodij, 
ki niso plug, a dokaj globoko mešajo tla in žetvene 
ostanke (PPT 15-30 %,)  

• mulč setev – Mulch tillage – Mulchsaat: običajna 
srednje globoka konzervirajoča obdelava z rahljalniki 
(PPT vsaj 30 %)  

• plitva  konzervirajoča obdelava – Minimum tillage - 
Flache Mulchsaat: (PPT občutno >30 %)  

• trakasta  setev – Stripe till – Streifenfräs-Saat: 
kombinacija direktne in mulč setve (PPT 30-50 %)  



Različne tehnike  ohranitvene obdelave 
(conservation tillage) in pokritost površine tal   

• trakasta setev v grebene – Ridge tillage -  Dämme-Saat 
(PPT malo nad 30 % na grebenu in občutno preko 30 % 
med grebeni)  

• vertikalna obdelava – Vertical tillage – Vertikale 
Passive Bodenbearbeitung: osnovna obdelava s 
posebnimi podrahljači, para-plugi ali prilagojenimi 
orodji za minimum tillage, ki imajo narebrene 
vertikalno orientirane diske v kombinaciji z drugimi 
delavnimi elementi, ki delujejo plitvo in minimalno 
premešajo organska gnojila ali ostanke (PPT pogosto 
blizu 50 %) 

• neposredna ali direktna setev – No-till – Direktsaat   
(PPT običajno  > 70 %).  



https://passel.unl.edu/pa
ges/printinformationmod
ule.php?idinformationmo

dule=1088801071  

https://passel.unl.edu/pages/printinformationmodule.php?idinformationmodule=1088801071
https://passel.unl.edu/pages/printinformationmodule.php?idinformationmodule=1088801071
https://passel.unl.edu/pages/printinformationmodule.php?idinformationmodule=1088801071
https://passel.unl.edu/pages/printinformationmodule.php?idinformationmodule=1088801071
https://passel.unl.edu/pages/printinformationmodule.php?idinformationmodule=1088801071


Potrebna mehanizacija za konzervirajočo 
obdelavo 

• Klasične pluge zamenjujejo orodja za ohranitveno obdelavo 

• Osnovno orodje za ohranitveno obdelavo tal je rahljalnik (dletasti, 
diskasti) z dodanimi elementi za poravnavo in zgostitev setvenega 
sloja, ki deluje do globine 18 cm; ta orodja tla le delno premešajo, 
ne pa temeljito obračajo.  

• Uporaba  rahljalnikov – gruberjev – diskastih kultivatorjev  (enak za 
obdelavo strnišča in za predsetveno pripravo)(EVERS, HORSCH, 
VADERSTAD-CARRIER, LEMKEN-KRISTAL, ….) 

• občasna  izvedba  globokega  podrahljavanja (40-50 cm) 

• Medvrstnega  kultiviranja  pri okopavinah  praktično  ni  
 

• V Srednji Evropi se po tem postopku obdeluje približno 23 % 
kmetijskih zemljišč.  

 

•  (https://www.youtube.com/watch?v=qbbnerV_Pws).  



Rosner  

Plitva vdelava žetvenih ostankov  
za hitrejši razkroj slame 

http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxiNrR76HKAhWJchQKHY7YArUQjRwIBw&url=http://kinzinger-werksvertretungen.de/agridisc.php&psig=AFQjCNGa_-S0fycI2ihl-WsZQ2cd12wcmA&ust=1452605518127831


• Uspešnost setve pri konzervirajoči 
obdelavi je odvisna od ustreznosti sejalnic.  

• Za doseganje želene globine setve morajo 
imeti sejalnice dovolj veliko težo na 
posameznem setvenem elementu.  

• Priporoča se uporaba sejalnic s krožnimi 
sejalnimi lemeži, kjer je manj težav z 
odlaganjem semena.  



 

• UPORABA SEJALNIC ZA MULCH SETEV   (MED 
KLASIKO IN TEŽKO NO-TILL SEJALNICO)  
(Monosem, Great planes, Amazone,  
Vaderstad drill,  Terrasem, … )  

• Ločena sejalnica  za  žita  in ločena sejalnica za 
okopavine  



Leto  Površine (ha) 

1989 10 Mio ha No Till 

2001 65 Mio. ha No Till 

2006 90 Mio. ha No Till 

2019 > 130 Mio. ha No Till 



Prednosti ohranitvene 
obdelave 

• Spremenjena tla pridobijo zadrževalno in 
samoočiščevalno sposobnost 

• Spremenjena tla omogočajo uporabo bistveno večjega 
števila kemičnih snovi in tudi številnih kemičnih snovi, 
ki jih trenutno prepovedujemo 

• Spremenjena tla omogočajo preživetje poljščin, ko je 
suša in ko je poplava 

• Spremenjena tla omogočajo biotično varstvo rastlin, 
ker se izrazito povečajo populacije organizmov, ki 
zadržujejo razvoj škodljivih organizmov in s tem se 
potreba po kemičnem varstvu zmanjša 

spremenjena tla 



Pomanjkljivosti ohranitvene obdelave 

• Težek in tvegan prehod -  v prvih letih lahko pride do občutnega 
zmanjšanja pridelkov in slabih finančnih rezultatov (Rozman 2018).  

 

• Zahteven pristop k varstvu pred pleveli: pričakujemo občutno povečevanje 
populacij trajnih plevelov (npr. sirek, osat, slak, škrbinke, mete, zlatice, 
kislice, …..) in prosastih trav, katerih seme lahko kali na površju tal, brez da 
bi bilo prekrito z zemljo (npr. srakonje in muhvič); talnih herbicidov 
običajno ni možno uporabiti, lahko se zanašamo le na listne herbicide 

 

• Številni rastlinski (žetveni) ostanki, ki jih ne zadelamo v tla, vplivajo na 
razvoj bolezni, ravno tako pa konzervirajoča obdelava manj omejuje razvoj 
škodljivcev 

 

    Ta način obdelave zahteva veliko dodatnega znanja 



Ekonomski rezultati ohranitvene obdelave 

Pšenica in 
ostala žita  

Ob pravilnem izvajanju  lahko daje enake ali celo boljše 
ekonomske rezultate kot pri konvencionalni obdelavi   

Koruza 
Ob pravilnem izvajanju  lahko daje enake ali celo boljše 
ekonomske rezultate kot pri konvencionalni obdelavi  

Oljna 
ogrščica 

Ob pravilnem izvajanju lahko daje enake ali celo boljše 
ekonomske rezultate kot pri konvencionalni obdelavi  

Oljne buče Ni veliko relevantnih raziskav   
Sladkorna 
pesa 

Alternativni sistemi večinoma povzročijo negativne 
rezultate  

Krompir  
Večina raziskav je dala negativne rezultate, težave so tako 
z varstvom proti plevelom kot tudi z vznikom 



Prehod na ohranitveno obdelavo = 
Spremenjen sistem pridelave 

• Potrebna je sprememba celotnega sistema  - ne zadošča le 
zamenjava pluga z novimi orodji 

• Bolj pozorni moramo biti na kolobar, na roke obdelave in 
setve, na varstvo pred pleveli, na gnojenje in na ravnanje z 
žetvenimi ostanki.  

• Gre za večletni proces, ki ga moramo prilagoditi usmeritvi 
kmetije, posameznemu tipu tal oziroma parceli in poljščini, 
ki na njej raste.  

• Ključna sta pogum in prepričanje v uspeh, saj bomo le s 
potrpežljivostjo in vztrajanjem po nekaj letih dosegli boljše 
biološko-kemijske lastnosti tal, ki so edino zagotovilo za 
trajnostno pridelovanje na naših površinah.  

https://www.youtube.com/watch?v=w22-cs6Kd2M 
http://www.fao.org/conservation-agriculture/en/ 
https://www.youtube.com/watch?v=qbbnerV_Pws 



Osnovna načela ohranitvenega 
kmetovanja v Navzkrižni skladnosti 

• V prehod na ohranitveno obdelavo nas nagovarja 
Uredba o navzkrižni skladnosti (Uredba o navzkrižni 
skladnosti (Uradni list RS, št. 97/15, 18/16, 84/16, 5/18, 81/18 in 

38/19) v zahtevah, ki zagotavljajo Dobro kmetijsko 
in okoljsko stanje.  

• Za zagotavljanje ustrezne zaloge ogljika v tleh in 
preprečevanje erozije je potrebno: 
– zagotoviti pokritost tal,  

– zaščititi tla pred erozijo in gaženjem ter  

– vzdrževati delež organske snovi in humusa v tleh.  



Ohranitveno kmetijstvo v  
trajnih nasadih 

Mojca Mavrič Štrukelj, KGZS – Zavod GO 
Ernest Novak, KGZS – Zavod MS 
Andreja Brence, KGZS – Zavod NM 



Ohranjanje rodovitnosti tal 

• Rodovitna tla kot 
pomembno naravno 
bogastvo Slovenije 

 

• Dolžnost ohranjanja 
rodovitnih tal za 
naslednje rodove 

 

• Rodovitna tla kot osnova 
za dolgoročno 
kmetovanje 

 



Ohranjanje rodovitnosti tal v trajnih 
nasadih 

• Cilj zadostna vsebnost organske snovi glede na tip  tal 

• Z ukrepi oskrbe v medvrstnem in vrstnem prostoru 
(mulčenje,valjanje, podrahljavanje, obdelava…) uravnati 
mineralizacijo, sproščanje hranil, predvsem – dušika, glede na 
bujnost rasti trte ozirom sadnih rastlin, razvojno fazo 
posamezne sorte in potrebe rastlin po vlagi… 

 

 

 



Vir: D.Rusjan, BF LJ 

 Za večji izkoristek dušika, bi morali “mulč” vdelati v tla !?  

Organska snov (%) Oznaka razreda

< 1 Mineralna tla

1-2 Slabo humozna tla

2-4 Srednje humozna tla

4-10 Humozna tla

> 10 Zelo humozna tla



Ozelenitev tal v trajnih nasadih 
• Preprečevanje – omejevanje vodne in 

vetrne erozije 
• Večja vsebnost organske snovi – 

številne prednosti 
• Tla so bolj živa – večja aktivnost 

življenja v tleh, hitrejša razgradnja FFS 
• Tla so manj zbita – boljša struktura tal 
• Lažja vožnja, manj tlačenja tal 
• Večja biološka pestrost – vinograd ni 

monokultura 
• Trajna, kratkotrajna  
• KOPOP - upravljanje s tlemi, blaženje 

in  prilagajanje podnebnim 
spremembam, biotska pestrost 

• VIN-POKT, VIN_MEDV, SAD_POKT 
 



 

Foto. Martin Mavsar 

Negovana ledina v trajnih nasadih ohranja rodovitnost tal,  
ki je ključnega pomena za dolgoročno pridelavo  



Košnja – mulčenje medvrstnega 
prostora in brežin 

• Vzdrževanje – 
povečevanje organske 
snovi v tleh 

• Tudi mulčenje je gnojenje  

 

• Časovno ločena košnja – 
mulčenje medvrstnega 
prostora in brežin 

• Koristni organizmi se 
umaknejo na nepokošeni 
oz. nepomulčeni del 

 



Terasirani vinogradi 

• Preprečevanje – 
omejevanje vodne 
erozije in plazenja 

• Zadrževanje vode – 
zaloga za sušna obdobja 

 

• KOPOP – upravljanje s 
tlemi, blaženje in  
prilagajanje podnebnim 
spremembam                                                                                              



 
Brez vode ni življenja,  
a preveč vode v tleh trajnim rastlinam   
bolj škodi  kot  suša 
Dobra priprava tal in življenje v tleh  
(podorine!!) 



Odvodnja padavinske vode 

• Ob napravi trajnega nasada 

• Odvečna  padavinska voda 
mora odteči iz vinograda ali 
sadovnjaka brez povzročanja 
škode na tleh in vinski trti 
oziroma sadnih rastlinah 

• Preprečevanje – omejevanje 
erozije, ohranjanje dobre 
strukture tal… 

• Kanalizacija z jaški ali 
pretočni žlebovi z jarki 

• KOPOP - upravljanje s tlemi, 
blaženje in  prilagajanje 
podnebnim spremembam 

 



Odvodja podtalne vode 

• Ob napravi trajnih nasadov 

• Kjer se pojavlja podtalna voda 

• Pomembna natančna izvedba: 
drenažne cevi z enakomernim 
padcem brez depresij, gramozni 
filter 

• Primerni pogoji za rast: izboljšanje 
zračno-vodnega režima, strukture 
tal, manj zastajanja vode, zbitosti 
tal… - neposreden vpliv na 
rodovitnost tal 

• KOPOP - upravljanje s tlemi, 
blaženje in  prilagajanje 
podnebnim spremembam 

 

 

 



Teksturni razredi  Sposobnost 

zadrževanja 

vode v % 

Nedosto

pna 

voda v 

%  

Koristna 

voda v %  

Optimalna pH 

vrednost glede na tip 

tal  

Pesek –LT 10 3 7 5,3-5,7 

Ilovnat pesek-LT 20 8 12 5,8-6,2 

Peščena ilovica –

STT 

30 12 18   

Ilovica-STT 35 15 20 6,8-7,0 

Glinasta ilovica –TT 40 22 18   

Glinasta-TT 45 30 15 Nad 6,9 



Manjša uporaba ali neuporaba herbicidov, 
biotska raznovrstnost - koristni organizmi 

-Vzdrževanje pasu pod  

trtami s sodobnimi  

priključki za obdelavo tal,  

izmenično mulčenje, košnja…. 

-VIN_MEHZ 



Vračanje rastlinskih ostankov v vinograd 
Vrsta 

organske 

snovi 

KOLIČINA 

V dt/HA 

ČASOVNI 

RAZPORED 

V LETIH 

ORGANSKE 

SNOVI V 

dt/HA 

RAZMERJE 

OGLJIK:DUŠIK 

HLEVSKI 

GNOJ 

200 3 40 15-20:1 

PIŠČANJI 

GNOJ 

25 2-3 18 cca 20:1 

SLAMA 50 1 40 50-100:1 

ROŽJE 30 1 15 80-90:1 

KOMPOST 150 3 60 20-22:1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

V vinogradu naj 
ostane pri zimski rezi 
porezano zdravo 
rožje, tudi tropine 
 
Vir organskih in 
anorganskih snovi 



Ekološke niše 

• Življenjski prostor za 
koristne organizme  

• Manj težav s škodljivimi 
organizmi, večja biološka 
pestrost 

• Mejice, posamezna 
drevesa, kupi kamenja, 
valilnice… 

• Krajinski element 
• KOPOP – eno od 

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


