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ZAKAJ PRIDELOVATI 
ZDRAVILNE RASTLINE

Ohranitev samoniklih zelišč v naravnih ekosistemih

Omejena možnost nabiranja zelišč v naravi

Možno pridelovanje tudi na za kmetijstvo manj
primernih površinah

Večja količina kvalitetnega pridelka

Stalna (predvidljiva) kakovost in količina surovin

Sledljivost (od semena do pridelka)

Zaslužek na manjših površinah



PRIDELOVANJE ZELIŠČ
Pogoji za pridelovanje:

Lega

- sončna, zračna, zavarovana pred mrzlim vetrom

Tla

Vrsta tal je odvisna od deleža gline v teksturni sestavi:

- težka tla (nad 20 % gline),

- srednje težka tla (15 do 20 % gline),

- lahka tla (do 12 % gline),

(morajo vsebovati veliko humusa, nad 5 %)

Tla morajo biti odcedna, zračna, razpleveljena in humozna.



Vrsta tal

o Srednje težka tla

Lučnik, bolhač,  milnica, oman, 
rutica,baldrijan, suličasti trpotec

o Lahka tla

Koriander, majaron, timijan, sivka, 
žajbelj, koriander, benediktinka, 
slezenovec, luštrek



Tla

oHumozna tla: 

baldrijan, angelika, slezenovec, 
kumina, melisa, poprova meta

oApnenčasta tla: 

komarček, črni zobnik, ognjič, 
žajbelj, ožepek

◦ Rahlo kisla tla: 

glavinec, suličasti trpotec 



Kolobar ali vrstenje poljščin

Namen kolobarjenja je da:
Rastlina preveč enostransko ne izčrpava tal,

Se ne razmnožijo bolezni in škodljivci, ki napadajo določeno vrsto,

Se ohrani struktura tal,

Preprečimo utrujenost tal, zaradi kopičenja škodljivo delujočih

produktov presnove in razgradnje gojenih rastlin in mikroorganizmov v tleh
(toksini),

Se ne razširi plevel, ki je mnogo bolj vztrajen na njivah, kjer ne kolobarimo,

Osnovno načelo kolobarjenja zdravilnih rastlin je, da tistim pri
katerih izkoriščamo zeli ali liste sledijo rastline kjer izkoriščamo
semena, plodove ali korenine.

Dobre predhodnice zelišč so tudi okopavine in detelje ter
dosevki kot vir humusa in hranil.



TEHNOLOGIJA PRIDELAVE ZELIŠČ

Priprava tal:

jeseni podorjemo preperel hlevski gnoj,

zgodaj spomladi površino obdelamo do drobno grudičaste
strukture,

pred setvijo še enkrat pobranamo da razplevelimo površino

Razmnoževanje:

direktna setev

priprava sadik

delitev korenin

potaknjenci

medvrstna razdalja setve (sajenja) najmanj 20cm in ne več kot
50-70cm



TEHNOLOGIJA PRIDELAVE ZELIŠČ
Oskrbovanje:

Odstranjevanje plevela,

Obdelava tal med vrstami,

Namakanje,

Gnojenje:

 glede na potrebe rastlin in kolobar (analiza zemlje, gnojilni načrt),

Pri gnojenju je potrebno upoštevati potrebe po hranilih za posamezno vrsto rastlin v kolobarju.
Tako rastline, kjer hočemo pridelati čim več korenin potrebujejo zadostne količine kalija, za
plodove in semena zadosti fosforja, za rast zeli, listja in cvetenje potrebujejo rastline več dušika.

Večletne rastline in tiste, ki jih letno večkrat porežemo, je potrebno dognojevati z zadostnimi
količinami gnojil, da izravnamo odvzem hranil s pridelkom.

Varstvo zelišč:

V pridelavi zelišč ne uporabljamo sredstev za varstvo rastlin razen v nevarnosti, da izgubimo
celotni pridelek ali ob soglasju z naročnikom pridelave.

Proti škodljivcem in boleznim se borimo z odbiro najboljšega semena, ustreznim kolobarjem, ne
pregosto setvijo, vzgojo odpornih sort in z naravnimi sovražniki potencialnih škodljivcev.

Na ekološko usmerjenih kmetijah je potrebno upoštevati smernice za 
ekološko gnojenje in varstvo rastlin.



TEHNOLOGIJA PRIDELAVE ZELIŠČ

Spravilo 

Čas in način spravila sta odvisna od dela rastline, ki ga pridelujemo in vsebnosti učinkovine v
njem,

Spravilo poteka odvisno kateri del rastline uporabljamo ali ročno, s kosilnico, s prirejenimi
kombajni ali pa s izkopalniki za krompir,

Po žetvi je potrebno rastline čim prej pripraviti za predelavo, da preprečimo izgubo učinkovin
in kvarjenje,

Sušenje rastlin – sušilnice na topel zrak:

zdravilne rastline 40 - 42oC,

baldrijanove korenine in cvetovi 35 - 40oC,

 rastline z glikozidi 50oC,

 rastline z alkaloidi in sluzmi 65oC,

Naravno sušenje

na mrežastih okvirjih v zračnih, suhih in temnih prostorih, zavarovanih pred ptiči, žuželkami
in glodalci,



SHRANJEVANJE IN ODPOŠILJANJE

Po sušenju odstranimo poškodovane dele in nečistoče ter
pakiramo v čiste suhe papirnate ali juta vreče, kartonske sode in
zaboje,

Hranimo na suhem, temnem kraju z zadostno oddaljenostjo od
stene in tal ter zaščiteno pred škodljivci in živalmi,

Skrbeti moramo, da so prostori zračni, suhi in da so dnevna
nihanja temperature minimalna,

Vasko partijo pridelka opremimo z oznakami o požetem
materialu (ime zelišča, datum priprave, ...),

Pravilno shranjena droga obdrži svoje značilnosti vsaj eno leto,

Zdravilne droge odpošiljamo v vrečah, sodih, zabojih, stisnjenih
balah,

O pogojih pošiljanja se dogovorimo z odkupovalcem, ki da
navodilo kako želi imeti zdravilno drogo embalirano in določi
pogoje za transport,



TRŽENJE
Zahteve pri prodaji farmacevtski industriji
Zadostne količine ustrezne kakovosti,
Uporaba semenskega materiala poznanega

genetskega izvora/kultivarja, ki omogoča na isti
lokaciji kakovostno izenačen pridelek,
Specializacija za pridelavo posamezne rastlinske

vrste, kar omogoča uporabo mehanizacije in nižanje
lastne cene pridelka,
Zadostna količina pridelka in kontinuirana

tedenska dobava kakovostnega in izenačene
kakovosti pridelka,

Zato je potrebno, da se pridelovalci povežejo v
organizacije pridelovalcev ali zadruge, ki bi pridelek
odkupile ga dobavljale industriji glede na njene
potrebe



DOPOLNILNE DEJAVNOSTI

Opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava
primarnih kmetijskih pridelkov

 Predelava zelišč (kmetija mora imeti v uporabi en ha
primerljivih površin, od tega 0,02 ha zelišč in ni
potrebno zagotavljati 50 % količin lastnih pridelkov),

Izdelujejo se lahko čaji, kozmetični izdelki in drugi
izdelki v obliki alkoholnih izvlečkov, krem, mazil in
drugo. Surovine so pridelane ali nabrane na lokalnem
trgu,

 Proizvodnja eteričnih olj, ki so namenjena za zunanjo
uporabo,



Opravljanje dopolnilne dejavnosti povezane s 
tradicionalnimi znanji na kmetiji

 Predelava zelišč in dišavnic na tradicionalni način
Poleg zelišč in dišavnic se smejo uporabljati samo
rastlinska olja, maščobe, žganje, čebelji vosek in smola.
Lahko se uporabljajo surovine, pridelane ali nabrane na
lokalnem trgu,
 Izdelava mila na tradicionalni način
Uporabljajo se lahko olja, maščobe, dišavnice, eterična
olja, pepel, čebelji vosek in smola pridelani na
lokalnem trgu ter lug,



OZNAČEVANJE EKOLOŠKIH ŽIVIL

OZNAKA NA DEKLARACIJI 

- ekološko (eko) ali

- biološko (bio) ali

- biodinamično SI-EKO-00X
Poreklo surovin: slovensko ali kmetijstvo E


