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1.

UVOD

Zaradi vse večjega povpraševanja in doseganja dodane
vrednosti na trgu je postalo ekološko kmetijstvo primer
dobre kmetijske prakse, ki prinaša številne pozitivne
vplive tako na okolje kot tudi na ekonomijo in družbo
– to so tudi trije osnovni temelji trajnostnega razvoja.
Razlogi za preusmeritev iz konvencionalnega v ekološko
kmetijstvo so zelo različni in so lahko razdeljeni v štiri
skupine.
Ekološki
− ohranitev naravnih bogastev, biološke raznovrstnosti
− varstvo okolja
− varovanje tal
− zagotavljanje primerno rejo in krmo živalim
− uporaba gensko nespremenjenih rastlin,
krme za živali



Gospodarski
− zadovoljitev povpraševanja na trgu
− višje prodajne cene
− gospodarska alternativa za kmečke družine
− oblika kmetijstva, prilagojena potrebam prebivalstva, brez presežkov in stroškov zaradi
onesnaževanja okolja
− manjša odvisnost od industrije (gnojil in
sredstev za varstvo rastlin)
− možnost pridobitve dodatnega prihodka
zaradi višjih subvencij



Prehransko-fiziološki
− zdrava hrana za prebivalstvo brez ostankov
pesticidov, brez hormonov v prehrani živali in
drugih, zdravju škodljivih snovi



Svetovnonazorski
− ekološka pridelava je tudi način mišljenja in
življenja



Konvencionalno kmetijstvo
Predpogoj za uspešno preusmeritev je pridobitev korektnih informacij o ekološkem kmetijstvu – zlasti o njegovih posebnostih in priložnostih, ki jih lahko prinese.
Poleg osnovnih prepovedi, ki jih ekološki kmet spoštuje
(prepoved uporabe kemično sintetičnih pesticidov, lahkotopnih mineralnih gnojil, GSO in krme iz kostne mes
ne ali krvne moke ter drugih živalskih odpadkov, hormonov in drugih pospeševalcev rasti, embriotransferja
…), in zahtev (kolobar, prosta reja, lastna krma …) je ob
preusmeritvi in tudi pozneje potrebno več razmišljanja,
iskanja novih/drugačnih znanj, veselja do novosti, opazovanja in eksperimentiranja ter občasnega soočanja
tudi z manjšimi pridelki – zlasti pri zahtevnejših vrstah
pridelave (sadovnjaki v gostih nasadih, vinogradi, zelenjava, krompir …) ob neugodnih vremenskih pogojih.
Ekološko kmetijstvo je priložnost za uveljavitev trajnostnih načel, usmerjeno je v prihodnost in človeku zagotavlja prijazno in perspektivno delovno mesto. Omogoča
ohranitev primernega razmerja med velikostjo posestva,
kmetijsko tehniko, ohranitev stika z naravo, brez množične reje živali, brez uporabe kemičnih pesticidov …
Seveda ima vsak način pridelave svoje prednosti in slabosti ter omejitve (Preglednica 1), ki jih mora vsak kmet
oceniti za svojo kmetijo ter se po tehtnem premisleku
odločiti za preusmeritev iz konvencionalnega v ekološko
kmetijstvo.

prednosti / možnosti /
pozitivni učinki






veliki pridelki
velika delovna
storilnost
prihranek časa
lažje delo

pomanjkljivosti /
nevarnosti / šibke
točke













sprememba krajine
osiromašenje narave,
pestrosti
degeneracija tal
ekološka nestabilnost
onesnaževane okolja
– pesticidi in nitrati v
pitni vodi
razsipna poraba
surovin in energije
obtoževanje kmetov
zaradi onesnaženja
okolja
odvisnost kmetov
od multinacionalnih
agrokemičnih in
semenarskih podjetij
zniževanje odkupnih
cen kmetijskih
pridelkov v
svetovnem merilu

Ekološko kmetijstvo

prednosti / možnosti /
pozitivni učinki
























pridelki z najvišjo
notranjo vrednostjo
= zdrava živila brez
ostankov pesticidov
varstvo okolja
ekološka pridelava je
posebej nadzirana
zadovoljitev
povpraševanja na
trgu
osebna ozaveščenost
kmeta
zdravo življenje na
kmetiji
zdravo delovno
mesto
poštenost do sebe in
potrošnikov
boljša kakovost – višje
cene
tržna priložnost
ni onesnaževanja s
pesticidi
ob primerni skrbi
za organska gnojila
ni onesnaževanja z
nitrati
zmanjšana odvisnost
od industrije gnojil in
pesticidov
ohranitev stika z
naravo
je tudi način
razmišljanja in
življenja
ni množične reje živali
višje podpore na ha

pomanjkljivosti /
nevarnosti / šibke
točke
















manjši pridelki
višji pridelovalni
stroški,
ni še dovolj kupcev v
bližini kmetije
neozaveščenost
kmetov in kupcev
posmeh sosedov
velik pritisk plevelov,
škodljivcev in bolezni
po preusmeritvi
potrebna je
sprememba v načinu
razmišljanja
nujne investicije v
stroje za zatiranje
plevelov, izpuste za
živali
potrebna je
sprememba načina
trženja, že na kmetiji
povečati dodano
vrednost s predelavo
potrebna so nova/
drugačna znanja
preusmeritveno
obdobje traja dve
leti ali več, preden so
pridelki priznani kot
ekološki in v tem času
je prodaja problem

Preglednica 1: Primerjava prednosti (možnosti, pozitivnih učinkov) in pomanjkljivosti (negativnih učinkov) med
konvencionalnim in ekološkim kmetijstvom
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Ekološko kmetijstvo je edina oblika kmetijstva, ki je
hkrati tudi shema kakovosti in ima enotno zakonodajo
v Evropski uniji že od leta 1991. Trenutno se za področje pridelave, reje živali in predelave uporabljata Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 in Uredba Komisije (ES) št.
889/2008 ter nacionalni Pravilnik o ekološki pridelavi
in predelavi kmetijskih pridelkov oz. živil (72/2018). V
nacionalnem pravilniku so opredeljena pravila za rejo
kuncev, damjakov in za obrate javne prehrane. 30. maja
2018 je izšla nova Uredba (ES) št. 848/2018, ki v veljavo
stopi s 1. 1. 2021. Nekatere skupine ekoloških kmetov si
prostovoljno postavijo še višja merila, ki si jih zapišejo v
svojih standardih in če so tudi ti preverjeni, uporabijo še
dodatne označbe in logotipe. Tako je v mednarodnem
prostoru najbolj znana označba DEMETER, ki jo imajo
lahko pridelki oz. živila, pridelana v skladu s standardi
organizacije Demeter International.
Nova uredba 848/2018 za ekološko kmetijstvo omogoča certificiranje nekaterih novih produktov: kvas, ki se
uporablja kot hrana ali krma, morska sol in druge soli
(hrana, krma), čaj maté, sladka koruza, listi vinske trte,
palmovi srčki, hmeljevi poganjki, zapredki sviloprejk, naravne gume in smole, eterična olja, plutovinasti zamaški
iz naravne plute, bombaž (nemikan ali nečesan), volna
(nemikana ali nečesana), surove in neobdelane kože,
tradicionalni zeliščni pripravki. Kljub temu bo ekološka
kozmetika ali ekološki tekstil še vedno predmet certificiranja po različnih zasebnih standardih.
Druge novosti v Uredbi 848/2018 so še: možnost skupinskega certificiranja, nova so tudi pravila za rejo kuncev,
divjadi in insektov.
Pravila za obrate javne prehrane so še naprej opredeljena v nacionalnih predpisih (v Sloveniji Pravilnik 72/2018).

Za vsa kmetijska gospodarstva velja, da se začne obdobje preusmeritve v ekološko kmetijstvo šele takrat,
ko se prijavi pristojnim organom in podvrže nadzornemu sistemu. Prijava je predpogoj tudi za izvajalce
(pridelovalce, predelovalce, distributerje, uvoznike, izvoznike …), ki predelujejo, pripravljajo, skladiščijo ali uvažajo iz tretjih držav, še preden v promet dajo katerikoli
proizvod kot ekološki ali kot iz preusmeritve. Prijava v
kontrolo je prvi korak oz. začetek preusmeritve in predpogoj, da se začnejo dejavnosti izvajalcev, ki pripeljejo
do certificiranih ekoloških pridelkov oz. proizvodov za
prodajo na trgu. Za ta namen stranka izpolni prijavni
obrazec in ga posreduje izbranemu certifikacijskemu
organu ter od tega dne naprej spoštuje pravila ekološkega kmetijstva.
Prijava v kontrolo ni časovno omejena, stranka se lahko
vključi kadarkoli. Vsi ekološki pridelovalci, ki želijo pridobiti finančno podporo iz ukrepa Ekološko kmetovanje,
morajo do konca vsakega koledarskega leta prijaviti
oziroma obnoviti prijavo v kontrolo ekološkega kmetovanja za naslednje leto. Z vstopom v ukrep EK se sklene petletna obveza izvajanja ukrepa. Po preteku obveznosti je mogoče letno podaljšanje obveznosti. Odstop
je možen samo v primeru višje sile, izjemnih okoliščin ali
v primeru prenosa nosilstva zemljišč na drugega nosilca.

POT DO CERTIFIKATA:
1. S eznanitev s postopkom certificiranja
(informiranje).
2. Prijava v postopek certificiranja.
3. Sklenitev pogodbe.
4. Izvedba kontrole na kmetijskem gospodarstvu.
5. P
 ogovor s kontrolorjem in dogovor o nadaljnjih
ukrepih.
6. Pridobitev potrdila oz. certifikata.

Shema: Zakonodaja, ki ureja ekološko kmetijstvo

V Sloveniji so za izvajanje kontrole in certificiranja na
področju ekološkega kmetijstva pooblaščene in akreditirane štiri pravne osebe, pri katerih se zainteresirani
lahko pozanimajo glede osnovnih zahtev in prijavijo v
kontrolo:


IKC − Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru (skrajšano IKC-UM), Pivola 8, Hoče
pri Mariboru, 02 613 08 31/32
https://www.ikc-um.si/ikc-um/
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Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu
in gozdarstvo (skrajšano Inštitut KON-CERT), Vinarska 14, Maribor, 02 228 49 52
http://www.kon-cert.si/



BUREAU VERITAS, d. o. o., Linhartova 49, Ljubljana,
01 475 76 61
https://www.bureauveritas.si/



TÜV SÜD SAVA, d. o. o., Stoženska ulica 2, Ljubljana, 01 300 61 30
https://www.tuv-sud.si/sava-si

Kdaj dosežejo pridelki status ekološki?
Po odločitvi za ekološko kmetijstvo je v zakonodaji predvideno t. i. preusmeritveno obdobje, ko se na pogoje
ekološkega kmetijstva prilagodi celotno upravljanje
kmetije (npr. ureditev izpusta za živali, kompostiranje…),
hkrati pa se tudi na kmetijskih obdelovalnih površinah v
tem času lahko vsaj deloma razgradijo morebitni ostanki pesticidov iz rabe v prejšnjih letih.

nam zakonodaja omogoča, da koledarsko gledano kak
pridelek v ekološkem statusu pridelamo prej, če se za
vstop v kontrolo odločimo med letom (Preglednica 2),
saj velja pravilo, da so lahko certificirani kot pridelki iz
preusmeritve tisti, ki so bili posejani po 12 mesecih od
začetka preusmeritve in kot ekološki tisti, ki so bili posejani po 24 mesecih od začetka preusmeritve. Tak primer
je v drugi alineji spodnje preglednice, ko se je kmetija
odločila za prijavo v kontrolo konec junija, zato imajo vsi
pridelki strniščnih posevkov naslednjega leta že status iz
preusmeritve in leto kasneje status ekološki. To pomeni,
da smo dosegli višje prodajne cene že eno sezono prej,
kar izboljša ekonomiko preusmeritve. Podobno je v trajnih nasadih, če se odločimo za vstop v kontrolo tik pred
spravilom zadnje konvencionalne pridelave. Pridelki,
pobrani po 12 mesecih po začetku preusmeritve, so že
certificirani kot pridelki iz preusmeritve in po 36 mesecih kot ekološki. Doseči status ekološki eno sezono prej v
gostem nasadu jablan ali tudi v vinogradu lahko bistveno poveča prihodek na kmetiji.

Preusmeritev na kmetiji traja praviloma dve leti od vstopa v kontrolo oz. zadnje uporabe nedovoljenih sredstev,
v primeru trajnih rastlin (vinograd, sadovnjak, nasad
špargljev) pa tri leta. Preusmeritev v živinoreji traja sočasno s preusmeritvijo kmetijskih obdelovalnih površin in
ko je na razpolago ekološko pridelana krma za živali, so
njihovi proizvodi tudi ekološki, kar pomeni tudi dve leti.
Izjema je čebelarstvo, kjer preusmeritev traja eno leto,
zato so med in drugi pridelki iz čebelarstva drugo leto
že ekološki.
Pridelki oz. živila rastlinskega porekla lahko iz drugega
(enoletnice) in tretjega (za trajne rastline) leta preusmeritve lahko že prodajamo kot pridelke iz preusmeritve v
ekološko kmetijstvo, živila živalskega porekla pa te možnosti po zakonodaji nimajo in so bodisi konvencionalna
vsa leta preusmeritve ali ekološka, ko je preusmeritev zaključena. Status ekološki je pridobljen, če so vse kontrole
pozitivne (če ni bilo temeljnih kršitev ekoloških pravil
kmetijstva), datum pridobitve certifikata je odvisen od
datuma vključitve v kontrolo. V primeru neizpolnjevanja
bistvenih zahtev ekološkega kmetijstva (npr. ureditve
izpusta za govedo) se lahko preusmeritev tudi podaljša
in v tem primeru se izda certifikat samo za rastlinske pridelke, za rejo živali pa še ne.
Večina kmetij se za vstop v kontrolo odloči tik pred zaključkom koledarskega leta, saj je to pogoj za pridobitev
neposrednih plačil v naslednjem letu, zato je tudi pridobitev statusa običajno vezana na ta termin. Vendar pa
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Kako bi lahko čim prej na trg dali ekološko mleko?
Raba

Datum
prijave

2019

2020

2021

2022

njiva

25. 12.
2019

K
detelja

K
detelja

P
zg. krompir +
endivija

E
rdeča pesa

njiva

30. 6.
2019

K detelja

sadovnjak, 20. 12.
vinograd
2019
sadovnjak

30. 12.
2019

travinje

1. 3.
2019

+ ječmen

K

K

K

Čebele

30. 12.
2019

K

K

P (odkos
po 12 mesecih eko.
rabe)
K
K

E
koren-ček

P

P

P

P

E

čebula +
pira

E
E
grah + pira pira + detelja

P

K
K

30. 12.
2019

P
zg. krompir

P

K
K

P
ajda

K

K

Govedo
(meso)
(med in
izdelki)

K
ječmen

K

1. 9.
2019

travinje

K

2023

P

E

E

E

P

E

E

E
po 1. 3.
2021

E

E

K

E

E

E

E
E

Preglednica 2: Statusi pridelkov glede na termin (datum) vključitve v ekološko kmetijstvo (K – konvencionalno, P – iz
preusmeritve, E – ekološki)
Zakonodaja omogoča skrajšanje preusmeritve v primeru
dokazljive neuporabe nedovoljenih sredstev v prejšnjih
letih – npr. ob nakupu zapuščene in v zadnjih letih neobdelane kmetije. Retroaktivna odobritev preusmeritve je
možna, če se pristojnemu organu (pri nas Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) predložijo zadostni
dokazi, na podlagi katerih se ta prepriča, da so bili takšni
pogoji izpolnjeni vsaj tri leta.
Glede na to, da je v živinoreji v posebnih primerih na
ekološki kmetiji možno dokupiti živali iz konvencionalne
reje (npr. če ni na voljo ekoloških živali), je določeno tudi
minimalno obdobje ekološke reje in krmljenja, da so ži-
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vila živalskega porekla prodana kot ekološka. To obdobje je najmanj 12 mesecev v primeru kopitarjev in goveda
za prirejo mesa oz. vsaj tri četrtine njihovega življenja, 6
mesecev v primeru malih prežvekovalcev (drobnica) in
prašičev ter živali za prirejo mleka, 10 tednov za perutnino za prirejo mesa, ki se vhlevi pred starostjo treh dni in
6 tednov v primeru perutnine za prirejo jajc.
Z dokupom ekološke krme in predhodno ustrezno prilagoditvijo pogojev reje (prosta reja, paša …) je možno
npr. pri molznicah že po 6 mesecih prodajati ekološko
mleko, seveda pod pogojem, da je to tudi ekonomsko
upravičena odločitev.

Osnovno izhodišče: krave molznice se morajo najmanj 6 mesecev krmiti z ekološko krmo – mleko
lahko dobi status ekološko.
Ob vključitvi v kontrolo do 31. 12. 2020, kar je
pogoj za pridobitev dodatnih ekoloških subvencij v
2021 obstaja več možnosti:

teoretično je možno imeti ekološko mleko
že po 1. 7. 2021, če 100 % dokupijo vso krmo
ekološkega porekla in jo krmijo molznicam
najmanj 6 mesecev ob predpostavki, da je na
kmetiji prosta reja oz. so omogočeni izpusti.

običajen potek preusmeritve traja 2 leti→
eko mleko po 1. 1. 2023.

20 % krme iz lastnih površin v 1. letu preusmeritve (= paša po 1. 4. 2020) + dokup 80 % ekološke krme ali kombinacija dokupa 50 % ekološke in 30 % iz preusmeritve 2. leta iz druge
kmetije → ekološko mleko po 1. 10. 2020.
100 % krma iz preusmeritve površin v 2. letu kontrole na
lastni kmetiji (po potrebi dodatek ekološke, če je dokup)
– paša po 1. 4. 2022 + 6 mesecev → ekološko mleko po
1. 10. 2022.
V nekaterih primerih so torej na kmetiji lahko prisotni
kmetijski pridelki oz. živila v različnih statusih. Poleg že
opisanega obdobja preusmeritve in dokupa konvencionalnih živali je tak primer lahko tudi ob širitvi ekološke
kmetije (zakup ali nakup konvencionalnih površin). Na

novo pridobljenih njivskih površinah je v prvem letu
najbolje posejati deteljno travno mešanico, ki jo lahko
mulčimo in bogatimo tla s hranili ali tudi pokrmimo. To
nadaljujemo tudi naslednje leto. Če pa se odločimo za
setev poljščin, izberemo takšne, ki jih ne pridelujemo na
ostalih njivah, ki že imajo status ekološki. V nasprotnem
primeru bo ves pridelek imel nižji status, ker se pri večini
poljščin sort med seboj ne da ločiti. Pridelki v različnih
statusih so včasih tudi v kršitvah (uporaba nedovoljenih
sredstev), s posameznih površin izgubijo status ekološki
in se ponovno prične preusmeritev površine.
Možne težave in tveganja ob preusmeritvi na kmetijah z različnimi pridelovalnimi usmeritvami
Prepoznavanje tveganj ob preusmeritvi in pravočasno
iskanje rešitev ter preventivno delovanje je lažja pot
kot učenje na lastnih napakah. Vrhunskega strokovnega
znanja o ekološkem kmetijstvu ni veliko, zato se mora
vsak sam potruditi za pridobitev potrebnih informacij.
Zelo učinkovito je pridobivanje znanja pri že izkušenih
ekoloških kmetih z dobrimi pridelovalnimi rezultati. Takih je vse več tudi v Sloveniji. V nadaljevanju je podanih
nekaj najpogostejših težav in možnih rešitev, ki se pojavljajo ob preusmeritvi (Preglednica 3).
Preglednica 3: Možne težave in rešitve za kmetije z različnimi pridelovalnimi usmeritvami

Možne težave, problemi ob preusmeritvi
Možne rešitve ob preusmeritvi
Kmetija s travinjem (govedoreja)

visok pritisk plevelov (ščavje)

izboljšanje skladiščenja hlevskega gnoja, gno
premajhna gnojna jama
jevke in tehnike za rabo teh gnojil

pregnojenost kot posledica prekomerne

zmanjšanje staleža živali

izboljšanje prakse pri gnojenju
obremenitve živali

nezadostna lastna pridelava krme

preureditev hleva

neprimerno grajeni hlevi

ureditev izpusta

neurejeni izpusti za živali

priključitev blagovni znamki za meso iz ekolo
manjše možnosti trženja za meso in mesne
ške prireje
proizvode
Poljedelsko travniška (mešana) kmetija

pojav bolezni (npr. žit) zaradi neprimernega ko-  kolobar (npr. za bolezni občutljivejšo pšenico
lobarja v preteklosti
nadomestiti z drugimi žiti)

visok pritisk plevelov – zlasti trajnih

koruzo in (sl.) pese nadomestiti z bobom, de
upad pridelka
teljno-travno det. meš ...

nezadostna količina organskih gnojil

večji delež njiv posejati z vmesnimi posevki in

neprimerna tehnika (stroji) v poljedelstvu
rastlinami za zeleno gnojenje (vedno zelene =
zasejane njive)

v kolobarju povečati delež zasejanih travnikov

nabava strojev za mehanično zatiranje plevelov

izboljšanje tehnike gnojenja z živinskimi gnojili
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količino krme,

Poljedelsko zelenjadarska kmetija (pod 1 GVŽ/ha)
velik upad pridelka
pojav bolezni
visok pritisk plevelov
nezadostne količine organskih gnojil













razširitev kolobarja in uvedba zelene prahe
setev zrnatih metuljnic (grah, bob, fižol, soja ...)
namesto drugih okopavin
zamenjava pšenice z drugimi žiti (pira, rž, tritikala ...)
uporaba organskih gnojil (kompost, zeleno gnojenje ...)
nabava/najem strojev za mehanično zatiranje plevelov
povečanje staleža živali

Sadjarsko/vinogradniška kmetija
povečan pritisk bolezni in škodljivcev

sajenje sort, odpornejših proti boleznim
manjkajo koristne živali (najezdniki,

ciljno zatiranje bolezni in škodljivcev z: rastlintrepetalke, tančičarice, roparske stenice,
sko mineralnimi pripravki (olja, žveplo, baker ...)
pikapolonice, plenilske pršice ...) in ugodne
in biološkimi (npr. uvajanje predatorjev, valilniživljenjske razmere za njihov razvoj
ce za koristne ptice), mehanskimi (izrezovanje
neizenačena rast zaradi izbora neprimernih
rakastih tvorb, odstranjevanje plesnivih poganjpodlag
kov, parazitskih rastlin, mumij ...) ter biotehničnezadostna oskrba s stroji za mehanično
nimi ukrepi (feromonske, barvne vabe, metoda
oskrbo tal (mulčerji, okopalniki ...)
zbeganja ...)
na razpolago ni ustreznega sadilnega

ohranjanje in zasajanje živih mej, negovanje
materiala
podrasti (izmenična košnja/mulčenje), urejanje
skalnjakov ... za pospeševanje razvoja koristnih
živali

opazovanje škodljivih in koristnih živali v nasadu

vsejavanje in trajna ozelenitev tal








Temeljne kršitve zakonodaje in dodeljevanje sankcij
– odstopanja od predpisov za ekološko kmetijstvo
CO so v okviru svojih pravil delovanja prekrške/odstopanja od pravil razdelili v več kategorij neskladij, po
1. 1. 2015 pa je v veljavi Uredba o ukrepih v primeru
nepravilnosti in kršitev v ekološkem kmetovanju
(UL RS 96/2014), ki definira hudo kršitev ali kršitev z
dolgoročnim učinkom, večjo kršitev (neskladnost posamezne zahteve, katere posledica je zavrnitev izdaje oziroma razveljavitev certifikata za posamezne kmetijske
pridelke oziroma živila pri pridelavi oziroma predelavi),
manjšo kršitev, namerno kršitev (zavestna kršitev z
razumevanjem in ob zavedanju možnih posledic) in ponavljajočo kršitev (enako kršitev posamezne zahteve
pri istem izvajalcu, najmanj dvakrat v dveh zaporednih
koledarskih letih). Izpostavljen je tudi pomen vodenja
evidenc, kjer jih mora stranka v primeru nepopolnih dopolniti najpozneje v 20 dneh, če je manjkajoče podatke
mogoče pridobiti. V nasprotnem primeru se izvajalcu
certifikat za posamezne kmetijske pridelke oziroma živila zavrne oz. razveljavi.
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Manjšo kršitev – neskladnost mora izvajalec odpraviti v roku, ki ga določi CO, sicer se mu certifikat za posamezne kmetijske pridelke oz. živila zavrne oz. razveljavi.
Večja kršitev – CO izvajalcu zavrne oz. razveljavi certifikat za posamezne kmetijske pridelke oziroma živila pri
pridelavi oziroma predelavi, če:




je v tleh presežena opozorilna emisijska vrednost
v skladu s predpisom, ki ureja mejne, opozorilne in
kritične emisijske vrednosti nevarnih snovi v tleh,
se uporablja seme ali semenski material, ki je obdelan z nedovoljenimi sredstvi,





na kmetijskem gospodarstvu poteka vezana reja
živali, ki ni v skladu z Uredbo 834/2007/ES, Uredbo
889/2008/ES in Pravilnikom o ekološki pridelavi in
predelavi,
natovarjanje in raztovarjanje živali poteka z uporabo kakršnegakoli električnega spodbujevalnika za
priganjanje živali,



se nadzorni ukrepi za veterinarska zdravila za živali
ne izvajajo v skladu pravili,



izvajalec hkrati neekološko in ekološko prideluje
enake sorte kmetijskih rastlin, ki se jih ne da ločiti,



izvajalec hkrati neekološko in ekološko vzreja enake vrste živali razen pri ribogojstvu,



postopki priprave ekološke hrane ne potekajo časovno ali prostorsko ločeno od neekološke hrane,



se pri predelavi uporabljajo snovi in tehnike, ki bi
povrnile lastnosti, ki se izgubijo med predelavo,



vzorca potrdila o kontrolnem pregledu iz priloge V
in vzorca izpiska potrdila o kontrolnem pregledu iz
priloge VI Uredbe 1235/2008/ES ne potrdi pristojni
carinski organ pri uvozu iz tretjih držav za kmetijske pridelke oziroma živila, ki so pridelana oziroma
proizvedena v skladu z Uredbo 834/2007/ES,



izvajalec predhodno ni pridobil dovoljenja za izjeme od pravil ekološkega kmetovanja,



ekološka pridelava oz. predelava ne poteka v skladu s splošnimi pravili kmetijske pridelave.

Določevanje statusov
Trajanje preusmeritve (rastlinska pridelava): enoletne
kulture, travinje - 24 mesecev pred setvijo, trajne kulture
– 36 mesecev pred spravilom pridelka. Na osnovi vloge,
oddane na MKGP, se lahko preusmeritev skrajša ali podaljša.
Proizvodi živalskega porekla:


čebelarstvo – 12 mesecev



živinoreja – vezano na površine (krma – 2 leti), nerastlinojede vrste; zunanje površine – 1 leto

Vodenje evidenc je osnova pri dokazovanju ekološke
pridelave. Beležiti je potrebno evidence o opravilih,
uporabljenih materialih, izvedenih ukrepih … Evidence
so lahko v fizični ali elektronski obliki, pomembno je, da
so vedno na voljo za pregled CO ali drugim pooblaščenim organom. V primeru vključenosti KOPOP in kontrole EK – združene evidence skladno z Splošnimi navodili
za vodenje poenotenih evidenc o delovnih opravilih za
ukrep KOPOP iz PRP 2014–2020 in EK: https://www.program-pode-zelja.si

Vsebine evidenc rastlinske pridelave:

gnojenje (datum, GERK, površine, gnojila, količina)



organizaciji za kontrolo in certificiranje ne omogoči dostopa do vseh objektov,

varstvo rastlin (datum, GERK, utemeljitev upravičenosti uporabe, sredstvo, količina …)



odkloni kontrolo organizacije za kontrolo in certificiranje,

načrt kolobarja (vpisati je potrebno glavne kulture
in dosevke)



evidentiranje dokupa semenskega in sadilnega
materiala, dokupa gnojil ter dokupa sredstev za
nego in varstvo rastlin (+ dokazila, priloge)



se uporabljajo oz. so prisotni nedovoljeni proizvodi
in snovi,



izvajalec ne izvaja kolobarja oz. ima na isti površini
enako kulturo več kakor dve leti,



izvajalec ne vodi nobene evidence,



označuje oz. oglašuje izdelke kot ekološke, ti pa
niso proizvedeni v skladu z zakonodajo za ekološko kmetijstvo,

je v suhi snovi presežen dovoljeni delež konvencionalne krme v obroku oz. glede na celotno letno

se uporablja ionizirajoče sevanje (UL RS 96/2014).



se izvaja hidroponska pridelava,





izvedeni splošni ukrepi (setev, rez, spravilo pridelka
…)





je bila ugotovljena namerna kršitev, ki se nanaša na
uporabo ali prisotnost proizvodov in snovi, ki niso
dovoljene v ekološkem kmetijstvu,



Huda kršitev – CO izvajalcu zavrne oziroma razveljavi
certifikat za vse kmetijske pridelke oz. živila pri pridelavi
oziroma predelavi, če:
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Evidence – reja živali:
vodenje staleža živali (povečanje, zmanjšanje števila)





vodenje dnevnika izpustov (če je to potrebno)



zdravljenje živali – na osnovi zdravil, predpisanih
s strani veterinarja (vrsta zdravila, razlog zdravljenja, katere živali so bile zdravljene, čakalna doba in
dvakratna čakalna doba …)



dokup krmil in krmnih dodatkov



drugi dokupi – npr. sredstva za nego živali, sredstva
za čiščenje in razkuževanje zgradb in napeljav v živinoreji
čebelarstvo: premiki, zdravljenje, točenje medu
(datum, vrsta in količina medu), krmljenje čebel



Vodenje evidenc pri predelavi ekoloških živil:


seznam proizvodov



recepture (sestavine in njihovo poreklo, količine)



evidentiranje dokupov (sestavine, dodatki, ostala
sredstva) s prilogami (računi, dobavnice, deklaracije …)



evidenca o prodaji



seznam podizvajalcev, dogovorna pridelava



seznam dobaviteljev



zaloge

Ukrep EK v kombinaciji z drugimi ukrepi PRP
Ekološki kmetje lahko v okviru PRP 2014-2020 na isti površini kombinirajo tudi z ukrepi KOPOP, če se zahteve ne
prekrivajo. Plačila se v tem primeru seštevajo, pri čemer
se upošteva najvišji dovoljeni znesek plačil (primer: k najvišjemu dovoljenemu plačilu za njive iz naslova KOPOP se
lahko dodatno prišteje najvišje dovoljeno plačilo za njive iz
ukrepa Ekološko kmetovanje). Možne kombinacije z: OMD,
dobrobit živali, sheme kakovosti – samo na novo vključeni
v kontrolo (dodatne točke), skupine in organizacije proizvajalcev – na novo priznane SP (dodatne točke), usposabljanje in svetovanje, naložbe v osnovna sredstva, razvoj
kmetij in podjetij (višji delež podpor za zagon dejavnosti za
mlade kmete), sodelovanje.
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Najpogostejše napake pri izvajanju ukrepa EK (ugotovljenih s strani CO)
V povprečju se kršitve zakonodaje pojavljajo približno
na četrtini KMG. V večini se pojavljajo manjše kršitve,
kot so: nepopolna dokumentarna evidenca, neskladja,
povezana s podizvajalci, neažurni opisi postopkov dejavnosti, nevzpostavljeni/neprepoznani previdnostni in
praktični ukrepi.
Sledijo večje kršitve: dokup konvencionalnega nerazkuženega semena brez odobrene prošnje, dejavnost
ni registrirana pri pristojnih organih, neustrezen dokup
živali.
Hude kršitve, kot so uporaba/prisotnost nedovoljenih
snovi, so prisotne v zelo nizkem odstotku (manj kot 1 %).
Ukrepi za zmanjšanje tveganj za pojavnost neskladij
na ekoloških kmetijah
Praktični ukrepi: so tisti, ki jih je potrebno sprejeti na
ravni enote in/ali prostorov in/ali dejavnosti, da se zagotovi skladnost s pravili za ekološko pridelavo (npr. načrt
gnojenja, načrt upravljanja ekološke enote za vzrejo živali, načrt varstva rastlin …).
Primer praktičnega ukrepa: če ekološko KMG pridobi
nove neekološke površine, ko so vse površine že ekološke. Na novih površinah (status preusmeritve, pridelki
konvencionalni) je treba posejati druge rastline, kot na
obstoječih ekoloških površinah. V nasprotnem primeru,
če so enake rastline na eko površinah in na površinah v
preusmeritvi, je status celotnega pridelka teh rastlin na
KMG konvencionalen.
Previdnostni ukrepi: so tisti, ki jih je potrebno sprejeti za zmanjšanje nevarnosti kontaminacije z nedovoljenimi proizvodi ali snovmi, ter čistilne ukrepe, ki jih
je treba sprejeti v skladiščnih prostorih in v vsej pridelovalni verigi, npr. sosednje konvencionalne površine,
vzporedna neekološka dejavnost, izvajanje/koriščenje
strojnih uslug …

2. VARSTVO VODA IN
TAL TER PODNEBNE
SPREMEMBE
2.1. Uvod
Ekološko kmetijstvo je v družbi vse bolj prepoznano kot trajnostni način kmetijske pridelave,
ki poleg večje dodane vrednosti ekološko pridelanih živil vrhunske notranje kakovosti zagotavlja
tudi več delovnih mest in varuje okolje. Večja biodiverziteta na ekoloških kmetijah temelji na širšem
kolobarju, uporabi združenih setev in večjega števila različnih vrst in sort, kjer pomemben delež zastopajo tudi avtohtone sorte in populacije ter v reji
živali tudi avtohtone in udomačene pasme (večina
cikastega goveda in prašičev krškopoljske avtohtone pasme se redi na ekoloških kmetijah).
Zanimivosti
Sprva je bilo ekološko kmetijstvo poimenovano in
prepoznano z besedno zvezo trajnostno kmetijstvo
vse do leta 1977, ko so poimenovanje na kongresu
Mednarodne zveze gibanj za ekološko kmetijstvo
IFOAM (več na www.ifoam.bio) spremeni v ekološko, saj so v tistem obdobju s pojmom trajnostno
začenjali poimenovati marsikaj in tudi v kmetijstvu so ta pojem (ali sinonime sonaravno, okolju
prijazno) začeli uporabljati za različne postopke in
načine kmetijstva z uporabo kemičnih sredstev za
varstvo rastlin in lahkotopnih mineralnih gnojil.
Deset let pozneje je bila splošno sprejeta definicija trajnosti, ki je rezultat dela Komisije za razvoj pri
Organizaciji združenih narodov. Komisijo je vodila
nekdanja danska premierka Brundlandova, ki je leta
1987 opredelila, da »trajnostni razvoj zadovoljuje potrebe sedanjega človeškega rodu, ne da bi
pri tem ogrozili zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij« in da upošteva gospodarske, okoljske
in družbene vidike. Trajnostni razvoj je temeljna zahteva v večini razvojnih in drugih dokumentov tako
na globalni, evropski (lizbonska strategija) kot tudi
na nacionalni ravni. Trajnostni razvoj je prioriteta
vseh razvojnih dokumentih tudi v Sloveniji. To še
zlasti velja za kmetijstvo in živilsko predelovalno
industrijo, kjer je sonaravni razvoj opredeljen že od
začetka devetdesetih let dalje. V ta koncept sodijo
okolju prijaznejše oblike kmetovanja – zlasti ekološko kmetijstvo in pri nas tudi integrirana pridelava.

Slika 1: Trije vidiki trajnosti (po Brundland, 1987)
Zaradi prepovedi uporabe kemično sintetičnih
sredstev za varstvo rastlin na ekološko obdelovanih površinah v tleh ostaja manj njihovih ostankov,
večja pa je tudi raznolikost plevelne flore in živih organizmov v tleh. Večja populacija deževnikov, ki so
indikatorji rodovitnosti tal in posredno populacije
živih organizmov v tleh, je prisotna v pridelovalnih
sistemih z manjšimi vnosi (ekološko, biodinamično)
v primerjavi z večjimi vnosi (integrirano, konvencionalno, industrijsko, intenzivno …). Okoljski odtis,
ki spada v družino metod z zajemanjem celotnega
življenjskega cikla proizvodnje (LCA – Life Cycle Assessment) in zajemanjem več elementov kot ogljični odtis, je v ekološki pridelavi statistično značilno
manjši v primerjavi z odtisom v konvencionalni pridelavi – v večini primerov gre celo za večkratnike
zmanjšanj in ne le za nekaj deset odstotkov manj.
Zaradi prepovedi rabe lahko topnih mineralnih
gnojil je na ekološko obdelovanih kmetijskih površinah nevarnost ostankov težkih kovin in izpiranja
nitratov v podtalnico manjša.
V nadaljevanju je predstavljena primerjava ekološkega in konvencionalnega kmetijstva z vidika vplivov na okolje za samo nekaj primerov, dejansko pa
jih je veliko več. Na podlagi pregleda literature in
lastnih raziskav so predstavljeni vplivi različnih načinov kmetijske pridelave (ekološko vs. konvencionalno) na okolje, in sicer na biotsko raznovrstnost,
pesticide in nitrate v podtalnici ter na okoljski
odtis, ki je orodje za merjenje in odločanje pri računanju površin zemlje in območju voda, ki so potrebni za nastanek naravnih virov in ki jih človeška
populacija porabi; izražen je v enoti globalni hektar
(gha), lahko pa se tudi preračuna glede na pridelek v
npr. gha/t ali gha/kg ali L. Izračunamo ga lahko tudi
za posamezne proizvode in storitve ter spada v
družino metod, ki za oceno trajnosti upoštevajo celoten življenjski cikel (Life Cycle Assessment ali LCA).
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Definicija LCA
Razmišljanje o življenjskem ciklu pomeni
upoštevanje okoljskih pa tudi družbenih in
gospodarskih vplivov proizvoda v njegovem
celotnem življenjskem ciklu. Analiza življenjskega cikla (LCA – Life Cycle Assessment) ovrednoti te vplive skozi celotno življenjsko dobo
proizvoda, od pridobivanja surovin prek predelave materialov, proizvodnje, distribucije,
uporabe, popravila in vzdrževanja ter vse do
morebitnega odstranjevanja ali predelave.
Analiza LCA je standardizirana v ISO 14040.
Vsebuje tudi izračun ogljičnega odtisa.
(Vir: http://www.eco-hub.eu/ecohub/files/
brosura_-_prelom_SLO_-_za_SPLET.pdf ).
Intenzivno/industrijsko kmetijstvo, ki je zadnje
stoletje podprto z agrokemijo (mineralna gnojila po sintezi mineralnega dušika iz zraka – apneni
dušik, konec 19. stoletja – sprememba namena
rabe, ko so živčne strupe premenili v insekticide
po 1. svetovni vojni in kasneje po 2. svetovni vojni uveljavitev herbicidov – desikatorji v Vietnamu)
in biotehnologijo (uvedba gensko spremenjenih
rastlin po sprejetju »zakona o ekvivalenci« v senatu
ZDA leta 1992, da so gensko spremenjene rastline
enakovredne običajnim in jih brez omejitev lahko
začnejo pridelovati, kar je bil začetek širjenja predvsem tistih sort, ki so hkrati tudi odporne na aktivno snov glifosat totalnih herbicidov, kot so Round
up, Boom efekt ipd.) ter vsemi raziskovalnimi in
svetovalnimi kapacitetami razvitega sveta, ni
izpolnilo pričakovanj. Del svetovnega prebivalstva je še vedno lačen, zahodni svet se koplje v
preobilju hrane in s tem povezanimi zdravstvenimi
tegobami, obenems pa se soočamo z negativnimi
vplivi intenzivnega kmetijstva na okolje.
Industrijsko kmetijstvo je v veliki meri odgovorno za izčrpanje naravnih virov. Kar zadeva
okoljskega vpliva, je na več kot 11 % krajine EU videti vpliv zmerne do visoke erozije tal. Kmetijstvo
lahko na različne načine vpliva tudi na ustrezno kemijsko in dobro količinsko stanje podzemnih in površinskih voda. Na kakovost vode negativno vpliva
prisotnost pesticidov, hranil iz gnojil ali iz tal zaradi
erozije. V kmetijstvu se v povprečju porabi 44 % vse
načrpane vode v Evropi. Porast intenzivnega kmetijstva in s tem povezane spremembe rabe zemljišč
so tudi pomemben dejavnik izgube biotske raznovrstnosti. Nedavni podatki o biotski raznovrstnosti
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v EU kažejo, da je 60 % vrst in 77 % ocenjenih habitatov v neugodnem stanju ohranjanja tam, kjer
je intenzivno kmetovanje pomemben dejavnik.
Intenzivno kmetijstvo povzroča izgubo biotske
raznovrstnosti, medtem ko upad opraševalcev že
zmanjšuje pridelke (Aubert in sod. 2019).
Poleg analiz vode v pozemnih vodah, vodotokih in
drugih površinskih vodah se v Republiki Sloveniji
izvaja tudi monitoring pitne vode – preizkušanje
pitne vode, ki zajema vzorčenje na pipah uporabnikov oz. mestih, kjer se voda uporablja kot pitna
voda znotraj oskrbovalnega območja. Nadzor oz.
spremljanje pitne vode po pooblastilu Ministrstva
za zdravje izvajata Nacionalni inštitut za javno
zdravje in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje
in hrano. V letih 2013, 2014 in 2015 so bili pesticidi
v povprečju prisotni v kar 85 % analiz vzorcev vode,
odvzetih na pipi (ne v podzemnih vodah) (Grafikon
1), od tega je bilo okoli 12 % vzorcev s preseženo
dovoljeno mejno vrednost za pitno vodo za posamični pesticid 0,1 µg/L in okoli 1 % vzorcev, kjer je
bila presežena dovoljena mejna vrednost 0,5 µg/L
za vsoto vseh pesticidov (Vir: Nacionalni akcijski
program za doseganje trajnostne rabe FFS, Poročilo o napredku 2013−2015 MKGP, UVHVVR http://
www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/PorociloNAP2013_15.pdf ).

in didušikovega oksida (N2O) zaradi skladiščenja živinskih gnojil. V živinoreji so pomembni tudi izpusti amonijaka (NH3) v zrak, če gnojevka po aplikaciji
ni takoj zadelana v tla. Po podatkih KIS-a je govedoreja vzrok za kar 66,9 % vseh emisij v kmetijstvu
oz. za 6,57 % vseh emisij v Sloveniji (Vir: https://
www.podnebnapot2050.si/wp-content/uploads/2019/06/Emisije-TGP-v-govedoreji-2019.pdf ).
Po uradnih podatkih je delež primarnega kmetijstva pri izpustih TGP 15,9 % (Vir: https://www.
gov.si/teme/zmanjsanje-emisij-toplogrednih-plinov/#group-26006) in se uvršča na drugo mesto za
prometom, ki predstavlja 50,8 % vseh emisij.

Grafikon 2: Struktura emisij toplogrednih plinov
po sektorjih, ki niso vključeni v sistem trgovanja
z emisijami toplogrednih plinov v letu 2016 (Vir:
https://www.gov.si/teme/zmanjsanje-emisij-toplogrednih-plinov/#group-26006)

bile pred leti nepredstavljive. Z distribucijo se porabljajo
neobnovljivi viri. V Sloveniji poraba energije prispe-

va 80 % k skupnim izpustom toplogrednih plinov v
Sloveniji, pri čemer je največji vir izpustov promet,
sledi pa proizvodnja električne energije in toplote
(http://kazalci.arso.gov.si/sl/content/izpusti-toplogrednih-plinov-energetskega-izvora-4?tid=3). Vsi ti
trije dejavniki (promet, poraba električne energije
in toplote) so pomembni pri transportu kmetijskih
repromaterialov (proizvodnja in prevoz mineralnih
gnojil in FFS, dobava beljakovinske krme iz uvoza,
npr. sojine tropine iz Južne Amerike za intenzivno živinorejo v Sloveniji …) in pridelkov ter pozneje sama
predelava živil in centralizirana distribucija, uvoz
hrane iz daljnih držav (Preglednica 1), zlasti prevozi
z letali, dolgotrajno hlajenje in skladiščenje ...

Intenzivna uporaba naravnih virov in uporaba
kemično sintetičnih vnosov (gnojila, pesticidi ...)
sta razloga, da kmetijstvo pomembno prispeva
k emisijam toplogrednih plinov (TGP). Ocenjuje
se, da sta na svetovni ravni kmetijstvo in živilsko
predelovalna industrija sektorja, ki v celotnem življenjskem ciklu, od proizvodnje gnojil, pesticidov,
pridelave in predelave ter proizvodnje embalaže
za živila do vključno s shranjevanjem, hlajenjem in
transporti, odgovorna za do tretjino vseh emisij
TGP, ki jih povzroča človek. Zmanjšanje ogljičnega
odtisa (oz. okoljskega odtisa – op. avtorjev) kmetijstva in prehranskega sistema je osrednjega pomena za omejevanje podnebnih sprememb. Da bi v

Še bolj problematična je nadaljnja predelava (poraba
energije in vode) in današnji koncept distribucije
hrane, kjer prihaja do številnih prevoženih razdalj, ki so
Preglednica 1:
Vpliv prevoza oz. lokacije pridelave na okoljski odtis 1 kg prevoženega paradižnika ali drugih živil (Stajnko, 2015)

Grafikon 1: Delež vzorcev vode, analiziranih na pipi,
kjer so prisotni pesticidi (Vir: Nacionalni akcijski
program za doseganje trajnostne rabe FFS, Poročilo o napredku 2013−2015 MKGP, UVHVVR)
Tako primarno kmetijstvo kot tudi živilsko predelovalna industrija prispevata k onesnaževanju okolja in vplivata tudi na podnebne spremembe, saj
je pri izpustih toplogrednih plinov (TGP) bistveno
bolj problematična reja živali (predvsem pri izpustih metana (CH4) zaradi specifike prežvekovalcev

Transportna razdalja, vrsta prevoza
(primer lokacije)

Okoljski odtis
(m2 a/kg)

Indeks
(lokalno = 100 %)

Transkontenintalno 2.500 km s 40 t kamionom
(Almerija, Španija – Slovenija)

177,7

3265

Prekomejno 1.000 km s 40 t kamionom
(Nizozemska, jug Italije ...)

125,6

957

Regionalno < 250 km (MS – KP ali KP – Verona,
Italija ali LJ – Gradec, Avstrija) z 28 t kamionom

17,8

326

Lokalno (L) 50 km (MB – CE in še bližje) s 16 t
kamionom

5,4

100
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prihodnje lahko zagotovili varnost preskrbe s
hrano, se bodo kmetje po vsem svetu verjetno
morali preusmeriti na pridelovanje poljščin in
kmetijske prakse, ki bodo prilagojene spremenjenemu podnebju (Gilbert, 2012).
Zanimivosti – kaj je okoljski odtis?
Okoljski odtis je orodje za merjenje in odločanje pri računanju površine zemlje in območju
voda, potrebnih za nastanek naravnih virov, ki
jih človeška populacija porabi.
Predstavlja vso rodovitno površino, ki jo posameznik potrebuje za zadovoljevanje potreb.
Danes je rodovitne zemlje manj kot 1/4 površine Zemlje, tj. 10,8 milijard hektarjev (2,3 milijard ha oceanov in 8,5 milijard ha kopnega).
Okoljski odtis je za 25 % (po nekaterih ocenah
tudi za 50 %) presegel biološko zmogljivost
planeta.
Okoljski odtis se meri v globalnih hektarjih
(gha). Enota gha predstavlja proizvodne zmogljivosti enega hektarja zemljišča s povprečno
produktivnostjo v svetu. Če razdelimo površino zemlje na vsakega človeka na svetu, dobimo rezultat približno 1,7 gha na osebo, kar
predstavlja naš trajnostni odtis. Danes je žal
okoljski odtis posameznika v povprečju 2,7
gha, kar pomeni, da porabimo več naravnih
danosti, kot jih lahko planet regenerira ter
ustvarimo več odpadkov, kot jih lahko planet
absorbira. Zadnja leta na planetu Zemlja običajno že avgusta porabimo vse letne razpoložljive vire.
Naše potrebe so glede na zmogljivost Zemlje
prevelike in živimo v okoljskem dolgu. Naše
potrebe se razlikujejo glede na razvitost posameznih držav, tako npr. Belgijec porabi 5,1
gha na leto, Američan 9,2 gha na leto in Afričan le 1,4 gha na leto.
S trenutno porabo bi zemljani potrebovali tri
planete, da bi zadostili našim potrebam!
Vir: http://ecotoolkit.eu/faq.php#a7, še več informacij o okoljskem odtisu po državah na:
www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/
page/ecological_footprint_atlas_2010
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Zato je iskanje trajnostnih načinov kmetijske
pridelave osrednja težnja zadnjih desetletij (Bavec in sod. 2009), ki je postala tudi sestavni del skupne kmetijske politike in programov razvoja podeželja, kjer se višajo okoljski standardi. V trajnostne
načine sodita ekološko kmetijstvo, ki je podprto
z enotno evropsko zakonodajo (EC 834/2007 – po
1. 1. 2021 se bo začela uporabljati nova uredba
848/2018), in biodinamično kmetijstvo, ki je posebna smer ekološkega kmetijstva z določenimi
specifičnostmi in standardi na mednarodnem nivoju (Demeter International – več na http://www.
demeter.si/uploads/1/7/6/6/17663141/demeter_smernice_pridelava_2019.pdf ). V obeh oblikah
trajnostnega kmetovanja veljajo številne omejitve
in zahteve. Med prepovedmi so: prepoved uporaba gensko spremenjenih rastlin, krme, mikroorganizmov v predelavi; prepoved kemično sintetičnih
pesticidov, lahko topnih mineralnih gnojil … Med
zahtevami spadajo: obvezen kolobar, uporaba komposta in živinskih gnojil, ekoloških semen in sadik,
ekološko pridelane krme, prepoved preventivne
uporabe antiparazitikov in antibiotikov, dvakratna
karenčna doba po zdravljenju, obvezen izpust in
gibanje vseh živali na prostem, najmanj 180-dnevna paša .... V Sloveniji je med trajnostne oblike
kmetijstva uvrščena tudi integrirana pridelava, ki je
podprta z nacionalno zakonodajo v sadjarstvu, poljedelstvu, zelenjadarstvu in vinogradništvu (ULRS
110/2010) in ima določene omejitve pri uporabi
pesticidov ter zahtevo po dosledni uporabi gnojil
na podlagi analiz tal. Vendar je z vidika izračunanega okoljskega odtisa tudi integrirana pridelava le
»kozmetični popravek«, saj večina okoljskega odtisa nastane prav zaradi rabe lahkotopnih mineralnih gnojil – zlasti mineralnega dušila, ki nastane iz
plinskega dušika v zraku ob uporabi velike količine
električne energije ter proizvodnje pesticidov (Bavec in sod. 2012 in 2014).
Uveljavljajo se tudi druge, različne, okolju prijaznejše kmetijske prakse, ki pa so najpogosteje zgolj green washing konvencionalnega
kmetijstva (Bavec in sod. 2011a). Vsaka lokalna
pridelava ali pridelava iz bližine še ne pomeni, da
je tudi trajnostna. Avtorji in države v svojih kmetijskih politikah različno opredeljujejo trajnostno
kmetijstvo. V ZDA npr. kmetijsko pridelavo z uporabo gensko spremenjenih rastlin predstavljajo kot
trajnostno (Bavec in sod. 2009). Podobno velja tudi
za slovensko izbrano kakovost, kjer se v pridelavi
rastlin uporabljajo vsa FFS, vključno s herbicidi in
lahkotopna mineralna gnojila, v reji živali pa tudi

gensko spremenjena krmila, ki niti pri molznicah
niso prepovedana, pri katerih je delež močne krme
minimalen in to ne bi bil noben problem v praksi.
Ali je kot trajnostno poimenovana tudi intenzivna
vzreja brojlerjev na farmah, na katerih nikoli ne
vidijo sončne svetlobe ali brskajo na prostem, so
krmljeni z gensko spremenjenimi krmili s preventivnim dodatkom kokcidistatikov – njihovo meso
pa ima označbo Izbrana kakovost? Podobno velja
tudi za evropske sheme kakovosti: zaščitena označba porekla (npr. oljčno olje slovenske Istre ali nanoški sir), zaščitena geografska označba (kraški pršut, štajersko-prekmursko bučno olje, ptujski lük),
zajamčena tradicionalna posebnost (prekmurska gibanica) po evropski zakonodaji ali nacionalna višja
kakovost (jajca izpod Kamniških planin), ki same po
sebi ničesar ne povedo o pridelovalnemu sistemu,
temveč samo o kraju pridelave, predelave, recepturi ipd. Ekološki pridelek ali živilo ima lahko tudi geografsko poreklo. V Sloveniji je velik delež tovrstnih
izdelkov npr. oljčne olje iz slovenske Istre, kjer so se
oljkarji po letu 2012 množično odločili za preusmeritev v ekološko kmetijstvo in lahko uporabijo obe
označbi – ekološki in geografsko poreklo.

2.1.1. Izhodišče: stanje obremenjenosti
okolja z vplivi iz kmetijstva in zakaj
lahko ekološko kmetijstvo varuje
okolje?
Vsaka človekova aktivnost vpliva na okolje in spreminja naravo. Vplivi na naravo in okolje so lahko
želeni in ocenjeni pozitivno (npr. obdelana kulturna krajina, kjer redno kosimo, da se ne zarašča, mozaičnost pokrajine, ki pritegne turiste in ima estetsko komponento …) ali pa so zaradi intenzivnega
s kemikalijami podprtega konvencionalnega (industrijskega) kmetijstva negativni. Najpogostejši
problemi so:

Vode – podzemne vode (podtalnica – pitna
voda) in vodotoki (nitrati in pesticidi, fosfor –
evtrofikacija), prekomerna raba vode zaradi
kmetijske rabe (npr. slana voda za namakanje
zmanjša rodovitnost tal in v ekstremnih primerih celo onemogoči nadaljnjo kmetijo pridelavo …).

Tla – pesticidi in težke kovine v tleh (Cd je
prisoten v vseh fosfornih gnojilih ...), druga
onesnažila (tudi ftalati iz folij), znižanje deleža
humusa, zbitost tal, vse manj živega sveta …)

– zmanjševanje rodovitnosti, vodna in vetrna
erozija tal, zasoljenost tal …

Zrak – toplogredni plini – globalno 1/3 zaradi
kmetijstva in živilsko predelovalne industrije,
dvig temperatur, neurja …

Biodiverziteta – po letu 1990 še hitrejša izguba rastlinskih in živalskih vrst kot kadarkoli v
zgodovini.
V nadaljevanju predstavljamo nekaj primerov iz
vsake skupine.

2.1.2. Prikaz primerjave ekološke in konvencionalne pridelave zelenjave glede na ostanek nitratov po spravilu in
izpiranje v podtalnico
V ekološkem kmetijstvu je ob pravilnem ravnanju z živinskim gnojili tveganje za onesnaženost podtalnice z nitrati minimalno oz. je pri pesticidih praktično ni, saj je prepovedana uporaba
herbicidov in drugih kemično sintetičnih pesticidov ter uporaba lahko topnih mineralnih gnojil (EC
834/2007). Zlasti dušikova (N) mineralna gnojila se
na konvencionalnih kmetijah pogosto uporabljajo
v prevelikih količinah, saj se v praksi analize vsebnosti mineralnega dušika v tleh, ki so podlaga za
odločitev o količini dodanega dušika, izvajajo zelo
redko (z izjemo integrirane pridelave) in od 2015
dalje pri njivah in hmeljiščih vključenih v KOPOP. Velik vpliv ima lahko tudi uporaba gnojil izven rastne
dobe, ko jih rastline ne morejo več porabiti, pa tudi
vremenske razmere. Velika količina zimskih padavin predstavlja večje tveganje za izpiranje nitratov
v podtalnico. Nizki pridelki zaradi dolgotrajne suše
ne odvzamejo razpoložljivega N za oblikovanje pridelka in ostanek se tako iz gnojila (tako organskega
kot še bolj mineralnega pri konvencionalnih kmetijah) kot iz mineralizacije hitro spere v podtalnico.
Tudi ekološka kmetija mora upoštevati vsa pravila
in zahteve nitratne direktive (omejitev reje živali je
enaka tudi v zakonodaji za ekološko kmetijstvo –
obremenitev na ekološki kmetiji do največ 170 kg
N/ha) in navzkrižne skladnosti – skladiščenje živinskih gnojil čez zimo, dovoljena obdobja uporabe
oz. prepovedi, prepoved razvažanja na zmrznjenih
in premokrih tleh ter predvsem pravil, ki veljajo na
»vodovarstvenih območjih« (VVO) in »priobalnih
območjih« ob jezerih, akumulacijah, morju, rekah in
potokih, kjer je zlasti sporna raba gnojevke in drugih tekočih živinskih gnojil.
Poleg intenzivne živinoreje in pridelovanja ko-
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ruze, kjer so ob spravilu pogosto prekoračene še
sprejemljive vrednosti ostankov mineralnega N v
tleh, je lahko zlasti pridelovanje zelenjave kritična
kmetijska dejavnost na vodovarstvenih območjih,
kar potrjujejo rezultati spremljanja mineralnega N
ob spravilu zelenjave v integrirani pridelavi (Bavec
in Bavec 2002). Triletna raziskava primerjave integrirane in ekološke pridelave zelenjave na lahkih
prodnatih tleh v bližini Gradca (Avstrija) na VVO je
pokazala nedvoumne okoljske prednosti ekološke pridelave (Ortner, 2008). Vsebnost nitratov v
pronicajoči vodi in kopičenje dušika je pri ekološki pridelavi njivskih zelenjadnic v primerjavi z integriranim kmetijstvom dosti manjša. Na
lokacijah, kjer je potekala integrirana pridelava, je
bila mejna vrednost EU za nitrate 50 mg/L v pronicajoči vodi v globini tal 200 cm vedno prekoračena
(v povprečju za petkrat). Na lokacijah z ekološko
pridelavo pa približno 50 % izmerjenih vzorcev te
vrednosti ni doseglo. Koncentracija nitratov na lokacijah z integrirano pridelavo je bila približno od
trikrat do štiriinpolkrat večja kot koncentracija na
lokacijah z ekološkim kmetijstvom (glej PP v prezentaciji). Ostanki dušika v talnem profilu so bili po
ekološki pridelavi zelenjave trikrat nižji v primerjavi
z integrirano pridelavo (Preglednica 2).
Preglednica 2: Količina dušika po spravilu pridelkov v talnem profilu v kolobarju zelenjadnic in
poljščin na dveh lokacijah z integrirano pridelavo
in na dveh z ekološko pridelavo (Ortner, 2008)

Ostanki dušika po spravilu
(v kg N/ha)

Povprečje 2003−2005

Kolobar 1

Meritev

Ekološka

Izprani nitrati po
spravilu pridelka
poljščin (kg N/ha)
Vsebnost nitratov
v vodi, ki je stekla
skozi talni profil
(mg/l)

Konvencionalna

22

60

29

92

Po 13 letih ekološkega kmetovanja z uporabo živinskih gnojil v primerjavi s konvencionalno pridelavo
z in brez organskih gnojil se je v preučevanjih na
trajnem poskusu na Nizozemskem zmanjšala koncentracija nitratov, izprana prek talnega profila v
podzemni vodi (Schrama in sod., 2018). Tudi številne druge raziskave s primerjavami različnih načinov
kmetijske pridelave so pokazale nedvoumno boljše
rezultate ekološkega kmetijstva v primerjavi z drugimi načini pridelave v večini spremljanih okoljskih
indikatorjev. Okoljski učinek je odvisen tudi od pedoloških in klimatskih dejavnikov ter same lokacije
(Pacini in sod. 2003). Prav tako pa tudi od vrste rabe
– njive so najbolj kritična raba. V Sloveniji je kot
»vodovarstvene območje« opredeljenega skupno
Kolobar 2

Kolobar 1

Ekološka pridelava

167

54

159

2.1.3. Zakaj ekološko kmetijstvo varuje
podtalnico in zakaj je najprimernejša
oblika kmetovanja za vodovarstvena
območja?
Ekološko kmetijstvo je alternativa za kmetije z
zemljišči, ki so zlasti na najožjih vodovarstvenih območjih (Slika 2), saj pomeni aktivno zaščito
pred vnosom pesticidov v podtalnico. Ob skrbnem
načrtovanju bilance dušika z upoštevanjem sproščanja hranil z mineralizacijo, vpliva metuljnic v kolobarju ter drugih vnosov dušika bi lahko izboljšali
tudi trende naraščanja nitratov v podtalnici na več
lokacijah v Sloveniji in pospešili zmanjšanje vrednosti drugod. Tako bi lahko bil prvi ukrep zaščite
podzemnih voda uvedba ekološke pridelave na
zemljiščih na VVO v lasti države in v upravljanju
Sklada kmetijskih zemljišč, ki bi novim zakupnikom kot lastnik tudi predpisal način pridelave.
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17 % ozemlja RS ali 343.596 ha, vendar je od tega
v uporabi 91.966 ha kmetijskih zemljišč, pod GERKi
91.690 ha. Na najožjem VVO1 pa je samo 1.920 ha
KZU od skupno skoraj 500.000 ha.

Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, ki bi novim
zakupnikom kot lastnik tudi predpisal način pridelave ali pa ekološkim kmetijam vsaj dal prednost
pri zakupu.
Na kmetijah, ki imajo večino zemljišč na VVO, bi
bilo potrebno hleve na gnojevko preurediti na
trdi nastilj in hlevski gnoj kompostirati ter ohranjati in dvigati rodovitnost tal s kompostom, saj
je uporaba gnojevke na VVO1 prepovedana zaradi nevarnosti mikrobiološkega onesnaženja vode
zlasti s koliformnimi bakterijami iz izločkov živali.
Zato so neprimerne novogradnje hlevov na gnojevko – še zlasti, če so podprte z javnimi sredstvi.
Priporočene vrste rabe na najožjih VVO, ki najbolje zaščitijo podtalnico pred nitrati z globokimi
koreninami in zeleno rastlinsko odejo (po naslednjem vrstnem redu):
1. drevesa (gozd),
2. trajno travinje (priporočena je trajna
zatravitev njiv),

3. vključitev travinja oz. travno deteljnih mešanic v kolobar,
4. setev v kolobarju čim več ozimnih poljščin
(rž, oljna ogrščica, pira, oz. ječmen …),
5. prezimni vmesni posevki + spomladi pridelava rastlin v gostem sklopu (jara žita,
krmni grah, konoplja, riček, ajda, krmne
mešanice …).
Manj primerne vrste rab na VVO1:

okopavine pri poljščinah (koruza, krompir, spl.
pesa ...),

zelenjava (zlasti kapusnice, plodovke … in ostale, ki so velike potrošnice dušika in jih pridelovalci obilno gnojijo).

Kolobar 2

Integrirana pridelava

Prekomerna poraba N gnojil je običajna praksa
tudi v Nemčiji, kjer ocenjujejo, da se v povprečju
v podtalje letno izpere 105 kg/ha N na njivah z intenzivno pridelavo zelenjave, 60 kg/ha pri konvencionalni pridelavi poljščin, 57 kg/ha pri integrirani
pridelavi, povprečne vrednosti na VVO so 44 kg/ha,
na ekoloških kmetijah 22 kg/ha in na njivah s trajno
praho 14 kg/ha (Kolbe 2002). Spremljanje količine
nitratov (Preglednica 3), izpranih po spravilu pridelka poljščin, in vsebnost nitratov v vodi, ki je stekla
skozi talni profil, je bila pri teh meritvah za trikrat
manjša v ekološki pridelavi v primerjavi s konvencionalno (Vilbois in sod. 2007).
Preglednica 3: Vpliv ekološkega in konvencionalne-
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ga pridelovalnega sistema na količino nitratov ob
spravilu pridelka in koncentracijo nitratov v vodi
talnega profila (Vilbois in sod. 2007)

Slika 2: Grafični prikaz vodovarstvenih območij v
Sloveniji
Ekološko kmetijstvo je alternativa za kmetije z
zemljišči predvsem na najožjih vodovarstvenih
območjih, saj pomeni aktivno zaščito pred vnosom pesticidov v podtalnico. Ob skrbnem načrtovanju bilance dušika z upoštevanjem sproščanja
hranil z mineralizacijo, vpliva metuljnic v kolobarju
ter drugih vnosov dušika bi lahko izboljšali tudi
trende naraščanja nitratov v podtalnici na več
lokacijah v Sloveniji in še pospešili nižanje vrednosti drugod. Tako bi lahko bil prvi ukrep zaščite
podzemnih voda uvedba ekološke pridelave na
zemljiščih na VVO v lasti države in v upravljanju

2.2. Rodovitnost tal
Rodovitna (živa, zdrava, vitalna) tla so temelj vsake
trajnostno naravnane kmetijske pridelave, še toliko
bolj ekološke. Rodovitnost tal je odvisna zlasti od
vsebnosti organske snovi (humusa) v tleh in biološke aktivnosti tal ter primernih postopkov obdelave. Slednje lahko dosežemo:




s primernim kolobarjem, ki vključuje setev metuljnic, rastlin za zeleno gnojenje, rastlin z globokim
koreninskim sistemom (lucerna, križnice), ki izkoristijo hranila, izprana v globlje plasti in preprečujejo njihovo izpiranje v podtalnico;
z vnosom organskih gnojil (živinska gnojila, kompost, ostanki predelave ekoloških pridelkov na
kmetiji – npr. bučne pogače …).
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Gnojenje v ekološki pridelavi je namreč posredno
– vnos organskih gnojil in žetvenih ostankov je vir
hrane za živi svet v tleh (makro- in mikroorganizmi), ki po mineralizaciji omogoči dostopnost hranil
gojenim rastlinam, pri čemer je za procese mineralizacije organske snovi potrebna primerna zračnost, temperatura, vlažnost in pH tal ter razmerje
C:N (Bavec in sod. 2009).
Preglednica 4: Zahteve in prepovedi gnojenja v
ekološki pridelavi (Bavec, 2015)
Zahteve – priporočila


ohranjanje in dvig rodovitnosti tal



vzpostavitev dobrega kolobarja



setev rastlin za zeleno gnojenje



uporaba uležanega hlevskega gnoja



skrb za živi svet v tleh



obdelava tal, ki ne slabša strukture

Prepoved
X uporaba lahko topnih mineralnih gnojil
X uporaba mineralnih dušikovih gnojil
X hidroponska (breztalna) pridelava rastlin
X uporabiti nad 170 kg/ha N z živinskimi gnojili
X uporaba blat in kompostov iz čistilnih naprav
X dokup živinskih gnojil iz industrijske reje
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Polovico volumna tal sestavlja mineralni del, drugo
polovico pa v približno enakem razmerju voda in
zrak, približno 5 % je organske snovi, ki je vitalni del
rodovitne prsti. Organsko snov (OS) v teh sestavljajo humus (v laboratoriju ga določijo kot % C x 1,72),
korenine rastlin (10 %) in živi organizmi (5 %) v tleh.
Med živimi organizmi je okoli 40 % bakterij in aktinomicet, 40 % gliv in alg, 10−12 % deževnikov
(so najbolj značilni pokazatelji rodovitnosti tal, ki
jih tudi vidimo) in 8 % drugih živali. OS skladišči vir
hranil za rastline (N, P, K, mikrohranila, poveča ionsko izmenjalno kapaciteto), izboljša strukturo tal
(povezovanje talnih delcev v skupke različnih oblik)
– stabilnejši strukturni agregati, zmanjšuje zbitost
tal in poveča infiltracijsko sposobnost tal za vodo
ter zmanjša odtekanje vode po površini. S povečanjem kapacitete tal za vodo, povečano zračnostjo
(poroznostjo) in odpornostjo na sušo pripomore k
boljši rasti rastlin. Tla z več organske snovi so rahlejša, lažja za obdelavo in korenine lažje prodirajo po
profilu, manj so izpostavljena eroziji (odnašanju rodovitne prsti zaradi vode ali vetra). OS je vir ogljika
in energije za talne mikroorganizme, ki sproščajo
rastlinska hranila in tudi zmanjšujejo prisotnost talnih bolezni, saj koristni prevladajo nad patogenimi
mikroorganizmi. OS zmanjša tudi negativne vplive
okolja na rastline (težke kovine in druge škodljive
snovi).
Slika 3: Vplivi tehnike pridelovanja in naravnih danosti na dostopnost hranil za zagotavljanje dobrih
pridelkov (Repič in sod. 2005)

2.2.1. Razlike v vsebnosti humusa/organske snovi glede na pridelovalni sistem (rezultati raziskav)
Številne raziskave in tudi rezultati iz prakse potrjujejo,
da se po nekaj letih ekološke pridelave rodovitnost tal
na ekološko obdelanih površinah poveča zaradi večjega
vnosa organske snovi z živinskimi gnojili, zelenega

gnojenja in prepovedane uporabe kemično sintetičnih snovi (pesticidov) in mineralnih gnojil, ki neposredno vplivajo na žive organizme v tleh.
Po petih letih od preusmeritve v ekološko kmetijstvo so na izbranih poskusnih parcelah v Veliki
Britaniji preučevali ključne indikatorje kakovosti
tal v odvisnosti od pridelovalnega sistema (ekološki, konvencionalni). Določena je bila serija kemičnih, bioloških in fizikalnih lastnosti tal. Pri večini so
zasledili razlike med ekološko in konvencionalno
pridelavo. Opaženo je bilo, da je ekološki način
pridelovanja vzpodbudil mikrobiološko aktivnost
tal (Bending, 2002). Masa mikroorganizmov v tleh
pri konvencionalni obdelavi z organskimi gnojili je
bila manjša za 25 %, brez organskih gnojil pa za 34
% manjša od biomase v biodinamičnem pridelovalnem sistemu. Na organskem gnojenju temelječ
pridelovalni sistem v dolgotrajnem DOK poskusu v
Švici je najverjetnejši razlog za aktivna in rodovitna tla. Masa mikroorganizmov v tleh in njihova aktivnost pa sta bila odvisna predvsem od vsebnosti
organskega ogljika v tleh (Fliessbach in sod., 2007).
Na vzorcih tal iz ekološke pridelave na prostem in
v rastlinjakih ter iz konvencionalnega kmetijstva
so preučevali nekatere biokemične značilnosti tal.
Rezultati so pokazali, da je bila encimska aktivnost
v tleh višja v vzorcu iz ekološke pridelave v rastlinjaku zaradi drugačnih temperaturnih pogojev, kjer
je bila prisotna tudi večja izguba organske snovi.
Aktivnost katalaze, metabolni potencial in biološki
indeks rodovitnosti so predlagani kot najprimernejši biokemični indikatorji za razlikovanje ekoloških in konvencionalnih pridelovalnih sistemov.
Zaradi vnosa organske snovi in plitvejše obdelave
je zaznana večja kapaciteta za izboljšanje kakovosti tal v ekoloških pridelovalnih sistemih (Cardelli in
sod., 2004). Po sedmih letih certificirane ekološke
pridelave so imele njive značilno boljše pogoje za
prehrano rastlin in mikroorganizmov v primerjavi s
konvencionalno pridelavo. Povečane so bile vsebnost mase mikroorganizmov in encimske lastnosti
(Marineri in sod., 2006).

Grafikon 3: Vsebnost organske snovi (OM) v ekološki pridelavi v sloju tal do 30 cm in do 10 cm
ORGBIO v primerjavi s konvencionalno pridelavo (z
uporabo gnojevke CONSLU in brez organskih gnojil – samo mineralna CONMIN) po 13 letih (Schrama
in sod., 2018)
Na Nizozemskem je 13 let ekološke pridelave pomembno povečalo vsebnost organske snovi v primerjavi s konvencionalno (Grafikon 3). Ekološko
kmetovanje (ORGBIO) je izboljšalo strukturo tal z
višjimi koncentracijami organske snovi in spodbudilo večjo agregacijo tal (= izboljšanje strukture
tal) ter močno zmanjšalo koncentracijo nitratov v
podzemni vodi in rastlinske parazitske ogorčice.
Obenem se je razkorak v pridelku med ekološkim
in konvencionalnim kmetovanjem sčasoma zmanjšal pri grahu, ječmenu, koruzi in poru, pri krompirju
pa je bil izpad pridelka v bolj mokrih letih nekoliko
večji zaradi fitoftore (Schrama in sod., 2018).

2.2.2. Primerjava števila in mase deževnikov (indikatorjev rodovitnost tal)
glede na pridelovalni sistem
Deževniki (Slike 5, 6 in 7) so indikator živega sveta
v tleh in predstavljajo pomembno komponento živega sveta v tleh v večini ekosistemov – njihov delež med živimi organizmi tal je 10−12 %. Deževnike
lahko razdelimo v tri skupine: epigeične, endogeične in anecične. Epigeični deževniki so neposredno na površini tal (Tripathi et al. 2009). Endogeični
živijo na površini tal oz. blizu površine tal, saj so
aktivni do okoli 25 centimetrov globine. Anecični
deževniki živijo v globljih plasteh tal, in sicer lahko
delajo rove tri ali več metrov v globino tal. Aktiv-

23

nost endogeičnih deževnikov se kaže v tem, da
lahko vrsta deževnikov Aporrectodea tuberculata L.
tedensko naredi preko 1000 km rovov (Simonsen
in sod., 2009).

Preglednica 5:
Masa deževnikov (kg/ha) v različnih pridelovalnih sistemih po spravilu zelja, oljnih buč in pšenice v letu 2009
Pridelovalni
sistem
Biodinamični
Kontrola
Konvencionalni
Ekološki
Integrirani
Povprečje
Indeks (%)

Sliki 8 in 9: Glistina deževnika (zgoraj) in vpliv na
strukturo z vidnimi rovi (spodaj)

Slike 5, 6 in 7: Deževniki v tleh in na kompostnem
kupu (spodaj)
Bhadauria in Gopal Saxena (2010) na podlagi pregleda številnih raziskav poudarjata koristni učinek
deževnikov na lastnosti tal. Ko se gibljejo skozi tla,
se prehranjujejo s propadlo organsko snovjo, jo
razgrajujejo in izločajo glistino (slika 8). Njihova
aktivnost je koristna, ker pospešuje kroženje hranilnih snovi in s hitro inkorporacijo bogatijo mineralni del tal. Poleg mešanja izločki deževnikov,
povezani z vodo, spodbujajo delovanje koristnih
mikroorganizmov tal, kar pospeši mineralizacijo in
premeščanje organske snovi. Povečan prenos C in
N v talne agregate kaže na potencial deževnikov,
ki prispevajo k stabilizaciji organske snovi v tleh
in njeno akumulacijo v kmetijskem sistemu. Poleg
pomembnega povečanja koncentracije hranil v
tleh (N, P, K in Ca, ki jih rastline zlahka asimilirajo iz
predelanih rastlinskih ostankov) dejavnost deževnikov pozitivno vpliva tudi na strukturo tal (Slika
9), dinamiko plinov in pretok vode v tleh (Vanden
Bygaart in sod., 2000).
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Na populacijo deževnikov v kmetijskih tleh vplivajo intenzivnost in število motečih dogodkov na
njivi (npr. obdelava tal in število prehodov s stroji),
količina in kakovost virov hrane za deževnike (npr.
organska gnojila, kolobar, prekrivne rastline), kemične lastnosti tal (pH, slanost, vnos gnojil in drugih
kemikalij) in mikroklima tal. Agrokemični vnosi, kot
so npr. težke kovine in običajno uporabljeni pesticidi
vključno z bakrom, negativno vplivajo na populacijo
in aktivnost deževnikov (Lee, 1985; Edwards in Bohlen, 1992; Greigh-Smith in sod., 1992; Pelosi in sod.,
2013).
Štetje in tehtanje populacije deževnikov na parcelicah z
različnimi pridelovalnimi sistemi (biodinamični, ekološki,
integrirani, konvencionalni in kontrolno obravnavanje) z
uporabo metode z raztopino bele gorjušice je poka-

zalo trende večjega števila in mase deževnikov na
pridelovalnih sistemih z manjšimi vnosi agrokemikalij tudi v meritvah na poskusnem polju Fakultete za
kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru. Opažen je bil izrazit trend večje mase deževnikov
prav tako pri ekološkem in biodinamičnem pridelovalnem sistemu, ki je predstavljen tudi s preračunom
mase deževnikov na ha (Preglednica 5). Dejansko pa
npr. 830 kg/ha (ali nekaj več kot za 1,5 GVŽ/ha deževnikov, ki se prehranjujejo z odmrlo organsko snovjo)
mase deževnikov pomeni 8.300 kg/ha živih organizmov v tleh do 30 cm (ali kar dobrih 16 GVŽ/ha).

Rastlina
zelje
240

oljne buče
1.440

pšenica
580

Povprečje (%)

Indeks (%)

753

134

370

900

410

560

100

110

800

910

606

108

550

1.380

740

890

159

170

1.110

300

527

94

288
49

1.126
191

588
100

667

Ugoden učinek ekološke pridelave na populacijo deževnikov, ki so pokazatelj favne oz. živega sveta v tleh
in tudi rodovitnosti tal, so potrdile tudi raziskave številnih drugih avtorjev. Rodovitnost tal lahko opišemo
kot zmožnost tal za rast in razvoj zdravih rastlin. Opredeljena je s fizikalnimi, kemičnimi in biološkimi pokazatelji, tudi npr. s stabilnostjo strukturnih agregatov, na katero imajo pomemben vpliv zlasti količina
organske snovi ali humusa v teh, vsebnost kalcija in tudi aktivnost deževnikov. Struktura tal je namreč
povezovanje delcev tal (glina, melj, pesek, organska snov skupaj z živimi organizmi tal) v skupke ali strukturne agregate.

Še nekaj zanimivosti in dejstev o pomenu deževnikov










Ob gostoti 400 deževnikov/m2 deževniki prebavijo
2 kg prsti in jo odlagajo na površju v obliki kupčkov kot glistino.
V enem dnevu vsak deževnik zaužije toliko snovi,
kot sam tehta, v celem letu pa predela in izloči na
en hektar od 50 do 70 t snovi.
Glistina je bogata s koristnimi snovmi tako za
prehrano rastlin kot za izboljšanje strukture tal.
Deževnikom so pri tem v pomoč mikroorganizmi
in glivice, ki naseljujejo njihova prebavila in sodelujejo pri pomembnih simbiotskih procesih.
V njihovih prebavilih ne poteka le humifikacija,
temveč se iz posebnih žlez izloča tudi kalcij, ki
vpliva na reakcijo glistine, ki uravnava pH tal in jih
izboljšuje za rast rastlin.
Deževniki ob pomikanju po rovih vlečejo za seboj
tudi rastlinske ostanke, ki prav tako bogatijo tla,
čeprav so procesi humifikacije in mineralizacije v
tleh znatno počasnejši kot v njihovih prebavilih.












V predelani prsti je ogromno mikroorganizmov, saj
so se na poti po deževnikovih prebavilih ustvarili
dobri pogoji za njihovo razmnoževanje.
Glistina vsebuje pa tudi petkrat več dušika, dvakrat
več kalcija, trikrat več magnezija, sedemkrat več
fosforja in enajstkrat več kalija kot prst, ki so jo
predelali.
Zaradi navpičnih rovov, ki jih napravijo v vrhnjo
plast zemlje, se podvoji hitrost pronicanja vode
v tla (25 mm/uro), zadrževanje vode v zemlji se
poveča za 17 % in v vrhnji plasti (0−30 cm) tal se
poveča razpoložljiva voda za 17,5 mm.
Deževniki, ki razgrajujejo iztrebke pašnih živali,
zaužijejo tudi veliko jajčec in ličink (glistic) notranjih zajedavcev prežvekovalcev ter tako zmanjšajo
nevarnost okužbe domačih živali s temi paraziti.
Zaradi delovanja deževnikov se lahko pridelovalna
zmogljivost pašnika poveča za 25 %.
Glede na maso je v tleh v pašniku lahko do 4 t/ha
deževnikov (enako 8 GVŽ/ha).
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2.2.3. Načini za povečanje vsebnosti
organske snovi oz. humusa
Organska snov v tleh:
je skladišče in vir hranil za rastline (N, P, K, mikrohranila),
poveča ionsko izmenjalno kapaciteto tal,
izboljša strukturo tal – stabilnejši strukturni agregati,
zmanjšuje zbitost tal,
poveča infiltracijsko sposobnost tal za vodo,
zmanjša »run off« vode in erozijo,
pripomore k boljši rast rastlin (s povečanjem kapacitete tal za vodo, povečano poroznostjo in odpornostjo na sušo),
tla so rahlejša, lažja za obdelavo in korenine lažje
prodirajo po profilu,
je vir ogljika in energije za talne mikroorganizme,
ki sproščajo rastlinska hranila in zmanjšujejo prisotnost talnih bolezni,
zmanjša negativne vplive okolja na rastline (težke
kovine, druga onesnaževala ...).














Organska snov je sestavljena iz približno 85 %
humusa, 10 % so korenine rastlin, 5 % so živi
organizmi v tleh. Humus je stabilizirana oblika organske snovi v tleh; je zmes visokomolekularnih
huminskih snovi (80−90 %) in nižje molekularnih
ostankov razgradnje organske snovi (10−15%). Huminske snovi so v glavnem sestavljene iz fenolnih
obročev in dušičnih spojin. Fenolne spojine nastajajo pri razgradnji lignina, dušikove spojine pa pri
razgradnji beljakovin in proteinov.
Hitrost razgradnje in tvorbe humusa je odvisna od
(i) klime, (ii) vegetacije, (iii) reliefa in (iv) matične
podlage. Na razgradnjo humusa neposredno najbolj vplivajo vlaga, pH in temperatura tal, od katerih je odvisno delovanje mikroorganizmov. Mikroorganizmi na primer izločajo encim fenol oksidazo,
ki katalizira oksidacijo fenola v procesu nastanka
huminskih snovi. Sinteza huminskih snovi je oksidacijski proces, kar pomeni, da se lahko nemoteno
odvija le v aerobnih pogojih. V anaerobnih pogojih
(močvirja) pa se organska snov kopiči in tvori posebno obliko – šoto.
V ekološki pridelavi rastlin se uporabljajo takšni
postopki obdelovanja zemlje in gojenja rastlin,
ki ohranjajo ali povečujejo vsebnost organskih
snovi v tleh, povečujejo stabilnost in biotsko raznovrstnost tal ter preprečujejo zbitost in erozijo
tal. Rodovitnost in biološka aktivnost tal se ohra-
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njata in povečujeta z večletnim kolobarjenjem,
vključno s stročnicami/metuljnicami, vključitvijo v
kolobar deteljno travnih mešanic (Preglednica 6)
in rastlin za zeleno gnojenje (podorine), ki so tudi
pomemben vir dušika za pridelovane rastline, z
uporabo hlevskega gnoja ali organskih materialov,
obeh po možnosti kompostiranih in iz ekološke
pridelave (če pa takih ni na razpolago, je dovoljen
tudi dokup iz konvencionalne kmetije, vendar ne
iz industrijske reje). Bilanco humusa preverimo z
analizo tal v pedološkem laboratoriju vsaj enkrat v
petih letih, v primeru ekološke pridelave zelenjave
pa pogosteje. Preprostejšo oceno rodovitnosti tal
na podlagi ocene barve prsti, strukture, poroznosti,
zbitosti, prekoreninjenosti in prisotnosti živega
sveta v tleh nam omogoča t.i. lopatni preskus, ki ga
lahko vsak ekološki kmet izvede tudi sam.
Za izboljšanje rodovitnosti tal je v ekološkem
kmetijstvu dovoljena uporaba biodinamičnih
pripravkov (12. člen (a do f ) uredbe 834/2007).
Če z zgoraj opisanimi ukrepi ne uspemo zagotoviti ustrezne prehranjenost rastlin, se lahko pri
ekološki pridelavi izjemoma in v potrebnem obsegu uporabljajo izključno gnojila in dodatki za
izboljšanje tal iz Priloge I uredbe 889/2007, ki
je bila dopolnjena decembra 2019 in je dostopna na https://www.ikc-um.si/ikc-um/wp-content/
uploads/2020/01/Izvedbena-Uredba-Komisije-EU-2019-2164.pdf. Tako je sedaj tudi uradno dovoljena uporaba t. i. biooglja, ki je dejansko inertni
ogljik in sme izvirati iz pirolize (sežig pri zelo visokih temperaturah) izključno rastlinskega materiala
(ponavadi je to les), ki ni bil obdelan z kemikalijami,
nedovoljenimi v ekološkem kmetijstvu. Vsaki dve
leti pa je v biooglju potrebno preveriti vsebnost
policikličnih aromatskih ogljikovodikov (so kancerogeni, mutageni in teratogeni), ki ne smejo presegati 4 mg PAH na kg suhe snovi, in upoštevati
morebitno kopičenje PAH v tleh.
Potrebo po uporabi gnojil iz dokupa morajo
ekološki pridelovalci utemeljiti (analiza tal ali
rastlin in gnojilni načrt) ter tudi hraniti dokazila
o potrebah po uporabi proizvoda. Kmetje morajo uporabo gnojil primerno zabeležiti in shraniti
vsa dokazila o nabavi gnojil (računi, dobavnice …)
ter shraniti tudi deklaracijo oz. primerek embalaže
gnojila.

Preglednica 6: Okvirne količine vezanega zračnega dušika (N) s strani metuljnic
(Vir: Frede, Dabbert: Handbuch zum Gewasserschutz in der Landwirtschaft)
Vrsta

nizki fižol
grah (zeleni)
bob
grah
lucerna
lucerna + trava
rdeča detelja
deteljno travna
mešanica
aleksandrijsk a
detelja
druge metuljnice

Delež v
mešanici / nivo
pridelka

50 : 50
70 : 30
50 : 50
70 : 30
visok
srednji
visok
srednji

Pridelek sveže
mase (t/ha)
12
8
4
4
50
50
50
50
50
50
25
15
25
15

Vezava zračnega
dušika
(kg/t sveže mase)
10,0
15,0
50,0
44,0
5,7
3,1
3,8
4,7
2,7
3,4

Vezava
zračnega
dušika (kg/ha)
120
120
200
176
285
155
190
235
135
170
60
40
85
55

Lopatni preskus (Herrmann in Plakolm, 1993)
Je najenostavnejši način ocenjevanja rodovitnosti tal, ki ga v praksi uporabljajo zlasti ekološki kmetije v nemško govorečih državah. Običajno ga naredijo sredi rastne dobe rastlin, ko so korenine že
dobro razvite, lahko pa se ponovi tudi večkrat v rastni dobi ali pa pred osnovno obdelavo tal, kar je
podlaga za odločitev glede same obdelave – predvsem z vidika zbitosti tal.
Lopato z ravnim rezilom (18 x 30 cm) potiskamo rahlo navpično na brazdo in jo zadaj odkopljemo z
običajno lopato ter nato vzporedno s prvim rezom v oddaljenosti 7 cm naredimo drugi rez. Kvader
prsti odvzet do globine oranja oz. 30 cm na lopati previdno dvignemo ter si ga pozorno ogledamo
in morda opažanja tudi zapišemo po plasteh za vsakih 5 cm, še prej pa določimo tip tal (oz. teksturo)
ali so tla lahka, srednje težka ali težka v odvisnosti od deležev delcev gline, melja in peska. Pri tem si
lahko pomagamo tudi s preprostim testom oblikovanja svaljka s prsti. Pri opazovanju in opisovanju
tal smo še posebej pozorni na:
• strukturo tal in različne skupke oz. strukturne agregate (velikost: grobe grude, drobnejši skupke,
prašnati del, obliko: okroglaste oblike so boljše kot oglate, ostre in zbite); • kako se tla pod prsti drobijo
(če se ne drobijo, je slaba struktura); • prisotnost zbitih plasti (z globino se običajno zbitost povečuje in zračnost zmanjšuje); • horizonte (barva: temna pomeni veliko humusa, prisotnost sivo modrih
skupkov pomeni redukcijske procese in oglejena tla ...); • morebitno pristnost plazine zaradi večletnega oranja na isto globino;
• po slojih ocenimo prekoreninjenost, prisotnost drobnih koreninic (najpomembnejše za sprejem
hranil) in prisotnost gomoljčkov s simbiotskimi bakterijami Rhizobium na rastlinah iz družine metuljnic); • opazujemo, ali so v tleh morda nerazkrojeni ostankih predhodnih posevkov (znak zbitosti
in pomanjkanja dušika potrebnega za razkroj podoranih žetvenih ostankov) • ocenimo tudi vlažnost tal; • pogledamo ali so v kvadru prisotni deževniki ali drugi živi organizmi; • koliko je luknjic
od rovov deževnikov in preverimo prisotnost glistine (izločkov deževnikov) • tla tudi povohamo in
ocenimo vonj (svež, zemeljski, gniloben).
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2.2.4. Pomen zimske ozelenitve za preprečevanje izpiranja dušika in dvig rodovitnosti
Najpomembnejša metoda za preprečevanje izpiranja nitratov v podzemne vode je vedno zelena
rastlinska odeja – zlasti prek zime. Obstaja širok
nabor prezimnih rastlin – takih, ki so namenjene izključno za ta namen in jih spomladi preorjemo (inkarnatka) ali kako drugače prekinemo njihovo rast
ter posejemo v kolobarju naslednjo tržno rastlino.
Takim rastlinam pravimo rastline za agroekološke
storitve, saj niso namenjene tržnemu pridelku. Nekatere prezimne rastline lahko spomladi še pokosimo za krmo živali (mnogocvetna ljulka, rž) in nato
posejemo ali pa npr. jeseni posejana ozimna žita in
oljno ogrščico, ki prav tako s svojim koreninskim
sistemom in v biomasi zadržijo presežke dušika.
Hkrati pa prezimne rastline za agroekološke storitve pomenijo tudi vnos organske snovi v tla in
tudi N, kar pomeni, da lahko v nadaljevanju sezone
gnojimo z manjšimi količinami N.
V projektu SoilVeg smo na FKBV v ta namen dve
sezoni (2015/16 in 2016/17) preskusili inkarnatko
(Slika 10) in ozimni ječmen (Slika 11). Inkarnatka
ima ožje C/N razmerje − povprečje obeh let 16 : 1
kot ječmen v fazi vodene oz. mlečne zrelosti (BBCH
71 in 73), ko je bilo C/N razmerje 35 : 1. V suhi biomasi inkarnatke je bilo za okoli trikrat več C in
N kot pri ječmenu, pri katerem so zaradi manjšega pridelka v naslednjem letu tudi količine C in N v
nadzemni biomasi manjše za okoli dvakrat. Približno enaka količina s. s., kot je v nadzemnem delu, je
tudi v koreninski masi rastlin in to pomeni, da so tla
obogatena z okoli 3 t C ha-1 v primeru inkarnatke in okoli 4 t C ha-1 v primeru ječmena, če upoštevamo nadzemni in podzemni del rastlin. Temu
primerljiv je tudi vnos dušika, katerega del lahko
po mineralizaciji postane hranilo za glavni posevek. V nadzemnem delu inkarnatke je okoli 70 kg
N ha-1 in pri ječmenu okoli 15 kg N ha-1 oz. dvakrat več, če upoštevamo še podzemni del rastlin. To
pomeni, da po zimski ozelenitvi z inkarnatko lahko
računamo na obogatitev tal 140 kg N/ha in pri ječmenu s 30 kg N/ha.
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Konzervirajoča obdelava − definicija
Pojem konzervirajoča obdelava je relativno širok in pokriva različne obdelave tal, pri katerih
ni vključena uporaba pluga. Oranja oz. obračanja zemlje torej ni. Med konzervirajočo obdelavo ne prištevamo direktne setve ali neposredne setve, kjer dejansko ni nobene obdelave. V
Sloveniji poleg izraza konzervirajoča obdelava
uporabljamo tudi izraze konzervacijska obdelava in ohranitvena obdelava. Uporabljajo se vlečeni pasivni stroji za konzervirajočo obdelavo
tal (npr. kultivator – rahljalnik, krožne brane,
združeni stroji za konzervirajočo obdelavo itd.)
in/ali gnani – aktivni stroji za konzervirajočo
obdelavo tal (npr. vrtavkasta brana, vrtavkasti
kultivator, prekopalnik itd).

Sliki 10 in 11: Inkarnatka in ozimni ječmen za zimsko ozelenitev tik pred valjanjem
V ekološki pridelavi rastlin se uporabljajo takšni postopki obdelovanja zemlje in gojenja rastlin, ki ohranjajo ali povečujejo vsebnost organskih snovi v
tleh, povečujejo stabilnost in biotsko raznovrstnost
tal ter preprečujejo zbitost in erozijo tal. V takšno
skupino obdelave tal sodijo tudi različni postopki
minimalne in konzervirajoče obdelave tal, ki so se
sicer bolj uveljavili v konvencionalni pridelavi, kjer
jih kombinirajo z uporabo herbicidov (tudi totalnih
kot je npr. glifosat), kar je v ekološki pridelavi prepovedano. V zadnjih letih so konzervirajočo obdelavo preimenovali v ohranitveno obdelavo in začeli
v okviru novo nastalega društva promovirati koncept »ohranitvenega« kmetijstva.

Konzervirajoča obdelava se deli na globljo in
plitvejšo (površinsko). Globlja se lahko izvede s
kultivatorji in (pod)rahljalniki. Podrahljalniki so
običajno združeni še z drugimi stroji za obdelavo tal. Lahko so tudi samostojno orodje, kar
pa nasprotuje osnovnemu vodilu konzervirajoče obdelave, tj. zmanjšanje število prehodov.
Drugo skupino obdelave predstavljajo plitvejše, bolj površinske obdelave tal, pri katerih je
globina obdelave od 3 do največ 10 cm.
Uspešna setev je pri konzervirajoči obdelavi
odvisna od ustreznosti sejalnic. Za doseganje
želene globine setve, morajo imeti sejalnice
dovolj veliko težo na posameznem setvenem
elementu.
Tla, obdelana na konzervirajoči način, počasneje izgubljajo vlago in se manj segrevajo, zlasti težja tla. Zaradi rastlinskih ostankov se lahko pogosteje pojavijo bolezni, ki
se prenašajo z njimi. Zato je konzervirajoča
obdelava pogosto povezana s povečano rabo
FFS.
Vir: Tehnološka navodila za izvajanje operacije
Poljedelstvo in zelenjadarstvo, MKGP 2015

Sliki 12 in 13: Eco-Dyn (Wenzovo orodje) ima močan
okvir, ki omogoča kombiniranje različnih delovnih
teles od globinskega podrahljavanja in plitve obdelave do hkratne setve v gostem sklopu, pri čemer je možno delovna telesa tudi hitro zamenjati.
Kljub temu obstaja več različnih principov v obdelavi tal – od tega kar prakticirajo npr. v permakulturi, kjer marsikje tal sploh ne obdelujejo in na manjših površinah uporabijo prekrivke npr. iz papirja, do
tega, da nekateri posadijo gomolje krompirja in te
prekrijejo s plastjo slame do minimalne obdelave
nekaj zgornjih cm tal in uporabe kombiniranih orodij, s katerimi je vse opravljeno v enem koraku od
obdelave do setve, kot je to primer pri uporabi t.i.
»Wenzovega« orodja (Sliki 12 in 13), kjer je čez nekaj
let rezultat visoka vsebnost organske snovi v gornji
plasti tal in veliko živega sveta. Opustitev klasične
obdelave z oranjem, ki pa v številnih primerih tudi
v ekološki pridelavi vseeno ostaja osnovni koncept obdelave tal (pri zelo veliki zaplevljenosti, pri
zelo težkih tleh …), lahko pripelje tudi do direktne
setve, ki je način, ko z diskom naredimo samo zarezo, v katero posejemo seme. Podoben princip direktne setve ali sajenja je pri novem orodju – valjarju rastlinske odeje (v angleščini »roller crimper«), ki
že nekaj dni prej ali ob setvi/sajenju povalja zeleno
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rastlinsko odejo jeseni posejanih žit, inkarnatke ali
kakega drugega prezimnega posevka (Sliki 14 in
15).

Sliki 14 in 15: Povaljan prezimni posevek inkarnatke in valjar rastlinske odeje (»roller crimper«), ki ga je
za potrebe projekta na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemeke vede UM Core organic Plus »SOILVEG«
izdelalo podjetje Gorenc d. o. o.
Žal slovenski PRP do leta 2020 v okviru KOPOP navednih novih konceptov za njivo ne podpira, saj
ekološki kmetje ne morejo kombinirati izbirne zahteve in obenem prejeti podporo za setev prezimnih
posevkov, ki varujejo pred erozijo in izpiranjem dušika, katere bi potem povaljali in neposredno posejali/posadili rastline. Prav tako je obvezno vsak
sofinanciran neprezimni posevek za zeleno gnojenje podorati, saj so ga poimenovali Izbirna zahteva
POZ_POD: setev rastlin za podor (zeleno gnojenje).
V primeru zaoravanja pa to izbirno zahtevo lahko
kombinira tudi ekološka kmetija. Prav tako nov PRP
ne podpira združenih setev (Sliki 16 in 17), ki povečajo t. i. funkcionalno biodiverziteto v pridelavi
in so osnova tudi pri uporabi novih konceptov obdelave.
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Sliki 16 in 17: Združena pridelava soje in oljnega rička, neposredno posejana v ostanke predhodnega
posevka brez oranja z uporabo Wenzovega orodja
Eco-Dyn

2.3. Podnebne spremembe
2.3.1. Kateri so trendi in napovedi in kako
jih zaznavamo v kmetijstvu?
Tudi slovensko kmetijstvo že zaznava podnebne
spremembe – najbolj izrazite so zadnji dve desetletji, ko se je povečalo število vremenskih pojavov, ki
so povzročili neposredno kmetijsko škodo, s tem pa
zmanjšanje pridelkov ter prihodkov na kmetijah, ki
so se seštevali tudi v več milijonskih zenskih. Iz ARSO-vega poročila o analizi podnebnih sprememb
za obdobje od 1961 do 2011 lahko povzamemo
(Vertačnik in sod., 2018): (i) Povprečna temperatura
zraka se je dvignila za 1,7 °C; (ii) Trend naraščanja
temperature zraka je nekoliko večji v vzhodni kot v
zahodni polovici države; (iii) Višina padavin se je na
letni ravni zmanjšala za okoli 15 % v zahodni polovici države, nekoliko manj (10 %) v vzhodni polovici države, kjer spremembe niso statistično značilne;

(iv) Najbolj se je višina padavin zmanjšala spomladi
(povsod po državi) in poleti v južni polovici države);
(v) Na letni ravni se je trajanje sončnega obsevanja
v povprečju povečalo za 10 %, najbolj na račun povečanja spomladi in poleti; (vi) Izhlapevanje se je
od leta 1971 povečalo za okoli 20 %, najbolj na račun povečanja spomladi in poleti.
Pričakovanja glede na različne scenarije (optimistični predvideva povečanje temperatur za 1,5 °C,
zmerno optimistični 2,0 °C in pesimistični 4,1 °C)
do konca 21. stoletja (Bertalanič in sod., 2018) kažejo, da se bo (i) naraščanje temperature zraka v
Sloveniji v 21. stoletju nadaljevalo, dvig pa je zelo
odvisen od scenarija izpustov toplogrednih plinov.
Verjetno bo najbolj zrasla temperatura pozimi, nekoliko manj poleti in jeseni, najmanj pa spomladi. (ii) Skladno z dvigom temperature zraka se bo
ogreval površinski sloj tal, oboje pa bo vplivalo
na fenološki razvoj rastlin in dolžino rastne dobe.
Spomladanski fenološki razvoj rastlin bo zgodnejši. Dolžina rastne dobe se bo podaljševala skladno
z dvigom temperature, zgodnejši bo njen začetek
spomladi in kasnejši zaključek jeseni. (iii) Skladno z
rastjo temperature zraka se bo v Sloveniji do konca
stoletja nadaljevala tudi rast referenčne evapotranspiracije (ETP, izhlapevanje vode iz tal in rastlin).
Evropska agencija za okolje (EEA 2019) navaja, da
podnebne spremembe vplivajo na kmetijstvo na
različne načine: kaskadni vpliv na agroekosisteme in pridelavo rastlin z vplivi na cene, količino in
kakovost pridelkov in tudi vplivi na prodajne poti,
lahko v prihodnje vplivajo na prihodke kmetijstva v
Evropi. Novo predlagana Skupna kmetijska politika
za 2021−2027 postavlja prilagoditve podnebnim
razmeram kot jasen cilj, zaradi česar bi morale države članice povečati financiranje ukrepov za prilagoditve v tem sektorju.
Kmetijski sektor na eni strani povzroča emisije toplogrednih plinov (TGP), hkrati pa lahko pomembno prispeva tudi k zmanjšanju emisij TGP. Zato bi se
morali prihodnji ukrepi osredotočiti na tiste, ki imajo več koristi za prilagajanje podnebnim spremembam, ublažitev in biotsko raznovrstnost. Ekološko
kmetijstvo izpolnjuje vse te zahteve (ima manjše
izpuste TGP, je metoda za prilagajanje in blažitev
podnebnih sprememb, ohranja oz. povečuje biodiverziteto), zato je v novem »Zelenem dogovoru
EU« v poglavju »From field to Fork« kot cilj navedeno povečanje obsega ekološkega kmetijstva (EU
Komisija, 2020).

2.3.2. Kako in zakaj ekološko kmetijstvo
zmanjšuje negativne vplive kmetijstva na podnebne spremembe?
Različne primerjave med ekološko
in konvencionalno pridelavo − s pomočjo izračuna okoljskega odtisa,
ogljičnega odtisa, porabe energije ...

Okoljski odtis je orodje za merjenje in odločanje pri
izračunavanju, kolikšna površina zemlje in voda je
potrebna za nastanek naravnih virov, ki jih človeška populacija porabi. Meri se v globalnih hektarjih
(gha) in že pred leti je za 25 % presegel biološko
zmogljivost planeta. Možnosti za zmanjšanje ima v
veliki meri v rokah vsak posameznik že z izbiro življenjskega sloga pri uporabi in porabi hrane (več
ekološke in manj mesne hrane pomeni znižanje
okoljskega odtisa) in drugih aktivnostih (transport,
recikliranje odpadkov …). Kot kompleksno orodje
v okviru LCA za ocenjevanje okoljskih vplivov proizvodnih procesov in storitev je bil v raziskavah na
FKBV izračunan okoljski odtis s pomočjo orodja
SPI® (Sustainable Process Index) tudi za različne načine kmetijske pridelave – primer ekološke in konvencionalne pridelave pšenice (Grafikon 4). Okoljski odtis zajema ogljični odtis in še številne druge
vplive v celotnem ciklu proizvodnje – od surovin,
transporta, pridelave in predelave do uporabe oz.
razgradnje proizvoda v obliki odpadkov.

Grafikon 4. Primerjava okoljskega odtisa (v gha)
ekološke in konvencionalne pridelave pšenice glede na vnose (Bavec in sod., 2012)
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Okoljski odtis 1 ha pšenice je 85 gha in je npr. večji kot pri piri (65 gha), ki je manj zahtevna poljščina. Integrirana pridelava pšenice je imela le nekoliko manjši okoljski odtis (63 gha), statistično značilno znižanje
pa je bilo pri ekološki (10 gha) in biodinamični (11 gha) pridelavi pšenice (Bavec in sod., 2012; Turinek,
2011). Večina okoljskega odtisa nastane zaradi uporabe kemično sintetičnih pesticidov in lahko topnih mineralnih gnojil – zlasti dušikovih, saj se pri njihovi proizvodnji porabljajo izjemno velike količine
energije, zanje je značilen tudi velik izpust toplogrednih plinov. Podobni rezultati so bili ugotovljeni tudi
pri pridelovanju zelenjave, kjer ni bilo velike razlike med konvencionalno in integrirano pridelavo zelja
in rdeče pese (okoli 70 gha), ekološka pridelava pa je okoljski odtis zmanjšala za 3,5-krat (Štraus, 2012).
Okoljska učinkovitost pomeni, koliko gha je porabljenih na enoto pridelka. Tudi tu lahko razlike merimo v
večkratnikih v korist ekološke pridelave (preglednica 7).
Preglednica 7. Okoljska učinkovitost kmetijske pridelave ali koliko gha je potrebnih za pridelavo 1 t pridelka v ekološki in konvencionalni pridelavi?
Kmetijski
pridelek
pšenica

Konvencionalna
(gha/1 t)
20,0

Ekološka
(gha/1 t)
4,1

Razlika:
eko. vs. konv.
4,9 x manj

Vir

pira
jabolka

27,0
5,0

4,2
2,5

6,4 x
2,0 x

Bavec in sod., 2009
Narodoslawsky, 2011

goveje meso

50,0

12,0

4, 2 x

Narodoslawsky, 2011

Bavec in sod., 2009

Primerjava 30 ekoloških in 81 konvencionalnih kmetij v Nemčiji (Küstermann in Hülsbergen, 2008) je pokazala, da so emisije toplogrednih plinov na ekoloških kmetijah za 2,7-krat nižje v primerjavi s konvencionalnimi kmetijami (785 kg CO2 ekvivalenta/ha/leto − 2.162 kg CO2 ekv./ha/leto); tudi poraba energije na ha
je za 2,25-krat manjša (vložek energije 5,6 GJ/ha − 12,6 GJ/ha) in da se na 1 ha ekološko obdelovanih površin letno v obliki humusa veže 415 kg CO2 ekv./ha, medtem ko se na konvencionalno obdelanih razgradi
150 kg CO2 ekv./ha, kar je razlika 565 kg CO2 ekv./ha. Podobne rezultate so dobili na Tehnični univerzi
München pri izračunu za nekatere pridelke oz. živila (Preglednica 8).
Pregeldnica 8: Vložek energije in emisije toplogrednih plinov konvencionalno in ekološko pridelanih
poljščin oz. živil (Küstermann in Hülsbergen, 2008)
Pridelek oz. živilo

Porabljena energija (MJ/kg živila)
konvencionalno
ekološko
pšenica
2,4
1,5
rž
2,6
1,8
krompir
0,63
0,58
sladkorna pesa
0,38
0,21
ogrščica
6,0
2,5
njivski fižol
2,1
1,1
svinjsko meso
21
12
mleko
2,7
1,5
*samo CO2 (brez CH4 in N2O)

Ekvivalent CO2 (g/kg živila)
konvencionalno
ekološko
310
190
330
230
64
58
45
24
810
350
210
120
1500*
1200*
200*
140*

Ker so kemično sintetični pesticidi prepovedani, ker je prisoten drugačen pristop k gnojenju, v katerem se
z organsko snovjo dviga rodovitnost tal in rastline posredno gnoji in ker so prepovedana lahkotopna mineralna gnojila, v ekološkem kmetijstvu ni razlogov za povečano vsebnost težkih kovin v tleh, prisotnost
pesticidov v pridelkih in podtalnici ter večjo vsebnost nitratov v podtalnici.

32

Okoljski odtis kot sintetična metoda za ocenjevanje trajnosti je potrdila zmanjšanje negativnih
okoljskih vplivov ekološkega kmetijstva v primerjavi s konvencionalnim, ki so izraženi v večkratnikih.
Zaključimo lahko, da ekološko kmetijstvo poleg
pridelave najkakovostnejših pridelkov oz. živil z
največjo dodano vrednostjo pomeni tudi varovanje okolja in ima manjše vplive na izpuste toplogrednih plinov kot konvencionalno kmetijstvo.
Med cilji skupne kmetijske politike EU do leta 2020
je vzpostaviti ravnotežje med potrebo po pridelavi
hrane in varovanjem okolja ter spodbuditi kmetijska gospodarstva, da bi s kmetijskimi zemljišči
gospodarila na način, ki zmanjšuje vplive kmetovanja na okolje, prispeva k ublažitvi in prilagajanju
podnebnim spremembam ter zagotavlja izvajanje
družbeno pomembnih storitev in neblagovnih
javnih dobrin. Da ekološko kmetijstvo vse to izpolnjuje, so priznali, in ekološko kmetijstvo pozicionirali kot samostojni del kmetijske okoljske politike
v uredbi in programih razvoja podeželja. Hkrati
pa so za konvencionalne kmetije in tudi ekološke
dodatno ponudili ukrepe kmetijsko okoljskih in
podnebno okoljskih plačil (KOPOP), kjer se podpira
kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in je namenjeni spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v naslednja prednostna
področja ukrepanja:




ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine;
ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s
tlemi;
omiljevanje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam (PRP 2014). Za tiste, ki se ne
prekrivajo s splošnimi načeli in zahtevami ekološkega kmetijstva, lahko kandidirajo tudi ekološke
kmetije, saj naslavljajo vsa tri prednostna področja
ukrepanja.

Povečanje ekološkega kmetijstva je tudi cilj
novega evropskega zelenega dogovora do leta
2027.

2.3.3. Prilagoditev rastlinske pridelave
podnebnim spremembam − primeri
konkretnih rešitev
V Sloveniji v zadnjih dveh desetletjih beležimo vse
več ekstremnih vremenskih pojavov (toča, nalivi,
poplave, pozebe, sušni stres, toplotni udar …) in
izgube pridelkov ter prihodkov kmetij. Zaradi neugodnih vremenskih razmer je vse večji problem
tudi neustrezna kakovost pridelkov (opekline na

plodovih, obarvanost, slabša skladiščna sposobnost itn.). Opažamo spremembe fenofaz gojenih
rastlin in plevelov (potreba po zatiranju plevelov v
oziminah že jeseni oz. zgodaj spomladi česalo) ter
zgodnejše cvetenje sadnega drevja za celo 10–13
dni, kar pomeni večjo ogroženost za pozebe.
Različne posledice podnebnih sprememb (manj
padavin, več ekstremnih vremenskih dogodkov –
neurja, toča, poplave, pozebe, novi škodljivci, več
generacij škodljivcev …) zahtevajo različne strategije prilagoditev, ki jih delimo v prilagoditve v
tehniki pridelave (izbor primerne lege, organska
snov, izbor primernejših sort, sprememba gojenih
rastlin, gostote, uporaba sadik namesto direktne
setve, zastiranje tal, redno preprečevanje zaskorjenosti površine tal z okopalnikom ali česalom in
prekinitev kapilarnega vzpona vode ter s tem izhlapevanja, sprememba konceptov obdelave tal
– plitvejše oranje, namesto oranja samo rahljanje,
konverzacijska obdelava, proti pozebi sadnega
drevja škropljenje s preparatom iz baldrijana v biodinamiki, beljenje debel sadnega drevja …) in ukrepe, povezane z investicijami (namakanje, rastlinjaki in plastenjaki, protitočne mreže, protislanska
zaščita – oroševanje, parafinske sveče, gorilniki
za dvig temperatu – protivetrna zaščita – mejice,
mreže – protiinsektne mreže, senčenje poleti proti
ožigom na plodovih …) ali zavarovanje pridelka
pri zavarovalnici, kjer pa ob neugodnih razmerah
pridelek izostane in je možnost izgube trga tudi za
naslednja leta, pri čemer je navkljub sofinanciranju
zavarovalne premije, ta še vedno prevelik strošek
za večino kmetij v Sloveniji.

2.3.3.1.

Možni ukrepi za blaženje in
prilagoditve podnebnim spremembam v rastlinski pridelavi
po posameznih kmetijskih
panogah z navedbo nekaterih
novih tehnologij

Najpomembnejši ukrep v tehniki pridelave za blaženje in prilagoditev na pomanjkanje padavin in
manjše vodne bilance zaradi povečanja temperatur je čim večja vsebnost organske snovi v tleh, ki
poveča kapaciteto tal za vodo, poveča infiltracijsko
sposobnost oz. vpijanje vode in pomaga rastlinam,
da so bolj odporne na sušni stres in toplotni udar.
Večja vpojnost tal za vodo zmanjša nevarnost erozije in tudi poplav. Za hiter dvig organske snovi je
najprimernejša uporaba komposta.
Nov koncept v trajnih nasadih je namesto negovane ledine in košnje oz. mulčenja obdelava setev
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pestre mešanice cvetočih rastlin v vmesen prostor
med vrstama (vsaka vrsta ali vsaka druga vrsta),
kjer hrano (nektar in cvetni prah) najdejo koristni
organizmi in opraševalci – v sicer monokulturnem
nasadu (vinska trta ali npr. jablana) je tako večja biodiverziteta nasada. Preveliko konkurenco za vodo
med posejanim delom in trsi ali sadnim drevjem
preprečimo z valjanjem vmesnega posevka. V vrsti
pa se izvede mehanska obdelava in košnja s strojem z odmikom. V s padavinami še bolj skromnih
pogojih (npr. Primorska) bi kazalo preveriti tudi
koncept z osipavanjem v vrste vinske trte. Valjanje
prekrivnih posevkov je možno tudi v medvrstnih
prostorih hmelja.

2.3.3.2.

Pomen izbora primernih kmetijskih rastlin (več alternativnih/
manj znanih poljščin v kolobarju) in izbor primernejših sort

Da se izognemo posledicam poletnih suš in visokih
temperatur, ki pri žitih povzročijo prisilno dozorevanje, je osnovna strategija setev žit, ki dozorijo že v
začetku poletja. Tako so primernejša ozimna žita in
pri njih izbor sort s krajšo rastno dobo. Poletni suši
se izogne oljna ogrščica, krmni grah, spomladanska
zelenjava in tudi zgodnji krompir, ki se odebeli še
pred poletnimi sušami, če je izbrana primerna rana
sorta, je posajen dovolj zgodaj, nakaljen in morda v
zgodnji pomladi tudi pokrit s polipropilensko folijo.
Tudi pri zelenjadnicah damo prednost kultivarjem
s krajšo rastno dobo. Rastno dobo skrajša tudi izbor
sadik namesto direktne setve, je pa res, da zraste
koreninski sistem direktno posejanih rastlin globlje
in tako je omogočeno tudi črpanje vode iz globjih
plasti, kar pomeni, da take rastline pozneje občutijo pomanjkanje vode kot presajene, ki jih je potrebno zaliti že ob presajanju in tudi potem glede
na razmere.
Med alternativnimi rastlinami se suši izogne oljni
riček, pridelavo ajde lahko iz strniščne setve prestavimo v kolobarju kot glavni posevek in se izognemo slabi oploditvi, ko so temperature previsoke.
Na izjemo lahkih tleh, kjer so v sušnih in vročih pletjih pridelki najbolj ogroženi, ne sejemo npr. koruze
in drugih za vodo zahtevnejših rastlin.

2.3.4. Živinoreja in podnebne spremembe
2.3.4.1.

V živinoreji se podnebnim spremembam najbolj
učinkovito prilagodimo z izbiro ustreznih pasem
glede na pogoje, v katerih kmetujemo, in glede
na naše znanje in izkušnje. Dejstvo je, da so visoko produktivne pasme bolj občutljive na napake
upravljanja in vodenja (npr. napake na strani vodenja prehrane).
Skrb za dobrobit živali in izvajanje standardov
za zagotavljanje dobrega počutja živali prispeva k zmanjšanju okoljskih vplivov živinorejskih
kmetij, tj. k zdravju okolja. Prav tako sta varnost
hrane in protimikrobna odpornost primarna dejavnika za zdravje ljudi, ki jih je mogoče regulirati in na katere vplivajo standardi dobrega počutja živali. Dosedanje raziskave kažejo, da bo
izboljšanje počutja/dobrobiti domačih živali
zmanjšalo pojavnost imunosupresije (oslabelosti
imunskega sistema), povzročeno zaradi različnih
oblik stresa, pojavnost nalezljivih bolezni, uporabo antibiotikov in odpornost na antibiotike ter
negativnih vplivov na okolje, povzročeno s strani
domačih živali. Pri tem so v veliki prednosti avtohtone, lokalne in tradicionalne pasme domačih živali, ker so veliko bolje prilagojene pogojem reje.
Ukrepi za izboljšanje dobrobiti živali na
živinorejski kmetiji
Podrobnejši ukrepi so opisani v nadaljevanju. Za
zagotavljanje dobrega počutja živali oz. njene dobrobiti je potrebno upoštevati navedena 4 področja
in 12 dejavnikov:
(1) Primerno namestitev živali




udobje med počitkom
enostavnost gibanja
toplotno udobje

(2) Vrsti in kategoriji živali primerno krmo
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odsotnost dolgotrajne lakote
odsotnost dolgotrajne žeje

(3) Pogoji reje, ki zagotavljajo ustrezno obnašanje živali (vedenjski vzorci)





izražanje socialnega obnašanja
izražanje drugih oblik obnašanja
primeren odnos človek – žival
pozitivno čustveno stanje živali

(4) Odličen zdravstveni status živali




odsotnost poškodb
odsotnost bolezni
odsotnost bolečin, do katerih lahko pride pri
vsakdanjem delu z živalmi

Počutje živali je zelo pomembna vrednota za rejce
in je deležno vedno večje pozornosti s strani potrošnikov. Amsterdamska pogodba je že leta 1997
priznala živali kot čuteča bitja, kar pomeni, da živali čutijo bolečino in strah, prav tako občutijo tudi
ugodje. Evropska komisija je že pred časom sprejela nove strategije za izboljšanje pogojev dobrega
počutja živali na kmetijah. Glavni namen strategije
je zagotovitev, da pogoji bivanja in prevoza rejnih
živali ne vključujejo slabega ravnanja, mučenja, bolečine ali trpljenja (EU, 2012).
Dobrobit živali je zelo pomemben dejavnik pri konceptu kakovosti hrane, saj potrošniki pričakujejo,
da bo njihova hrana živalskega izvora pridelana na
kar se da živalim prijazen način. Številne raziskave
v zadnjih letih so pokazale, da potrošniki dajejo vse
večji poudarek dobremu počutju živali, saj menijo,
da to vpliva na kakovost končnega produkta, ki ga
zaužijejo (Welfare Quality, 2009). Dobrobit živali
vključuje zdravje, dobro počutje, naravno vedenje
in tudi psihološko dimenzijo, da živali ne trpijo zaradi bolečin, strahu ali tesnobe. Takšna reja pomeni
dodano vrednost končnim izdelkom. Pri tem je zelo
pomembno, da rejci živalim zagotovijo nemoten
dostop do kakovostne krme in vode 24 ur na dan
tako v prosti kot v vezani reji. Nesprejemljivo je, da
imajo živali krmo na voljo samo v času molže, eno
uro po molži pa imajo jasli prazne. Če nimajo krme
na voljo ves dan, to vodi v hujšanje, hude oblike
ketoze, slabo plodnost, vrh laktacije je bolj zgoden
in nižji, mlečnost v laktaciji pa posledično manjša.
To so problemi predvsem na manjših kmetijah. Pomembno je, da tudi v manjših čredah poskrbimo
za pokladanje kakovostne krme od trikrat do štirikrat dnevno in ne samo dvakrat – v času molže. To
ne zahteva nobene dodatne investicije, nobenega
večjega stroška – je pa res, da je potem treba imeti

malo več krme. Vendar je bolje imeti žival manj in
dobro nakrmljeno kot pa preveč živali pri pretežno
praznih jaslih čez dan! Že samo s tem ukrepom bi
se dobrobit živali izboljšala in proizvodni rezultati
bi se precej popravili.
Zdravje in počutje živali se na kmetijah ocenjuje s
številom intervencij veterinarja, s številom zdravljenj
ter prirejo mleka in mesa, ki je najpomembnejši pokazatelj dobrega ali slabega počutja govedi.
(Majhno število intervencij veterinarja na kmetiji ni
nujno pokazatelj dobrega zdravja in počutja živali –
malo intervencij je lahko obratno sorazmerno s stanjem dobrobiti in zdravstvenim stanjem živali, ker
veterinarski posegi rejcem pogosto predstavljajo le
strošek, ne pa dodane vrednosti v reji).
Posebnosti ekološke reje živali − vpliv na
dobro počutje živali in podnebne spremembe
Prosto gibanje (prepovedana vezana reja in
reja v kletkah), izpusti na prostem in obvezna
paša vsaj 180 dni so temelj dobrega počutja
vseh kategorij živali na ekološki kmetiji, kjer
praviloma po preusmeritvi potrebujejo manj
intervencij veterinarjev.
Ker ekološka reja temelji na krmljenju z ekološko krmo, praviloma pridelano na domačem kmetijskem gospodarstvu, je v ekološki
pridelavi dokup močne ekološke krme izven
kmetije minimalen ali pa ga sploh ni in vpliva
na manjše izpuste TGP. Krma je pridelana ekološko − brez uporabe pesticidov in sintetično
proizvedenega dušika, kar ima največji vpliv
na emisije TGP v rastlinski pridelavi. Število
laktacij molznic je bistveno večje v ekoloških
rejah (večja dolgoživost živali) v primerjavi s
konvencionalnimi, kjer je tudi vzreja novih
plemenskih telic v večjem obsegu dodatni
vpliv na emisije TGP.
Zato so navkljub nekoliko manjši mlečnosti
izpusti TGP na 1 kg mleka pri ekološki prireji v
večini študij manjši kot pri konvencionalni in
ne obratno, kot interpretirajo nekateri slovenski viri, ki so izjemno zožili meje pri izračunu
ogljičnega odtisa (poglej metodologijo v viru
Al-Monsour in Ječič (2015)) in niso upoštevali
emisij TGP, ki nastanejo ob proizvodnji mineralnih gnojil in pesticidov, kar jej najpomembnejša razlika med ekološko in konvencionalno
pridelavo. Tudi v projektu CRP na to temo ni
upoštevana razlika v dolgoživosti molznic.
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2.3.4.2.

Zmanjševanje vplivov živinoreje na podnebne spremembe
z izboljšavo kakovosti osnovne
krme



V nadaljevanju navajamo nekaj ukrepov in konkretnih rešitev za zmanjšanje vplivov živinoreje na podnebne spremembe:
Izboljšanje izkoristka krme
− boljša kakovost trav in silaž poveča nivo
energije v krmnem obroku
− povečanje mlečnosti ali zmanjšanje porabe koncentratov → zmanjšanje stroškov
krme/liter mleka in zmanjšanje emisij
metana (CH4)/liter mleka
− alternativno: povečanje porabe koncentratov → povečanje mlečnosti in zmanjšanje proizvodnje TGP/l mleka



Management potreb po hranilih
− analiza tal in poznavanje hranil v tleh ter
v gnoju/gnojnici (N, P, K, S, Ca)
− poznavanje potreb po hranilih za posamezne kulture bo zmanjšalo stroške gnojil in emisij (N2O) iz gnojil







Čas in aplikacija gnojevke ter gnojil



−

−

−
−

razvoz gnojevke 4−5 dni pred raztrosom
N gnojila lahko zmanjša emisije N2O za
80 % v primerjavi z aplikacijo gnojevke in
N gnojila isti dan
razvoz gnojevke z vnosom v tla zmanjša
izgube dušika (N) iz gnojevke in poveča
rast trav za 25 % v primerjavi z razvozom
gnojevke na običajen način (pršenje)
to bo zmanjšalo uporabo gnojil/stroškov
ob zmanjšanju emisij N2O
uporaba te nove tehnologije daje več
možnosti za razvoz gnojevke in zmanjša
tveganje izpiranja ter izgub (mokra tla,
vremenske razmere)

Energetska učinkovitost na kmetiji
− učinkovita poraba goriv traktorjev zmanjša



−

−
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skupno uporabo goriv
učinkovito delovanje vakuuma in mlečnih
črpalk v molzišču, energijsko varčne žarnice,
visoko učinkovit sistem hlajenja ali sistem
vračanja toplote zmanjša porabo električne
energije

to bo zmanjšalo porabo goriva in energetskih stroškov kot tudi emisij CO2



Obnovljiva energija na kmetiji
− uporaba lastnih virov za zanesljivo oskrbo z obnovljivo energijo zmanjša emisije
ogljika in odvisnost od fosilnih goriv
− razpoložljivo gnojevko se lahko uporabi
v bio-plinarni
− druge možnosti obnovljive energije:
vetrne turbine, sončni kolektorji, kotli na
biomaso …
Genetski napredek
− vzreja zdravih in plodnih krav, ki učinkovito proizvajajo mleko in preživijo veliko
laktacij (dolgoživost)
− visoko-produktivne krave bodo imele
manjše emisije metana (CH4)/liter mleka
− vzreja dolgoživih krav zmanjša število
dragih plemenskih telic za obnovo črede
in zmanjša emisije metana (CH4) za vzrejo
plemenskih telic
Pridelava trav/detelj
− vključitev rdeče detelje v travno rušo za
pridelavo silaže in bele detelje v travno
rušo za pašo omogoča naravno »fiksacijo« dušika (N) ter zmanjša količino N iz
umetnih gnojil, potrebnih za rast trav
− to bo zmanjšalo stroške gnojil in emisij
N2O pri uporabi mineralnih gnojil
Izboljšanje zdravja živali
− v sodelovanju z veterinarjem izboljšamo
zdravstveno stanje črede in/ali sodelujemo v programu izkoreninjenja nalezljivih
bolezni
− testiranje nosilcev bolezni (npr. telet) na
BVD (goveja virusna diareja)
− izboljšanje proizvodnih rezultatov in
dolgoživosti z zmanjšanjem pojavnosti
nalezljivih bolezni bo povečalo prirejo in
zmanjšalo stroške za obnovo črede (nadomestne telice)
− to bo zmanjšalo emisije metana (CH4) na
račun plemenskih telic, potrebnih za obnovo (manjši remont/manjše emisije)

Dobre prakse za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v živinoreji
•

pridelovanje kakovostne krme, ki omogoča učinkovito izkoriščanje energije krmnih
obrokov

računanje krmnih obrokov za rejne živali
na podlagi njihovih potreb
obvladovanje zdravja in reprodukcije
rejnih živali
odbira (selekcija) živali z majhnimi emisijami TGP
pašna reja travojedih živali
zajem bioplina iz skladišč živinskih gnojil
gnojenje na podlagi rezultatov analiz tal in
izdelanih gnojilnih načrtov
porazdeljevanje živinskih gnojil s tehnikami,
ki zagotavljajo majhne emisije v zrak
ozelenitev strnišč
izvedba ukrepov za preprečevanje erozije in ohranjanje rodovitnosti tal











2.4. Biotska raznovrstnost
Definicija
Biodiverziteta (sinonimi: biotska raznovrstnost,
biološka raznovrstnost, biološka raznolikost)
je stopnja raznolikosti vseh oblik življenja v nekem okolju, bodisi ekosistemu bodisi biomu ali
celotni Zemlji (http://sl.wikipedia.org/wiki/Biotska_raznovrstnost).

Obvezna uvedba pestrega kolobarja (menjava različnih rastlinskih vrst na isti površini v večletnem
obdobju), hkratna setev več rastlin (združena setev
ali »intercropping«), prepoved uporabe herbicidov
in drugih kemično sintetičnih sredstev za varstvo
rastlin ter pridelovanje avtohtonih sort kmetijskih
rastlin so osnovne zahteve oz. priporočila v ekološkem kmetijstvu (Bavec in sod., 2009). To je osnova
za večjo biotsko raznovrstnost na nivoju kmetijskih
obdelovalnih površin (Slika 18) in prevladujočih
mešanih kmetij, kjer je priporočena reja avtohtonih
pasem domačih živali in setev avtohtonih, domačih
in udomačenih sort. Obuditev pridelovanja zapostavljenih in opuščenih poljščin (npr. ajda, proso,
pira – Slika 19 –, bob, soja, sončnice, lupina) in setev
novih alternativnih rastlin (npr. zrnati ščir, kvinoja,
enozrnica, dvozrnica …) pomenijo večjo pestrost na
njivah in tudi v prehrani ljudi (Bavec in Bavec, 2006).
To tako imenovano funkcionalno biodiverziteto
predlagamo kot ukrep/intervencijo za financiranje
ponovno tudi za novo programsko obdobje SKP po
letu 2021 (Bavec 2019). Večja pestrost je tudi na njivi, saj je v primeru ekološke pridelave običajno več
plevelov, ki se med pridelovalnimi sistemi razlikujejo. Vrstna biodiverziteta plevelov, ki je bila določena
na podlagi semenske banke v tleh in populacije plevelov na njivi z izračunom Shannon-Weaverjevega
diverzitetnega indeksa, je pokazala največje vrednosti v ekološki pridelavi, sledili sta integrirana in
konvencionalna pridelava, najmanjša pa je bila na
kontrolnem obravnavanju (Štraus, 2012).

Biodiverziteta je lahko določena na treh nivojih:
(i)

genetska raznovrstnost – vključuje raznolikost posameznikov znotraj posamezne vrste,

(ii)

vrstna raznovrstnost – zajema vse na
Zemlji živeče vrste živih bitij, ki jih je
med 15-40 milijonov vrst (bakterij, glive,
rastline in živali),

(iii)

raznolikost ekosistemov – so različna
življenjska okolja od mokrišč, puščav,
njiv, travnikov, sadovnjakov, vinogradov,
gozdov, rek, morij, oceanov do številnih
drugih bioloških združb, ki so v povezavi
druga z drugo in z neživim okoljem (Tarman, 1998).

Slika 18 in 19: Pestrost poljščin v kolobarju in na njivi na ekološki hribovski kmetiji Stergar in setev pozabljenih poljščin (pira) na ekološki kmetiji Bavec
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Zanimivosti
Zaradi dejavnosti človeka:

vrste izginjajo 100−1000-krat hitreje, kot
bi se to naravno dogajalo, navajajo v FAO

60 % svetovnih ekosistemov je degradiranih ali netrajnostno uporabljenih;

75 % ribjih jat je prekomerno izlovljenih,

75 % genetske diverzitete kmetijskih
rastlin je izgubljene od leta 1990

13 millionov ha letno tropskih gozdov
posekajo

20 % svetovnih koralnih grebenov je izginilo
V Evropski uniji je pod zaščito samo 17 %
habitatov in vrst ter 11 % najpomembnejših
ekosistemov z dvema direktivama (habitatna
in ptičja), ki pomenita podlago za določitev t.
i. območij Natura 2000.

polni monitoring za 25 pomembnih vrst ptic kmetijske krajine in se uporablja kot uradni indikator v
Programu razvoja podeželja in če je bil v tem letu
označen indeks ptic kmetijske krajine 100 %, se je
v naslednjih letih zmanjševal in bil leta 2013 78,4
%, kar pomeni zmanjšanje za skoraj 1/4! (Vir: http://
www.natura2000.gov.si/fileadmin/user_upload/
Knjiznjica/Studije/SIPKK_2013_1.pdf ) Do leta 2015
je zabeležen nadaljnji padec tako ptic kmetijske
krajine (Preglednica 9) kot tudi ptic generalistov,
še posebej tudi travniških vrst in ptic v mejicah
(Kmecl in Figelj, 2015). Poleg intenzifikacije kmetijstva lahko razloge najdemo tudi v nekaterih ukrepih kmetijske politike zadnjega desetletja, in sicer
sprememba trajnih travnikov v njive zaradi višjega
neposrednega plačila na ha za njive po letu 2007,
odstranitev mejic, ribnikov zaradi neupravičenosti
za neposredna plačila v GERKih v letih 2009 in 2010,
zaraščanje kmetijskih zemljišč zlasti na območjih z
omejenimi dejavniki (OMD) zaradi opuščanja živinoreje in kmetovanja nasploh ter zraščanja.



Preglednica 9: Povzetek učinkov ekološkega
kmetijstva v primerjavi s konvencionalnim na posamezne živalske vrste (Hole in sod., 2005)
Živalske vrste

Preglednica 9: Sestavljeni indeksi (indikatorji) ptic
kmetijske krajine v Sloveniji v obdobju 2008−2015
(kk – 29 indikatorskih vrst, ge – generalisti, tr – travniške vrste, me – vrste mejic) (Kmecl in Figelj, 2015)
Sliki 21 in 22: Ogrožena travniška orhideja (desno)
in pestrost travnika na ekološki kmetiji (spodaj) na
obronkih Bohorja

2.4.1. Kako ekološko kmetijstvo ohranja in
povečuje biotsko raznovrstnost?

Slika 20: Območja Natura 2000 (Vir: MKO 2014)
Po vstopu v EU je tudi Slovenija z namenom ohranjanja biotske raznovrstnosti in ohranjanja nekaterih ogroženih vrst ptic in habitatov v okviru
Natura 2000 (Slika 20) zaščitila del ozemlja. V letu
2013 je bilo tako opredeljeno 37 % ozemlja Slovenije (768.288 ha) – od tega je 148.714 ha kmetijskih zemljišč (pod GERKi 11.058 ha). Po Direktivi
o pticah je bilo leta 2013 opredeljenih 31 območij
s skupno površino 507.700 ha ali 24,6 % površine
Slovenije in po Direktivi o habitatih 323 območij
s skupno površino 663.900 ha ali 32,1 % površine
Slovenije, pri čemer pa se v delu te površine prekrivajo. Kljub temu so tudi v Sloveniji zabeleženi
negativni trendi. Leta 2008 je bil narejen prvi po-
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Ciljna usmeritev v ekološko kmetijstvo območij
Natura 2000 vključno z drugimi zavarovanimi
območji 48 parkov (1 narodni, 3 regijski in 44 krajinski), ki obsegajo 12 % ozemlja Slovenije (243.808
ha, od tega 64.761 kmetijskih zemljišč oz. pod GERKi
51.124 ha), bi lahko pomenila velik prispevek k obratu negativnih trendov v biološki raznovrstnosti.

obilje rastlin, nevretenčarjev, ptic in sesalcev.
Ohranitev mešanih kmetij ima pozitiven učinek
na biotsko raznovrstnost zaradi skrbi za čim večjo
raznolikostjo habitatov.

Na podlagi preučene literature Hole s sod. (2005)
zaključuje, da je večina študij podala podobne
zaključke o razlikah v biodiverziteti med ekološkim in konvencionalnim pridelovalnim sistemom
(Preglednica 9). Kar v 66 primerih so bili v raziskavah pozitivni statistično značilni učinki ekološkega
kmetijstva na povečanje biodiverzitete v primerjavi s konvencionalnim kmetijstvom, v 25 primerih
ni bilo večjih razlik in le v 8 primerih so zabeležili
negativne vplive. Identificirali so tri glavne razloge,
ki pripomorejo k večji biotski raznovrstnosti:




Prepoved/zmanjšanje uporabe kemičnih pesticidov in mineralnih gnojil ima verjetno pozitiven
učinek z odstranitvijo direktnega in indirektnega
negativnega učinka na rastline, vretenčarje in nevretenčarje.
Lepo oskrbovana okolica obdelovalnih površin
in mejice na njivah lahko povečajo raznolikost in

Pozitiven Negativen
vpliv
vpliv

ptice

7

sesalci

2

Različen
vpliv oz.
brez vpliva
2

metulji

1

1

pajki

7

3

deževniki

7

hrošči

13

5

3

ostali členonožci

7

1

2

rastline

13

2

talni mikroorganizmi

9

8

Skupno

66

2

8

4

25

Velik prispevek k ohranitvi biodiverzitete imajo
tudi majhne kmetije, ki praviloma obdelujejo večje število manjših parcel z bolj raznoliko setveno
strukturo, med posameznimi njivami pa so tudi
poti, mejice in drugi krajinski elementi, ki prispevajo zadrževanju različnih prostoživečih živali v naravi in so prispevek tudi rastlinski raznolikosti. Ker so
zatočišče pticam in drugim organizmom, pomenijo
tudi pomemben prispevek k vzpostavitvi naravnega ravnovesja med škodljivimi in koristnimi organizmi ter manj težav z ohranjanjem zdravja rastlin.
Kljub temu da je bolj ekonomična pridelava na
velikih parcelah, pa je mozaična struktura z manjšimi parcelami tudi pomemben krajinski element,
ki lahko s svojo estetiko pomeni tudi druge priložnosti za razvoj podeželja, saj brez dvoma pritegne
več obiskovalcev v primerjavi z enolično monokulturno pridelavo na velikih površinah.
Pregled več raziskav (Bavec in Bavec, 2015) kaže, da
v 80 % primerjav ekološko kmetijstvo pomembno
povečuje biološko pestrost, v 16 % primerjavah ni
imelo vpliva in le v 4% primerjav je bil vpliv negativen (Preglednica 10).

39

Preglednica 10: Primerjava več študij vpliva ekološkega v primerjavi s konvencionalnim kmetijstvom
(Bavec in Bavec, 2015)
Avtor/Vir

Število
primerjav

Število
indikatorjev
biodiverzitete

Statistično značilno več raznovrstnosti − pozitiven učinek

Ni značilnih
razlik, nejasne razlike
…

Statistično
značilno manj
raznovrstnosti
− negativen
učinek

Rahmann 2011

343

10

327

56

13

Hole et al. 2005

76

9

66

25

8

Pfiffner 1996

44

7

49

5

1

Vsota

473

442

86

22

Delež (%)

100

80

16

4

2.4.2. Pomen paše za ohranjanje in dvig biotske raznovrstnosti
Biotska raznovrstnost v živinoreji je del biotske raznovrstnosti živih organizmov, ki se nanaša na vse
vrste, pasme in linije domačih živali iz drugega in tretjega odstavka 1. člena Zakona o živinoreji, ki jih
redimo v Republiki Sloveniji, z namenom prireje hrane živalskega porekla in za potrebe kmetijstva. Z varstvom biotske raznovrstnosti v živinoreji skrbimo za ohranjanje in trajnostno rabo živalskih genskih virov
za prehrano in kmetijstvo, od česar bodo imele koristi tako današnje kot prihodnje generacije. Poseben
poudarek dajemo slovenskim avtohtonim pasmam domačih živali, ki so namenjene kmetovanju v tradicionalnem okolju oz. v okviru tradicionalnih praks prireje.
Z intenzifikacijo rabe kmetijskih zemljišč − predvsem trajnega travinja (pašnikov) se spreminja videz krajine in zmanjšujejo biotska pestrost ter število živalskih in rastlinskih vrst v prostoru (Slika 23).

Slika 23: Vpliv intenzifikacije rabe kmetijskih zemljišč na biodiverziteto
Paša živali ima veliko pozitivnih učinkov, saj
ugodno deluje na botanični sestav travne ruše,
kakovost in prirast travne ruše, pospešuje rast nizkih vrst trav in bele detelje ter zeli. Na rast trave
vplivata pogostost in čas paše oz. košnje. Na pašnikih, kjer so zaloge vode omejene, bo prihajalo do
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pogostejših poletnih suš. Pri neobdelanih, višinskih
pašnikih z veliko raznovrstnostjo rastlin, se bodo
rastlinske vrste odzivale različno na spremenjene
podnebne razmere; to bo vplivalo na tekmovalnost
med njimi in s tem na botanični sestav pašnikov. Pri
tem pomembno vlogo igra razpoložljivost hranil v

tleh, saj ima na rast in razvoj največji vpliv dejavnik,
ki je v minimumu. Večje, hitro rastoče trajnice na
rodovitnih tleh se bodo izraziteje odzvale na povečano vsebnost CO2 v ozračju kot enoletne zeli ter
počasi rastoče trajnice na slabo rodovitnih tleh, ki
se na povečano vsebnost CO2 skoraj ne odzovejo.
Zgodaj cvetoče vrste bodo cvetele tudi do nekaj
tednov prej. Z višjimi temperaturami se bo podaljšalo pašno obdobje, morebitne poletne suše pa
bodo zaradi omejene rasti rastlinja pašnikov povečale potrebo po dodatnem hranjenju živine.
Živinoreja je kompleksno odvisna od vremenskih in
klimatskih danosti, saj vreme vpliva na počutje živali in
pridelavo krme. Možne vplive podnebnih sprememb

prepoznamo prek sprememb na pašnikih in izvajanju paše, zdravju in prehrani živali. Pašniki se na
spremenjene podnebne razmere odzivajo podobno kot ostalo rastlinje, s tem da je odziv rastlin na
pašnikih vrstno odvisen.
Podnebne spremembe bodo vplivale na živinorejo neposredno in posredno – v glavnem prek
sprememb na pašnikih in pri izvajanju paše, počutju in zdravju ter prehrani živali, ki so v oskrbi rejcev.
Številni negativni vplivi so lahko: pogostejše poletne suše, spremenjena sestava travne ruše na pašnikih, pogostejše pojavljanje vročinskega stresa pri
živalih (večja poraba energije za hlajenje hlevov),
slabša ješčnost živali, slabša prebavljivost krme ter
bolj tvegana pridelava krme in njena višja cena.
Podnebne spremembe bodo lahko povzročile tudi
pomanjkanje pitne vode. Pašo živali bo potrebno
prilagajati podnebnim spremembam z ustreznim
upravljanjem uporabe travinja, upravljajnjem paše,
gnojenjem, izborom primernih trav in metuljnic,
ki bodo bolj odporne na pojav suš in večje temperature v poletnem času, s prilagajanjem obtežbe
pašnika glede na razpoložljivo zelinje. Pogostost
ekstremnih vremenskih dogodkov (kot so suše,
poplave, neurja s točo, nizke temperature s pozebami ter vročinski valovi) se bo v bodoče še povečala, regionalno pa se bo ob zvišani temperaturi
zraka spreminjal tudi padavinski režim.
Gibanje živali na prostem (izpusti) in paša sta
temeljni zahtevi ekološkega kmetijstva, ki bistveno prispevata k dobremu počutju živali. Vključevanje paše na trajnem in sejanem travinju pa
bistveno spremeni tudi botanično sestavo travne
ruše, praviloma v pozitivni smeri, lv primeru preobremenjenost z živalmi pa lahko zaradi večje
koncentracije hranil v izločkih, nekatere vrste tudi
izginejo – npr. travniške orhideje ali kake druge

zaščitene rastline, če je z živalskimi izločki na travinje padlo preveč hranil – zlasti dušika. Po drugi
strani pa poškodovanje travne ruše s kopitom živali
omogoči vznik novih rastlin iz semen, ki so počivala. Prav tako so nekatera kaleča semena tudi v živalskem blatu in čez nekaj časa vzklijejo. Nenazadnje
pa je goveji iztrebek nujno potreben tudi za ohranitev nekaterih vrst ptic.
Tako ptica smrdokavra, latinsko Upupa epopsprebiva, (Slika 24) ki sicer živi v odprti suhi krajini,
porasli z grmičevjem in tudi v kulturni krajini, kjer
prevladujejo senožetni sadovnjaki ter vinogradi,
hrano rada išče v živinskih iztrebkih. Zato si z oživljanjem paše povsod po Sloveniji obetamo, da
bo smrdokavra postala spet številčnejša. Smrdokavra gnezdi v drevesnih duplih in suhih zidovih.
Razširjena je po celem območju Krasa z večjimi
gostotami v predelih z manj gozda. Za ptice je pomembno ohranjanje odprtih in pol odprtih travnatih površin s pašo in košnjo, upoštevanje pogojev
ekološkega kmetovanja, ohranjanje vsaj minimalne pašne obtežbe za preprečevanje zaraščanja ter
ohranjanje mejic in posameznih dreves, kamor se
lahko zatečejo. V raziskavi na Krasu je bilo na več
kot 50 kilometrih poti registriranih 63 vrst ptic in
skupaj 2058 popisnih enot (posameznih osebkov,
parov, družin). Rezultati poskusa so jasno pokazali, da je večina kvalifikacijskih in varovanih vrst ptic
povezana z ekstenzivnimi suhimi kraškimi travišči
z določenim deležem različnih elementov, kot so
brinovje, mejice, manjši sestoji borovcev, grmičevja, suhozidi ipd. Med najprimernejšimi načini ohranjanja kraških travišč je kmetovanje oziroma primerna oblika paše. Rezultati kažejo, da je trenutna
obtežba na Podgorskem Krasu, ki je 0,1–0,3 GVŽ/
ha, ugodna za ptice. Povečanje obtežbe s pašno
živino (širjenje paše s primerno obtežbo na druga
območja na širšem območju Krasa) bi zelo verjetno ugodno vplivalo na ciljne vrste ptic, saj bi se
številčnost njihovih populacij s tem celo povečala.
Če želimo pred izginotjem rešiti npr. ogroženega
vrtnega strnada, latinsko Emberiza hortulana, (Slika
25) moramo nujno uvesti pašo tudi na drugih delih
območja Natura 2000 − Kras, predvsem na njegovem severnem delu, kjer je ta vrsta ptice tik pred
izumrtjem. To bi ugodno vplivalo tudi na populacijo rjave cipe, latinsko Anthus campestris, ki je z oceno 30−50 parov ena redkejših ptic v Sloveniji. Rjave
cipe gnezdijo na odprtih površinah, kjer je ruša redka in so vidna gola tla. Smiselno bi bilo uvajati tudi
pašo na pogoriščih, saj se brez paše pogorišča hitro
zarastejo z grmičevjem, večinoma tudi z invaziv-
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nimi vrstam (Vir: http://ptice.si/2014/wp-content/
uploads/2014/03/brosure_2008_2_suhi_travniki_
pasniki_in_ogrozene_vrste_ptic.pdf ).

Slika 24 in 25: Smrdokavra (Foto: Kravos K.) in vrtni
strnad (Foto Mihelič T.) (Vir: http://ptice.si/ptice-in-ljudje/ptice-slovenije/)
Drugačna je situacija v hribovitem svetu. Pri paši na
nagnjenih zemljiščih pričnejo kmalu nastajati steze
v smeri plastnic. Steze so široke 30−40 cm. Njihovo število (gostota) je odvisno od nagiba zemljišča.
Bolj ko je zemljišče nagnjeno, tem gostejše bodo
nastale steze. Pri paši ovc steze nastanejo tam, kjer
je nagib zemljišča večji kot 58 %, pri paši govedi
pa še prej, odvisno od teže živali. Steza nastane, ker
živali pri hoji zrinejo vrhnji sloj zemlje na rob. Zaradi tega so na robu steze tla globlja, tam se zadrži več vode in rast ruše je boljša. Poleg tega se v
robu steze nabira tudi večji del iztrebkov in seča,
ki ga živali izločijo na pašniku. V ruši na robu steze najdemo več zeli in visokih trav, ker je oskrba z
dušikom tam boljša kot na pobočju med stezami.
V predelih med stezami so tla običajno siromašna
in ruša je redka (preslegasta), ker je klima tal med
stezami bolj sušna. Tako postanejo steze, predvsem
njihovi robovi, najproduktivnejša mesta na strmem
zemljišču, ki pa jih izkoristimo lahko samo s pašo.
Posebno skrb pa je treba pri nastajanju stez pos-
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vetiti obraščenosti njihove vrhnje ploskve z rušo.
Doseči moramo, da bo ravni del steze poraščen z
belo deteljo, ki lahko zelo hitro s stoloni preraste
poškodovano mesto na stezi. V začetku njihovega nastajanja, ko je odrinjen zgornji sloj zemlje na
njen rob, so na sami stezi zelo slabe rastne razmere za rast bele detelje. Zaradi tega je treba v letih
nastajanja steze tam bolj gnojiti s surovim fosforjem in večkrat dosejati belo deteljo. Bojazen pred
terasiranjem strmin izvira tudi iz miselnosti, da takih travnikov ne bo mogoče več kositi. Ta bojazen
je odveč, saj strmin ne moremo varno obdelovati
z običajnimi stroji. Kakršnikoli specialni stroji so
predragi za gospodarno izkoriščanje hribovitega
travinja. S pravilno izbrano tehnologijo izkoriščanja
travinja v hribovitem svetu bo skoraj vedno mogoče pridelati dovolj zimske krme že na obstoječih
položnejših zemljiščih, tako da tudi ročne košnje ne
bo treba ponovno oživljati na strminah, če bomo
hoteli izboljšati izrabo hribovitega travinja. Poleg
tega že tudi domače izkušnje kažejo, da je mogoče rušo vzdrževati v dobri pridelovalni zmogljivosti
tudi s samo pašnjo, če je pravilno vodena, le stalno
je treba skrbeti, da se prekomerno ne razmnožijo
v ruši nezaželene rastline (Vir: http://www.bf.uni-lj.
si/fileadmin/groups/2707/Pasnistvo/6_Pasa_hrib_
Agr_Uni.pdf ), ki jih ročno pokosimo. še preden se
osemenijo.
Vsakdo si želi, da bi bil njegov pašnik čim bolj rodoviten in poln življenjske moči kljub preobilici vode
spomladi in suše poleti. Da bo tako, morajo tla
nuditi rastlinam hranila v ustreznem razmerju ter
vodo in zrak ob pravem času. Na vse tri dejavnike
(hranila, voda, zrak) lahko vplivamo z našimi posegi
na zemljišču, da ustvarimo ugodnejše razmere za
rast ruše. Paša je zagotovo poseg, ki vedno znova
in znova učinkuje na spreminjanje razmerja med
tekočino in zrakom (gaženje) v tleh ter na dostopnost hranil za rastline ruše (iztrebki, seč). Od vse
organske snovi, ki jo ustvarijo rastline ruše, uporabijo pašne živali samo eno četrtino, zato je lahko
tri četrtine ustvarjenega porabljeno za prehrano
drobnoživk v zemlji in ustvarjanje humusa. Za tiste,
ki ocenjujejo rodovitnost zemlje samo skozi višino
pridelka, je to nespametno početje, saj po njihovem mnenju iz zemlje vzamemo premalo. Že samo
z večjimi traktorji bi bili pri tem delu zagotovo bolj
uspešni. Tudi iz premogovnika je mogoče pripeljati
več premoga, če so stroji večji, ampak samo tako
dolgo, dokler zalog premoga ne izčrpamo. Potem
izčrpan rudnik zalijejo z vodo ali ga uporabijo za
skladiščenje radioaktivnih odpadkov. Podobna

usoda morda čaka tudi tista močno izčrpana kmetijska
zemljišča v Sloveniji. Ni treba, da je tako, če se bomo
v sedanjih razmerah za kmetovanje s pomočjo pašnih živali naučili ohranjati kmetijska zemljišča in
izboljševati njihovo rodovitnost. Od rastlin v ruši
je namreč odvisno delovanje drobnoživk v zemlji
in z vodenjem paše na zemljišču vplivamo na rast
in razvoj rastlin v ruši ter njeno botanično sestavo
(Vidrih, 2006).

2.5. Zaključek – okoljski argumenti
za ekološko kmetijstvo in njegovo širitev
Rezultati pregleda raziskav kažejo na pozitiven
vpliv ekološkega kmetijstva na biološko raznovrstnost na kmetiji, njivi, v plevelni flori in v tleh. Značilna za ekološko pridelavo v primerjavi s konvencionalno je večja populacija deževnikov in drugih
živih organizmov. Z leti se poveča vsebnost organske snovi oz. humusa v tleh, s tem pa tudi rodovitnost tal ter zmanjšajo razlike v višini pridelkov med
ekološko in konvencionalno pridelavo.
Ker so kemično sintetični pesticidi prepovedani in
zaradi drugačnega pristopa gnojenju, kjer se z organsko snovjo v ekološkem kmetijstvu dviga rodovitnost tal in rastline posredno gnoji, lahkotopna
mineralna gnojila pa so prepovedana, ni razlogov
za povečano vsebnost težkih kovin v tleh, prisotnost pesticidov in večje vsebnosti nitratov v podtalnici, zato je ekološka pridelava najprimernejši
način za vodovarstvena območja in tudi za druga
zavarovana območja (npr. Natura 2000).
Okoljski odtis kot sintetična metoda za ocenjevanje trajnosti je potrdila zmanjšanje negativnih
okoljskih vplivov ekološkega kmetijstva v primerjavi s konvencionalnim, ki so izraženi v večkratnikih.
Največji delež okoljskega odtisa odpade na proizvodnjo mineralnih gnojil (zlasti N) in pesticidov,
kar pomembno vpliva tudi na ekološko rejo živali,
kjer gnojenje za pridelavo krme temelji na živinskih
gnojilih in metuljnicah.
Ekološko kmetijstvo varuje okolje in ima tudi
manjše vplive na izpuste toplogrednih plinov kot
konvencionalno kmetijstvo, pri čemer so zelo pomembni tudi kraj pridelave in transporti, ki znatno
vplivajo na okoljski odtis. Zato je slogan »EKOLOŠKO
+ LOKALNO = IDEALNO« odličen za promocijo slovenskih ekoloških pridelkov na domačem trgu.

3. EKOLOŠKO 			
ČEBELARSTVO
3.1. Uvod
Ekološko čebelarstvo sledi splošnim ciljem ekološkega kmetijstva: varstvo okolja, zagotavljanje
biotske raznovrstnosti, spodbujanje kratkih dobavnih verig, ohranjanje avtohtonih pasem, skrb
za dobrobit živali in zadovoljevanje potreb vedno
večjega števila potrošnikov po proizvodih, pridelanih z uporabo naravnih snovi in postopkov.
Čebelarstvo je pomembna kmetijska dejavnost, katere
osnovni pomen je opraševanje. Pridelki, ki jih dobimo,
pa se, kljub temu da niso zdravila, pogosto uporabljajo
tudi za zdravstvene namene. Zato je še toliko bolj pomembno, da so pridelki neoporečni. Eno dodatno varovalo pri tem je tudi upoštevanje ekološke pridelave,
predelave in distribucije.

Po podatkih centralnega registra čebelnjakov je bilo oktobra 2018 v Sloveniji 10.933 čebelarjev, ki so čebelarili
z 204.736 čebeljimi družinami. V letu 2018 se je število
ekoloških čebelarjev povzpelo na 79. K temu pripomore
Program razvoja podeželja 2014−2020, ki subvencionira
22,31 EUR/čebeljo družino v ekološki pridelavi.

3.2. Zakonodaja, ki ureja področje
ekološkega čebelarjenja
Če se želimo vključiti v sistem ekološkega čebelarjenja,
moramo upoštevati vso veljavno zakonodajo:


Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih
pridelkov oziroma živil (Uradni list RS št. 72/2018 in
17/2019 popravek)



Uredba (EU) št. 848/2018 evropskega parlamenta
in sveta o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 834/2007.
−

Nova Uredba velja od junija 2018, obvezna
pa bo od 1.1. 2021 naprej

−

Nova Uredba vključuje pravila, ki so skladna
z visokimi pričakovanju potrošnikov in dovolj jasna za uporabnike.
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Nova Uredba 848/18 predvideva tudi skupinsko certificiranje. Člani skupine izvajalcev dejavnosti niso
upravičeni do individualnega certifikata.
Poleg predpisov v povezavi z ekološko pridelavo in predelavo je potrebno upoštevati vse predpise s področja
kmetijstva, ekonomike, tehnologije in varne hrane, ki se
nanašajo na rejo čebel ter pridelavo, predelavo in trženje čebeljih pridelkov.

ekološko pridelanih kulturnih rastlin ali po potrebi, naravne vegetacije ali neekološko upravljanih
gozdov ali kulturnih rastlin, ki se obdelujejo po metodah z majhnim vplivom na okolje.


Ko dajemo ekološke čebelje pridelke v promet, mora
izdelek spremljati certifikat, s katerim dokazujemo, da
čebelji pridelek ali živilo izpolnjuje predpisane določbe.


3.3. Pomen čebel za opraševanje
Čebele imajo pomembno vlogo pri ohranjanju
ekološkega ravnovesja in biotske raznovrstnosti v naravi.
Zagotavljajo eno najbolj prepoznavnih ekosistemskih
storitev – opraševanje, zaradi katere je pridelava hrane
sploh mogoča. S tem pa varujejo in skrbijo za ekosisteme,
živalske ter rastlinske vrste in tako prispevajo k genetski
ter biotski raznovrstnosti.

Vsak tretji grižljaj hrane, ki jo zaužijemo, izvira iz rastlin,
ki so jih oprašile žuželke, 90 % od tega oprašijo čebele.
Poleg hrane je od opraševanja odvisna tudi proizvodnja
biogoriv, bombaža, zdravil, krme za živali itd.
Opraševalci zagotavljajo tudi boljšo kakovost pridelkov.
Dobro oprašena rastlina razvije lepši in večji plod ( jabolko).

Panji morajo biti postavljeni dovolj daleč od virov,
ki bi lahko kontaminirali čebelje pridelke ali poslabšali zdravje čebel, to je od onesnaževalcev, kot so
avtoceste, mesta, odlagališča smeti in drugih onesnaževalcev. Vsaj 1 km od mest in 3 km od odlagališč odpadkov, sežigalnic odpadkov in industrijskih
območij.

Čebelarstvo ne velja za ekološko, če se izvaja na
območjih, za katere države članice določijo, da na njih
ekološko čebelarjenje ni dovoljeno.
V Pravilniku o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih
pridelkov oziroma živil 72/2018 so taka območja določena v prilogah:

Predpogoj za ekološko čebelarjenje je izbira lokacije. Čebelari se lahko le na območjih, ki zagotavljajo vir cvetnega prahu in medičine iz predvsem
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Zelo pomembno je, da čebelarji sodelujejo s kmetovalci na svojem področju in da ti čim več sejejo
medonosne rastline, tudi kot zeleno gnojilo ali za
kolobarjenje.

3.5.3. Čebelji vosek


Vosek za izdelavo satnic mora izvirati iz ekološkega
čebelarstva.



Neekološki vosek se lahko uporablja le, kadar ekološki čebelji vosek ni na razpolago na trgu in kadar
dokazano ni kontaminiran s proizvodi ali surovinami, ki niso dovoljene v ekološki pridelavi.
V obdobju preusmeritve se mora ves vosek v panjih zamenjati z ekološkim čebeljim voskom.

Priloga 4: Seznam drugih območij, ki ne izpolnjujejo pogojev za ekološko čebelarjenje



V primeru predelave lastnega voska v drugem obratu je potrebno skleniti dogovor o predelavi.

Primerna/neprimerna območja za ekološko čebelarjenje v Sloveniji lahko pregledujemo tudi preko spletnega
pregledovalnika MKGP: http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer





Hranjenje čebel je dovoljeno le, če je ogroženo
preživetje družine zaradi vremenskih razmer. V tem
primeru hranimo z ekološkim medom, ekološkim
sladkornim sirupom ali ekološkim sladkorjem.



3.5.1. Čebele

živinoreja



Ob koncu sezone se čebelam v panjih pusti dovolj
medu in cvetnega prahu, da lahko prezimijo.

Priloga 3: Lokacije odlagališč odpadkov

Zdravo čebelarstvo je tako nujno in neprecenljivo za
zdravo kmetijsko gospodarstvo.

Čebelarstvo je dovoljena
kmetijskega zemljišča.



Priloga 2: Karta neprimernih območij za ekološko čebelarjenje

3.5. Gospodarjenje s čebeljimi družinami v ekološkem čebelarstvu





V čebelarstvu je prepovedana uporaba gensko
spremenjenih organizmov (GSO).

Kmetijska proizvodnja, neodvisna od opraševanja, se
je v zadnjih 50 letih podvojila, proizvodnja, odvisna od
opraševanja, pa se je povečala za štirikrat.

3.4. Primerna območja za ekološko
čebelarjenje

3.5.2. Prehrana čebel



brez



V Sloveniji lahko ekološko čebelarimo le z avtohtono kranjsko čebelo Apis mellifera L. Carnica Pollmann.

3.5.4. Oprema in orodje


Panji in oprema, ki se uporabljajo v čebelarstvu,
morajo biti pretežno iz naravnih materialov, in ne
smejo predstavljati tveganja za onesnaževanje
okolja ali čebeljih pridelkov.



V panjih se lahko uporabljajo samo naravni proizvodi, kot so propolis, vosek in rastlinska olja.

če se na ta način obvlada okužba s pršico Varroa
destructor.
Pri zdravstveni oskrbi čebel z zdravili moramo dosledno upoštevati navodila veterinarske službe.



3.5.6. Pridobivanje čebeljih pridelkov


Postopke točenja medu in pridobivanja drugih
čebeljih pridelkov izvajamo na osnovi dobre čebelarske prakse.



Prepovedano je uničevanje čebel v satju zaradi
pridobivanja čebeljih pridelkov.



Prepovedano je točenje medu iz plodiščnega
satja.

3.5.7. Predelava ekoloških čebeljih pridelkov


Čebelar se lahko registrira tudi za predelavo in
prodajo čebeljih pridelkov.



Živila, označena z oznakami »ekološko«, »eko« ali
»bio«, morajo vsebovati vsaj 95 % kmetijskih sestavin iz ekološke pridelave, ostalih 5 % sestavin
pa lahko predstavljajo le tiste neekološke sestavine kmetijskega izvora, ki jih je dovolila Evropska
komisija ali države članice EU.



Zagotovljena morata biti časovno ali prostorsko
ločeno skladiščenje in predelava ekoloških in neekoloških sestavin.

3.5.5. Oskrba čebel

Za obnovitev čebelnjakov se lahko v ekološkem čebelarstvu 20 % čebeljih matic in rojev letno nadomesti z maticami in roji, ki niso vzrejeni ekološko,
pod pogojem, da se namestijo v panje s satovjem
ali satnicami, ki izvirajo iz ekološke pridelave in da
na trgu ni ekoloških matic oz. rojev.



Za zaščito okvirov, panjev in satja pred škodljivimi
organizmi so dovoljena samo sredstva, odobrena
za uporabo v ekološki pridelavi.



Dovoljena je mehanska dezinfekcija čebelnjakov,
kot sta čiščenje s paro ali neposrednim plamenom.

Prepovedano je striženje kril čebeljim maticam.



Postopek uničenja trotovske zalege je dovoljen le,

45

3.6. Označevanje in trženje
Kmetijske pridelke oz. živila, ki se tržijo v Sloveniji, se
mora označevati z enotno označbo »ekološki« in to le
potem, ko je bil za kmetijski pridelek oz. živilo izdan
certifikat v skladu s Pravilnikom o ekološki pridelavi in
predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list
RS, št. 72/18).
Pri označevanju kmetijskih pridelkov in živil je obvezna
uporaba evropskega logotipa. Evropski znak je vedno
potrebno kombinirati s šifro, ki predstavlja državo in
certifikacijski organ: AB-CDE-999 (Primer v Sloveniji: SIEKO-001).

V istem vidnem polju je potrebno navesti tudi kraj, od
koder so bile pridelane surovine kmetijskega izvora, iz
katerih je proizvod sestavljen v eni od naslednjih oblik:
»kmetijstvo EU«; »kmetijstvo izven EU«;
»kmetijstvo EU/izven EU-V Sloveniji: »Kmetijstvo Slovenija«.
Od julija 2010 je ta znak obvezen za vse predpakirane
ekološke živilske izdelke znotraj Evropske unije, prav
tako pa je dovoljena tudi prostovoljna raba znaka za
nepredpakirana ekološka živila, ki so bila proizvedena
znotraj EU, ali za vse ekološke izdelke, uvožene iz tretjih
držav.
Poleg evropskega zaščitnega znaka, so lahko ekološki
kmetijski pridelki in živila označeni tudi z nacionalnim
zaščitnim znako v skladu s predpisom o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov oz. živil.

Nadzor je zagotovljen nepretrgano in transparentno
nad pridelavo in predelavo pridelkov oziroma živil od
»njive do krožnika«. To je tudi dodatna zagotovilo potrošnikom, da bodo dobili pridelke in izdelke najvišje
kakovosti.
BIODAR je kolektivna slovenska znamka za označevanje
živil iz nadzorovane ekološke pridelave, ki so pridelana
ali predelana v skladu z veljavnimi predpisi za ekološko
kmetijstvo in standardi za ekološko kmetovanje Zveze
združenj ekoloških kmetov Slovenije. Standardi zveze
so strožji od predpisov za ekološko kmetijstvo. Znamka
prav tako jamči, da živila prihajajo s kmetije, ki je v celoti preusmerjena v ekološko pridelavo. Na embalaži živil,
označenih z znamko BIODAR, je navedena tudi individualna šifra uporabnika, njegovo ime in naslov. Tako je
možno slediti poreklu živila od kmetije do mize, kar daje
potrošnikom večjo verodostojnost.

Demeter je svetovna blagovna znamka za ekološke pridelke oziroma živila, ki so pridelana in predelana po biološko-dinamični metodi v skladu s smernicami Demeter.
Znamko Demeter smejo uporabljati le pogodbeni partnerji, ki so podvrženi strogi kontroli, predpogoj pa je,
da je bodoči uporabnik blagovne znamke Demeter najmanj 2 leti v ekološki kontroli. Za postopek certifikacije
je potrebna vključitev v Združenje Demeter Slovenija.

3.7. Nadzor
V Sloveniji lahko ekološko pridelavo in predelavo certificiramo pri naslednjih certifikacijskih organih:


Splošne zahteve ekološkega čebelarstva lahko nadgradimo z raznimi blagovnimi znamkami, ki predpisujejo še
dodatne, ostrejše zahteve.
V Sloveniji sta najbolj uveljavljeni:

Inštitut za kontrolo in certificiranje v kmetijstvu in
gozdarstvu Kon-cert,



Inštitut za kontrolo in certificiranje Univerze v Mariboru,



Bureau veritas d. o. o.,



TÜV SÜD Sava.

Nadzor nad delovanjem organizacij za kontrolo in certificiranje izvaja Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo
in varstvo rastlin.
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vodimo evidenco morebitnih dobaviteljev in njihove certifikate



vsako predelavo najavimo certifikacijskemu organu, o tem vodimo evidenco



vodimo evidenco o proizvedenih izdelkih

3.7.1. Postopek prijave


Izberemo enega od certificiranih kontrolnih organov in jih kontaktiramo ter vložimo prijavno dokumentacijo.



Kontrolni organ nas seznani s postopki, pravili, cenami, načrtom preusmeritve.



Podpišemo pogodbo in plačamo stroške.



Redni kontrolni pregled se izvaja enkrat letno, na
osnovi ocene tveganja in letnega plana vzorčenj,
občasno se izvajajo še naključni kontrolni pregledi.



Ko kontrolni organ izda certifikat, lahko pričnemo
s trženjem.



Izdelke lahko tržimo tudi v času preusmeritve, vendar morajo biti označeni z oznako »iz preusmeritve«.



Ob neizpolnjevanju zahtev, določenih z referenčnimi dokumenti, lahko kontrolni organ certifikat tudi
zavrne ali odvzame.

3.7.2. Evidence, ki jih je potrebno voditi pri
pridelavi čebeljih pridelkov:


osnovni podatki o čebelarstvu



hranjenje čebel



točenje medu in odstranjevanje satnic



zdravljenje čebel

3.7.3. Evidence, ki jih je potrebno voditi pri
predelavi čebeljih pridelkov:


certifikacijski organ nam potrdi recepturo in deklaracije



pripravimo navodila za delo



vodimo evidenco čiščenja

3.8. Skrb za ustrezno zdravstveno
stanje čebeljih družin
(razkuževanje panjev, zaščita opreme, dovoljena sredstva in drugi ukrepi za zatiranje varoje, evidentiranje
sredstev)
Skrb za ustrezno zdravstveno stanje čebeljih družin je
dolžnost vsakega čebelarja. Pomembno je, da se zatiranja varoj loteva sistematično in odgovorno, s preudarno
uporabo registriranih zdravil (akaricidov). V ekološkem
čebelarjenju veljajo v zvezi s tem nekateri posebni standardi. Pred izborom zdravila se je zaželjeno posvetovati
s pristojnim veterinarjem območne enote NVI in upoštevati njegova priporočila. Trenutno je v Sloveniji registriranih več vrst naravnih (organske kisline in eterična
olja) ter sintetičnih zdravil za zatiranje varoze. Izdaja in
poraba teh zdravil morata biti evidentirani v Dnevniku
veterinarskih posegov, ki so ga čebelarji ob nabavi zdravila dolžni predložiti.
Splošno načelo, da je bolezni bolje preprečevati kot
zdraviti, velja tudi v ekološkem čebelarjenju. Pomembno je, da bolezenske težave odkrijemo čim prej, kajti
samo pravočasno odkrite bolezni lahko pomagamo
učinkovito pozdraviti. Zelo pomembno je redno in skrbno opazovanje čebel.
Glede na tveganje in možnosti nadzora poznamo več
kategorij bolezni živali. Za zelo nevarne kužne bolezni je
značilno hitro širjenje in velika gospodarska škoda. Sum
na tako bolezen je potrebno prijaviti in poskrbeti, da se
čim prej ugotovi vzrok za nastalo stanje. V drugi skupini
so bolezni živali, ki so nevarne tudi ljudem (t. i. zoonoze),
v tretji pa druge (t. i. gospodarske bolezni), ki jih je mogoče nadzorovati z zdravili in drugimi ukrepi. Za preprečevanje vnosa slednjih je odgovoren rejec sam.
Živi povzročitelji bolezni (virusi, bakterije, glivice, zajedavci) se prenašajao z okuženih na neokužene čebele in
povzročajo − ne le veliko direktno gospodarsko škodo
čebelarju − pač pa predstavljajo tudi pomemben vir
okužbe za druge čebelje družine. Ko obrambni sistem
čebelje družine odpove, pride do izbruha bolezni. Povzročitelji bolezni povzročajo kronični stres in posledič-
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no oslabitev čebeljih družin ter − v primeru neustreznega ukrepanja − smrt čebel.
V okviru ekološkega kmetijstva ima čebelarstvo izjemen
pomen, in to ne samo zaradi pridelkov iz čebeljega panja, ampak tudi zaradi opraševalskega poslanstva čebel.
Ekološko čebelarjenje je čebelarjenje na način, ki je prijazen do čebel, na način, ki se poskuša čim bolj približati naravnim procesom v čebelji družini. Preprečevanje
razvoja bolezni in zdravljenje čebeljih družin zahteva od
čebelarja dodatna znanja in spretnosti.
Uspešnost čebelarjenja je močno odvisna od uspešnosti
zatiranja varoj, poletno zdravljenje čebel (po zadnjem
točenju medu) pa spada med pomembnejše ukrepe za
nadzor nad boleznijo. Varoza spada med najpomembnejše zajedavske bolezni čebelje družine. Večji del
razvojnega kroga zajedavca poteka v pokriti zalegi, napadene čebele pa so že na razvojni stopnji ličinke toliko
poškodovane, da se polegajo z zmanjšanimi možnostmi
za normalno prezimovanje. Bolezen povzroča pršica po
imenu Varroa destructor, bolezenske znake pa lahko
opazimo tako na zalegi kot na odraslih čebelah (nestrnjena zalega, odrasle čebele z atrofiranim trebuhom in
krili, poškodbe tipalk in okončin, čebelja družina številčno slabi, dokler ne propade). Poškodovane čebele lezejo
po bradi ali pred čebelnjakom, kamor jih odvržejo druge
čebele, so nemirne, se vrtijo na mestu ali krilijo, kot da
bi hotele poleteti. Zelo pogosto je opaziti prisotnost sekundarnih infekcij, pojavljajo pa se tudi roji v sili. Varoa
povzroča veliko gospodarsko škodo, zatiranje povzročitelja pa postaja vse bolj zahtevno. Zajedavec in čebela
sta biološko sorodna, zato v boju proti varojam ni 100
% učinkovitih zdravil. Če napadenih družin ne zdravimo,
čebele v dveh do treh letih po okužbi umrejo. Priporočljivo je kolobariti z različnimi učinkovinami.
Stalen nadzor napadenosti in pravočasno zdravljenje,
po možnosti v vseh čebelarstvih v preletni razdalji hkrati
(z enakim zdravilom), ter kontrola uspešnosti zdravljenja spadajo med najpomembnejše ukrepe pri nadzoru
nad boleznijo. Skrb je treba posvetiti tudi neoporečnosti
čebeljih pridelkov, varnosti čebelarja in okolju. Nadzor
napadenosti čebel z varojami izvajamo s štetjem naravnega odpada na podnici panja, ugotavljanjem napadenosti ličink in bub z opdpiranjem zalege ter t. i. sladkornim testom. Za učinkovito zatiranje varoj je bistvena
izvedba diagnostike jakosti napadenosti čebeljih družin
z varojami z vsaj dvema metodama. Predstavljene bodo
mejne vrednosti povprečnega dnevnega naravnega odpada v treh tednih po posameznih mesecih.
Za ekološka čebelarstva so dovoljeni kemični akaricidi, ki
vsebujejo snovi, ki se v podobni obliki pojavljajo v nara-
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vi. Dovoljena je uporaba organskih kislin in eteričnih olj
(mravljična kislina, oksalna kislina, mlečna kislina, timol).
Uporaba fitoterapevtskih in homeopatskih izdelkov ima
prednost pred izdelki, ki so kemično sintetizirani. Kemični akaricidi, ki vsebujejo amitraz, kumafos, flumetrin, in
taufluvalinat za ekološka čebelarstva niso dovoljena. Če
gre za okužbo hujše stopnje, bo morda kljub temu potrebno poseči po teh zdravilih, vendar to pomeni izgubo
statusa ekološkega čebelarstva in ponovno 12-mesečno
obdobje preusmeritve nazaj v ekološko čebelarjenje.
V prispevku bodo predstavljeni različni preparati za zatiranje varoj v ekološkem čebelarjenju, dopolnilno tretiranje z nekaterimi prehranskimi dodatki in obveznost
vodenja evidence o uporabi zdravil pri čebelah (čebelarski dnevnik veterinarskih posegov). Poudarjena bo tudi
skrb za varnost čebelarja (uporaba ustreznih zaščitnih
sredstev).
Integrirano zatiranje varoze mora vključevati tudi dodatne apitehnične ukrepe (izrezovanje trotovine) ter
izvajanje dobre čebelarske prakse. Za ekološka čebelarstva so predpisani tudi standardi čiščenja in razkuževanja − poudarek je na mehanskem čiščenju, razkuževanju
z direktnim ožiganjem s plamenom ali vrelo vodo (izjemoma tudi z NaOH, ki mora biti nevtraliziran z organskimi kislinami). Uporaba kemičnih dezinficiensov v ekološkem čebelarjenju ni dovoljena.
Za uspešno obvladovanje bolezni čebelje družine je bistvena tehnologija čebelarjenja, ki vključuje tudi oskrbo
čebel s hrano v brezpašnem obdobju, redno menjavo
satja, menjavo starih matic ter splošno higieno čebelarjenja. Zelo pomembna je tudi gostota čebelnjakov v
preletni razdalji čebel.

4. EKOLOŠKO
SEMENARJENJE

Zahteve in prepovedi glede semena in sadilnega materiala v ekološki pridelavi prikazuje preglednica.
Zahteve − priporočila

Ekološko kmetovanje in semenarjenje se navezuje na
veliko splošnih dejavnosti oz. znanj, kot so ustvarjanje
sort, primernih za ekološko kmetovanje, spoštovanje
integritete rastlin, prenos znanja in izobraževanje ter
vzdrževanje biotske pestrosti, ki je ključnega pomena
za prilagajanje na podnebne spremembe in varnosti pri
preskrbi s hrano.

 setev ekološkega semena

Semenarstvo je ena izmed pomembnejših kmetijskih
panog, saj je temelj za uspešno in gospodarno pridelavo hrane in krme. Semena so naša naravna in hkrati
dragocena kulturna dediščina. Omogočajo nam življenje in prehransko varnost. Kakovostno rastlinsko seme je
tisto, ki določa smer kmetijske rastlinske pridelave, velikost pridelka in ima neposreden vpliv na našo prehrano.
Lokalna raznovrstnost na poljih in njivah je pomembna
za upravljanje krajine tudi zato, ker zahteva manj kemičnega vnosa, tako pridelana hrana pa je okusnejša in raznovrstnejša.

 setev zgodnejših in hitro rastočih sort poljščin in
zelenjave

4.1. Zahteve glede semen in vegetativnega razmnoževalnega
materiala v ekološkem kmetijstvu
V ekološkem kmetijstvu je obvezna uporaba ekološko
pridelanega semena in vegetativnega razmnoževalnega materiala. To pomeni, da je potrebno tudi seme in sadilni material (semenski krompir, čebulček, potaknjence
…) pridelati po pravilih ekološke pridelave. Enako velja
tudi za sadike (npr. zelenjave, dišavnic, zdravilnih zelišč
…) in matične rastline za vegetativni sadilni material, ki
mora biti ekološko pridelan vsaj eno generacijo. V primeru pridelave sadik trajnih kultur (npr. sadje, vinska
trta, hmelj) morajo biti matične rastline v ekološki pridelavi vsaj dve rastni dobi. Seme in vegetativni razmnoževalni material se lahko uporabi tudi v primeru ekološke
pridelave na površinah v preusmeritvi. Izjemoma je
možno pod posebnimi pogoji uporabiti tudi konvencionalno pridelano seme ali sadike, pri čemer velja prepoved uporabe gensko spremenjenih sort ali pridobljenih
s pomočjo genske tehnologije in semen, razkuženih z
nedovoljenimi kemično sintetičnimi sredstvi za varstvo
rastlin. Tudi t. i. nove tehnike v žlahtnenju preurejanja
genov (angleško »gen editing«) v ekološkem kmetijstvu
niso dovoljene in imajo enak status kot gensko spremenjene sorte.

 sajenje ekološko pridelanih sadik in sadilnega
materiala
 setev/sajenje na bolezni in škodljivce odpornih
sort, pridobljenih s pomočjo klasičnih metod
žlahtnenja
 uporaba domačih, avtohtonih, tradicionalnih sort

Prepoved
X uporaba gensko spremenjenih rastlin
X semena, pridobljenih s pomočjo genske tehnologije
X uporaba semena, razkuženega s kemično sintetičnimi sredstvi

4.2. Kaj je seme in kako nastanejo
nove sorte?
Botanično je seme organ rastline, ki je nastal pri spolnem načinu razmnoževanja rastlin in služi za razmnoževanje. Seme kot blago na tržišču pa vključuje tudi vse
ostale dele rastlin, s katerimi rastline razmnožujemo –
stroke, potaknjence, čebulice, cepiče, gomolje. Seme, ki
je v prometu, mora odgovarjati kakovostnim normam.
Z izboljšanjem žlahtniteljskih metod in porastom profesionalnih semenarn in prodajalcev semen so nastale
številne nove sorte. Pod sorto razumemo posebno obliko neke rastlinske vrste, ki se odlikuje po kakšni določeni notranji ali zunanji lastnosti. Večina sort je nastala
na podlagi selekcije ali žlahtnjenja. Pri selekciji se vedno
znova odbira določen tip neke populacije. Pri večkratni
ponovitvi tega ciljnega izbora se ta lastnost podeduje.
Potrebno pa je vedeti, da že sami naravni vremenski pogoji in sestava tal pri kontinuirani pridelavi poskrbijo za
selekcijo in prilagoditev sort lokalnim danostim. Dolga
stoletja so na ta način na posamičnih območjih nastajale
posebne domače sorte. V nasprotju s tem pa je žlahtnjenje kot tako šele mlad izum. Pri tem so izbrani starši z
zaželenimi lastnostmi in med njimi se nato načrtno izvede oploditev.
F1 hibridi nastanejo iz križanja dveh dedno čistih staršev. Kadar dve takšni liniji medsebojno križamo, se pri
F1 generaciji pogosto pojavi izjemno povečanje učinkovitosti v primerjavi s starševskimi oblikami. Pri gojenju
rastlin se hibridni vigor izkorišča, kar vodi do večje vital-

49

nosti in zmogljivosti. Hibridni vigor lahko pri nekaterih
rastlinah, kot je npr. koruza, podvoji pridelek. Skladno s
tem je delež hibridnih sort v zadnjih desetletjih strmo
narasel. Vendar pa to za kmetovalca pomeni vsakoletno
novo nabavo semenskega blaga, če želi še naprej ohranjati prednost pri donosu pred nehibridi, kajti hibridni
vigor se pojavi zgolj pri F1 generaciji in se pri naslednjih
generacijah spet izgubi. Če hibridno seme razmnožujemo naprej, tvori bodisi neplodna semena bodisi se razcepi na različne oblike. Sortne lastnosti posledično niso
stabilne. Ker je hibride mogoče sejati le enkrat, niso podvrženi spremembam ali prilagoditvam nekemu rastišču.
Tako niso podlaga za nadaljnji razvoj kulturnih rastlin in
raznolikost sort.
Zanesljivo razmnoževanje s semeni uspe le s stabilnimi
sortami, pogosto imenovanih prostoprašne ali odprtoprašne sorte, je medsebojno opraševanje med rastlinami mogoče in plodnost nedotaknjena. Lastnosti se v
neprekinjenem dednem toku prenašajo naprej na potomce. Potomci so podobni staršem in sortne lastnosti se
ne spreminjajo sunkovito, temveč počasi in kontinuirano.
Ekološko in še posebej biodinamično pridelovanje in
žlahtnjenje rastlin skrbi za stabilne sorte, saj si ta dva
načina kmetovanja prizadevata za zaprto krožno gospodarjenje.
Če želimo sorte ohraniti tako stabilne, kot smo jih prejeli,
moramo pri izboru rastlin za razmnoževanje stalno
razmišljati in delovati kot žlahtnitelji. Pri izboru oziroma
selekciji se moramo najprej seznaniti s sortno tipičnimi
lastnostmi neke rastline in če je mogoče, razmnožujemo
samo potomce z želenimi lastnostmi. Lahko opravimo
načrtno selekcijo (izbor lastnosti, kot so sortno tipična
oblika in velikost plodov, čas cvetenja, številčnost pridelka, čas zorenja) ali se opravi nehotena selekcija (zaradi
vplivov okolja, ki jih ne moremo nadzorovati – osvetlitev, struktura tal, nadmorska višina, vreme).
Pri izboru razlikujemo med negativno in pozitivno selekcijo. Negativna selekcija: izločimo rastline, ki želeni
podobi sorte ne ustrezajo, so bolne ali šibke. Preostale
rastline se razmnožujejo naprej.
Pozitivna selekcija: predvsem je uporabna pri večjem
nasadu rastlin. Naprej razmnožujemo le najboljše rastline.
Cilji izbora so: ohranjanje ali izboljšanje prvotnih lastnosti sort, prilagojenost na tipična rastišča, prilagojenost na
spreminjajoče se okoljske značilnosti. Iz semenskega
posevka vedno izločimo netipične ali obolele rastline.
Zelo pomembno je, da vemo, ali je rastlina samoprašnica ali tujeprašnica. Posamezne rastlinske vrste se med
seboj ne morejo križati, tudi če so bližnje sorodnice, kot
sta npr. krompir in paradižnik. Na drugi strani pa imamo
tudi rastline, kjer se različne sorte med seboj križajo, kar
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ima za posledico, da iz semena ne zraste to, kar si želimo. Da se izognemo križanju v sorodstvu, za seme vedno pustimo dovolj veliko število rastlin, še posebej je to
pomembno pri tujeprašnicah. V strokovni literaturi najdemo, da potrebujemo najmanj 50 rastlin tujeprašnic, ki
morajo v času cvetenja opraševati druga drugo, pri samoprašnicah je tudi zaželjeno čim večje število rastlin,
da zagotovimo zadostno pestrost dednega materiala.
Samoprašne rastline se lahko oprašijo z lastnim cvetnim prahom oz.cvetnim prahom z iste rastline. Pogosto je to določeno že s samo zgradbo cveta. Take so npr.
paradižnik, nizki in visoki fižol vrste Phaesolus vulgaris,
soja, grah, pšenica, ječmen.Tujeprašnice pa so tiste, ki
se ne morejo ali zelo težko oprašijo s cvetnim prahom
iste rastline, pogosto pa se lahko križajo tudi z divjimi
sorodniki. Take so npr. koruza, kapusnice, solatnice, čebulnice, korenček … Pri tujeprašnicah moramo tako biti
zelo pazljivi, da posamezne sorte semenimo v primerni
oddaljenosti od druge sorte iste vrste. Predpisi, kakšne
so primerne razdalje za izolacijo, so zelo različni, tako v
praksi kot v literaturi. Pri samoprašnicah zadošča tudi
samo nekaj metrov, da ne pride do fizičnega mešanja
semena, pri tujeprašnicah pa so priporočene razdalje
od 100 do 500 m. Če se pridelujejo semena za prodajo,
potem je potrebno upoštevati zahteve iz ustrezne zakonodaje. S semenom se prenaša večina bolezni, zato
mora biti v ekološki pridelavi velika pozornost posvečena varstvu semenic.
Med glavne dejavnosti semenarstva sodijo: žlahtnjenje kmetijskih rastlin (sorta, hibrid), vpis v register sort,
vzdrževanje sort, introdukcija (zajema poljske poskuse
za uvajanje sort v pridelavo), razmnoževanje semen
(semenski posevki), poljska kontrola kakovosti semena
(aprobator, ki potrdi semenski posevek v določeno semensko kategorijo), dodelava in shranjevanje semen,
laboratorijska kontrola kakovosti semena (čistost, absolutna masa, kalivost, zdravstveno stanje), pakiranje in
distribucija.

4.3. Kriteriji pri izboru semenskega
in sadilnega materiala
Poleg pravilnega kolobarja in pri trajnih nasadih tudi
primerne lege je izbor ustreznega sortimenta odločujočega pomena za gospodarnost ekološke pridelave.
Osnovna kriterija pri odločanju sta gospodarska značilnost sorte in odpornost na pomembnejše bolezni in
škodljivce. Drug trend gre v smer pridelovanja domačih
avtohtonih, domačih in tradicionalnih sort, pri čemer v
prometu s semeni in semenskim razmnoževalnim materialom prevladujejo ohranjevalne sorte.

Pri pridelavi poljščin damo prednost sortam, ki so odpornejše na bolezni, in sortam, ki so manj zahtevne
glede gnojenja z dušikom ter imajo hitrejši mladostni
razvoj (pomembno zlasti pri koruzi in jarih žitih) in bujnejše razraščanje (strna žita), ki so zato konkurenčnejše
plevelom. Za ekološko pridelavo so primernejše srednje
visoke in visoke sorte žit.
Pri pridelovanju zelenjave so sicer osnovni kriteriji izbora visok pridelek, ustrezna zunanja kakovost, izenačenost pridelka in tudi tolerantnost na bolezni in škodljivce ter okusnost (predvsem v tujini dajejo velik poudarek
preizkušanju senzoričnih lastnosti zelenjave). Dodatni
kriteriji za izbor sorte za ekološko pridelavo so tudi: izbor
zgodnejših sort v izogib težavam ob neugodnih razmerah (mokro in hladno poletje), počasi rastoče sorte imajo
praviloma boljšo skladiščno sposobnost in se bolje obdržijo na prodajni polici, hiter mladostni razvoj pomeni
dobro konkurenčnost plevelom v najobčuljivejših fazah,
dobro izkoriščanje hranil (izbor sort z močnim koreninskim sistemom), stare sorte (praviloma zaradi dobrega
okusa postajajo ponovno iskane med potrošniki), sorte
posebnih oblik in barv (zaradi aktraktivnosti so iskane še
zlasti na kmetijah z nesposredno prodajo).
V sadjarstvu so osnovni kriteriji okus in povpraševanje
na trgu ter odpornost oziroma tolerantnost na bolezni
oziroma škodljivce, pri čemer je pogosta tudi dilema
med gostimi nasadi (tržno usmerjene ekološke sadjarske kmetije) in visokodebelnimi sadovnjaki z več rabami
(sadje predvsem za predelavo, ohranjanje biotske pestrosti, možnost paše ali košnje).
V vinogradništvu je pri izboru sort za ekološko pridelavo temeljno vprašanje odpornost na najpomembnejše bolezni (peronospora, oidij) in škodljivce (trtna uš). V
vinorodnih deželah v sosednjih državah so že vrsto let
v pridelavi tudi t.i. interspecifične sorte, ki so odporne
na peronosporo. Pri nas so še v fazi preskušanj, nekateri
ekološki pridelovalci pa so jih poskusno tudi že posadili.
Pri izboru sort so pridelovalci pred več dilemami – ali
izbrati stare sorte ali nove selekcije, posejati sortno ali
hibridno seme? Nekaj odgovorov sledi v nadaljevanju.
Dileme ob izboru semena oz. sadilnega materiala so
zbrane v preglednici.

Stare sorte


ohranjanje biološke pestrosti



tradicija v regiji



boljša prilagojenost rastnim razmeram in odpornost na bolezni



starejše sorte so običajno primernejše za ekstenzivne načine pridelave (imajo npr. manjše zahteve
po dušiku ...)



razlike so tudi med vrstami v okviru posamezne
kmetijske panoge

Nove selekcije


prilagojene novim zahtevam potrošnikov in načinom prodaje (npr. čvrsti plodovi paradižnika za
prodajo v trgovskih centrih)



žlahtnjene na večjo odpornost/ tolerantnost proti
boleznim / škodljivcem



večji pridelek



večja izenačenost pridelka

Sortno seme


boljša prilagojenost danim agroekološkim razmeram



primeren je pridelek tudi v slabših pridelovalnih
pogojih



nižja cena semena



možnost lastne pridelave semena na ekološki
kmetiji



ob stalni vzdrževalni selekciji izenačeni pridelki
skozi več generacij



ohranitev biološke pestrosti

Hibridno seme


dovoljeno, če ni pridobljeno s pomočjo genske
tehnologije



višji pridelki



večja odpornost na bolezni, škodljivce …



zahtevajo optimalne pogoje za rast in razvoj



enakomernejše dozorevanje in bolj izenačene
zunanje lastnosti pridelka



večja izenačenost samo v F1 generaciji



v biodinamičnem kmetijstvu hibridno seme NI
priporočljivo
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4.4. Kako ravnamo s semenom?
Dozorelo seme moramo pravočasno pospraviti, da preprečijmo neželene okužbe, in osušiti na procent vlage,
ki ne omogoča razvoja bolezni. Čas spravila je določen
za vsako rastlinsko vrsto posebej, saj imajo predvsem
zelenjadnice specifično tehnologijo spravila semena,
da dosežemo in ohranimo dobro kakovost semenskega materiala. Tudi pri spravilu s kombajni je pomemben
primeren čas spravila, čistota stroja in tudi nastavitev za
posamezno rastlinsko vrsto. Pravilne nastavitve omogočajo boljšo sortno čistost in zdravje semenskega materiala. Pomembno je, da seme očistimo vseh nečistoč, kot
so resice, kamenčki, pleve. Očiščena in posušena semena shranjujemo na hladnem (optimalne so temperature
med 10 in 15 °C), v temnem in suhem prostoru (relativna
vlažnost pod 50 %). Po možnosti semena shranjujemo
v kozarcih s pokrovom, ki dobro tesni, ali v papirnatih
vrečah. Seme nekaterih rastlin je kaljivo dlje časa, drugo
le eno leto. Seme pastinaka, mnogih cvetlic in začimb
lahko izgubi kalivost že po enem do dveh letih. Seme
čebule in pora, peteršilja in korenčka izgubi kalivost
po dveh do treh letih. Tri do štiri leta je uspešno kaljivo
seme fižola, solate, graha, kreše, kumaric in bučk, melon,
blitve, paprike, zelene, špinače, paradižnika in radiča.
Najdlje pa lahko hranimo seme jajčevca, endivije, zelja
in večine drugih kapusnic, sladke koruze, redkvic in rdeče pese.

4.5. Zakonodajne podlage za pridelovanje semena in pogoji, ki
jih mora izpolnjevati ekološki
semenski material
Da bi kmetijskim pridelovalcem zagotovili zdrav in kakovosten semenski material, so bile s predpisi določene
zahteve, pravila in standardi, ki morajo biti izpolnjeni pri
pridelavi, pripravi za trg in trženju semenskega materiala. Predpisi, ki v Sloveniji urejajo pridelavo (z namenom
trženja), pripravo za trženje ter trženje ekološkega semenskega materiala kmetijskih rastlin, so:

Zakon o semenskem materialu kmetijskih
rastlin (Uradni list RS, št. 25/05-uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 32/12, 90/12 in 22/18
-ZdZPVHVVR) in pravilniki, izdani na njegovi podlagi.
Zakon (ZSMKR) zagotavlja semenski material kmetijskih rastlin, kar omogoča kakovostno pridelavo,
ohranjanje okolja in varstvo potrošnikov. Nadalje
zakon ureja tudi pridelavo, pripravo za trg, uvoz in
trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin,

52

ureja vpis sort kmetijskih rastlin v sortno listo ter
vzdrževanje sort, ki so vpisane v sortno listo. Ureja
pridobivanje, izmenjavo in povezovanje podatkov
v informacijski sistem, določa dejavnost javne
službe na področju semenarstva in izvajalce javne
službe, ureja uvoz.


Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin
(Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/10, 40/14 – ZIN-B in 21/18 –
ZNOrg)
Ta zakon določa zdravstveno varstvo rastlin; biotično varstvo rastlin; pridobivanje, izmenjavo podatkov in informacijski sistem; stroške in odškodnine;
javno službo zdravstvenega varstva rastlin; določa
organe, ki so odgovorni za uresničevanje tega zakona in inšpekcijsko nadzorstvo ter ureja ukrepe
in obveznosti v zvezi s pojavom, preprečevanjem
vnosa in širjenja ter zatiranjem škodljivih organizmov na rastlinah, rastlinskih proizvodih.



Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi
kmetijskih pridelkov oziroma živil, Uredba
Sveta (EGS) št. 834/2007 in Uredba Komisije
(ES) št. 889/2008
Pravilnik podrobneje določa metode in postopke
ekološke pridelave oz. predelave, prometa, označevanje kmetijskih pridelkov oz. živil in pogoje
za uporabo označbe ekološki, območja, ki so
primerna za ekološko čebelarjenje, sistem nadzora
organizacij za kontrolo in certificiranje, tehnične
in organizacijske pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
organizacije za kontrolo in certificiranje ekoloških
kmetijskih pridelkov oz. živil (v nadaljnjem besedilu: organizacije za kontrolo in certificiranje), evidence ekološko pridelanega semena, semenskega krompirja in vegetativnega razmnoževalnega
materiala v Republiki Sloveniji, pristojnosti glede
nadzora uvoza ekoloških kmetijskih pridelkov oz.
iz tretjih držav.

Z letom 2021 bo v veljavo stopila nova uredba za ekološko kmetijstvo (848/2018), ki bo nadomestila zdajšnjo.
Z njo bodo uvedene tudi spremembe, ki se nanašajo
na semenarstvo. Uvedeni bosta dve pomembni novosti. Termin ekološka sorta – sorta, ki je bila namensko
ustvarjena (selekcionirana, križana …) za potrebe ekološkega kmetijstva in tudi postopek vzgoje nove sorte je
potekal na ekološko obdelovanih površinah.
Danes na trgu prevladujejo sorte s homogenim genetskim materialom, z novo uredbo bo uzakonjena mož-

nost uporabe heterogenega semenskega materiala,
ki bo omogočila ohranitev heterogenosti, s čimer se
lahko ustvarjajo sorte, ki so prilagojene na širok razpon
lokalnih podnebnih razmer.
Izhajajoč iz veljavnih zakonodajnih predpisov se fizične
in pravne osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo, pripravo za
trg in trženjem semenskega materiala kmetijskih rastlin,
dolžne pridobiti certifikate in registrirati semenarsko dejavnost, kot sledi:
1. Ekološki certifikat za semenarstvo, kontrolo in nadzor izvajajo štiri akreditirane kontrolne organizacije.
2. Seme register = register dobaviteljev semenskega
materiala kmetijskih rastlin.
3. Fito register = register pridelovalcev, predelovalcev,
uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih potnih listov.
V skladu s 5. členom Zakona o semenskem materialu
kmetijskih rastlin mora dobavitelj zagotoviti strokovno
osebo, ki bo v njegovem imenu odgovorna za izpolnjevanje obveznosti dobavitelja, določene z ZSMKR.
Uradno potrjeno ali certificirano seme kmetijskih rastlin
je pridelano in dodelano po predpisanih postopkih in
pod uradnim nadzorom pooblaščenih certifikacijskih
organov. Za ta del certificiranja po semenarski zakonodaji (ZSMKR) je v Sloveniji pooblaščen Kmetijski inštitut Slovenije s svojimi strokovnimi službami, ki izvedejo
kontrolo tudi na terenu in preverijo izolacijo, izenačenost rastlin, zapleveljenost, zdravstveno stanje in ostale elemente, ki zagotavljajo kakovost semen že v času
pridelave na njivi oz. sadilnega materiala v trsnicah, drevesnicah … Postopki certificiranja semena temeljijo na
strokovno utemeljenih in na mednarodni ravni sprejetih
certifikacijskih shemah (OECD) in pravilih laboratorijskega testiranja (ISTA), ki zagotavljajo najvišjo raven sortne
pristnosti in čistosti ter zdravstvenega stanja. Tehnično kakovost semena (kalivost, čistota) pa zagotavljata
ustrezna dodelava (sušenje, čiščenje, kalibriranje) in
skladiščenje. Certifikacija ali uradna potrditev je obvezna za seme poljščin (žita, krmne rastline, pesa, oljnice,
predivnice) ter semenski krompir. Semen poljščin in semenskega krompirja se ne sme tržiti, če niso certificirana. Certificira se lahko tudi seme zelenjadnic.
Za ekološko kmetovanje mora certificirano seme izpolnjevati tudi zahteve, ki jih določajo predpisi o ekološki pridelavi. To pomeni, da mora pridelava potekati
po postopkih in pravilih ekološkega kmetijstva na že v

prejšnjem obdobju certificiranih ekoloških površinah
ali izjemoma tudi na površinah v preusmeritivi v ekološko kmetijstvo. Poleg uradne etikete, ki jo izda organ za
certificiranje semena, mora imeti certificirano ekološko
seme tudi certifikat, ki ga izda organ, pristojen za certificiranje ekološke pridelave. Pri nakupu semen izbiramo
tista, ki so vpisana v podatkovno zbirko ekološkega semena, semenskega krompirja in vegetativnega razmnoževalnega materiala, ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V zbirki se vodijo podatki
o tistih vrstah in sortah, za katere je na voljo ekološki
semenski material v Republiki Sloveniji. Z dovoljenjem
kontrolnega organa je možno uporabiti tudi konvencionalno nerazkuženo seme, vendar le pod pogojem, da
ekološkega semena ni na trgu.
Certificirano seme mora biti opremljeno z etiketo, ki
je predpisane velikosti in barve. Bela etiketa označuje osnovno seme, morda barva označuje certificirano
seme I. generacije, rdeča barva certificirano seme II.
generacije, temno rjava pa označuje trgovsko seme. Na
etiketi so navedeni naslednji podatki: vrsta, sorta, kategorija semena, datum zapiranja ali datum izdaje analize
semena in neto masa pakiranja.
Prednosti uporabe certificiranega semena so sortna
pristnost in sortna čistost, ima visoko kalivost in ustrezno čistoto. Je brez plevelov in ni okuženo z nevarnimi
boleznimi in škodljivci, ki se lahko prenašajo s semeni.
Omogoča izkoriščanje genetskega potenciala sort. Je
pogoj za uvajanje sodobnih načinov kmetijske pridelave. Omogoča namensko pridelavo, kot npr. paprika ali
kumare za vlaganje, trda pšenica za testenine. Pridelovalcem omogoča stabilne in kakovostne pridelke.
Slabosti uporabe lastnega pridelka za setev je vprašljiva sortna pristnost in slabša sortna čistost, neznana in
nezadostna kalivost in čistota semena, možna je prisotnost plevelov in drugih primesi, neznano je zdravstveno stanje, možna okuženost z nevarnimi boleznimi in
prisotnost škodljivcev. Ni mogoče določiti količine potrebnega semena na hektar, ker ni znana uporabna vrednost semena (ni podatkov o kalivosti, čistoti, absolutni
masi). Pri uporabi lastnega krompirja skozi več let se zaradi običajno odbire drobnejših gomoljev za saditev v
naslednjem letu povečuje delež z virusi okuženih rastlin
in s tem tudi zmanjšuje pridelek – v resnici se izvaja negativna selekcija. Pri žitih je večja nevarnost pojava bolezni – npr. smrdljive sneti ali več fuzarioz, saj običajno
ne očistijo semen drobnejših zrn, ki so običajno razkužena z glivicami iz rodu Fusarium (to povzroči okužbo
rastlin v naslednji letini, zmanjšanje pridelka in zlasti
problem mikotoksinov – izločkov gliv v pridelku zrnja,
moke, pekovskih izdelkov iz okuženih semen, kar je lah-
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ko razlog za zahtevan umik takih ekoloških pridelkov s
prekomerno prisotnostjo mikotoksinov iz trženja, ker so
škodljivi za zdravje). Problem pa so tudi lahko prisotne
različne primesi – zlasti plevelnih semen, kar se pogosto
dogaja pri žitih. Res pa je tudi, da so si marsikje ekološki kmetje prinesli na svoje kmetije težave tudi s slabim
semenskim materialom iz trgovske mreže – npr. predenico pri semenih metuljnic ali plevelno seme ambrozije
(povzroča ob cvetenju alergije). Zato je tudi pri nakupu
ekoloških semen v trgovski mreži potrebno izbirati le
najboljše.
Na drugi strani je pa dejstvo, da je prav ohranjanje
lastnih semen na kmetijah skozi generacije ohranilo domače populacije in avtohtone sorte, ki so prispevek večji
biološki pestrosti in marsikje po Evropi podpirajo tudi
»žive genske banke«, ki se ohranjajo zlasti na ekoloških
kmetijah. Tako z vidika certificiranja ekološkega kmetijstva in pridelkov na ekološki kmetiji, setev lasnega pridelka semena iz predhodnih letin na svoji ekološki kmetiji ni prepovedana (resničnost se preveri prek zapisov in
kolobarja v predhodnih letih). Takega pridelka pa seveda ne smemo prodajati drugim kmetijam kot »semenski
material«, če pridelava ni potekala tudi po zakonodaji s
področja semenarstva (ZSMKR).
Z uporabo certificiranega semena spodbujamo tudi semenarstvo in setev slovenskih sort, kar Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podpira tudi v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020 z ukrepoma
KOPOP in ekološko kmetovanje, saj se lokalne sorte ohranjajo le, če se pridelujejo.
Semenarji ob izpolnjevanju pogojev za ekološko pridelavo ob pridobitvi certifikata lahko uporabijo naslednje
znake: evropsko označbo za ekološke izdelke (pod to
označbo je navedena tudi šifra kontrolne organizacije in
izvor surovin izdelka), zaščitni znak »ekološki«, določen na osnovi Pravilnika o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov oz. živil – prostovoljna izbira
in znak Demeter, ki je blagovna znamka za označevanje pridelkov, pridelanih na certificiranih biodinamičnih
kmetijah.

4.6. Posebnosti biodinamične pridelave semen
Pri biodinamičnem načinu kmetovanja upoštevamo temeljne smernice ekološkega kmetijstva, ki so nadgrajene s smernicami Demeter, pri čemer se uporabljajo prakse, ki izvirajo iz celostnega biodinamičnega pristopa.
Smernice Demeter za pridelavo rastlin narekujejo izvaja-
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nje določenih opravil v minimalnem obsegu, na primer
uporaba biodinamičnih preparatov za škropljenje (500
in 501) vsaj enkrat letno na vseh površinah in vseh kulturah, uporaba prepariranega komposta ali vsaj zbirnih
pripravkov (500P in GMT (gnoj po M. Thun) enkrat letno
in drugo. Najnovejše smernice Demeter narekujejo tudi
strožja pravila glede semenskega materiala. Notranja
kakovost in zunanje značilnosti semena vplivata na eni
strani na odpornost med rastjo in po drugi strani na lokalno pogojeno velikost in kakovost pridelkov. Za doseganje kakovosti, za kakršno si prizadeva biodinamična
pridelava, je potrebno posebno skrb nameniti semenskemu materialu. Prednostno se uporabljajo prostoprašne sorte.
Uporaba semena, razmnoževalni in rastlinski material,
pridobljen z novimi žlahtniteljskimi postopki, je prepovedan v pridelavi na kmetijah Demeter. Za učinkovito
biodinamično pridelavo moramo poznati nekaj osnovnih praktičnih prijemov in zakonitosti, ki so navedene v
smernicah Demeter.
Ekološko pridelana semena lahko prodajamo na kmetijah ali tržnicah, kjer je v ospredju predvsem neposredni
stik med kmetom oz. pridelovalcem in kupcem. Lahko je
kmet kooperant oz. pridelovalec semena za kooperativo
ali semenarsko hišo, ki skrbi za vse postopke, potrebne
za prenos semena na trg.

4.7. Pomen ekološkega
semenarstva
Semenarstvo je kmetijska panoga, ki predstavlja temelj za uspešno in gospodarno tržno pridelavo hrane
in krme. Samo z uporabo kakovostnega semena pride
do izraza napredek pri vzgoji novih sort rastlin, kjer bo
razvoju ekoloških sort v Sloveniji v prihodnosti potrebno nameniti še posebno pozornost. Da je seme na voljo
končnemu uporabniku, je potrebna trdna povezanost
med žlahtnitelji novih sort, pridelovalci in dodelovalci
semena, upravnimi in nadzornimi strokovnimi službam,
dobavitelji semena ter njegovimi uporabniki. Taka povezanost je najboljše zagotovilo, da bodo na trgu na voljo
želene sorte, tudi ekološke, ki imajo zahtevano in s strani uporabnikov pričakovano kakovost in lastnosti. Upoštevanje vsega naštetega odpira nove možnosti tudi za
okrepitev slovenskega semenarstva. Zdravo in kakovostno, ekološko certificirano seme je poleg rodovitnih tal
eden od temeljnih pogojev za uspešno ekološko pridelavo hrane. Ohranjanje in razvoj sort, ki so prilagojene
lokalnim razmeram, je izrednega pomena pri vzdrževanju in povečevanju samooskrbe. Ekološko semenarstvo

in pridelava zelenjave ter sadja imajo svoje značilnosti.
Uporaba netreniranih konvencionalnih semen je dovoljena le izjemoma (če ni na razpolago ustreznih ekološko
pridelanih sort) in IZKLJUČNO na podlagi predhodno
pridobljenega pisnega dovoljenja s strani pooblaščenega certifikacijskega organa. To je tudi ena od najpogostejših napak, ki se dogajajo na slovenskih ekoloških
kmetijah (poleg nedoslednosti pri zapisovanju in vodenju zahtevanih evidenc na ekoloških kmetijah). Široko dovoljena uporaba netreniranih konvencionalnih
semen v ekološkem kmetijstvu pomeni manjši vložek
v pridelavo ekoloških semen ter posledično manjšo
razpoložljivost takih semen ter manjše število kmetov,
ki ekološka semena uporabljajo in jih tudi pridelujejo.
Skladno z izginjanjem vrstne in sortne raznolikosti naših kulturnih rastlin je osiromašena tudi lokalna kultura
prehranjevanja. Zato je vsak, še tako majhen, prispevek
k ohranitvi že obstoječe raznovrstnosti sort ter vzgoja
nove raznovrstnosti na naših poljih, neprecenljive vrednosti.
V Sloveniji je v okviru Programa razvoja podeželja že
drugo obdobje za ekološko pridelovanje semen in razmnoževalnega sadilnega materiala v okviru podpore za
ekološko kmetijstvo še dodatna podpora za ekološko
semenarstvo, do katere so upravičeni pridelovalci, ki se
ukvarjajo z ekološko semensko pridelavo, ekološkim
drevesničarstvom in trsničarstvom.

5.

TRŽENJE EKOLOŠKIH
PRIDELKOV IN
IZDELKOV

5.1. Možnosti trženja kmetijskih
pridelkov
5.1.1. Posebnosti trženja ekoloških živil
Pri samem trženju ekoloških živil moramo biti predvsem
pozorni na to, kateri krog kupcev želimo s samim izdelkom prepričati k nakupu. V večini primerov se za ekološke izdelke odločajo kupci vseh starostnih skupin, ki
so ozaveščeni o pomenu zdravega načina življenja ali si
želijo spremeniti svoj življenjski slog »iz nezdravega v
zdravega« bodisi zaradi bolezni bodisi zaradi stresa na
delovnem mestu ali samo drugačnega pogleda na življenje.
Ekološki pridelki in proizvodi so glede na vse ostale načine pridelave, ki jih zasledimo na trgu zagotovo med
najkvalitetnejšimi, zato se moramo tudi mi ob njihovem
trženju tako obnašati do naših kupcev. To pomeni, da
jih že pred samim nakupom nagovarjamo na tak način,
da spoznajo razlike proizvodnje določenega pridelka ali
proizvoda glede na načine pridelave. Ob trženju je tudi
potrebno omeniti kmetijo, iz katere prihaja izdelek, na
kakšen način je izdelek ali proizvod pripravljen ter po
možnosti dodati zgodbo o izdelku (zakaj ga kmetija ponuja). Na tak način se bomo približali našim kupcem in
si pridobili njihovo zaupanje, zaradi česar se bodo lažje
odločili za sodelovanje z našo kmetijo.
Vse izdelke, ki jih tržimo, moramo tudi ustrezno zapakirati in opremiti. To pomeni, da na primer pri pridelavi zelenjave in sadja izdelke pakiramo v ustrezne zaboje oz.
škatle ter jih opremimo z našo etiketo, na kateri so navedeni: vrsta izdelka, pridelovalec, razred izdelka, količina,
lot številka (pogosto je to številka obiranja ali pakiranja),
znak za ekološko pridelavo ter dopisano «Kmetijstvo
Slovenija« ter šifra certifikacijskega organa. Pri predelavi
pa je pri označevanju potrebno najprej poiskati ustrezno embalažo, ki je zanimiva tudi za kupca. Poskrbeti je
potrebno za celostno grafično podobo izdelka, zaradi
katere se bo kupec lažje odločil za nakup. Pri predelanih
izdelkih je potrebno navesti: vrsta izdelka, pridelovalec,
količina, lot številka (pogosto je to številka pakiranja),
znak za ekološko pridelavo ter dopisano «Kmetijstvo
Slovenija« ter šifra certifikacijskega organa.
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5.1.2. Specifika ciljne skupine kupcev
Glavni neposredni kupci so v večini primerov potrošniki,
ki že zdaj posegajo po ekološki lokalno pridelani hrani in
pri katerih lahko še samo povečujemo prodajo. V večini
primerov jih srečamo na tržnicah in dogodkih, povezanih z zdravim načinom življenja. Pri neposrednih kupcih
imamo velik potencial tudi pri kupcih, ki bi bili pripravljeni nakupovat ekološka živila, vendar tega iz različnih
razlogov trenutno še ne počnejo. Prav te kupce je potrebno prepričati v nakup, kar lahko storimo preko različnih dogodkov (dnevi odprtih vrat na kmetijah, dogodki
na tematiko ekoloških živil oz. zdravega življenja …),
prek socialnih omrežij (nagradne igre, objava zanimivih
fotografij, plačljivi oglasi …).

5.1.3. Tržne poti za ekološka živila
Poti za trženje ekoloških izdelkov lahko razdelimo na
dva sklopa, in sicer:

neposredno trženje – na domu, tržnici, spletu, sejmih in dogodkih, partnersko trženje …
Neposreden način trženja od pridelovalca terja
več časa kot tudi zahteva boljše veščine prodaje in
nastopanja pred strankami. Ena izmed večjih prednosti neposrednega trženja je doseganje višje cene
produkta.

posredno trženje – zadruge, trgovske verige, restavracije/hoteli, obrati javne prehrane.
Pri posrednem trženju ima pridelovalec pogosto
v naprej znan model in količino odkupa, ki ga opravi eden od navedenih subjektov. Pri posrednem
trženju se po navadi trži večja količina izdelkov, ki
se dostavi na določeno zbirno mesto ali prevzame
na sami kmetiji. Odkupne cene v teh primerih trženja niso tako visoke kot pri neposrednem trženju
končnemu kupcu.

5.1.4. Promocija ekoloških živil
Ekološka živila se pri ozaveščenih kupcih sama po sebi
dobro prodajajo, saj je trenutno povpraševanje večje
od ponudbe. Zanimiv je podatek iz leta 2015, kjer smo
za ekološka živila letno namenili samo 27 €, kar je 100 €
manj kot Avstrijci. Največ sredstev za ekološka živila so
namenili v Švici, in sicer na leto kar 262 €.
Ti podatki pa nam povedo, da je v Sloveniji ozaveščenost potrošnikov zelo slaba, kar bi pa lahko popravili z
različnimi aktivnostmi na ravni ministrstva kot tudi na
ravneh samih ekoloških kmetij, na katerih bi lahko potekale promocijske aktivnosti. Del promocij bi lahko bili
tudi posnetki (spoti), predstavitve že obstoječih kmetij,
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dodatno promocijsko gradivo – zloženke o predstavljenih razlikah med načini pridelave in razne promocijske
akcije z dogodki na temo ekološke pridelave. Vzporedno
bi bile priporočljive tudi promocijske aktivnosti kmetij
na družbenih omrežjih, ki so trenutno najdostopnejše
poti za doseganje novih kupcev.

5.1.7. Strategija trženja ekoloških živil – prikaz na poslovnem modelu canvas
Za samo trženje ekoloških živil lahko uporabljamo različne modele, v katerih si zastavimo ključna vprašanja in se na
podlagi teh lažje odločimo za poslovne poti. Poslovni model lahko vedno dopolnjujemo, vendar ga moramo ves čas
spremljati in biti pozorni na:

5.1.5. Konkurenca
Pri konkurenci moramo najpogosteje ocenjevat tri stopnje:
a. kdo so naši tekmeci;
b. kakšno nevarnost nam tekmeci predstavljajo;
c. ali naša zamisel lahko tekmuje s tekmeci.
Pri sami konkurenci pa še se moramo vprašati:
a. Ali naš kdo izdelek potrebuje – bo naš izdelek
na trgu imel dovolj zanimanja?
b. Kateri trg je najboljši za naš izdelek – preverimo, kje bi se naš izdelek najbolje tržil?
c. Na kateri trg je najlažje vstopiti – se pravi, kje
lahko s sprejemljivimi stroški pričnemo tržit naš
izdelek?
d. Kako zdrav je naš ciljni trg – ali trg raste ali pada?
e. Za kakšno ceno bi morali naš izdelek prodajati
– izračun stroška proizvodnje in pregled obstoječih cen na trgu?
(Zapis s spletne strani urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino)
Pri prodaji ekoloških izdelkov je konkurenca trenutno
majhna, saj je ponudba lokalnih ekoloških živil v Sloveniji še zmeraj zelo nizka, kar je za nove ponudnike veliko
priložnost. Vedno večja količina ekoloških izdelkov pa je
zaradi povpraševanja pripeljana iz uvoza, zato so ti izdelki cenovno nižji od naših izdelkov. Njihova proizvodnja
je v večini primerov masovna na velikih površinah z dodelanimi procesi proizvodnje, kar pomeni, da so stroški
proizvodnje nižji in občutno vplivajo na končno ceno
izdelka.

5.1.6. Cenovna politika za ekološke pridelke in živila
Cena na trgu se določa glede na razmerje med ponudbo
in povpraševanjem. Če je ponudbe manj in povpraševanja veliko, se cena lahko povečuje, v nasprotnem primeru pa pada, razen če ima določen izdelek dodano vrednost, zaradi katere smo prepričani, da ga bomo prodali v
načrtovani količini.
Glede na trenutno stanje v Sloveniji so ekološki izdelki
od konvencionalnih dražji za približno od 20 % do 50 %,
pri čemer je nihanje odvisno od povpraševanja na trgu
in seveda trženja izdelkov na določeni kmetiji.

5.2.

Zeleno javno naročanje in kratke verige

5.2.1. Zakon o zelenem javnem naročanju
(ZJN-3)
V 11. členu Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki je
prišla v veljavo 1. 1. 2018, je zapisano:
Ne glede na 2. točko drugega odstavka 6. člena te uredbe naročnik javno naročilo živil odda tako, da delež ekoloških živil znaša najmanj:




10 % števila vseh artiklov živil ali celotne predvidene količine živil, če je v postopku javnega naročanja
obvestilo o javnem naročilu, objavljeno na portalu
javnih naročil do 31. 12. 2020;
12 % števila vseh artiklov ali celotne predvidene

količine živil, če je v postopku javnega naročanja
obvestilo o javnem naročilu, objavljeno na portalu
javnih naročil do 31. 12. 2023. (Uradni list RS, http://
pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7202)
Pri tem je potrebno poudariti, da morajo vsi javni porabniki javnih sredstev izvajati navedena določila in
pri javnih naročilih za dobavo živil upoštevati odstotek
ekoloških živil!

5.2.2. Priporočila, izkušnje ponudnikov in
izkušnje naročnikov
Glede izvajanja Zakona o zelenih javnih naročilih se
trenutno pojavlja velika težava, da imajo razpisovalci javnega naročila združene sklope, kar pomeni da se
dobavitelji izključno lokalnih ekoloških živil oz. sami
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pridelovalci na te razpise ne morajo prijavljati. Eden od
pogojev pri sami prijavi na javno naročilo je namreč tudi
ta, da moraš zagotavljati čisto vse artikle v posamičnem
sklopu (npr. tudi ekološke banane, ki jih v naši državi ne
pridelujemo).
Z vidika naročnika imajo zaradi kadrovskega pomanjkanja velike težave pri prevelikem številu dobaviteljev, saj
jim naročanje pri številnih različnih dobaviteljih jemlje
čas. Ker se kmetija kot samostojen ponudnik ne more
tako hitro in v tolikšni meri prilagajati s svojimi izdelki
(različne sorte živil, hitra menjava oz. nadomestitev živila v primeru neustreznosti …), raje naročajo živila pri
organiziranih ponudnikih (povezane kmetije, zadruge,
podjetja …).







Ob registraciji v katalogu živil za javno naročanje
si lahko ponudnik sam kreira svoje izdelke, za katere želi, da so vidni obratom javne prehrane. Ob
samem izdelku se mu izpiše veljavnost certifikata
in ga opozarja, če mu je ta potekel – v tem primeru
je potrebno dodati novejši certifikat.

5.3.2. Možnosti povezovanja (organizacije
proizvajalcev in skupine proizvajalcev)

5.3. Povezovanje in skupen nastop
na trgu

Povezovanje prek organizacije ali skupine proizvajalcev je možno samo za pravne osebe, ki so bile
ustanovljene v skladu z zakonom o gospodarskih
družbah, ali zadruge, ki so bile ustanovljene v skladu z zakonom o zadrugah. Ukrep ministrstva za
kmetijstvo je namenjen prav ustanavljanju skupin
oz. organizacij, katerih člani so kmetje z določenimi
dejavnostmi in se s skupnim vstopom na trg povezujejo.
Na spletni stran RS so zapisali, da je organizacija proizvajalcev prostovoljna oblika povezovanja
proizvajalcev kmetijskih pridelkov iz posameznega
sektorja za skupno opravljanje dejavnosti. Njihov
namen je doseganje skupnih ciljev pri načrtovanju
pridelave, pridelavi, pripravi kmetijskih pridelkov
za trg in njihovemu trženju. Organizacije proizvajalcev se lahko povezujejo v navedenih sektorjih:

5.2.3. E-katalog javnega naročanja –
predstavitev in delovanje (vpis in
spremljanje)
E-katalog živil je pripravila Zbornica kmetijskih živilskih podjetij. E-katalog javnim zavodom omogoča pravilno pojmovanje živil in oblikovanje sklopov
ter v poznejši fazi izpis šifer za naročanje, hranilne
vrednosti, alergenov ... Katalog je informativne narave in omogoča javnim zavodom pripravo analize trga ter pridobitev podatkov o izdelkih. Javni zavod
si lahko oblikuje sezname nabora tipov živil za javno
naročilo in pošilja povpraševanja za izločene
sklope. (https://www.katalogzivil.si/O-katalogu)

5.3.1. Prednosti povezovanja
Dandanes velikokrat slišimo in preberemo, da imajo kmetje s povezovanjem na trgu številne prednosti, v praksi pa povezovanja ni veliko. Razlogi za
nepovezovanje so:




Vsi registrirani ponudniki imajo lasten dostop do
aplikacije, na kateri lahko sami posodobijo ponudbo izdelkov z opisi, navedbo hranilnih vrednosti,
alergenov in shem kakovosti ter predstavijo svojo
kmetijo oz. podjetje.
Prek kataloga lahko ponudniki tudi spremljajo rok
izteka pogodb v javnih ustanovah, kar pomeni, da
bodo pripravljali nova javna naročila.
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širitvi ponudbe – z vstopom v zadrugo se njihovi
izdelki prodajajo na več lokacijah;
kvalitetnejši grafični podobi – zaradi sodelovanja
so pričeli vlagati tudi v embalažo, promocijski material …,
s sodelovanjem si tudi z partnerji lahko svetujejo v
primeru določenih nejasnosti,
odprli so se jim novi trgi in priložnosti – kmetije so
bolj opažene
…




neorganiziranosti kmetij,
strah pred sodelovanjem (s sosednim kmetom, zadrugo …),
nezaupanje (do ostalih ponudnikov, strah za obstoječe kupce …),
kmetije se ne želijo (po)vezati, ker se bojijo izgube
svobode,
neuspeh (kaj se bo zgodilo, če skupna zgodba ne
bo uspešna).

Kljub vsemu imamo v Sloveniji že kar precej primerov, ko so kmetije zaradi povezovanja doprinesle k:



večji prepoznavnosti kmetije in večji prodaji,
specializaciji – na manj artiklov, vendar njihovi večji
proizvodnji;



















Sektor sadje in zelenjava,
Sektor oljčno olje in namizno olje,
Sektor hmelj,
Sektor mleko in mlečni proizvodi,
Sektor prašičjega mesa.

Najvišji znesek podpore organizaciji znaša do
50.000 €/koledarsko leto. (https://www.gov.si/
teme/organizacije-proizvajalcev/)
V uredbi o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2014–2020 je navedeno, da se lahko v
skupino proizvajalcev štejejo tudi naslednji sektorji:







ter gojene divjadi,
Sektor sladkorna pesa,
Sektor gozdni lesni proizvodi,
Sektor konoplja,
Sektor čebelji proizvodi,
Sektor kmetijski proizvodi iz sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava,
Sektor krušna pšenica,
Sektor zelišča,
Sektor okrasne rastline,
Sektor bučno olje,
Sektor grozdje za vino,
Sektor krompir.

Najvišji letni znesek podpore za skupine proizvajalcev znaša do 25.000 €/koledarsko leto (http://www.
pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7445)

5.3.3. Potek vzpostavitve skupnega nastopa na trgu (načini dogovorov, registracija, poslovanje, trženje, kontrola kakovosti)
Za vzpostavitev pravnega subjekta za skupno vstopanje na trg so najprej potrebni zadostna količna
zainteresiranih ponudnikov določenih pridelkov
ter želja in potreba po povezovanju. Če ta obstaja, je potrebno najprej pripraviti poslovni načrt in
analizirati trg, na katerem bi potekale naše aktivnosti. Nato sledi registracija podjetja oz. zadruge.
V primeru povezovanja prek zadruge je potrebno
pripraviti statut in sklicati ustanovno sejo, na kateri
člani vplačajo vstopni delež ter izvolijo zastopnike
in ostale člane v zadrugi. Nato se na upravni enoti
opravijo aktivnosti registracije oz. ustanovitve zadruge. Pred začetkom poslovanjem s člani zadruge sklenemo pogodbe o sodelovanju, v katerih je
točno opredeljeno, s katerimi izdelki bomo poslovali in kakšni morajo biti standardi kakovosti, ki
morajo biti točno določeni za posamezni produkt
ali izdelek. Za trženje blagovne znamke in izdelkov
zadruge je priporočljivo zaposliti ali najeti tržnike,
ki uresničujejo različne tržne prijeme.

Sektor sadje in zelenjava,
Sektor meso, mesni izdelki in žive živali goveda,
Sektor meso, mesni izdelki in žive živali drobnice
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5.3.4. Ukrepi MKGP
Trenutni ukrepi MKGP so sledeči:
Naziv

Datum objave Rok prijave

6. javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto
31. 1. 2020
2020

18. 3. 2020

1. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z
njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo 24. 1. 2020
ter zagotavljanjem dostopa do širokop. interneta in rešitev v zvezi z e-upravo

14. 5. 2020

5. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne
13. 12. 2019
akcijske skupine

28. 2. 2020

4. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih
sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stal- 13. 12. 2019
nim okoljskim praksam

27. 3. 2020

2. javni razpis za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju
22. 11. 2019
majhnih kmetij

13. 2. 2020

3. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proi8. 11. 2019
zvodov, praks, procesov in tehnologij na področju gozdarstva

28. 2. 2020

3. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih
sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stal- 8. 11. 2019
nim okoljskim praksam na področju gozdarstva

28. 2. 2020

Vir: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/
javne-objave-ministrstva-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/?tender-type-20442=2

5.4. Možnost podpor za trženje
oz. promocije v okviru PRP
2014−2020
5.4.1. Program razvoja podeželja, kandidiranje za sredstva
Program razvoja podeželja 2014−2020 je skupni
programski dokument posamezne države članice in Evropske komisije, ki prestavlja programsko
osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Na spletni
strani Program razvoja podeželja so zapisali, da program odraža prednostne naloge, ki jih država opredeli na podlagi analize stanja kmetijstva, živilstva in
gozdarstva.
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Sredstva, ki so na voljo, zajemajo tri glavna področja:




izboljšanje biodiverzitete, stanje voda in tal,
konkurenčnost kmetijskega sektorja in socialna
vključenost,
lokalni razvoj podeželskih območij.

5.4.2. Ukrepi PRP, kratek opis posameznih
ukrepov
Na spletni strani Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014−2020 so objavljeni sledeči ukrepi
za leto 2014−2020:
a)

Ukrep M1 − Prenos znanja in dejavnosti informiranja
a. Podukrep M1.1: Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti
– namenjen je predvsem mladim kmetom, ki

jim omogoča udeležbo na različnih teoretičnih in praktičnih usposabljanjih.
b. Podukrep M1.2: Podpora za demonstracijske
aktivnosti in ukrepe informiranja – namenjen
je praktičnim usposabljanjem, ki temelji na
prikazu uporabe mehanizacije.
b) Ukrep M2 − Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah
a. Podukrep M2.1: Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja – ukrep je namenjen
prijaviteljem javnega ali zasebnega prava, ki
izvajajo brezplačna svetovanja za udeležence.
c) Ukrep M3 − Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila
a. Podukrep M3.1: Podpora za novo sodelovanje
v shemah kakovosti – podukrep je namenjen
kmetijskih gospodarstvom za pokritje stroška
shem kakovosti za največ prvih pet let
d) Ukrep M4 − Naložbe v osnovna sredstva
a. Podukrep M4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva – podukrep je namenjen
posameznim in kolektivnim naložbam v primarno pridelavo kmetijskih proizvodov na
kmetijskih gospodarstvih. Višina sofinanciranja naložbe je 50 % in se lahko poveča.
Ob 7. spremembi PRP sta se med upravičene
stroške dodala ureditev pašnikov in obor na
območjih pojavljanja velikih zveri.
b. Podukrep M4.2: Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov – podukrep je namenjen predvsem
predelovalnim obratom za izboljšanje konkurenčnosti. Naložba se sofinancira v višini od
30 % do 50 %.
c. Podukrep M4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva – ta podukrep se nadalje deli še na štiri
operacije:
− izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih (100 % sofinanciranje)
− izgradnja namakalnih sistemov, ki
so namenjeni več uporabnikom (100
% sofinanciranje)
− tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več
uporabnikom (100 % sofinanciranje)
− ureditev gozdne infrastrukture (50
% sofinanciranje)
e) Ukrep M6 − Razvoj kmetij in podjetij

a.

f)

g)

Podukrep M6.1: Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete – podukrep je namenjen
mladim prevzemnikom kmetij, ki so stari med
18 in 40 let. Izplačilo znaša 45.000 € v primeru
zaposlitve na gospodarstvu ali 18.600 € − brez
zagotovljene zaposlitve na gospodarstvu.
b. Podukrep M6.3: Pomoč za zagon dejavnosti, namenjena razvoju majhnih kmetij – podukrep je namenjen kmetijam med 1,5 in 6 ha
primerljivih kmetijskih površin in se nahajajo
v območju OMD. Višina izplačila znaša 5.000 €.
c. Podukrep M6.4: Podpora za naložbe vzpostavljanja in razvoja nekmetijskih dejavnosti –
podukrep omogoča razvijanje nekmetijskih
dejavnosti na podeželju in omogoča sofinanciranje do 50 % nepovratnih sredstev ali
garancijo za kredite. Prijavijo se lahko tudi
pravni subjekti, nosilci dopolnilne dejavnosti
na kmetiji in samostojni podjetniki.
Ukrep M7 – Osnovne storitve in obnova vasi na
podeželskih območjih
a. Podukrep M7.3: Podpora za širokopasovno
infrastrukturo, vključno z njeno izpostavitvijo,
izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v
zvezi z e-upravo – podukrep je namenjen občinam za izgradnjo širokopasovne infrastrukture v naseljih z do 5.000 prebivalci. Višina
sofinanciranja znaša do 50 %, najvišji znesek
na posamezni priključek pa lahko predstavlja
največ 1.200 €.
Ukrep M8 − Naložbe v razvoj gozdnih območij
in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje
a. Podukrep M8.4: Podpora za odpravo škode v
gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov; − operacija: Odprava škode in obnova gozdov po
naravni nesreči; − operacija: Ureditev gozdnih
vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov –
podukrep je namenjen Zavodu za gozdove
Slovenije ter tudi fizičnim in pravnim osebam.
Za fizične in pravne osebe podpora znaša do
50 % nepovratnih sredstev.
b. Podukrep M8.6: Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in
trženje gozdnih proizvodov; − operacija: Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme
za sečnjo in spravilo lesa; − operacija: Naložbe
v pred industrijsko predelavo lesa − podukrep
je namenjen razvoju gozdarstva in omogoča
prijavo tako fizičnim kot pravnim osebam. Sofinanciranje znaša v višini 40 %.
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h) Ukrep M9 – Ustanovitev skupin in organizacij
proizvajalcev
a. Podukrep M9.1: Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju – podukrep je namenjen novoustanovljenim skupinam ali organizacijam
proizvajalcev, ki imajo pomemben tržni delež.
Najvišji znesek javne podpore je do 100.000
€ na leto.
i) Ukrep M10 – Kmetijsko-okoljska-podnebna
plačila
a. Podukrep M10.1: Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti (ukrep KOPOP) – podukrep se izvaja preko 19 različnih operacij, ki
zmanjšujejo negativne vplive na okolje. Upravičenci so kmetijska gospodarstva, ki se v program vključijo za obdobje najmanj 5 let. Podpora se izplačuje obliki plačila na ha ali GVŽ.
b. Podukrep M10.2: Podpora za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu – upravičenci so raziskovalne institucije,
katera dejavnost se nanaša na rastlinske genske vire. Projekt poteka od leta 2017 do 2020.
j) Ukrep M11 – Ekološko kmetovanje
a. Podukrep M11.1: Plačila za preusmeritev v
prakse in metode ekološkega kmetovanja
– podukrep je namenjen kmetijam, ki so se
vključile v kontrolo ekološkega kmetovanja –
kmetija v preusmeritvi v ekološko pridelavo.
Podpora se dodeli na ha kmetijskih površin,
višina je pa odvisna od uporabe zemljišča
b. Podukrep M11.2: Plačila za ohranitev praks in
metod ekološkega kmetovanja – podukrep je
namenjen kmetijam, ki so že vključene v kontrolo ekološkega kmetovanja in imajo status
ekološke kmetije. Podpora se dodeli na ha
kmetijskih površin, višina pa je odvisna od
uporabe zemljišča.
k) Ukrep M13 − Plačila območjem z naravnimi ali
drugimi posebnimi omejitvami
a. Podukrep M13.1: Izplačilo nadomestil v gorskih območjih – podukrep je namenjen nosilcem kmetijskih gospodarstev z gorskih
območij, ki jih je v Sloveniji kar 72 %. Plačilo
se izvaja kot plačilo na hektar in se za vsako
gospodarstvo izračuna individualno.
b. Podukrep M13.2: Izplačilo nadomestil za druga območja, ki imajo pomembne naravne
omejitve – podukrep je namenjen 7,2 % površin v Sloveniji in z njim skrbijo za obdelavo
površin in poseljenost podeželskih območij.
Plačilo se izvaja kot plačilo na hektar in se za
vsako gospodarstvo izračuna individualno.
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c.

Podukrep M13.3: Izplačilo nadomestil za druga območja s posebnimi omejitvami – podukrep je namenjen 7,1 % površin v Sloveniji in z njim skrbijo za ohranitev in nadaljnjo
opravljanje kmetijske dejavnosti na območjih
s posebnimi omejitvami. Plačilo se izvaja kot
plačilo na hektar in se za vsako gospodarstvo
izračuna individualno.
l) Ukrep M14 − Dobrobit živali
a. Podukrep M14.1: Plačilo za dobrobit živali
– podukrep spodbuja rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali (prašiči, govedo, drobnica). Rejci morajo opravit štiriurno
usposabljanje. Izplačilo je odvisno od vrste
živali, vključene v podukrep.
m) Ukrep M16 − Sodelovanje
a. Podukrep M16.2: Razvoj novih proizvodov,
praks, procesov in tehnologij – podukrep je
namenjen različnim partnerjem za razvoj novih oz. izboljšanih, proizvodov praks, procesov
ali tehnologij na področju kmetijstva, živilstva
ali gozdarstva, prenos znanj v prakso ali razširjanje rezultatov projekta. Višina sofinanciranja
znaša 100 %.
b. Podukrep M16.4: Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov – podukrep je namenjen sodelovanju različnih
akterjev s področja kmetijstva. Upravičenci
so lahko tako glavni kot tudi ostali partnerji.
Vrednost projekta lahko znaša od 45.000 € do
100.000,00 €, višina sofinanciranja je do 100 %.
c. Podukrep M16.5: Okolje in podnebne spremembe – podukrep je namenjen: zmanjšanju
negativnih vplivov kmetijstva ali gozdarstva
na okolje; izvajanju skupnih pristopov na področju kmetijstva ali gozdarstva za varstvo biotske raznovrstnosti; izvajanju okoljsko učinkovite kmetijske pridelave na vodovarstvenih
in drugih varovanih območjih; zmanjšanju ali
blažitvi oz. prilagajanju na podnebne spremembe v kmetijstvu ali gozdarstvu. Stopnja
sofinanciranja znaša do 100 %.
d. Podukrep M16.9: Diverzifikacija dejavnosti na
kmetiji – podukrep je namenjen sodelovanju
med kmetijami in pravnimi osebami, v okviru
katerih se na kmetiji poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področja izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva
oz. invalidskega varstva z namenom preučitve
možnosti za razvoj dopolnilnih dejavnosti na
kmetiji na omenjenih področjih. Višina razpisa
znaša med 45.000 € in 75.000 € in je do 100 %
sofinancirana.

n) Ukrep M19 − Podpora za lokalni razvoj v okviru
pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)
a. Podukrep M19.1: Pripravljalna podpora – podukrep je namenjen oblikovanju strategije
LAS, vzpostavitev lokalnega partnerstva ter
določitev razvojnih ciljev. Upravičenci so lokalna partnerstva, ki so pripravila strategijo
lokalnega razvoja.
b. Podukrep M19.2: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga
vodi skupnost – sredstva razpiše LAS glede na
pripravljeno strategijo v določenem območju.
Višina sofinanciranja znaša do 85 %.
c. Podukrep M19.3: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine –
podukrep je namenjen medsebojnemu sodelovanju ustanovljenih LAS-ov po Sloveniji, saj
na tak način prenašajo primere dobrih praks
med LAS-i. Višina javne podpore znaša do 85
% stroškov.
d. Podukrep M19.4: Podpora za tekoče stroške in
stroške animacije – podukrep je namenjen sofinanciranju stroškov, nastalih z delom LAS-a.
Upravičenci so izključno LAS, kateri so prejeli
odločbo o potrditvi LAS in SLR.

5.4.4. Izvedba
Pri samem izvajanju smo pozorni, da se držimo zapisanega na oddani vlogi. Če pride do sprememb,
imamo na voljo nekaj časa za dopolnitev in spremembe, vendar je zaradi lažjega sledenja bolje,
da je popravkov čim manj – spremembe lahko
opravimo za več aktivnosti v enem roku. Pred vsakim vnosom sprememb ali nejasnosti je smiselno
kontaktirati našega skrbnika, ki nam svetuje kako
naprej. Nato sledi poročanje, pri katerem se držimo
predpisanih obrazcev.

5.4.3. Kako se lotimo priprave programa in
vloge
V večini primerov se kmetije za prijavo na ukrepe
PRP obrnejo na zunanje izvajalce (kmetijski svetovalci, zasebna projektna podjetja, razvojne agencije …), saj nam večji razpisi vzamejo veliko časa, če
tega ne počnemo redno, se hitreje pojavljajo napake oz. nerazumevanje. Če si vlogo vseeno želimo
pripravit sami, pa moramo:









preveriti, če so za želeno prijavo sredstva na voljo,
pogledamo zahtevane parametre, da izvemo, če
naša ideja oz. investicija sovpada z razpisnimi pogoji,
pogledamo točkovnik vloge, s katerim lahko dobimo okvirno oceno projekta (z ocenami bodimo
realni),
izpolnimo vlogo, pri čemer strogo sledimo navodilom razpisnih pogojev; v primeru izdelave poslovnega načrta pripravimo tudi tega;
vlogo pravočasno oddamo na zahtevani oz. navedeni naslov in ostajamo dosegljivi oz. ažurni v primeru dopolnitve, nejasnosti vloge.
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6.

OGLEDI DOBRIH PRAKS
6.1. Kje si lahko ogledamo film
dobrih praks?

Film Ogledi dobrih praks v Sloveniji je dostopen na
povezavi https://www.monotro.si/ekolosko-kmetovanje-2019/ogledi-dobrih-praks/.

6.2. Kdo je predstavljen v filmu?
V posnetku so predstavljeni ekološke kmetije in primeri
dobrih praks:
• Slavič Marko, Vila Natura, Vučja vas 51, 9242
Križevci pri Ljutomeru
• Šuman Radovan, Šuman vina, Zavrh 90a, 2232
Voličina
• Podgrajšek Marjan, Črešnjevec 104, 2310 Slovenska
Bistrica
• Kocbek Renato, Spodnja Voličina 110, 2232 Voličina
• Zadruga Dobrina, Maribor
• Kmetijska zadruga Rače
• Toni Kukenberger, Gorenje Ponikve 20, 8210
Trebnje
• Ekološka tržnica Maribor (Janez Turinek, Metz
Zinka, Jože Polenšak, Jože Lipej)
• UM FKBV, red. prof. dr. Martina Bavec (študijski
program Ekološko kmetijstvo)

6.3. Prikaz primera dobre prakse
iz tujine − ekološko posestvo Herrmannsdorfer (www.
herrmannsdorfer.de)
Ustanovitelj posestva Karl Ludwig Schweisfurth
(www.herrmannsdorfer.de/ideen-grundsaetze/kls/)
je po treh desetletjih dela v mesnopredelovani industriji spoznal, da industrializacija in intenzifikacija
kmetijstva in živinoreje nista prava pot. Sredi osemdesetih let so tudi njegovi otroci zavrnili možnost
prevzema takega podjetja – sin je študiral kmetijstvo
in se seznanil z negativnimi vplivi konvencionalnega kmetijstva in industrijske reje živali. Klavnico in
predelovalno podjetje je prodal in leta 1986 v majhnem kraju Glonn v bližini Münchna kupil 80 ha veliko
kmetijsko posestvo s 30 ha gozda ter kot prvi začel z
ekološko vzrejo prašičev in se kmalu nato razširil še
na druge dejavnosti. Leta 1996 je vodenje podjetja
prevzel njegov sin, ki zdaj vodi kmetijsko pridelavo
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in rejo, direktorica celotne dejavnosti pa je njegova
vnukinja. Posestvo dandanes z vsemi (predelovalnimi) dejavnostmi (pekarna, predelava mesa, mleka,
bio pivovarna, restavracija, devet trgovin, izobraževanja za različne ciljne skupine, destilacija žganja,
pražarna ekološke kave ...) zaposluje 200 ljudi, ponuja možnost usposabljanja vajencem različnih strok,
sprejema praktikante različnih šol in stopenj (tudi iz
tujine), ki na posestvu lahko tudi prenočijo. Apartmaje lahko najamejo tudi turisti, na posestvu so vrtec za otroke zaposlenih in ostalih vaščanov, trgovina in restavracija, poleti pa je svoja vrata odpre pivski
vrt z nefiltriranim bio pivom, zvarjenim na posestvu.
Letni promet je okoli 19 milijonov EUR − od tega 40
% prihodka prinaša okoli sto ekoloških kmetij, ki so
njihovi partnerji in dobavitelji različnih ekoloških
kmetijskih pridelkov in vzrejenih živali. To je odličen
primer vzpostavitve kratke verige. Na posestvu je
bioplinarna, elektriko pridobivajo s fotovoltaiko – s
tem zadostijo 25 % potreb po električni energiji, toplota iz bioplinarne pa ogreva objekte. Gre za odličen primer krožnega gospodarstva.
Njivske površine so namenjene poljedelski pridelavi,
kjer poleg DTM mešanic za krmo živalim gojijo zlasti
žita, oljnice in zrnate stročnice, kar primarno predelajo za prehrano ljudi. Del njiv je zasejan z rastlinami
za zeleno gnojenje (bela gorjušica, facelija, lupina).
Ekološka žita in beljakovinske rastline za prehrano
živali dokupijo pri lokalnih/nemških dobaviteljih in
pridelovalcih − tudi ekološko pridelano sojo iz okolice Augsburga. Na 5-6 ha pridelujejo v kolobarju zelenjavo – del tudi v plastenjakih z dvojno folijo, kjer je
glavni vir hranil goveji gnoj. Kmetija je članica nemškega združenja ekoloških kmetij Natur Kreis, kjer
imajo višje standarde, kot jih predvideva osnovna
ekološka zakonodaja. Predelava nepasteriziranega
mleka v različne sire in druge mlečne proizvode poteka na posestvu – sama ekološka prireja mleka pa
23 bližnjih kmetijah (do 5 km) z molznicami in ene
kmetije s kozami. Pri sprejemu mleka ne uporabljajo črpalk (prosti padec), kar prepreči dostop zraka v
mleko ter ima vpliv na kakovost v predelavi. Najbolj
prepoznavni so po ekološki reji prašičev, kjer križajo
avtohtono črno-belo pasmo Schwäbisch-Hällische,
ki je značilna po več maščobah in primerna za rejo
na prostem tudi pozimi. Za pripust uporabljajo merjasce mesne pasme Duroc ali Pietrain. V čredi imajo dva merjasca in v 50 % primerov gre za naravni
pripust. 35 plemenskih svinj ima od 5 do 7 m2 velike bokse, v katerih je manjše zatočišče za skotene
mladiče (8-14) in ni poginov zaradi poleganja – z
materjo so od 7 do 8 tednov. Pri starosti 5 let gredo

plemenske svinje v zakol in v predelavo za klobase.
Majhne prašičke uspavajo in kastrirajo ter jim dajo
protibolečinsko sredstvo na podlagi homeopatije.
Reja v hlevih z nasteljem in izpusti je živalim prijazna, v krmnem obroku je poleg žit in beljakovinskih
rastlin, ostankov iz predelovalnih dejavnosti na kmetiji – npr. sirotka, ječmenov slad iz pivovarne ... tudi
voluminozna krma, silaža iz DTM, pozimi pa tudi kuhan krompir. Živali se pasejo na kmetijskih površinah
in deloma tudi v ograjenem gozdu.
V klavnici poteka zakol prašičev dvakrat tedensko po
okoli 35 živali, ki jih zvečer pred zakolom pripeljejo
v velik, s slamo, nastlan prostor, v katerem sta glavni
skrbi čim manj stresa in čim manj tvorjenja stresnih
hormonov. Zakol poteka v zgodnjih jutranjih urah
po veterinarskem pregledu živali, ki pozneje pregleda tudi meso zaklanih živali. Še toplo meso gre v
predelavo, zato ni potrebe po dodajanju fosfatov in
drugih aditivov, ki se običajno uporabljajo pri predelavi hladnega mesa. Poleg svežega ekološkega mesa
prodajajo tudi številne izdelke (tudi iz drobovine) iz
različnih delov, kar pomeni, da porabijo vse užitne
dele živali. Del svinjine tudi dimijo in suhomesnate
izdelke zorijo v posebni zorilnici. Enkrat tedensko poteka zakol govedi po okoli 20 živali. Tudi tu je glavna
skrb posvečena živalim in povzročitvi čim manj stresa, kar izjemno vpliva na kakovost mesa in predelanih izdelkov. Živali so v velikem boksu (takem, da se
lahko obrnejo in imajo občutek, da gredo lahko tudi
ven) že večer pred zakolom. Zakol poteka v zgodnjih
jutranjih urah. Večji del vzrejenih živali prihaja iz bližnjih ekoloških kmetij. Enak postopek velja tudi za
druge živali: ovce in kokoši. Ekološko vzrejene ovce
zakoljejo enkrat na teden po okoli 25 živali. Vsakih
šest tednov v drugi klavnici poteka zakol perutnine
(piščanci, znesene kokoši in tudi vodna perutnina) –
naenkrat zakoljejo 70 piščancev. Za juhe so zelo iskane ekološke kokoši po zaključku nesnosti.
Na lastnem posestvu letno vzredijo 1.500 piščancev,
križancev avstrijske pasme Sulmtal (zelo podobni
naši pasmi štajerska kokoš) in stare francoske pasme
Les Blues (Bresse Gauloises), ki ima modre noge. Del
piščancev ženskega spola postanejo nesnice (nesnost je okoli 200 jajc letno), moške piščančke pa
vzredijo, predvsem zaradi načrtnega križanja pasem,
ki so primerne tako za nesnice in nadaljnjo vzrejo, in
enodnevnih moških piščancev ni potrebno zavreči,
kot se to dogaja v konvencionalnem perutninarstvu,
saj so primerni za nadaljnjo rejo. Perutnina je v izpustu in ima na razpolago premične hleve, ki jih prestavljajo po posestvu.
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