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Varstvo voda in tal ter podnebne 
spremembe
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Nadaljevalno usposabljanje



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

a) metode varstva rastlin z nizkim tveganjem po sektorjih
(posebej za poljedelstvo, zelenjadarstvo/zeliščarstvo,
sadjarstvo, oljkarstvo, vinogradništvo) zdravstveno varstvo
živali po sektorjih (posebej za govedorejo, konjerejo, rejo
drobnice, prašičerejo in perutninarstvo) s prilagoditvijo na
varstvo voda in tal ter podnebne spremembe;

b) mehanizacija za obdelavo tal v ekološkem kmetovanju s
prilagoditvijo na varstvo voda in tal ter podnebne
spremembe (prikaz dobrih praks doma in v tujini).



STANJE VODA V SLOVENIJI



OBREMENITVE POVRŠINSKIH IN PODZEMNIH VODA

� Točkovni viri onesnaženja - obremenjujejo s hranili, organskimi
snovmi ali z različnimi onesnaževali: izpusti iz komunalnih čistilnih
naprav, odlagališča odpadkov, izpusti iz industrijskih objektov in
naprav, incidentni dogodki.

� Razpršeni viri onesnaženja: kmetijstvo, naselja, promet, industrija.

� Hidromorfološke obremenitve: posegi v količino in dinamiko vode
(odvzem vode, zadrževalniki, hidroelektrarne, regulacije).

Vir: Prirejeno po predavanju KOPOP 2015



OBREMENITVE POVRŠINSKIH VODA IZ KMETIJSTVA
� Onesnaženje s hranili iz organskih in mineralnih gnojil (N, P): 

– izpiranje hranil, 
– zanašanje ob gnojenju, 
– neposredni površinski odtok.

Največje emisije dušika na porečjih Drave, Mure in Sp. Save.
Največje emisije fosforja na porečjih Drave in Mure.

� Onesnaženje s FFS: 
– izlitje,
– čiščenje opreme,
– zanašanje med aplikacijo,
– drenaža,
– površinsko odtekanje.

Največje onesnaženje na porečju Srednje Save, Drave in Savinje.

� Hidromorfološke obremenitve:
- odvzem vode za namakanje in gojenje rib.



OBREMENITVE PODZEMNIH VODA IZ KMETIJSTVA
� Razpršeno onesnaženje s hranili (N) iz organskih in mineralnih gnojil:

Dušik nastopa v podzemni vodi v nitratni, nitritni in amonijski obliki.
– Kritična vrednost: nad 50 mg nitrata/l v podzemni vodi
– Kritična območja: - južni del Dravskega polja

- osrednji del Murske kotline
- osrednji del Savinjske doline

– Vzroki: izpiranje zaradi prekomerne količine in neustrezne aplikacije.

� Razpršeno onesnaženje s FFS:

– Kritična vrednost: nad 0,1 µg pesticida ali metabolita /l , 

za posamezni organoklorni pesticid iz skupine drinov 
(aldrin, dieldrin, endrin) nad 0,03 µg/l, 

ali pa je vsota pesticidov višja od 0,5 µg/l. 
– Kritična območja: - Dravsko polje (atrazin in desetil-atrazin).

Ključni razlog za slabo kemijsko stanje podzemnih voda je preseganje 
nitrata.

Vir: Prirejeno po predavanju KOPOP 2015



VODOVARSTVENA OBMOČJA V RS



Stanje podzemnih voda http://gis.arso.gov.si/apigis/podzemnevode/



SUŠA 2017



Pomen ukrepa EK k naravovarstvenim 
ciljem

� Prepoved uporabe mineralnih dušikovih gnojil in 
lahko topnih mineralnih gnojil

�Gnojenje le z organskimi gnojili  in gnojili, ki so 
dovoljena v ekološki pridelavi prispeva k:
• Varovanje površinskih in podzemnih voda in tal pred 

izpiranjem hranil

• Blaženje podnebnih sprememb

• Zmanjševanje evtrofikacije in posledično ohranjanje 
biodiverzitete

• Izboljšana struktura in rodovitnost tal;

• Povečanje mikrobiološke aktivnosti tal.



Prispevek ukrepa EK k naravovarstvenim ciljem –
varstvo rastlin

� Prepoved uporabe kemično sintetičnih sredstev za 
varstvo rastlin, regulatorjev rastli, uporabe herbicidov, 
setev razkuženih semen, desikatorjev prispeva k:

• Varovanje voda pred onesnaževanjem s FFS

• Varovanje tal pred onesnaževanjem s FFS

• Ohranjanje ustreznega vodno zračnega režima v tleh

• Ohranjanje mikrobiološke aktivnosti tal

• Ohranjanje oziroma povečevanje biotske pestrosti

• Preprečevanje zanašanja s FFS  

• Ohranjanje življa v tleh ( mikro in makroorganizmov: 
deževniki, koristne žuželke)



Pomen ukrepa EK k naravovarstvenim 
ciljem

Ekološko poljedelstvo, zelenjadarstvo:

Ustrezen kolobar na njivah s vključevanjem metuljnic, žit, 
okopavin, zelenjadnic, rastlin za zeleno gnojenje, rastlin z 
globokim koreninskim sistemom, prispeva k:

• Izboljšanje rodovitnosti tal, povečanja humusa v tleh

• Fitosanitarni učinki (manj bolezni, škodljivcev) in s tem povezana 
racionalnejša raba dovoljenih FFS v ekološkem kmetijstvu

• Ohranjanje in povečanje biotske raznovrstnosti

• Izboljšanje izgled kulturne krajine

• Blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe

• Preprečevanje erozije in izpiranje hranil



Ekološko kmetovanje 

NI
kmetovanje brez oskrbe in varstva rastlin  

• Preventivno varstvo• Preventivno varstvo
• Metode varstva rastlin z nizkim 

tveganjem

a) Metode varstva rastlin z nizkim tveganjem po sektorjih (posebej za poljedelstvo, 
zelenjadarstvo/zeliščarstvo, sadjarstvo, oljkarstvo, vinogradništvo) 



Preventivno varstvo 

• Izbor gojenih rastlin 
glede na mikroklimatske
pogoje kmetije.

• Skrb za rodovitnosti tal 
in stalno izboljševanje, 
pospeševanje razvoja 
mikroorganizmov tleh in 
dvig vsebnosti humusa, 
pravilno razmerje hranil 
v tleh.

• Pravilna izbira 
mehanizacije.

• Dosledno izvajanje 
pravilnega kolobarja, 
vključuje pravilno 
vrstenje rastlin in pestro 
sestavo, vmesne 
posevke.



Preventivno varstvo 

• Poznavanje razvojnih faz 
gojenih rastlin in 
pripadajoči morebitni 
razvoj zanjo znanih 
škodljivcev in bolezni, 
ter poznavanje razvoja 
njihovih naravnih 
sovražnikov.

• Spremljanje napovedi 
prognostične službe za 
varstvo rastlin. 

• Poznavanje pragov 
škodljivosti škodljivih 
organizmov.

• Zmanjševanje 
zapleveljenosti s česali, 
okopalniki, 
mehaničnimi krtačami 
ali napravami za 
ožiganje plevelov, 
zastiranje tal, slepa 
setev.



Preventivno varstvo

1. Kolobar1. Kolobar
2. Uravnoteženo gnojenje
3. Zdravo seme in sadilni material
4. Primerne razdalje sajenja (setve) v vrsti in  med vrstami
5. Primerno in pravočasno pripravljena tla
6. Za kulturno rastlino in sorto primeren čas setve(saditve)
7. Glede na namen pridelave primeren čas spravila (takojšnja 

uporaba, skladiščenje, predelava …)
8. Rastlinska higieno, izbor rastišča in ureditev vodnega režima tal.



Kaj so metode varstva rastlin z nizkim 
tveganjem? (MMT) (1)

Uporabljajo SE naslednje metode varstva rastlin:

• mehansko ali fizikalno zatiranje plevela (strojno ali ročno),

• mehansko ali fizikalno odstranjevanje napadenih ali  
okuženih rastlin, ali delov rastlin ali škodljivih organizmov,

• uporaba FFS*, izdelanih na podlagi mikroorganizmov, 
rastlinskih izvlečkov, feromonov in snovi z nizkim tveganjem, 
registriranih oziroma dovoljenih v skladu z zakonom, ki ureja 
fitofarmacevtska sredstva,

*izključno uporaba pripravkov, ki so dovoljeni za ekološko kmetovanje v skladu z Uredbo Sveta 
(ES) št. 834/2007 in Uredba Komisije (ES) št. 889/2008



Okopalniki za poljščine in 
vrtnine



Odstranjevanje napadenih ali  okuženih rastlin



UPORABO PREVERTITI PRI KONTROLNI 
ORGANIZACIJI

uporaba pripravkov*, ki so dovoljeni za ekološko kmetovanje v skladu z 
Uredbo Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov in Uredba Komisije (ES) št. 889/2008

uporaba FFS*, izdelanih na podlagi mikroorganizmov, 
rastlinskih izvlečkov, feromonov in snovi z nizkim 
tveganjem, registriranih oziroma dovoljenih v skladu z 
zakonom, ki ureja fitofarmacevtska sredstva



Kaj so metode varstva rastlin z nizkim 
tveganjem? (MMT) (2)
• uporaba koristnih organizmov za biotično varstvo rastlin, 
dovoljenih z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo

rastlin,

• uporaba osnovnih snovi*, za katere v skladu z zakonom, ki 
ureja fitofarmacevtska sredstva, ni treba pridobiti odločbe

o registraciji ali dovoljenja, in

• uporaba pripravkov*, ki so dovoljeni za ekološko 
kmetovanje v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o 

ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov

*izključno uporaba pripravkov, ki so dovoljeni za ekološko kmetovanje v skladu z Uredbo Sveta 
(ES) št. 834/2007 in Uredba Komisije (ES) št. 889/2008



http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/fitofarmacevtska_sredstva/promet_uporaba_usposabljanje_in_naprave/
uporaba_ffs/metode_z_majhnim_tveganjem/
Podatke o izvedenih metodah varstva rastlin z nizkim tveganjem je treba vpisovati v obrazec : "Podatki o uporabi FFS"

Vsi pripravki MMT niso 
dovoljeni v EKO pridelavi!  
Vprašaj v svoji kontrolni 

organizaciji.

Uporaba – vpis v 
evidence 

uporabe FFS

Kje dobimo posodobljene uporabne informacije o MMT?  



Uporaba 
koristnih 
organizmov za 
biotično varstvo 
rastlin



KAJ SO OSNOVNE SNOVI?
Snov, ki je opredeljena kot osnovna snov, nima nevarnih lastnosti za zdravje in okolje,
se primarno uporablja drugje, na primer v prehrani, ali je že vpisana v Evropski
farmakopeji, pa ima poleg te prvotne uporabe lahko tudi pozitivne učinke na rastline
in se lahko uporablja tudi v varstvu rastlin.

Osnovna snov mora biti odobrena v skladu s 23. členom Uredbe (ES) 1107/2009 o
dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet.

Promet in uporaba

Osnovne snovi so praviloma na splošno dostopne na trgu (na primer sladkor ali
zelišča). Za varstvo rastlin se lahko uporabljajo, če so odobrene z Uredbo Evropske
Komisije kot osnovne snovi. Uporabljajo se na način, kot je opisan v poročilu o
pregledu osnovne snovi Evropske Komisije. Osnovne snovi ne potrebujejo dovoljenja
Uprave za promet in uporabo pri varstvu rastlin.

Uporaba osnovnih snovi 

V ekološkem kmetovanju je dovoljena je uporaba le nekaterih osnovnih snovi, ki so hkrati v 
skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 834/2007 in Uredba Komisije (ES) št. 889/2008



Osnovne snovi*

1. Njivska preslica (Equisetum arvense L.).
2. Hitosan hidroklorid (Chitosan hydrochloride):
3. Saharoza (Sucrose):.
4. Kalcijev hidroksid (Calcium hydroxide); 
5. Fruktoza (Fructose); 
6. Lecitin (Lecithins):
7. Lubje vrbe (Salix spp. cortex):
8. Kis (Vinegar): 
9. Natrijev hidrogen karbonat  =  Soda bikarbona
10. Diamonijev fosfat (Diammonium phosphate);
11. Sirotka (Whey); 
12. Sončnično olje (Sunflower oil); 
13. Kopriva (Urtica spp.); 
14. vodikov peroksid (Hydrogen peroxide); 

• Ni dovoljeno
• Dovoljeno
• Dovoljeno za nekatere uporabe Uporabo preveriti pri kontrolni organizaciji

Za rastline  za katere so 
osnovne snovi registrirane

Vpisovanje v evidence 
FFS

Uporaba osnovnih snovi: 
- Vse osnovne snovi nimajo dovoljenja
v ekološkem kmetovanju  

* dovoljena je uporaba le nekaterih osnovnih snovi:  v skladu z Uredbo 
Sveta (ES) št. 834/2007 inUredba Komisije (ES) št. 889/2008



UPORABO PREVERTITI PRI KONTROLNI 
ORGANIZACIJI

uporaba pripravkov*, ki so dovoljeni za ekološko kmetovanje v skladu z 
Uredbo Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov in Uredba Komisije (ES) št. 889/2008

uporaba FFS*, izdelanih na podlagi mikroorganizmov, 
rastlinskih izvlečkov, feromonov in snovi z nizkim 
tveganjem, registriranih oziroma dovoljenih v skladu z 
zakonom, ki ureja fitofarmacevtska sredstva



UPOŠTEVANJE NAVODIL!



Damjana Iljaš, KGZS-ZAVOD LJ

Najboljše varstvo  - primeren kolobar

korenovke

trave metuljnice

lobodovke

čebulnice

bučevke

nebinovk
e

križnice

razhudniki

Hl. gnoj, rastline za zeleno 
gnojenje…

Hl. gnoj, rastline za 
zeleno gnojenje…

Hl. gnoj, rastline za 
zeleno gnojenje….



Seme
• Lastna pridelava (sledljivost!!!)

• Kupljeno seme: 

☺ ekološko seme pridelano kot 

semenski posevek                                 

� „seme“s kmetije z eko certifikatom 

� neekološko pridelano  in z ffs ne dodelano seme (samo z 
dovoljenjem kontrolne organizacije)

Zbirka ekološkega razmnoževalnega materiala:

• http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/ekolosko_
kmetovanje/podatkovna_zbirka_ekoloskega_semena_semenskega_
krompirja_in_vegetativnega_razmnozevalnega_materiala/

Kupljeno kot inkarnatka!



Gnojenje

• Lastna pridelava živinskih gnojil, zeleno 
gnojenje…

• Dokupljena gnojila: 

živinska z ekoloških ali drugih kmetij(ki niso 

farme),druga ekološka gnojila v skladu z Uredbo     

sveta ES 834/2007

OBVEZNA ANALIZA 
TAL IN GNOJILNI 

NAČRT





Tla

Zbita tla

- Obdelava v 
neprimernem času 
(premokra tla)

- Pretežki (neprimerni) stroji

Posledice zbitosti tal

- Zastajanje vode na 
določeni globini

- Pomanjkanje zraka v tleh

zato

- Drobnoživke  v tleh 
umirajo  in ni razgradnje 
organske snovi in 
mineralizacije dušika.  

→ Rastline nimajo 
dostopne  hrane.



Strniščni plug

podrahljač

predsetvenik

slike: splet



Kolobar
Organska 

snov

pH v Ca 

acetatu

pH v KCl P2O5 K2O

2,9 4,9 6,7 2,9  (A) 9,2 (A)

stres je manjši.

• Ne smemo se vprašati: Kaj želimo pridelovati? 

• Vprašajmo se: Kaj  glede na analizo tal in stanje na njivi lahko 
pridelujemo brez večjih težav?

Tudi najbolj skromne rastline potrebujejo  hrano (dušik, fosfor, kalij, 
mikroelemente (bor, železo, magnezij…) in vodo. 
Kmetije, ki imajo dovolj organskih gnojil in primeren kolobar z 
dosevki, podsevki količino organske snovi v tleh lažje povečajo. Tla so 
manj zbita. S tem lahko uravnajo tudi pH, hrano za rastline in sušni 
stres je manjši.



Primer kolobarja
GLAVNA KULTURA DOSEVEK PREZIMNI

POSEVEK

1. LETO OZIMNI OVES zrnje + 

slama

GRAH ZA KRMO + 
LJULJKA    siliranje 

za krmo

LJULJKA
podor

2. LETO LAN + RIČEK  zrnje PROSO
Zrnje + slama

PIRA

3. LETO PIRA  zrnje + slama FACELIJA + 
OZIMNA  
OGRŠČICA

OZIMNA  
OGRŠČICA

4. LETO KONOPLJA zrnje KHOROSAN ŽITO

5. LETO KHOROSAN ŽITO Ajda Tritikala

6. LETO TRITIKALA + KRMNI GRAH KORUZA, 
SONČNICE, buče 

DTM

7.- 9. 
LETO

DTM DTM



VSAKO LETO
Priprava

tal, 

gnojenje

Plitvo oranje, konzervirajoča obdelava (rotacijske brane,  sejalnice z lemeži,
gruber, …), gnojenje s kompostom, glede na analizo tal moramo zagotoviti 
dovolj hranil za  pričakovani pridelek; (dognojevanje z gnojnico, gnojevko, 
peleti…)   Vsakih nekaj let tla  po žetvi žit, ko so v globini rahljanja primerno 
osušena podrahljamo. 

setev Sejemo ekološko pridelano seme.  
Seme je lahko tretirano z osnovnimi  snovmi Hitosan hidroklorid,  kis (glej 
navodila pri osnovnih snoveh)

pleveli Enoletne plevele zatremo s slepo setvijo in  nato večkratnim česanjem (ali 
okopavanjem) posevka v času rasti
Večletne plevele ustavimo z ožiganjem plevelov pred setvijo.  Ob pripravi tal,  z 
trajnih plevelov ne režemo ampak jih z njive povlečemo in uničimo.(Primerni 
stroji!) 

bolezni Po potrebi povečamo obrambno sposobnost  rastlin s pripravki na osnovi 
hitosan hidroklorida ki je   sprožilec obrambe rastlin (elicitor) proti patogenim 
glivam in bakterijam , uporaba: 4 – 8 x od kalitve do spravila.
Uporaba dovoljenih biostimulatorjev v času rasti.

škodljivci Po potrebi uporabimo dovoljene biostimulatorje v času rasti.

spravilo Rastlini in namenu pridelave primerno in pravočasno.



vrtnina dobri sosedje slabi sosedje

beluš paradižnik, peteršilj, kumare, berivka , glavnata solata čebula, česen

berivka paradižnik, beluš, rdeča pesa, redkvica, redkev, kapusnice

čebula korenje, rdeča pesa, radič, glav. solata, kumare, kamilice, šetraj kapusnice, fižol, grah

črni koren por, glavnata solata, berivka, kolerabica

endivija visoki fižol, koprc, por, kapusnice

grah korenje, redkvice, kumare,koruza, glavnata solata, kapusnice, kolerabica, koper, komarček

čebula, por, česen,

fižol, krompir

glavnata solata

redkvica, kreša, korenje, kumare, jagode, čebula, radič, fižol, rdeča pesa, koruza, por, kapusnice,

grah, poprova meta, koper, komarček zelena, peteršilj,

hren krompir, sadno drevje

jagode česen, por, špinača, glavnata solata, nizki fižol, kapusnice

kapusnice

krompir, zelena, rdeča pesa, paradižnik, špinača, berivka, glavnata solata, endivija, por, grah,

kamilice, poprova meta, korijander, kumina, koper

gorčica, čebula, česen,

jagode

kolerabica fižol., špinača, beluš, zelena, črni koren, rdeča pesa, redkvica, por, glavnata solata, krompir, grah

koruza paradižnik, glavnata solata, fižol, kumare, buče, melone, krompir zelena, rdeča pesa

korenje

čebula, paradižnik, radič, redkvica, redkev, mangold, por, česen, grah, berivka, drobnjak, črni

koren, rožmarin, žajbelj, koper

koprc kumare, motovilec, radič, berivka, glavnata solata, endivija, grah, žajbelj paradižnik, fižol

krompir

kapusnice, kolerabice, špinača, koruza, grah, bob, hren, žametnica, kapucinka, poprova meta,

kumina, česen

sončnice, paradižnik,

buče, kumare, zelena

kumare

koruza, fižol. grah, zelena, čebula, por, rdeča pesa, glavnata solata, zelje, koper, kumina, koriander,

komarček

paradižnik, krompir,

redkvica

nizki fižol

kapusnice, kolerabice, glavnata solata, berivka, kumare, zelena, krompir, paradižnik, rdeča pesa,

šetraj

koper, grah, česen, por,

čebula

por

čebula, zelena, korenje, črni koren, glavnata solata, kolerabica, kapusnice, jagode, endivija,

kamilice fižol, rdeča pesa, grah

paradižnik

korenje, špinača, rdeča pesa, zelena, kapusnice,redkvica, redkev, radič, berivka, peteršilj, glavnata

solata, por, česen, kapucinka

krompir, kumare, koper,

grah

rdeča pesa čebula, kapusnice, kolerabica, berivka, česen, kumare, kumina, koriander, koper

visok fižol, špinača,

koruza, krompir, por

zelena paradižnik, nizki fižol, por, kolerabica, kapusnice, kumare, kamilice

koruza, krompir,

glavnata solata

redkvica

glavnata solata, paradižnik, črni koren, glavnata solata, kolerabica, kapusnice, jagode, endivija,

kamilice fižol, rdeča pesa, grah



Ječmen ali osat na njivi?



Plevele, ki se razmnožujejo s semenom, rečemo jim tudi semenski ali enoletni pleveli, • Plevele, ki se razmnožujejo s semenom, rečemo jim tudi semenski ali enoletni pleveli, 
zatiramo s slepo setvijo, brananjem, česanjem, okopavanjem njiv. 

• Slepa setev je način zatiranja plevelov, ki zahteva pravočasno pripravljeno njivo.  Po pripravi 
tal, ne sejemo takoj ampak počakamo  nekaj dni (odvisno od letnega časa, vlage v tleh)., da 
semenski pleveli  prično s kalitvijo. Njive nato prečešemo ali prebranamo, ter čez nekaj dni 
sejemo.

• Česanje njiv je ukrep s katerim že v času rasti gojenih rastlin lahko enoletne plevele.  Na 
začetku  rasti češemo lahko skoraj vse kulture, samo česalo moramo prilagoditi medvrstni 
razdalji.  Pri česanju njiv je  zelo pomembno, da so tla primerno suha, pleveli pa naj šele 
kalijo  ali imajo razvita samo dva prava lista. Takrat še niso dobro ukoreninjeni in se po 
česanju hitro posušijo. Isto kulturo lahko češemo večkrat in tako uničimo večino semenskih 
plevelov, ki kalijo istočasno  kot naše gojene rastline . S česanjem  njiv tudi  »očistimo« 
rastline  če smo dognojevali s kompostom ali gnojevko. 

• Okopavanje je način uničevanja plevelov in tudi škodljivcev, ki potrebujejo več vlage v svojem 
razvoju(strune) . Vemo, da vseh  rastlin  ne moremo okopavati. Okopavamo samo okopavine, 
dokler nam velikost rastlin to dopušča. 

Preprečevanje razmnoževanja in rasti 
nezaželenih rastlin

Preprečevanje razmnoževanja in rasti 
nezaželenih rastlin



Česanje posevka

Mehansko ali fizikalno zatiranje plevela 



Okopalniki za poljščine in 
vrtnine



Saditev  v mulč



Uničevanje plevelov z ognjem



Folija naj bo razgradljiva folija



Preprečevanje škode zaradi škodljivcev

• Skrbimo za domorodne naravne sovražnike škodljivcev.

• Sadimo (sejemo) mešane posevke – odvračanje škodljivcev.

• Setev /saditev privabljalnjih posevkov (rukola privablja resokrilce, 
jajčevci privabljajo koloradske hrošče, kapucinke pa črne fižolove 
uši…)

• Za zatiranje talnih škodljivcev sejemo in v času cvetenja zelo dobro 
zmulčimo, ter takoj zadelamo na globino vsaj 8 cm rastline iz rodu 
kapusnic npr rukolo,… (fumigantno delovanje)

• Na  njivah z žiti  v bližini gozda   pogosto delajo škodo    ptice  in  
srne .  Zato  se odločimo za  žita z resami, ki zelo omilijo  škodo, 
ptice in srne pa jih ne marajo.

• Ograje in druge ovire za dostop na njivo.

• Odvračala, lovilne pasti, lovljenje na barvne plošče….,



bolezen

/škodljivec odvračajoče rastline ugodne kombinacije

bolhači pelin, poprova meta

čebulna muha korenje čebula med korenjem

miši, voluharji

cesarski tulipani, mleček,

medena detelja medena detelja pod drevesi..

muhe oreh, vratič, bazilika oreh ob gnojišču

mravlje sivka, motovilec, vratič vrtnice in sivke

kapusov belin

koper, žajbelj, rožmarin,

timijan, paradižnik, poprova

meta zelje in paradižnik

korenjeva muha čebula, žajbelj čebula med korenjem

koloradski hrošč hren, mrtva kopriva

jajčevci med krompirjem -

odrasli hrošči se najprej

naselijo nanje

krvave uši kapucinka, šetraj, sivka fižol - šetraj; vrtnice - sivke

ogorčice tagetes, ognjič

obrobe k vrtnicam, krompirju,

paradižniku

polži

gorjušica, čebula, česen,

kapucinke, žajbelj, izop, timijan



Koprena prepreči dostop



Kje je ograja?



Biodinamično kmetovanje (BD)

Bolezni in škodljivci se pojavijo na rastlinah ki niso v fiziološkem ravnovesju. 
Do neravnovesja v rastlinah lahko pride zaradi več dejavnikov. Tla so v 
ospredju. 

Skrb za rodovitna, uravnovešena tla, ki jih dosežemo s primerno obdelavo, 
kolobarjem, gnojenjem in kasnejšo oskrbo posevkov in z  BD-pripravki. 

Pri pojavu plevelov, predvsem trajnih, se moramo vprašati, kaj smo v 
preteklosti naredili narobe, da so pleveli na njivi pojavili. Npr. osat pojavil tam, 
kjer so bila tla obdelana ob neprimerni vlažnosti (ponavadi premokra) s 
pretežko mehanizacijo in je prišlo do poškodb podtalja v globini med 20 in 60 
cm. Več ga bo  tudi ob neprimernem kolobarju (preveč žit), saj pride do 
postopnega zbijanja tal. Zato delujemo preventivno in kurativno z 
vključevanjem dovolj rastlin, ki ugodno vplivajo na rodovitnost tal, in 
predvsem z vključevanjem posevkov za zeleno gnojenje po spravilu glavnih 
posevkov. 



Sadjarstvo, oljkarstvo, 
vinogradništvo

Pripravile:

Alenka Caf, KGZS – Zavod Ljubljana

Andreja Brence, KGZS – Zavod Novo mesto

Irena Vrhovnik, KGZS – Zavod Nova Gorica

Majda Brdnik, KGZS – Zavod Nova Gorica



Preventivni ukrepi, ki so skupni vsem sadnim 
vrstam in vinogradu 
PRED SAJENJEM NOVEGA NASADA/VINOGRADA
* izbira ustrezne lege glede na potrebe vinograda, sadne vrste
* spoznavanje tal: 

- globina rodovitne prsti do nepropustne plasti, do talne vode ali 
matične osnove

- kemične lastnosti: kislost/bazičnost (pH), založenost tal z makro in 
mikrohranili ter vsebnost organske snovi   

- fizikalne lastnosti: tekstura tal – vsebnost peska, melja, gline

=»   priprava načrta priprave tal na podlagi rezultatov



Preventivni ukrepi 
PRED SAJENJEM NOVEGA NASADA/VINOGRADA:

• Ustrezna priprava tal – lahko tudi 2 leti (odvisno od tal in zahtevnosti rastlin)
Planiranje, odvodnja, naprava teras, založno gnojenje, globoka obdelava, vnos 
organskih snovi, korekcija pH, setev predposevkov, plitva zadelava organske 
snovi v tla, čez 3-4 tedne priprava tal do drobnozrničaste strukture
• Izbira primernih podlag sadnih rastlin, trsov: predvsem na lažjih, zelo 

odcednih tleh izbiramo močnejše podlage, ki razvijejo globlji koreninski 
sistem. Vse podlage niso primerne za vsaka tla: npr. na bazičnih tleh z višjih 
pH je za češnjo primernejša rešeljika

• Izbira odpornejših sort (na bolezni, na pozebo…)
• Pravočasno naročanje sadik, trsov pri preverjenem drevesničarju/trsnici –

najboljše sadike dobimo pri naročeni pridelavi. Kontrola sadik/trsaov v 
drevesnici/trsnici



Z bujnimi predposevki, ki jih po mulčenju zadelamo v tla, vnesemo organsko maso, ki poveča 
sposobnost tal za zadrževanje vode – pozitiven vpliv na zmanjšanje posledic suše



Preventivni ukrepi 
PRED SAJENJEM NOVEGA NASADA/VINOGRADA:

• Natančno količenje nasada, še posebno, kjer bo protitočna 
mreža. Predvideti ekološko nišo, kjer bodo zasejane različne 
cvetnice

• Paziti pri transportu sadik/trsov, da se ne izsuši koreninski 
sistem

• Pred sajenjem korenine sadik/trsov namakati v vodi, da se cela 
sadika osveži

• Pregledamo in razvrstimo sadike/trse – enako močne sadimo 
skupaj. Pazimo, da pri tem ne pomešamo sort

• Sadimo enako globoko kot v drevesnici/trsnici
• Po sajenju je nasad priporočljivo zaliti, da se korenine dobro 

sprimejo z zemljo
• Opora mora biti postavljena pred sajenjem ali takoj po sajenju



Kakovostne sadike, posajene v ustrezno pripravljena tla so predpogoj za uspešno 
pridelavo in manj težav v nasadu



Preventivni ukrepi v OBSTOJEČEM NASADU/VINOGRADU 
in metode varstva rastlin z nizkim tveganjem:

* redno pregledovanje nasada, (poznavanje simptomov bolezni in 
škodljivcev)
* spremljanje prognostičnih obvestil
* redno in pravočasno izvajanje potrebnih tehnoloških ukrepov 
(spomladansko okopavanje, gnojenje, varstvo rastlin, obrezovanje, 
mulčenje, pletje…)
* borba proti voluharju – vse leto
* izrezovanje in odstranjevanje  obolelih delov rastlin
* redna košnja/mulčenje medvrstnega prostora (primerno glede na 
letni čas)
* odstranjevanje plevelov iz vrstnega prostora (okopavanje 
spomladi in jeseni, ‚pletje‘ preko poletja)
* zaščita nasada pred točo in škodljivci (protitočna mreža, ob 
straneh spuščena do tal)
* zaščita nasada pred divjadjo
* 



redno pregledovanje in oskrba nasada/vinograda, 
ekološki nasad ne sme biti zanemarjen nasad



ODLOČANJE O IZVAJANJU VARSTVA RASTLIN:
spremljanje prognostičnih obvestil, vremenskih podatkov, spremljanje 
prisotnosti škodljivcev s prehranskimi vabami in feromoni, izkušnje
PRAVOČASNO UKREPATI!



Varstvo – ukrepanje
• higiena v nasadih (odstranjevanje in uničevanje obolelih delov

rastline, plodov)
• Uporaba sredstev za krepitev rastlin pripravki na osnovi žvepla,

bakra, kislih glin, karbonatov, olj, maščobnih kislin (preveriti
mešanje, vremenske pogoje)

• Uporaba feromonov za spremljanje prisotnosti škodljivcev v nasadu
• uporaba vab za lov škodljivcev (npr.GF 120 za muhe)
• metode zbeganja (npr.ekodian za zavijače)
• naseljevanje koristne entomofavne in zavetišča za njih

• preveriti, da imajo sredstva dovoljenja za uporabo v Sloveniji
(kontrolna organizacija)



Ekološka pridelava grozdja s konvencionalnimi 
sortami je lažje izvedljiva  v manj bujnih 
vinogradih in na dvignjenih   legah, ki so dobro 
osvetljene in prevetrene



*redna košnja/mulčenje medvrstnega prostora (primerno 
glede na letni čas)
* odstranjevanje plevelov iz vrstnega prostora (okopavanje 
spomladi in jeseni, ‚pletje‘ preko poletja)



Borba proti voluharju, vse leto

Prazna mesta v nasadu so draga

Voluharja lovimo in preganjamo na različne 
načine, tudi z vabami



Redna kontrola rodovitnosti tal in 
dostopnosti hranil glede na zahteve rastlin



Odstranjevanje poškodovanih/obolelih delov 
drevesa in gnilih plodov iz nasada



Redno pregledovanje in obnova ograje, vse leto



Zaščita nasadov pred točo in škodljivci (protitočna mreža 
spuščena do tal





Skrbimo za zdrav les dreves v nasadu: v primeru poškodb, 
ran… je potrebno uporabiti bakrove pripravke (preverite 
registracijo)



PODRAHLJAVANJE KOLESNIC



Posebnosti pridelave koščičarjev:
* pokanje plodov pred obiranjem zaradi padavin
* občutljivost na okužbo s cvetno monilijo v času cvetenja
* težje obvladovanje škodljivcev (češpljeva grizlica, zavijači, 
češnjeva muha, vinska plodova mušica)
* 

rešitve:
* namakanje vsaj od cvetenja do zorenja plodov – manj pokanja
* prekrivanje nasadov s folijo – tkanino (v tem primeru je 
namakanje obvezno) in ob straneh namestiti mrežo, ki zadrži 
škodljivce
* prekrivanje nasadov s protiinsektno mrežo, ki tudi drobnim 
insektom preprečuje dostop do plodov. Na vrhu je gostejša zato 
tudi padavine v času zorenja ne delajo škode (keep in touch
sistem)



Protiinsektna mreža na nasadu češenj

Nasad češenj pod folijo



Posebnosti pridelave jagodičja:
* okužba plodov in celih rastlin z glivičnimi boleznimi od 
cvetenja do zorenja. Ni učinkovitih sredstev
* škodljivci, predvsem vinska plodova mušica
* problem so pleveli v medvrstnem prostoru

rešitve:
* pridelava jagodičja v visokih tunelih, ob straneh do tal 
zaščitimo s protiinsektno mrežo
* prekrivanje medvrstnega prostora z vrtnarskimi tkaninami
* jagodičje sadimo na različno visoke grebene (odvisno od tipa 
tal), enovrstni sistem pridelave jagod – grmi se hitreje osušijo, 
manjša možnost okužbe



Pridelava jagod v visokem tunelu. 
Listje iz medvrstnega prostora je 
potrebno odstraniti iz nasada, 
priporoča se pokrivanje 
medvrstnega prostora (zaradi 
plevelov)



Pridelava lupinarjev:
so primerni za ekološko pridelavo. 
Posebnosti:
- orehe sadimo na nepozebno lego na globoka, srednje težka tla. 
Izbiramo sorte, odpornešje na črno in rjavo pegavost ter orehovo 
muho
- lešnike sadimo na srednje lahka, zračna tla, ki dobro zadržujejo 
vlago. Izbiramo sorte, manj občutljive na lešnikarja
- kostanj potrebuje kisla tla z manj kot 3 % aktivnega apna. 
Potrebuje globoka, vlažna, rodovitna tla, bogata s humusom. 
Izbiramo sorte, ki so manj občutljive na kostanjevo šiškarico in 
kostanjevega raka
- mandelj sadimo na nepozebno lego (Sredozemlje) in na odcedna, 
zračna tla. Izbiramo sorte, ki cvetijo pozno, so manj občutljive na 
bolezni (monilija) in s trdo luščino(ptiči).





Pridelava oljk:
primerne za ekološko pridelavo. 
Posebnosti:
- sadimo jih na mikroklimatsko ugodne lege: J, JZ, JV 
(sredozemska klima), dvignjene nad dolino,  dobro 
prevetrene, vendar ne izpostavljene močnim severnim 
vetrovom (burja) na srednje težka do lahka tal, dobro 
odcedna in zračna. 
Izbiramo sorte odporne na pavje oko in manj občutljive na 
oljčno muho. 
Za uspešno varstvo proti oljčni muhi je zelo pomembno 
opazovanje in usklajeno ukrepanje več oljkarjev na večji 
zaokroženi površini.



Pridelava toplotno zahtevnejših sadnih 
vrst (sredozemska klima):
so zelo primerne za ekološko pridelavo. 

Posebnosti:
- kaki sadimo na nepozebno lego na globoka, srednje težka tla. 
Nima bolezni, le redko probleme s škodljivci.
- granatno jabolko sadimo na nepozebno lego na odcedna tla. 
Problemi pri varstvu so le redko prisotni. 
-žižole sadimo na odcedna, zračna tla. 
Nima bolezni, tudi ne gospodarsko pomembnih škodljivcev.
-fige sadimo na nepozebno lego na srednje lahka, zračna tla.
Tveganja v pridelavi so velika zaradi pokanja in zakisanja v primeru 
dežja in zaradi napada plodove vinske mušice.





Gojitvene oblike 

vinske trte – vpliv na kakovost in ekonomičnost 

pridelka

V različnih vinorodnih okoliših v Sloveniji poznamo različne vzgojne 
oblike, ki so lokalno značilne. Pri vseh je pomembno:
- Primerna rez

- Redčenje rozg

- Odstranjevanje listja

- Uravnoteženo gnojenje (manj dušika)

- Pravočasno mulčenje (glede na letni čas in potrebe trte po dušiku)

VSI UKREPI ZA ZMANJŠANJE BUJNOSTI, SENČENJA IN HITREJŠE SUŠENJE LISTJA



Kmetijska tehnika v ekološkem 
kmetovanju

Pripravil: Marjan Dolenšek, KGZS – Zavod LJ

b) mehanizacija za obdelavo tal v ekološkem kmetovanju s prilagoditvijo na varstvo voda in tal
ter podnebne spremembe (prikaz dobrih praks doma in v tujini).



Uvod – tehnika v ekološki –
konvencionalni pridelavi

• obdelava tal, setev, spravilo, transport in dodelava 
pridelkov so večinoma brez razlik,

• obdelava tal brez oranja (konzervirajoča, kompostna, 
direktna setev,…) podnebno sprejemljivejša (manjša 
poraba goriva), a praviloma zahteva večjo porabo 
herbicidov -> vprašljiva uporabnost pri ekološki 
pridelavi brez občutnega zmanjšanja pridelkov,

• razlike večinoma le pri uravnavanju plevelov,
• prof. dddr. Jože Maček: „Gesaprim -> motiko-prim“,
• uravnavanje plevelov večinoma mehansko, v 

omejenem obsegu termično; popolno ni mogoče,
• nujna prilagojenost posameznim rastlinam.



Obdelava tal

Orati ali ne orati?

• dolgoletna dilema brez 
enoznačnih odgovorov

• brez pluga boljše varovanje tal, 
manjša erozija, a večji pritisk 
plevelov

• oranje: manjša zapleveljenost, 
boljša zrahljanost in hitrejše 
ogrevanje tal, hitrejša 
mineralizacija

• dvoslojni plugi: plitvo oranje, 
globlje rahljanje z nogačami
pod brazdo

Plug ostaja v eko pridelavi



Gnojenje, varstvo rastlin

Gnoj in kompost - trosilniki

• Ekološka živinoreja: slama, 
gnoj -> organska gnojila

• kompostiranje in raztros 
komposta -> ustrezni 
trosilniki

Škropilnice, pršilniki 

• Redni pregledi



Osnova pridelave na njivah: česalo

Osnovni stroj eko pridelave

• uravnavanje plevelov v fazi 
kaljenja in vznika in že nekaj 
listov kulturnih rastlin

• kasnejše razbijanje skorje in 
rahljanje tal (žita, krompir)

• česanje travnikov (tudi 
dosejavanje travne ruše)



Okopavine: okopalniki
Okopalniki

• klasični: vzmetne, toge 
nogače z  različnimi lemeži 

• krtačasti, prstasti, zvezdasti

• aktivno gnani (redkeje)

• „motična“ korekcija 
(pogosto)

Vodenje okopalnikov - nujno

• ročno

• samodejno, kamere, GPS,..

• intenziven razvoj



Sadjar./vinograd. – vrstni prostor 

Medvrstni prostor - mulčenje

• mulčenje medvrstnega 
prostora (klasičen ukrep v 
konvencionalni in eko
pridelavi)

Vrstni prostor

• dodatni naprave na 
mulčerju (košnja, obdelava)

• namenski stroji za vrstni 
prostor

• oprtne kos.



Alternative?

Termični postopki

• velika poraba energije; 
fosina goriva (plin)

• praviloma negospodarno

Nanašanje pene

• v fazi raziskav, potencialno 
obetavno



Nekateri spletni video prikazi

• https://www.youtube.com/watch?v=TkvCCfkRMQo

• https://www.youtube.com/watch?v=DGPMMAsENHw

• https://www.youtube.com/watch?v=LZ5B-Opk9KA

• https://www.youtube.com/watch?v=gHo6KXnS3Ys

• https://www.youtube.com/watch?v=iqFfW9Bgwow

• https://www.youtube.com/watch?v=tKWISuvCWAE

• https://www.youtube.com/watch?v=6LtAKTV9Mt8

• https://www.youtube.com/watch?v=Z-VEGju7F8g



literatura

• http://www.kmetzav-mb.si/Tehnoloska_navodila_cesen_2013.pdf

• http://www.makingeden.com.au/apps/blog/show/43266242-crop-rotations

• https://communitygarden.org.au/wp-content/uploads/2012/08/rotation_aug12_2pages.pdf

• http://www.nsseme.com/blog/wp-content/uploads/2013/01/Vodic-za-organsku-proizvodnju-kukuruza.pdf

• http://5.189.140.16/~svetodavstvo/sites/default/files/Vodic%20zaorgasnku%20proizvodnju%20psenice.pdf

• http://5.189.140.16/~svetodavstvo/sites/default/files/Vodic%20za%20organsku%20proizvodnju%20soje.pdf

• http://www.agromedia.rs/agro-teme/zastita-bilja/prirodnim-preparatima-i-morkama-resite-se-krompirove-zlatice

• http://www.ekopoduzetnik.com/tekstovi/bioloski-preparati-i-pesticidi-iz-prirode-12782/

• https://ecommons.cornell.edu/bitstream/handle/1813/42897/2016-org-potatoes-NYSIPM.pdf?sequence=5

• https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/157-tehnoloskih-navodila-za-ekolosko-pridelavo-poljscin/file



Ekološko živinoreja 

• Pri vseh oblikah kmetovanja moramo biti 
pozorni na zagotavljanje  varnosti živil 
rastlinskega in živalskega izvora .

• Ekološko kmetovanje je nadgradnja 
konvencionalnega kmetovanja, ki mora 
upoštevati še dodatne zahteve.

- zdravstveno varstvo živali po sektorjih (posebej za govedorejo, konjerejo, rejo drobnice, 
prašičerejo in perutninarstvo) s prilagoditvijo na varstvo voda in tal ter podnebne spremembe



Vsebina predavanj 

• Zagotavljanje varnosti živil 

• Biovarnost in biovarnostni ukrepi

• Ekološka živinoreja 

• Reja drobnice- paraziti pri drobnici 

• Reja krav dojilj 



Zagotavljanje varnosti živil

• To zahtevo je potrebno upoštevati  v vseh fazah pridelave, predelave in 
distribucije hrane in krme. 

Vsak člen vpliva na varnost živil od

primarne pridelave pridelave živalske krme Krmljenja krme

Foto: Jan Pirnat 



Zahteve pri krmiZahteve pri krmi

• Samo varna, kakovostna, fiziološko primerna (vrstno, 
pasemsko, kategorijsko, starostno specifična) krma lahko 
omogoča normalno/optimalno fiziologijo živali in s tem 
njihovo zdravje ter posledično dobro kakovost 
proizvodov. 
v eko kmetovanju je prvi pogoj, da je krma pridelana po eko načelih brez 
uporabe fitofarmacevtskih sredstev in lahko topnih mineralnih gnojil. Drugo 
načelo pa je, da se živalim omogoča čimbolj podobno prehranjevanje kot v 
naravi = fiziološko primerna krma, saj so živali na tako krmo fiziološko 
prilagojene.

Foto: Tamara Korošec



Kakšna mora biti kvalitetna krma

• Mrva -aromatičen vonj, brez drugih 
primesi. 

• svetlo do temno zelena, primerno 
olistana, dobro vidno botanično sestavo 
rastlin…

• Travna silaža- prijeten rahlo kisli vonj (po 
mlečni kislini).

• svetlo zelene do rjavkasta barve (odvisno 
od % SS). 

• Koruzna silaža -prijetno kiselkast vonj, vonj po 
sadju ali po svežem kruhu, zlato rumene barve do 
olivno zelene- odvisno od hibrida

– če organoleptično (vonj) zaznamo 
prisotnost plesni - krmo zavržemo oz 
uporabimo postopke zmanjševanja 
vnosa okužene krme.



Varna krma

• Od 2006 se izvaja v EU tako imenovan higienski paket, ki predstavlja evropsko 
zakonodajo, ki opredeljuje postopek pridelave, predelave, prodaje in nadzor 
vseh živil in krme, z namenom zagotavljanja varne hrane in sledljivosti od 
njive do krožnika.

• Možne okužbe krme
• Patogene bakterije - povzročajo bolezni in zastrupitve  pri živalih

• Plesni in patogene bakterije na krmi 
• Toksini (strupeni produkti patogenih bakterij)

• Mikotoksini
• Strupene rastline
• Druga onesnaževala (nitriti, nitrati, težke kovine…) 

• Krmi se lahko spremeni 
• barva, vonj, okus, 
• kemijske in hranilne lastnosti
• povzroči zdravstvene motnje pri domačih živalih

http://www.hribi.net/slika.asp?rastlina=1912

http://www.botanicni-
vrt.si/component/rastline/colchicum-autumnale



Mikroorganizmi (MO) v krmi, ki povzročajo bolezni in zastrupitve

• MO- razmnožujejo samo v krmi, lahko proizvajajo tudi 
toksine – živali se kontaminirajo samo preko krme 
(Listerije, Klostridiji…)

Listerije -zelo odporne bakterije  -
več let vzdrži v posušeni silaži. 
Izločajo toksine v krmo, okužba 
živali s silažo, nevarnost za zdravje 
živali in potrošnikov) 

Onesnažena krma z zemlji-

klostridiji silaže smrdijo-

maslena (slabo obstojna silaža 

izgube hranil, živali zavračajo 

krmo…

http://www.gruenland-
online.de/html/futter/schema/feld1.html

http://cajeviza.net/bakterija-listerija-listeria-

monocitogenes-simptomi-test-infekcija-u-trudnoci/



Poljske PlesniPoljske Plesni

se pojavljajo predvsem na

zrnju med zorenjem.
(Fusarium, Claviceps purpurea ,

Cladosporium, Helmintosporium, …

V ekološkem kmetovanju mora biti skrb 
za preprečevanje okužbe s plesnimi zaradi 
neuporabe fungicidov še toliko večja! 

https://www.pioneer.com/home/site/us/agronomy/crop-

management/corn-insect-disease/fusarium-ear-rot/

Claviceps purpurea ,

http://www.alamy.com/stock-photo/ergot-
fungus-claviceps-purpurea.html

Fusarium



Skladiščne plesniSkladiščne plesni

Penicillium

• Večina se jih razvije na rastlinah v času rasti, na polju (vremenske 

razmere, kolobar, …) med nepravilnim skladiščenjem se poveča njihova 
rast. 

• zagotoviti suhe pogoje s primerno temperaturo, ki preprečuje 
razvoj skladiščnih plesni (na žitih, stročnicah…).

• pri skladiščenju voluminozne krme:

http://www.thompsonslimited.com/2015/09/
03/ear-rots-corn/

Povzročajo raznobarvne plesnive prevleke

https://www.pioneer.com/home/site/us
/agronomy/crop-management/corn-insect disease/aspergillus-ear-rot

Aspergillus



Mikotoksini
• so sekundarni presnovki plesni in gliv, ki naseljujejo 

posamezne surovine in krmo (Aspergillus, Penicilium, 

Fusarium …),

• so snovi z negativnim učinkom na organizem porabnika in so 
lahko nevarni za zdravje živali in ljudi (bolezen, smrt).

(ZEA, DON) DON, T2, AFB1

(AFB1, T2, DON, 

ZEA)

(DON, ENDOGENI, 

ERGOTNI 

ALKALOIDI)

(T2, DON,                      

ERGOTNI 

ALKALOIDI)

Jata Emona - PROBLEM MIKOTOKSINOV V ŽITIH

Predavanje Vesna Perše 



Zdravstveno varstvo živali Zdravstveno varstvo živali 

Vir:Praktische Pferdezucht



Poti širjenja bolezni

• Neposredni stiki med živalmi, 

• kapljične okužbe, 

• pri rokovanju z živalmi (transport, oprema, veterinarske 

storitve, prodaja in premiki). 

• Pomembna dejavnika, ki tudi vplivata na širjenje bolezni, sta okolje 
in vedenje živali. 

Pogoji, ki so pomembni za nastanek bolezni in njihovo širjenje, so: 

• prilagajanje in spremembe povzročiteljev, 

• dovzetnost živali za okužbo, 

• trgovanje z živalmi, 



BiovarnostBiovarnost

• Pomembna dejavnika, ki tudi vplivata na širjenje 
bolezni, sta okolje in vedenje živali.  

• Ukrepe in postopke - (kontrolo bolezni in uspešno eliminacijo 

bolezni) imenujemo- BIOVARNOST 
• zunanja biovarnost-preprečevanje vnosa povzročitelja v 

hlev 

• notranja biovarnost-preprečevanje širjenja povzročitelja znotraj 

hleva). 

• Naloge biovarnosti opredeljene v Zakonu o veterinarskih merilih skladnosti. 16. člen 



Biovarnostni ukrepiBiovarnostni ukrepi

Biovarnostni ukrepi so nujni za  kontrolo bolezni  in 
uspešno eliminacijo bolezni. 

• Nakup le zdravih živali

• Karantene (14-30 dni) 

• razkuževalne bariere- zaščitne obleke

• dobra higienska praksa

• Sanitacija (hlevi, izpusti)

• dezinfekcija (hlevi, izpusti)

• Management paše



Sanitacija :Sanitacija :

• Vsaka kmetija mora imeti program 
sanitacije

• Ustrezno prezračevanje. 

• Zadostna osvetlitev 

• Ustrezno odgnojevanje

• Ustrezno skladiščenje živinskih gnojil

• Čiščenje in razkuževanje 



je         
živinskih gnojil –

Sanitacija : Ustrezno odgnojevanje in skladiščenje         
živinskih gnojil –

BIOVARNOST in BLAŽENJE PODNEBNIH SPREMEMB 

• Načini reje ( veliki izpusti TGP pri skladiščenju gnojevke pod 

rešetkami in pri neustrezni načinih paše)

• Skladiščenje živinskih gnojil v ustreznih 
skladiščih,



• Ustrezen in čist nastilj – redno 
odstranjujemo. 

• Pravilno čiščenje je vedno prvi 
korak-(pometanje, brisanje prahu in 
pajčevin, ščetkanjem, škropljenje…

• Hlevska oprema iz materialov -
omogočajo dobro in temeljito 
čiščenje.

• Čiščenje vzame veliko več časa od 
razkuževanja, vendar brez dobrega 
čiščenja ni učinkovitega razkuževanja!

Kaj vključuje program sanitacije?  

Čiščenje

http://www.dlg.org/dlg-merkblatt_405.html

Vir: knjiga Perutninarstvo 



Čiščenje in razkuževanje

• Z razkuževanjem uničujemo povzročiteljev kužnih bolezni v 
prostorih, zraku, vodi, gnoju, na zemlji, opremi, predmetih..

• Če ni možno razkužiti celotnega hleva – razkužimo vsak prazen 

prostor, boks… 

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

• Razkuževanje umazanih predmetov – manj uspešno –
umazanija ščiti kužne klice.

• Umazanijo odstranimo s krtačenjem, strganjem, in pranjem 
(voda pod pritiskom in lahko z dodatkom razkužila 

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



Proizvodi in postopki za čiščenje in razkuževanje-Uporaba 
samo sredstev Navedenih v členu 23(4) UREDBE KOMISIJE (ES) št. 889/2008; PRILOGA VII

Najpogosteje uporabljeni proizvodi so (voda in para, apno, soda bikarbona, alkohol, citronska, 
mlečna, oksalna in ocetna kislina…) 

Obvezno postopke izvesti po navodilu proizvajalca:
• pravilna konc. sredstev za razkuževanje. 
• čas delovanja.  
• temperatura raztopine razkužila. 
• rok uporabe razkužil 
• pravilna uporaba sredstev- ne poškodujejo 
materialov (kovina, les, guma…)
• obvezno nošenje zaščitne opreme
• odstranitev odpadkov, embalaže v skladu z 
• navodili proizvajalca in v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki

Vir: knjiga Perutninarstvo 

Čiščenje, pranje in razkuževanje hlevov opravimo ne le ob kužni bolezni ampak tudi ob 
oddaji določenih živali, izpraznjenju hleva, paši v planini, ob zakolu določenih živali 
(boks).



Kaj vključuje program sanitacije? 

• Preprečevanje širjenja 
nalezljivih bolezni in 
parazitov

• Ločevanje bolnih  živali od 
zdravih. 

• Pravilno odstranjevanje 
okuženih in poginjenih živali.

• Uporaba zaščitnih sredstev 
proti zunanjim parazitom, ki 
so varna za živali in ljudi.

• Zaščita krme in vode pred 
zunanjimi vplivi in 
možnostmi okužbe 
(glodavci, fekalije…). 

Foto; R. Rupnik 



Preventivni ukrepi pri vzdrževanju dobrega 
zdravstvenega stanja pri živalih

• Ukrepi za preprečevanje prekomernega razvoja 
škodljivih glodavcev, insektov in mikroorganizmov.

• Možni načini obvladovanja in zatiranja populacij teh 
organizmov v ekološki pridelavi

Vir slike: 
http://www.24ur.com/novice/slovenija
/vec-misi-vec-moznosti-za-okuzbo-vec-
previdnosti.html

http://www.klubgaia.com/si/sos/dia
gnostik/balkon-terasa-
dvorisce/skodljivci/muhe?sostype=4
66&sosgroup=467&sossymptom=13
92

http://bayer-
veterina.hr/scripts/pa
ges/hr/farmske_zivoti
nje/svinje/bolesti/kokc
idioza_svinja/index.ph
p



Glodalci

• Hišna miš, črna in rjava podgana- Najštevilčnejši sesalci na 
planetu.

• Delajo veliko gospodarsko škodo v skladiščih in 
urbanem okolju.

• Poleg rastlinskih bolezni, povzročajo največjo škodo na 
kmetijskih pridelkih. 

• Prenašalci raznih bolezni- povzročitelje nalezljivih bolezni širijo z 
urinom, izločki, slino, preko ektoparazitov (bolhe, stenice, komarji, klopi… )

Prenašajo lahko: kugo, leptospiroze, mišjo mrzlico, 
salmonelozo, trakuljavost, trihinelozo…

Hišna miš
Črna podgana 

Siva ali rjava podgana 



Varstvo pred glodavci – preventivni, tehnični ukrepi

Omejitev pristopa glodavcev v objekt, otežitev bivanja v objektu;

• gradnja objektov na način in z materiali, ki glodalcem
otežujejo dostop v objekt

• Pravilno zgrajeni temelji
• Zaščitena kanalizacija
• Primerno obdelane vse odprtine dovodnih in odvodnih 

instalacij
• Zaščita vrat s kovinsko obrobo, kovinska vrata
• Zaščitne mreže na oknih (največ 6 mm odprtine)
• Vgradnja brezhibnih sifonov
• Vgradnja zaščitnih rešetk na odtokih in zračnikih



Varstvo pred glodavci – preventivni, higienski ukrepi

• Skladiščna higiena in higiena okolice

• Iz objekta pravočasno in redno odnašamo 
odpadke in deponiranje v zaprte kontejnerje.

• Skrb za popravilo lukenj, razpok, …

• Okolica objekta brez odvečne vegetacije in 
nesnage, odstranitev skrivališč (vzdrževana in 
kontrolirana)



Žuželke

• Muhe, ose, ščurki, pršice, mravlje, hrošči, 
skladiščne žuželke, …

• Žuželke lahko s telesi, okončinami, ali izločki 
okužijo in uničijo ogromne količine živil

• Prenašajo bolezni, mikroorganizme, ki 
kontaminirajo živila



Muhe

• Prenašalke mnogih nevarnih organizmov

• Življenjski ciklus muhe je odvisen od temperature in 
razpoložljive hrane (odvisno od nas kakšne možnosti jim damo)

• Aktivne od junija do septembra – lahko se razmnožujejo 
tudi pozimi(tople stavbe in hlevi)

• Povzročajo lahko veliko gospodarsko škodo –

• Od jajčeca do odrasle muhe – poleti – 7-14 dni- živi približno mesec dni

• V nekaj tednih iz ene samice 250.000 muh

• Zatiramo le odrasle – 20 % mušje populacije – 80% jajčeca, ličinke, 
bube

• Hiter razvoj in odpornosti na sredstva za zatiranje



Muhe – preventiva, zatiranje

• Odvzeti jim moramo hrano 
• Gospodinjski odpadki v zaprtih posodah.

• Gnoj naj bo na čim bolj suhih mestih in po možnosti pokrit.

• Odstranitev gnoja vsaj ob koncu zime, preden se izležejo ličinke muh.

• Zadržujejo na mestih, kjer ni prepiha, na svetlih mestih in kjer so tudi 
druge muhe

• Zato so npr. hlevski muholovci svetel z narisanimi muhami, lepljive 
plošče

• Na okna namestimo mreže, zanke v mreži manjše od 2 mm –
zavarovanje predvsem prostorov za proizvodnjo in predelavo živil, 
mlekarnice. 

• Zatiranje že zelo zgodaj – v aprilu 

S tem ko uničimo eno muho



Splošni ukrepi za preprečevanj oz.  zmanjševanje Splošni ukrepi za preprečevanj oz.  zmanjševanje 
okužb s paraziti na paši;

• Zmanjšanje obremenitev pašnih živali/ha.
• Pašno–košni sistem.

• Kombinirana paša  več vrst živalskih vrst (govedo, drobnica, konji, perutnina)

• Paša na čredinkah, kjer je bila predhodna raba  košnja (spomladi se pasejo pašniki, ki so bili 
jeseni pokošeni).

• Priporoča se počitek pašnikov, vsaj 6 mesecev, v tem času se površina samo kosi. 

Redno pregledovanje 
na parazite (spomladi in 
jeseni)

Link za navodila – jemanje vzorca za 
analizo 
https://www.program-
podezelja.si/sl/knjiznica/150-navodila-za-
koprolosko-analizo-v-ukrepu-dobrobit-zivali-
za-govedo/file



Urejeno napajanje na pašnikih

Z urejenimi napajališči na pašnikih

• zmanjšujemo možnosti okužb s paraziti 

• varujemo vode pred onesnaženjem z nitrati 
iz kmetijskih virov.

Direktno napajanje iz vodotokov ni dovoljeno

• Razlog - Zaščita vodnih virov pred onesnaževanjem ter 
upravljanje uporabe vode.

Obvezna naprav za samodejno 

napajanje živali. 



Ugotavljanje zunanjih parazitov 

Ugotavljamo jih na živih živalih, lahko jih vidimo s prostim 
očesom ali povečevalnim steklom.

• Uši, tekuti in zolji- z natančnim pregledom kože in dlake, 
krtačenjem na določenih mestih (za ušesi, na vratu, 

podpazduhami, mednožju…) lahko najdemo odrasle živali ali na dlako 

pripeta jajčeca.

• Srbce oz. garje - s pomočjo kožnega ostružka, ki ga 
odvzamemo na robu spremenjenega dela kože. 



Ekološka živinoreja 

• Upoštevati temeljna načela dobre kmetijske prakse. 

• visoke standarde dobrega počutja živali (prehrano, 
oskrbo in zagotavljanje ustreznih zoohigienskih pogojev). 

• specifične vedenjske potrebe živali(ustrezna 
namestitev...) 

• Zdravstveno varstvo predpisano v ekoloških rejah 



Zdravje in funkcija- produktivnost 

Počutje Obnašanje 

Dobrobit živali 
Landwirt info 10/2007)



Zdravje in funkcija- produktivnost 

Vse kužne, organske, presnovne, zajedavske, 
zastrupitve, bolezni parkljev in vimena, so bolezni, ki 
lahko pri domačih živalih predstavljajo: 
• pomemben zdravstven problem, 
• negativno vplivajo na dobro počutje živali, 

produktivnost (slabši prirast, potrebe po dodatnem 
zdravljenju, pogini).

• zmanjšujejo gospodarnost reje.

Najpomembnejša dolžnost vseh, ki so vključeni v rejo 
domačih živali je varovanja živali in ljudi pred boleznimi
in okužbami, ki se prenašajo med živalmi in ljudmi. 



Možnosti zatiranja škodljivih organizmov v ekološki 
pridelavi- perutnina

Možnosti zatiranja škodljivih organizmov v ekološki 
pridelavi- perutnina

Iz zdravstvenih razlogov je potrebno pred vsako novo serijo • Iz zdravstvenih razlogov je potrebno pred vsako novo serijo 
gojene perutnine (novim turnusom) izprazniti zgradbe v 
kateri so živali ter opremo očistiti in razkužiti. 

• Izpuste pustiti prazne –
obrast rastlinja (zdravstveni razlogi)
Država članica določi odboje ko morajo 
biti izpusti prazni
• aprilu in maju: tri tedne, 
• juniju in juliju: štiri tedne, 
• avgustu, septembru in oktobru: pet tednov

Izvajalci morajo hraniti dokazila o upoštevanju tega obdobja. 

Te zahteve se ne uporabljajo za manjše število perutnine, ki se 
ne zadržuje v izpustih in se ves dan giblje na prostem.



Zatiranje kokošje rdeče pršice - trkot
Kokoši zajedajo ponoči (sesajo kri), podnevi so 
skrite v razpokah. 

Ukrepi za zatiranje:
• Kokošim omogočimo prašno kopel- delci 

peska uničijo vse zunanje zajedavce 

• Uporaba diatomejske zemlje (DZ)
Deluje tako, da se veže na lipide v povrhnjici 
in jih izsuši ter posledično uniči. 

• Ne draži kože perutnine in predstavlja 
najbolj varno in naravno rešitev.

• Dodajajo prašnim kopelim”, ki jih kure redno 
uporabljajo,

• neposredno tretiramo kokoši (natremo kožo 
in perje, na delih kjer se zadržujejo pršice).

• Po končani „terapiji“ kurnico temeljito 
očistimo in prezračimo).



Zagotavljanje ugodnega zdravstvenega 
stanja pri kopitarjih 

So čredne živali, potrebujejo veliko 
gibanja in pašo čez celo sezono.

Uravnotežena prehrana- kvalitetna in 
neoporečna krma + dopolnjeni obroki- z 
energijo in beljakovinami+ MVD – glede na 
potrebe posameznih kategorij (doječe 
kobile, žrebeta, plemenjaki…)

https://www.google.si/search?q=minerali+za+konje&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj1pvTUxeXWAhWEYZ
oKHVtOCnIQ_AUICigB&biw=1680&bih=858#imgrc=0RMFDXttcBbeZM:&spf=1507620944699

https://www.google.si/search?q=hlevi+za+rejo+konj&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjB84LwxuXWAhVpEpoKHbENB7oQ_AUICi
gB&biw=1680&bih=858#imgrc=bumunuQ1Dz8qfM:&spf=1507621405442

https://www.google.si/search?q=laminitis+in+horses&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwja0aSOyOXWAhVlYJ
oKHenKAnAQ_AUICigB&biw=1680&bih=858#imgrc=L0oqN6AMAjimSM:&spf=1507621600621

Primerna oskrba in 
reja- ni bolezni –
tudi ne kopit 



Primerna oskrba prašičev  Primerna oskrba prašičev  

Pokrite potrebe po hranilih, 
zagotovitev dobrega počutja, izbira 
primerne pasme 

http://www.kgz-ptuj.si/datoteke/Ekopras2013.pdf

Uporaba voluminozne krme v prehrani prašičev v ekološki reji, 
kvalitetna suha krma in tudi kvalitetna slama.



Zdravstveno varstvo živali v ekološki živinoreji

Zdravstveno varstvo živali splošna praksa Zdravstveno varstvo živali v ekološki 
pridelavi

Zdravljenje v skladu z diagnozo veterinarja in 
predpisanimi in registriranimi veterinarskimi 
zdravili

Zdravljenje v skladu z diagnozo veterinarja in 
predpisanimi in registriranimi veterinarskimi 
zdravili- glede na možnosti prednostna 
uporaba fitoterapevtskih ali homeopatskih 
zdravil-pogoj učinkovito delovanje pri izbrani 
vrsti živali.

Večkratna uporaba alopatskih veterinarskih 
zdravil - upoštevanje karence po zadnji 
uporabi in pred prodajo živali 

V 12 mesecih zdravljenje več kot trikrat-
alopatska veterinarska zdravila (izjema 
cepljenja, zdravljenje proti zajedalcem, obvezni 

programi za zatiranje bolezni)-žival ponovno v 
preusmeritev

Upoštevanje predpisane karence po vsaki 
uporabi veterinarskih zdravil

Po uporabi veterinarskih zdravil predpisano
karenco podvojiti, 
- V primeru da ni predpisane karence-
upoštevati obdobje 48 ur.



Zdravstveno varstvo živali v ekološki živinoreji

Zdravstveno varstvo živali splošna praksa Zdravstveno varstvo živali v ekološki 
pridelavi

Uporaba veterinarskih zdravil za npr. zatiranje 
zajedalcev lahko v skladu s strokovnimi 
priporočili

Preventivna uporaba veterinarskih zdravil ni 
dovoljena (npr. zatiranje zajedavcev),
koprološka analiza ali na osnovi postavljene 
diagnoze s strani veterinarja.

Možna uporaba hormonov ali podobnih snovi 
za kontrolo razmnoževanja živali  (indukcija ali 
sinhronizacija estrusa)-uporaba veterinar

Prepovedana uporaba hormonov ali 
podobnih snovi za kontrolo razmnoževanja 
živali (indukcija ali sinhronizacija estrusa)

Možna uporaba kokcidiostatikov v krmi v 
skladu s tehnologijo reje in vrsto živali

Prepovedana uporaba kokcidiostatikov v 
celotnem procesu reje živali

Zatiranje varoe v čebelarstvu z registriranimi 
sredstvi v republiki Sloveniji

Zatiranje varoe v čebelarstvu – samo 
z registriranimi sredstvi v RS, 
ki vsebujejo le v ekološkem čebelarstvu-
dovoljene aktivne snovi.



Posegi na živalih v ekološki živinoreji

• Krajšanje, brušenje zob, krajšanje kljuna, odstranjevanje rogov,…-
se ne sme izvajati sistematično.

• Pristojni organ (MKGP) lahko določene posege dovoli zaradi 
varnosti, izboljšanja zdravja, počutja in higiene živali.

• Posege lahko izvede usposobljena oseba, ob primerni starosti 
živali z uporabo anestetikov ali analgetikov.

• Fizična kastracija dovoljena-ohranjanje kakovosti proizvodov, v 
skladu s prejšnjim stavkom.

• Striženje kril čebeljim maticam ni dovoljeno.

• Krajšanje, brušenje zob, krajšanje kljuna, odstranjevanje rogov,…-
se ne sme izvajati sistematično.

• Pristojni organ (MKGP) lahko določene posege dovoli zaradi 
varnosti, izboljšanja zdravja, počutja in higiene živali.

• Posege lahko izvede usposobljena oseba, ob primerni starosti 
živali z uporabo anestetikov ali analgetikov.

• Fizična kastracija dovoljena-ohranjanje kakovosti proizvodov, v 
skladu s prejšnjim stavkom.

• Striženje kril čebeljim maticam ni dovoljeno.



Dobro počutje živali Dobro počutje živali 

• se ocenjuje z vidika živali in z 
vidika okolja 

• površino na žival (dolžino/širino 
stojišč, ležalnih boksov, 

• lastnosti krmilnikov in napajalnikov,

• kakovost nastilja, 

• dostop do površin na prostem, po 
možnosti do pašnika. 

• To so temeljne zahteve, ki morajo 
biti že zagotovljene skladno z 
dobro prakso v živinoreji.



Dobrobit - počutje in obnašanje  

• Gibanje

• Žretje

• Počivanje

• Socialno obnašanje

• Komfortno obnašanje

• Pitje 

• Blatenje in uriniranje 

• Proizvodnja 



Reja drobnice 

Parazitoze so ena najpomembnejših „bolezni“ 
drobnice, ki tudi močno zmanjšajo 
produktivnost drobnice. 

Pri reji drobnice lahko močno zmanjšamo 
okužbe s paraziti, če izvajamo redne in pravilne:

preventivne in kurativne ukrepe.

Pri drobnici povzročajo večje zdravstvene težave  
PARAZITI.



Paraziti

Paraziti so organizmi, ki živijo v ali na drugem organizmu oz. 
gostitelju in iz njih črpajo hrano za svoj obstoj. 

Parazite delimo na:

• notranje zajedavce– endo parazite

• Želodčno- črevesni nematodi- najpogostejši paraziti pri 
drobnici, Kokcidije, sesači, trakulje in pljučne nematode

in

• zunanje zajedavce – ekto parazite 

• Insekti - imajo tri pare nog (npr. uši). 

• Pajkovci - imajo štiri pare nog (klopi, garje).



Parazitoze pri drobnici 

• Največji problem paraziti, ki so vezani 
na zunanje površine oz. pašnike. 

• Pri notranjih parazitih so to želodčno 
črevesni paraziti. 

• Večina pri živalih povzroča anemijo in 
vnetje prebavil s prebavnimi motnjami 
(driske…). 

• Najbolj prizadenejo odstavljene 
jagenjčke in kozličke, ko gredo na prvo 
pašo. 

• Odrasle živali so bolj odporne, razen v 
obporodnem obdobju in času laktacije.



Preventivni ukrepi 

• gospodarjenje na travinju, 
• redno pregledovanje živali,  
• upoštevanje biovarnosti (karantena…),
• higiena v hlevu, 
• živalim zagotovimo dobro počutje, kondicijo in 

odpornost… 
• Nekatere rastline in plodovi vsebujejo snovi, ki ščitijo 

pred paraziti= tanini (kondenzirajoči, hidrolizirajoči), 
druge bioaktivne snovi

• dokazano zmanjšano izločanje jajčec 
gastrointestinalnih parazitov ob zauživanju taninov



Alternativne metode zdravljenja 
parazitov

Alternativne metode zdravljenja 
parazitov

ščavje (Rumex
Cikorija

Turška detelja 

Rastline, ki vsebujejo 
kondenzirane tanine-
uničujejo zajedavce v 
prebavilih.

Sericea lespedeza

Hrastovo listje Paša radiča 



Gospodarjenje na travinju 

• pašno košni sitem, 

• obtežba

• menjavanje pašnikov

• menjava čredink 

• čistilne košnje 

• menjavanje različnih vrst živali na pašnikih

• menjavanje različnih starostnih skupin iste vrste 

• preprečevanje zablatenja



Sočasno- mešana paša več različnih živalskih vrst.

Živalske vrste se vrstijo na pašnikih ena za drugo.

Ekološko travinje - Mešane paše – govedo, ovce, koze, konji

dodajanje MVD.

Živalske vrste imajo  
različne potrebe po 
mineralih – ločeno 
dodajanje MVD.

Konji – koze 
Primerno- koze pasejo tiste 
rastline, ki jih konji puščajo. 

Govedo – konji 
Govedo popase rušo okrog konjskih 
iztrebkov (latrin).
Konji pasejo nižje- pašni ostanki  za govedom-
zadostujejo za pokrivanje njihovih potreb .

Govedo – ovce
Govedo zauživa višje trave, ki jih ovce 
zavračajo
Ovce zauživajo več zeli in nizke široko 
listnate rastline

Ovce - koze 

Koze rade obirajo (grmičevje, cvetovi, 
drevesa, robidnice – kontrolirajo plevele)
Pasemo najprej koze nato ovce. 

Konji – ovce 
Manj primerno- oboji pasejo 
zelo nizko.



Redno pregledovanje živali 
Klinični znaki –ocena petih kritičnih točk

Redno pregledovanje živali 
Klinični znaki –ocena petih kritičnih točk

• Ocenjevanje sluznic –FAMACHA 
sistem (krvosesni paraziti)

• Glava-medčeljustna oteklina 
(metljaji, krvosesni paraziti)

• Hrbet-ocena telesne kondicije

• Rep-
prisotnost 
driske, ocena 
iztrebkov 
(driske)

Nosni izcedek, dihala 
(nosni zolj, pljučne gliste)



Kurativni ukrepi

• redne koprološke analize, 

• pravilen čas zdravljenja in vedno na podlagi 
rezultatov koproloških analiz, 

• tehtanje živali pred zdravljenjem, 

• menjava zdravil, 

• ponovitev koproloških analiz po zdravljenju in

• po potrebi ali navodilu veterinarja ponovno 
zdravljenje…



Raziskava pri rejcih drobnice v SLO

Od začetka oktobra  2015 do konca aprila 2016 je potekla raziskava na 
Veterinarski  fakulteti v Ljubljani.
Podatke o rejah, načinu paše in načinu zatiranja parazitov so pridobili s 
pomočjo vprašalnikov (48 vprašanj) v spletni ali tiskani obliki, ki so jih
rejci prostovoljno izpolnili. 
Rejci, ki so izpolnili vprašalnik- možnost brezplačne parazitološke preiskave 
iztrebkov njihovih živali pred in po zdravljenju z antihelmintiki.

Cilj raziskave  :
Pridobiti podatke kašno je stanje v Sloveniji:
• glede na načine reje 
• glede prisotnosti notranjih zajedavcev oz. njihovih jajčec in 

razvojnih oblik
• o načinih njihovega zatiranja v tropih drobnice po Sloveniji.

Celotni rezultati raziskave na
http://www.drobnica.si/images/stories/razno/2017jan_izobrazevanje/zajedavci.pdf



Navodila za vzorčenje
• Rejci so dobili strokovna navodila za jemanje vzorcev.
• Za ugotavljanje prisotnosti parazitov v tropih so izvajali koprološke preiskave

• Prvo vzorčenje naj bo pred zdravljenjem proti parazitom
• Drugo vzorčenje naj bo 7-14 dni po zdravljenju proti parazitom
• Količina vzorca: približno 4 velike (jedilne) žlice bobkov brez nastilja. 
• Vzorce poberite iz različnih kupov iztrebkov odraslih živali. 
• Vzorec daste v plastično vrečko (na primer vrečke za zamrzovanje).
• Število vzorcev poberite glede na število vaših živali, kot je navedeno v tabeli.
• Če redite ločeno jagnjeta ali kozliče, poberete še dodatno po 2 ločena vzorca 

bobkov mladičev v količini 4 velikih jedilnih žlic



Koliko rejcev se je odzvalo in iz katerih regij v SLO

Na vprašalnike je odgovorilo 225 rejcev iz cele Slovenije.
49,8% redi ovce -v povprečju 132 (4-773) ovc
29,8 % redi koze –v povprečju 53 (3-248) koz
20,4 % redi oboje –v povprečju 31 (3-86) mešano drobnice



Gospodarjenje na pašnikih

Rezultati ankete
Naši rejci večinoma pasejo drobnico od aprila do 
novembra 



Načini preprečevanja vnosa bolezni v trope - Biovarnost

Rezultati ankete 



Krmljenje in higiena krme v hlevu   

• pomembna za preprečevanje parazitarnih invazij 
(kokcidioza, Strongyloidesspp.)

Rezultati ankete:
96 % rejcev polaga krmo v jasli, le 4 % na tla

Rezultati ankete 



Higiena v hlevu Higiena v hlevu 
Pogostnost odstranjevanja gnoja v hlevu poveča tveganje 
predvsem za pojav kokcidioze. Večina rejcev čisti hleve le 
1-2 letno- zelo verjetno posledica tega- 81,5% vzorcev 
iztrebkov ovc in 95,8% koz, pozitivnih na oociste kokcidij. 

Rezultati ankete 



Število vzorcev v raziskavi 

• Pred zdravljenjem poslalo

• 172 rejcev - 931 vzorcev

• 616 od ovc, 264 od koz, 51 ovce+koze

• Po zdravljenju v skladu z navodili 

• 67 rejcev - 607 vzorcev 

Rezultati analiz vzorcev 
• V rejah, kjer so živali celo leto v hlevu, je bilo značilno 

večje število oocist Eimeria spp (kokcidij). 

• V rejah, kjer živali pasejo pa jajčec Strongyloides spp
(želodčno črevesnih parazitov). 



Koprološke analize 

• Zelo pomemben preventivni ukrep pri zatiranju parazitov 
je  ponovna koprološka analiza po zdravljenju.

• Po zdravljenju v skladu z navodili  je ponovno poslalo 
vzorce na analizo še 67 rejcev (39 %) - 607 vzorcev 

• Rezultati analiz vzorcev - vsaj 90% zmanjšanje števila jajčec 
ugotovili pri 38 (56,7%) rejcih, pri ostalih je bil uspeh 
zdravljenja slabši.

• V vzorcih iz rej, kjer so zdravljenje izvajali veterinarji so 
ugotovili statistično značilno manjše število jajčec 
Strongylidana gram iztrebkov v primerjavi z rejami, kjer 
zdravijo rejci sami.



Nadzor nad želodčno črevesnimi paraziti 
• Uporabi zdravil proti parazitom (antiparazitiki) – pogosto 

najenostavnejši in najvarnejši način zatiranja parazitov. 
• Učinkovitost zdravljenja pa je odvisna od vrste parazitov in izbire 

ustreznega antiparazitika. 
• Nevarnost pojava odpornosti parazitov na zdravila posledica
• Prepogoste in/ali  neustrezne uporabe antiparazitikov.

Pogostnost zdravljena drobnice v letu  
Rezultati ankete 



Priporočila za zdravljenje zajedavcev 

• Breje živali pred porodi.

• Pozimi ko so živali v hlevu / pred izpustom na pašo.

• Zdravimo vse živali v skupini (zmanjšamo kontaminacijo 
pašnika).

• Zdravimo prizadete živali/skupine živali (klinični znaki).

Rezultati ankete
• 68 % rejcev se za zdravljenje odloči na osnovi preteklih izkušenj
• 30 % rejcev zdravi živali, če so shujšane ali slabo priraščajo
• 28% rejcev zdravi na osnovi izvida parazitološke preiskave
• 69% rejcev zdravi vse živali v tropu



Poglavitnejši skupni zaključki 
raziskovalcev

Poglavitnejši skupni zaključki 
raziskovalcev

1. Glede na to, da naši rejci ne zdravijo prav pogosto, to zmanjšuje 
tveganje za razvoj rezistence pri parazitih.

2. Možno je, da pogosto prihaja do prenizkega doziranja 
antihelmintikov,

3. še zlasti pri kozah, kar lahko vpliva na slabši uspeh zdravljenja 
in povečuje možnost za pojav rezistence. 

4. Večinoma rejci nimajo navade redno kontrolirati parazitološko 
situacijo v njihovih tropih in temu prilagajati program zdravljenja 
ampak zdravijo na osnovi preteklih izkušenj. 

5. Naši rejci se skoraj ne poslužujejo drugih metod zatiranja 
parazitov (14 % rejcev). 

6. Menimo, da bi bilo dobrodošlo boljše informiranje rejcev o
problematiki parazitov pri drobnici.



Reja krav dojilj  



2016

Parametri plodnosti 
DMT= PP (poporodni odmor) + DB (doba brejosti ) 
PP= SI (doba od telitve do 1. osemenitve ) + SP (doba od 1. do uspešne 

osemenitve)

DO (Z+A)429 dni
DO A- 407 dni 

Boljši rezultati tudi v pašni reji s 
haremskim pripustom pri mesnih 
pasmah 
CHA 393 dni  
LIM  408 dni 
CIK 401 dni Vir: KIS

PP
Z- kontrola 139 dni
A- kontrola 115 dni 
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DMT PRI DOJILJAH IN MOLZNICAH v RS  

Ob ustrezni skrbi rejcev in strokovni podpori služb je mogoče 
skrajšati DMT in tako zagotoviti boljši dohodek po kravi. 
CILJI: Boljša plodnost pri živalih, manj tihih pojatev, krajša doba 
med telitvama- pod 14 mesecev



Napake in težave pri reji krav dojilj 

Vezane na krmljenje 

• Neuravnoteženi obroki 
(beljakovine, energija, MVD)

• Prehitri prehodi pri krmljeni 
(spomladi na pašo)

• Slaba kakovost in higiena 
krme 

• Slaba oskrba z vodo 

• Preslabo krmljenje po telitvi 
in zgodnji laktaciji (ketoze) in 
predobro pred telitvijo  

Vezane na tehnologije reje 

• Slabi rejni pogoji (neprimerni 
hlevi, slaba klima, osvetlitev, 
prepih, nečistoča v hlevih…)

• Nepravilna izbira pasme glede 
na pogoje reje 

• Težki porodi

• Neprimerni odnos do živali 
(stes, grobo ravnaje, pomanjkljivo 
opazovanje živali )

• Bolezni vimena 

• Bolezni parkljev

• Paraziti



Vplivi na potrebe po hranilnih snoveh pri 
dojiljah?

• Obdobje prireje – poporodno obdobje, brejost in laktacija, priprave na telitev

• Telesna kondicija krav- glede na stadij lakt. 

• Telesna masa krav- višja teža -večje potrebe po hranilih 

• Starost- prvesnice in v 2. lakt. večje potrebe – rast 

• Mlečnost krav- višja mlečnost – višje potrebe 

• Klimatski dejavniki- vreme – nizke temp. 

• Fizična aktivnost- veliki pašniki, pregoni 



Poporodno obdobje in začetek laktacije

Najpomembnejše v enoletnem 
obdobju-

• prireja (sesanje telet) in 

• 30-40% večje potrebe po krmi 

• Reprodukcija (ponovni pripust 80-
85 dni po telitvi)

Obrok- dobra osnovna krma (paša, 
silaže, seno…) –

Po potrebi dokrmljevanje- močna 
krma   

Napake :

• Krave preveč shujšajo:

• slaba mlečnost 

• majhna odstavljena teleta ,

• slaba plodnost- daljši PP



Sredina laktacije

Še vedno velike potrebe po hranilih 

• za mlečnost (teleta še vedno 
pretežno  sesajo)

• za plodnost (v primeru, da še niso 
breje)

majhne potrebe po hranilih  

• za brejost (majhen plod)

• Popravljanja kondicije (+ali -)

Krmljenje 

• Srednje dobra paša 

• osnovna krma povprečne kakovosti



Konec laktacije 

Majhne potrebe 

• Mlečnost – tele ne sesa več

• Nizka brejost

• Popravljanje kondicije 

(+ali -)

Krmljenje 

• Krma z majhno hranilno vrednostjo 
(slabša paša-osnovna krma slabše 
kakovosti…)



Presušitev in priprava na telitev-(2 meseca pred telitvijo)

Večje potrebe
• Največji prirasti plodu
• Nalaganje maščob – zaloga 

glikogena  v jetrih- podpora 
mlečnosti

• Obdobje pomembno za 
plodnost v naslednji laktaciji 

Napake
Krave pogosteje v preslabi 
kondiciji
• majhna teleta (nizka TM) ,
• nevitalna teleta, 
• višji pogin telet
• manjša prireja
• Daljši PP in dalja DMT



Dojilje v slabi kondiciji

KDAJ? 
Začetek in sredina laktacije

Posledice 
Slaba mlečnost
Slab prirasti telet
Več obolenj
Slabša plodnost

Zakaj?
Slaba paša ali kvaliteta krme
Premalo krme
Rejnice -Prenizka mlečnost- za 
dve teleti 
Paraziti  
Napake v reji 
(najmanj težav in pri sezonskih telitvah)

Obvezno dokrmti - seno ali 
močno krmo  



Dojilje v predobri kondiciji –zamaščene živali  

Kdaj?
Na začetku presušitve

Zakaj?
Preveč intenzivno krmljenje
Predolg PP, predolgo obdobje  presušitev

Posledice
Težke telitve
Problemi v naslednji laktaciji:
• Presnovne bolezni
• Več zdravstvenih težav (metritisi, 

mastititisi, zaostale posteljice…)
• Slabša plodnost

Pomoč
Omejiti krmljenje, prilagoditi 

tehnologijo reje 



Ocenjevanje telesne kondicije (BCS)

• Ocenjevanje in točkovanje rejnega stanja

• S pomočjo ogledovanja in otipanja

• zaloge podkožnega loja v določenih anatomskih 
regijah

Pri dojiljah težko spremljamo realno zauživanje 
krme in (predvsem na paši) najpogosteje tudi ne  
moremo oceniti zauživanja in HV krme. 

NUJNO redno spremljanje kondicije !!! 



Telesna kondicija pri kravah 

Poznati moramo optimalno kondicijo živali v posameznih 
proizvodnih fazah: 

ob telitvi, v laktaciji, ob času pripusta in ob presušitvi
Primerna kondicija v vseh fazah zagotavlja dobro plodnost in 
mlečnost in priraste telet. 

Skala za ocenjevanje kondicije 

Od 1-9 točk (stara skala 1-5)

• 1-4 točk (živali v slabi kondiciji- neg. energijska bilanca)

• 5-6 (7) točk primerna kondicija za živali pred 
presušitvijo in ob telitvi teliti

• (7)8-9 točk – živali so v predobri kondiciji- zamaščene  



Točke za ocenjevanje kondicije 

Trnasti podaljški 
ledvenih  vretenc

Prečni podaljški 
ledvenih vretenc 

Predel ledvenih 
vretenc



Točke za ocenjevanje kondicije 

Sednični grči in predel 
med njima

Križna vez med 
kolčno grčo in 
križem 

Kolčna grča 

Koren repa 

Vez med korenom repa 
in sednično grčo



Točke za ocenjevanje kondicije 

Ocenjevanje zamaščenosti na 
predelu križne vezi  – med 
križnimi vretenci in kolčno 
grčo 

Zamaščenost na predelu vezi med 
korenom repa in sednično grčo.

Zamaščenost korena repa-



Priporočena kondicija pri dojiljah kombiniranih pasem in 
križank 

Priporočena kondicija pri dojiljah kombiniranih pasem in 
križank 

Prirejen po 
http://www.dlg.org/futtermittel_net.html



Ocena kondicije Ocena kondicije 

Krava 1- Ocena 3 Krava 2 - Ocena 5 

Krava 3 - Ocena 6 Krava 4- Ocena 8



Dojilje, ki imajo slabo kondicijo  v obdobju za pripust (60-80 dni po telitvi) se 
običajno takrat ne obrejijo. Uspešna obrejitev je šele takrat ko dosežejo primerno 
kondicijo (5 ali 6 točk)- podaljša se PP odmor na 120-140 dni in s tem DMT na 400-
420 dni.  
Predolga DMT- zmanjša uspeh ekonomike rej dojilj. V treh letih izguba 1 teleta. 



Izboljšanje rezultatov pri reji krav dojilj-Izboljšanje rezultatov pri reji krav dojilj-
ukrepi za zmanjševanje podnebnih sprememb  

Ukrepi za izboljšanje rezultatov reje krav dojilj za 
odpravljanje napak v reji 

• Uravnoteženi obroki (beljakovine, energija, MVD)
• kvalitetna krma prilagojena kategoriji živali, 
• Izboljšanje plodnosti (manjši izpusti na enoto prirejenega mesa)
• Zmanjšanje presnovnih, prebavnih in drugih bolezni
• Primeren odnos rejcev do živali 

posredno vplivajo na; 
• povečano učinkovitost reje domačih živali 
• zmanjševanje emisij TPG in 
• učinkovitejše kroženje dušika



Hvala za pozornost 


