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kmetovanje in podnebne spremembe, 
konkurenčnost 
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Kolobar



Vplivi na izvajanje kolobarja v pridelavi 
zelenjave 

• Specializacija kmetij

• Zavarovani prostori, kjer se 
pridelujejo manjše število toplotno 
zahtevnih rastlin (plodovke, fižol, 
solata)

• Omejene površine dobrih zemljišč za pridelavo zelenjave 
opremljene z možnostjo namakanja 

• Manj  je težav s sestavo zahtevanega kolobarja je na kmetijah, 
ki tržijo direktno, kjer je število pridelanih vrst večje



• Preprečuje utrujenost tal

• Preprečuje širjenje bolezni in škodljivcev

• Zmanjšanje zapleveljenosti

• Izboljšamo izrabo hranil, humusa in dodanih organskih in 
mineralnih gnojil

• Poveča delež organske snovi v tleh (ponor CO2)

• Boljša struktura, vodno zadrževalne sposobnosti tal za vodo 
(% organske snovi), zračnost tal in prekoreninjenost tal.

Zakaj kolobarimo? Sprememba je vredna 

toliko kot počitek!
Angleški pregovor na temo kolobarja



Pozitivni 
vplivi 

kolobarjenja

Večja 
mikrobiološka 

aktivnost v tleh

Več organske 
snovi v tleh

Boljša 
dostopnost 
rastlinskih 

hranil

Večja pestrost 
koristnih 

organizmov-
biotično varstvoManj škodljivih 

talnih bolezni 

Preprečevanje 
zapleveljenosti

Preprečevanje 
prerazmnožitve

za vrsto (družino) 
značilnih bolezni 

in škodljivcev

Boljša 
struktura tal

• Manjša izguba 
NxO

• Preprečevanje 
izpiranje hranil v 
podzemne in 
površinske vode

• Manj sredstev za 
varstvo rastlin

• Nižji stroški za 
sadilni material

• Večja kakovost
• Večje tržne količine

• Lažja obdelava tal
• Zmanjšanje erozije tal
• Boljši vodno zračni režim 

in vodo zadrževalne 
sposobnosti tal

• Ponor CO2

• Boljša 
rodovitnost

• Manjši stroški 
za gnojila

1. Prilagajanje na podnebne spremembe 2. Zmanjšanje negativnih vplivov na okolje

4. Ohranjanje narave
Večja raznovrstnost 
organizmov –
kompeticija –
varovalno biotično 
varstvo 

3. Konkurenčnost



• Kolobar ni recept

• Kolobar je nujnost in stvarnost v času 
klimatskih sprememb in zahtevah po zdravem 
načinu pridelovanja hrane, ohranjanju čiste vode 
in zraka. 

• Kolobar je podlaga za dobre in natančne 
gnojilne načrte

• Kolobar ni zdravilo, je preventiva za ohranjanje 
trajne proizvodne sposobnosti tal. Ko se 
posledice dolgoročno preozkega kolobarja 
pojavijo, jih je smo z uvedbo kolobarja težko 
hitro odpraviti. 

Izvajanje kolobarja 



Agrotehnični dejavniki, ki vplivajo na 
oblikovanje kolobarja 

Čim daljši časovni 
razmik  -

botanična 
raznolikost vrtnin 

in podorov

Umestitev rastlin, ki 
preprečuje 

zapleveljenost 

Umestitev rastlin, 
ki vežejo dušik

Potrebe vrtnin po 
hranilih in 

umestitev glede  
potrebe po 
gnojenju z 

organskimi gnojili

Trajanje kolobarja 
in kolobarni členi 

– prilagajanje 
tržnim potrebam 

in težavam na 
kmetiji

Pričakovani škodljivci 
in bolezni ter njihova 

mobilnost

Globino korenin 
vrtnin in podora



Značilnosti pridelave zelenjave pri preozkem 
kolobarju so: 

• Pogostejša uporaba sredstev za varstvo rastlin 

• Neenakomerna izraba hranil in enostransko razvito mikroflora 
in favna (omogočen razvoj patogenih talnih organizmov)

• Povečana koncentracija izločkov pridelovane rastline, ki 
vplivajo na slabšanje pridelka 

• Prerazmnožitev nevarnih talnih gliv, bakterij, virusov in 
škodljivcev, ki povzročijo težave pri vzpostavljanju ponovnega 
ravnovesja

• Potreba po uvajanju tolerantnih kultivarjev in dražjih cepljenih 
sadik

• Hidroponska pridelava 



Kako preprečiti ´monokulturo` v 
zavarovanem prostoru

• Majhno število primernih kultur za pridelavo v 
zavarovanem prostoru

• Diverzifikacija pridelave: uvajanje novih vrst zelenjave 
v pridelavo v zavarovan prostor (blitva, ohrovt, 
brokoli, špinača, rukola, peteršilj, nadzemna 
koleraba, zgodnje zelje, redkvica, rezana zelišča: 
drobnjak, bazilika, origano, koper) in razširitev 
kolobarja

• Pridelava več različnih kultivarjev: odporni kultivarji 
in avtohtone sorte



Časovni razmiki pri izvedbi kolobarja v praksi 

• Najmanjši razmik naj bo tri leta, pri čemer 
nekatere botanične družine (čebulnice, 
metuljnice, križnice) zahtevajo vsaj štiri do 
petletni kolobar, drugim (solata, razhudniki) 
pa zadošča tudi dvoletni, vendar se pogosto 
pojavijo težave s škodljivimi organizmi.



Botanična družina vrtnine 
Priporočeni 
razmik

Priporočeni 
predposevki

Metuljnice 
(Fabaceae)

Del botanične družine metuljnic so stročnice fižol, 
grah, bob, leča, čičerika, soja, vigna, mungo fižol... 
Med rastlinami za zeleni podor oz. druge ozelenitve 
pa so še : enoletne in večletne detelje, inkarnatka, 
nokota, lucerna, volčji bob, grahor,grašica itd. vsaj 5-6 let

Paradižnik,paprika,ka
pusnice,kobulnice, 
čebulnice

Križnice 
(Brassicaceae)

Kapusnice: zelje, rdeče zelje, cvetača, ohrovt 
(brstični,glavati,listnati), kolerabica, brokoli,kitajski 
kapus, krmni ohrovt; Korenovke oz. gomoljnice: 
redkev,redkvica, repa,podzemna koleraba,hren; 
Solatnice: vrtna kreša,rukola; Rastline za zeleni podor 
oz. druge ozelenitve: prezimne ogrščica(oljna, 
krmna,..) bela gorjušica, oljna redkev, meliorativna
redkev vsaj 4 leta

Stročnice, žita, 
zgodnji krompir

Razhudnikovke 
(Solanaceae) 

Paradižnik, paprika,jajčevec in krompir(opomba: 
topinambur in sladki krompir ali batata nista v tej 
botanični družini), Physalisi, pepino, liči… vsaj 2 leti 

Stročnice, kobulnice, 
DTM

Kobulnice

Krorenček,  peteršilj, zelena gomoljna, listnata, 
belušna, pastinak, sladki komarček in zelišča: 
koper,koprc,komarček,kumina, 
janež,luštrek,koriander 3-5 let

Stročnice, kapusnice, 
žita, solata,zgodnji 
krompir (samo za 
sladki komarček)

Lobodovke
(špinačnice), 
(Chenopodiaceae)

Blitva ali mangold ,špinača, in rdeča pesa, krmna 
pesa ,sladkorna pesa, kvinoja, francoska (rdeča) 
špinača. (POZOR novozelandska špinača, jagodna 
špinača niso del te družine) vsaj 4 leta

Plodovke, 
kapusnice,stročnice

https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/144-tehnoloska-navodila-za-izvajanje-operacije-poljedelstvo-in-zelenjadarstvo-v-okviru-ukrepa-kmetijsko-okoljska-
podnebna-placila-iz-programa-razvoja-podezelja-republike-slovenije-za-obdobje-2014-2020/file



KOLOBAR: primeri slabih kolobarnih členov

1. posevek 2. posevek 3. posevek

čebula grah čebula

čebula fižol čebula

zelena korenček rdeča pesa

špinača, blitva rdeča pesa korenje

krompir paradižnik paprika

paradižnik paprika jajčevec

Primer: Velika verjetnost pojav težav z 
verticilijsko in fuzarijsko uvelostjo paradižnika



Primer dobre prakse 1: razširitve kolobarja z rastlinami za zeleno 
gnojenje in novi kolobarnimi členi vrtnin za zmanjšanje možnosti 
okužbe z verticilijsko uvelostjo

Občutljive vrtnine: paradižnik, jajčevec, artičoka, kitajski 
kapus, lubenica, popravo meta, kumare, melone,…
Občutljive poljščine: krompir, sončnica, detelja, …
Druge občutljive rastline: jagode, poprova meta

1. kolobarni

člen

2. 3. 4. 5. 

paradižnik kumarice + 
solata

paradižnik jajčevec + 
solata

kumare

1. Kolobarni člen 2. 3. 4. 5. 

paradižnik brokoli solata kumare paprika motovilec kumare +
biofumigacija

jajčevec 
+brokoli

Večja 
mikrobiološka 

aktivnost v tleh

Manj škodljivih 
talnih bolezni 

Več organske 
snovi in boljša 

dostopnost  
hranil



Vir: S. Radišek, Zatiranje talnih rastlinskih patogenih 
organizmov z uporabo biofumigacije



Vir: S. Radišek, Zatiranje talnih 
rastlinskih patogenih organizmov z 
uporabo biofumigacije



Vključevanje vrtnin v poljedelski kolobar

� Najboljši predhodnik med poljščinami so žita

� Z organskimi gnojili gnojimo po pšenici: kapusnice

� Koruza ni najboljša: pazimo pri umestitvi paprike v kolobar

� Sončnice niso dober člen, ravno tako ne oljna ogrščica

� Pazi krompir: razhudniki

� Buče – koruza dober

Primer dobre prakse 2 (Fibl, ekološka pridelava): strune so povzročiteljice škode 
na krompirju, solati, papriki, čebuli in korenju. Kmetija ima velik 
delež njiv zasejanih z TDM oz, DTM. Na površinah, kjer sadimo 
občutljive kulture, zmanjšamo št. členov s TDM in občutljive 
kulture sadimo šele 4 leta po oranju zemljišča, ker se zmanjša riziko 
škode pod 10 %. Če je na njivah veliko strun, ne sadimo občutljivih 
kultur!!! 

Preprečevanje 
prerazmnožitve

za vrsto (družino) 
značilnih bolezni 

in škodljivcev



Uvrščanje rastlin za zeleni podor (ozelenitev, 
zeleno gnojenje… ) v kolobar 

• Omenjene rastline  je potrebno začeti uvrščati v kolobar 
pridelovanja vrtnin, saj imajo številne, dokazane prednosti

• Vse omenjene rastline  so del kolobarja in jih je pri 
načrtovanju potrebno upoštevati

• Detelje, lucerna, inkarnatka (tudi lupina, volčji bob, ki ga 
pri nas še ni) … so metuljnice, ki imajo negativen vpliv v 
ozkem kolobarju s fižolom, sojo, grahom, lečo, čičeriko in 
drugimi metuljnicami, pozitivnega pa v kolobarju z 
listnatimi križnicami





Uvrščanje rastlin za zeleni podor (ozelenitev, 
zeleno gnojenje… ) v kolobar 

• Bela gorjušica, oljna redkev, meliorativna redkev, 
krmna redkev, oljna in krmna ogrščica… imajo zelo 
pozitiven vpliv na strukturo zaradi težke  
mehanizacije in njene nepravilne uporabe uničene 
zemlje, vendar kot križnice neprimerne v kolobarju, 
kjer se pridelujejo kapusnice in druge križnice

• Facelija, ajda, gizotija, žita … trenutno nimajo 
sorodnic med pridelovalnimi zelenjadnicami





Primer dobre prakse 3: Setve ajde kot podora v pridelavi zelenjave.
• Ajda ima zelo hitro rast in ni v sorodu z nobeno zelenjavo
• Vpliva na manj plevelov (potrebna pozornost, da ajda ne semeni)
• Ajda izboljšuje strukturo tal
• Ajda poveča dostopnost vezanega (za večino zelenjave 

nedostopnega) fosforja

Večja 
mikrobiološka 

aktivnost v tleh

Preprečevanje 
zapleveljenosti

Več organske 
snovi in boljša 

dostopnost  
hranil

Večja pestrost 
koristnih 

organizmov-
biotično varstvo



Primer dobre prakse 4: setev mešanice: facelija + lan + oljna redkev

Primer dobre prakse 5: ajda + gorjušica

Primer dobre prakse 4: gorjušica + 
meliorativna redkev

MEŠANICE OMENJENIH rastlin ne slabšajo kolobarja in jih lahko 
sejemo ne glede na vrste vrtnin v kolobarju. Priporoča se uporaba vsaj 
treh rastlin iz različnih botaničnih družin, a bolje je, da jih sejemo še več.

Vsi pozitivni 
vplivi 

kolobarjenja



Menjavanje izboljševalk zemlje s tistimi, ki 
kakovost zemlje poslabšajo

• STRUKTURA TAL 
– izboljševalke: por, zelena, detelja, lucerna, oljna redkev, 

bela gorjušica, facelija, stročnice; 

– slabšalke: korenček, peteršilj

• PLEVELI 
– izboljševalke: špinača, ajda, sončnica, zelena, por;

– slabšalke: grah, kumarice, solata, korenček, bučnice)

• ORGANSKA MASA V TLEH 
– izboljševalke: TDM, DTM, por, zelena, stročnice;

– slabšalke: solata, kapusnice, redkev, redkvica, plodovke



ZEMLJA NI NAŠA, IZPOSODILI 
SMO SI JO OD NAŠIH 

PREDNIKOV V IMENU NAŠIH 
POTOMCEV!

Z ustreznim kolobarjem pomembno 
prispevamo k ohranjanju narave, 

čistemu zraku, čisti vodi in pridelavi 
zdrave hrane!



Gnojenje



Vsebina

• Načrtovanje gnojenja

• Fertigacija

• N min testi

• Foliarno gnojenje

• Gnojenje zelenjadnic in varstvo voda in tal 



Analiza tal na makro in mikro hranila
Ocena kakovosti tal oz. strukture

Osnovne
pH, fosfor, kalij  +

organska snov

Razširjene
Organska snov, Mg, 

tekstura

Zahtevnejše
Skupna hranila, težke 

kovine, N-min…

Izdelana po 
1.1.2016!



Kultura PRIDELEK DUŠIK
kg/ha

FOSFOR
kg/ha

KALIJ
kg/ha

Cvetača (30 t/ha) 220 80 300 !

Čebula (50 t/ha) 120 25 180

Endivija  (40 t/ha) 120 40 150

Korenček (50 t/ha) – sveže šopki 110 90 400 !

Radič (20 t/ha) 120 30 130

Solata krhkolistna (32,5 t/ha) 115 33 145

Solata mehkolistna (40 t/ha) 95 40 160

Zelje skladiščeno sveže (50 t/ha)
Zelje za predelavo (80 t/ha)

240 !
320 !

65
105

280
448 !

Odvzemi hranil s pridelki vrtnin



32

Potrebe rastlin po hranilih



Analiza ne pove vsega ?



Vpliv pH in vrste tal na dostopnost hranil



Kisla tla apnimo, na alkalnih uporabljamo kisla 
gnojila z dodatki žvepla

Trošenje mehkih vodotopnih kalcijevih kamnin



N min analiza (POZ_NMIN)

Ima pozitivne učinke na:

– Zmanjšanje nitratov v vodi

– Zmanjšanje nitratov v tleh po spravilu 
pridelkov

– Zmanjšanje nitratov v pridelkih

– Kontrolirane vnose N in optimalno 
gnojenje z N



N in fertigacija
• N je zelo mobilen – okoljsko pozorno gnojenje

• Ne moremo gnojiti na zalogo ampak v deljenih 
obrokih, odvisno od potreb rastline in tal

• Mineralizacija v tleh – nitratna oblika …



FERTIGACIJA – okoljsko prijazna tehnika 
dognojevanja

• sistem gnojenja rastlin preko kapljičnega 
namakalnega sistema

• Dajanje hranil v območje korenin v skladu s 
potrebami rastlin in rastnimi razmerami 

• Boljši izkoristek hranil – možnost prilagajanja –
okoljsko sprejemljivo – manj npr. N

• Nižji stroški aplikacije gnojil (hranila hkrati z 
vodo ob namakanju)



Uspešna in učinkovita FERTIGACIJA

• Kemične lastnosti tal v povezavi s topnostjo in 
mobilnostjo hranil v tleh

• Potreba po hranilih v odvisnosti  od razvoja in vrste 
rastline

• Pomembno je poznati kemične lastnosti gnojila 
(sposobnost mešanja z drugimi gnojili, topnost –
obarjanje, korozivnost)

• Poznati kemične lastnosti vode za namakanje

• Voda primerna za namakanje naj ima EC od 0 do 0,75 
mS/cm



Foliarno gnojenje

• Pomanjkanje mikro hranil

• Uporabo foliarnih gnojil  po potrebi, korekcije 
osnovnega gnojenja

• Mineralna gnojila kot osnova za uporabo

in / ali

• Lastni pripravki (namakanje hlevskega gnoja, 

komposta, kopriv, gabeza, drugih zelišč,…) .



Dušik – kako in zakaj?

Rastline ga dobijo :

• predvsem v obliki NO3- in NH4+ 

hlevski gnoj, mineralna gnojila 
(KAN, Urea)

• simbioze:

• bakterije – atmosferski N

• glive – organski N

Dušik je srce ali motor rastline

Rastlina ga lahko sprejem le v času 
rasti ali vegetacije. Le takrat 
gnojimo!



Dušik

Pomanjkanje :

• ustavi rast rastline

• Kloroze-rumenenje (še posebej 
na starejših listih). 

Preveč :

• prekomerna vegetativna rast, 
poleganje rastlin

• mehki plodovi, več okužb
(Botrytis), slaba obstojnost v 
skladišču –gnitje čebule, korenčka

• Izpiranje v podtalnico!!!!



Pozitiven vpliv nitratov (NO3)

• Hiter sprejem v rastlino preko korenin ali 
preko listov

• Hiter metabolizem in rast vegetativnih delov 
rastline

• Nujno potreben za visoke hektarske pridelke



Negativen vpliv nitratov

• Prehitra rast, ni cvetenja, poleganje, slabša 
skladiščna sposobnost

• Povečana količina nitratov v rastlinah

(dnevna dovoljena količina na odraslega je 300 mg/dan;  

mejna vrednost za solato je 3.500-4.500 mg, za špinačo  

2.500-3.000)

• Povečana količina nitratov v podtalnici in 
nadzemnih vodah (mejna vrednost je 50 mg/l)



Kaj vpliva na visoko koncentracijo 
dušika v rastlini?

• Preobilno gnojenje z dušikom, tudi s hlevskim 
gnojem in organsko snovjo

• Pozimi prenizke temperature in osvetlitev 
omejujeta fotosintezo, zato nitrat ostaja 
neporabljen

• V fazi intenzivne rasti se porablja več dušika 
kot v fazi pobiranja; listnata zelenjava jo 
vsebuje še več kot plodovke

Preveč dušika



Priporočeni načini gnojenja z 
DUŠIKOM – varovanje tal in voda

• Delitev priporočene količine dušika na VEČ 
obrokov

• Uporaba počasi delujočih N gnojil

• Dognojevanje preko namakanja (fertigacija)

• Setev rastlin za lovljenje nitratov in preprečitev 
spiranja v tla (rž, ječmen, pšenica, inkarnatka,…)

• Gnojenje z dušikom le ob rastlini, kadar ima veliko 
medvrstno razdaljo (bučke, buče, šparglji)



Rastline za zeleno gnojenje: sudanska trava, facelija, ajda, 
mešanice ali  manj zaležene KRIŽNICE v vrtnarskem 
kolobarju  (oljna redkev, bela gorjušica, krmni ohrovt…)



Zeleno gnojenje, primer povečanja organske 
snovi iz 0,5% na 4,2% (Posestvo Agrilatina, Italija)  

Primer dobre prakse 5: Leta 1997 so iz konvencionalnega kmetijstva 
prešli na ekološko kmetijstvo in so uspeli v 6 letih dvigniti organsko 
snov v tleh iz 0,5 % na 0,6%. Ko pa so iz ekološkega prešli na 
biodinamičen način pridelave so v naslednjih 6 letih uspeli dvigniti o.s. 
v tleh iz 0,6% na 4,2%. Gnojijo z 4 t/ha komposta in v veliki meri 
vključujejo ukrep zelenega gnojenja zato da povečujejo rodovitnost tal.

Bistvo gnojenja je da hranimo tla, 
ne le rastline.



Primer dobre prakse 6: posestva 
Agrilatina posevek za zeleno gnojenje: 

mešanica najmanj 20-30 rastlin, vsaj 

50% metuljnic, 20-25 % žit, 20% 
zelenjadnic, tudi aromatične rastline



Najpogostejše poti 
onesnaženja vodnih virov s FFS

Vir: Topps Water protection



Shematski prikaz običajnih poti prehajanja FFS v vode 
(vir: Vir: M. Lešnik, Uporaba FFS in varovanje voda na vodovarstvenih območjih)



Omejevanje površinskega premeščanja FFS v vode

Primer začetnih procesov 
KONCENTRIRANEGA površinskega 
odtoka 

Primer začetnih procesov 
PLOSKOVNEGA površinskega odtoka

(Vir: M. Lešnik, Uporaba FFS in varovanje voda na 
vodovarstvenih območjih)



Omejevanje površinskega premeščanja FFS v vode

Razlika v učinku intenzivnega dežja na 
površino grobo (levo) ali bolj fino 
obdelanih tal (desno)

(Vir: M. Lešnik, Uporaba FFS in varovanje voda 
na vodovarstvenih območjih)



Različne možnosti zadrževanje erozijskega vala vode na robovih 
njiv, ki mejijo na površinsko vodo II. reda        (Vir: M. Lešnik, Uporaba FFS in varovanje 

voda na vodovarstvenih območjih)



Zadrževanje vode na robu njive s 
poglobljenim razorom:

zgoraj: voda iz robnega razora prehaja 
v odvodni jarek

spodaj: grafična foto rekonstrukcija 
razora na način, da voda ne bi 
prehajala iz njega v odvodni jarek

(Vir: M. Lešnik, Uporaba FFS in varovanje voda 
na vodovarstvenih območjih)

☺

�



Proti erozijsko ukrepanje na robu njive 
do vode II. Reda:

zgoraj: bariera iz neposejanega 
globoko obdelanega zemljišča

spodaj: bariera, ki jo ustvarimo s 
setvijo travne mešanice

(Vir: M. Lešnik, Uporaba FFS in varovanje voda 
na vodovarstvenih območjih)

☺

�



Rob njive, kjer je posevek močno 
razredčen, plevelov ni in erozijski val 
vode ima prosto pot v odvodni jarek

(Vir: M. Lešnik, Uporaba FFS in varovanje voda 
na vodovarstvenih območjih)



Urejanje zastajanja vode na depresijah znotraj njive 
in odvajanje te vode v odvodne kanale

Koncentriran odtok herbicida zaradi 
učinka kolesnic

zgoraj: čelni rob njive ustrezno 
varovan, 

spodaj: izvoz iz njive neustrezno 
varovan, ker ni prekinitve kolesnic 
(herbicid se premešča preko izvoza v 
okoliško rastje in jarek.

(Vir: M. Lešnik, Uporaba FFS in varovanje voda 
na vodovarstvenih območjih)

�

☺



Spuščanje vode iz depresij s pomočjo 
mikro jarkov neposredno v odvodne
jarke.

Za sproščanje vode iz depresij:
- robni mikro zbiralniki v obliki

zatravljenih bazenčkov na vogalih
parcel ALI

- pa v obliki podolžnega zbirnega
robnega razora ob odvodnem
kanalu.

(Vir: M. Lešnik, Uporaba FFS in varovanje voda 
na vodovarstvenih območjih)

☺

�



Zaključek njive, narejen pregloboko v 
brežino vodotoka.

Povišan vodostaj – povečan vdor vode 
v ornico in ob umikanju vode imamo 
veliko izpiranja ostankov FFS v 
vodotok.

(Vir: M. Lešnik, Uporaba FFS in varovanje voda 
na vodovarstvenih območjih)



Primer mikro zadrževalnika na robu 
njive.

(Vir: M. Lešnik, Uporaba FFS in varovanje voda 
na vodovarstvenih območjih)



Za omejevanje prehoda FFS v vode in zaradi spremenjenih 
podnebnih razmer je potrebna sprotna presoja uporabe FFS na 

podlagi analize:
- lastnosti tal
- kolobarja
- analize vremenskih vzorcev



Vir: Agrometeorološki
bilten



HERBICIDI, ki vsebujejo na VVO_I_DR prepovedane aktivne snovi 
in so dostopni na slovenskem tržišču na dan 21.11.2017

Pred nakupom oziroma uporabo FFS na etiketi 
oziroma navodilu za uporabo preverite 
proizvajalca ali na spletnem naslovu 
http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.ht
m preverite, ali sredstvo, ki ga želite uporabiti, 
ne vsebuje prepovedanih aktivnih snovi (a.s.), 
saj se registracije FFS spreminjajo!



Slaba praksa: Buče na travniku ali zapleveljen posevek?



Primeri dobrih praks 7: ukrepi za preprečevanje zapleveljenosti tal: 
zastirke

biorazgradljive folije



Volna primešana zemlji oz. prekrita z zemljo

Zastirka iz ovčje volne Lanolončki iz ovčje volne

Foto: Elena ValentFoto: Elena Valent

Foto: Klavdija Kancler

Foto: Rosana Vrh MakarovičFoto: Klavdija Kancler

Primer dobre prakse 8: Uporaba ovčje volne 
za gnojenje ali zastirko



Mehansko zatiranje plevelov (primeri dobrih praks 9)



vizualna spremljanja uporaba barvnih lepljivih plošč

uporaba feromonskih vab (atraktanti)

Primer dobre prakse 10: zmanjševanja uporabe sredstev za varstvo rastlin: 
Spremljanje razvoja posevkov in pojava škodljivih organizmov



škodljivec

česnov molj (Acrolepiopsis assectella)

njivska sovka (Agrotis exclamationis)

ipson sovka (Agrotis ipsilon)*

ozimna sovka (Agrotis segetum)*

glagolka (Autographa gamma)*

paradižnikova sovka (Chrysodeixis chalcites)*

grahov zavijač (Cydia nigricana)*

kapusova sovka (Mamestra brassicae)*

zelenjadna sovka (Mamestra (Lacanobia) oleracea)*

kapusov molj (Plutella xylostella)*

krompirjev molj (Phthorimaea operculella)*

pesna sovka (Spodoptera exigua)*

paradižnikov molj (Tuta absoluta)*

Ponudba feromonskih vab za uporabo v vrtnarstvu

Opomba: ˝certificirane šarže ˝



Primer dobre prakse 11: Uporaba vlakninastih prekrivk, protiinsektnih
mrež



Primer dobre prakse 12: Uvajanje biotičnega varstva v zavarovane prostore  pred 
rastlinjakovim ščitkarjem z najezdnikom rastlinjakovega ščitkarja (E. formosa) 



Heliosec

Možnosti za točkovno onesnaženje s FFS zmanjšujemo tudi s 
pravilnim ravnanjem s škropilno tehniko po končani aplikaciji FFS

(primeri dobrih praks 13-15)



Biobed



Kam z odpadnimi vodami, ki vsebujejo
ostanke FFS?
(primer dobre prakse iz Švice)





Viri:

• Tehnološka navodila za izvajanje operacije Poljedelstvo in zelenjadarstvo v okviru ukrepa 
Kmetijsko–okoljska–podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 
obdobje 2014–2020 [Elektronski vir] / avtorji Aleš Kolmanič ...[et al.]. – Spletna verzija, 2. 
posodobitev. – El. knjiga. – Ljubljana : Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2017

• Tehnološka navodila za izvajanje operacije Vodni viri v okviru ukrepa kmetijsko-okoljska-
podnebna plačila iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 / 
avtorji: Leskovšek, R in sod., Ljubljana : Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2015, 
spletna verzija

• Good Agricultural Practices for greenhouse vegetable produs+ction in the South East European
countries, Ruth Duffy, English Language Editor, 2017

• Crop Rotationon Organic Farms A PLANNING MANUAL: Charles L. Mohler & Sue Ellen Johnson, 
2009

• More microbes in organic soil. Media relase September, 2017.  Research Institute of Organic
Agriculture FiBL. Archive 2017, M. Lori, H.Willer.2017

• Using crop rotation to control wireworms:  Hansueli Dierauer, Gilles Weidmann, Franziska
Siegrist (FiBL), 2017

• Kolobarjenje, Spanring, 1958
• Mihelič, R. in ostali: Smernice za strokovno utemeljeno gnojenje
• Lešnik, M. Uporaba fitofarmacevtskih sredstev in varovanje voda na vodovarstvenih območjih. -

Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2017.
• Knapič, M. Fertigacija, Ljubljana : Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2003
• Radišek S.: Zatiranje talnih rastlinskih patogenih organizmov z uporabo biofumigacije, delavnica 

o higieni in varovanju vrtnarskih tal, Novo mesto 2014
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Hvala za vašo pozornost !


