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Varovanje zemlje po Uredbi o Navzkrižni skladnosti 
Uredba o navzkrižni skladnosti (Uradni list RS, št. 97/15 in 18/16, 84/16, 5/18, 81/18) 

PODROČJE A: Okolje, podnebne spremembe, dobro kmetijsko stanje zemljišč, GLAVNA ZADEVA: Prst in zaloga ogljika 
 
Uredba o navzkrižni skladnosti predpisuje standarde za Dobro Kmetijsko in Okoljsko Stanje zemljišč (DKOS). Za varovanje zemlje veljajo 
naslednji standardi: 

GLAVNA ZADEVA: Prst in zaloga ogljika, Standard DKOS 4: Minimalna talna odeja  

GLAVNA ZADEVA: Prst in zaloga ogljika, Standard DKOS 5: Minimalno upravljanje zemljišč (erozija) 
GLAVNA ZADEVA: Prst in zaloga ogljika, Standard DKOS 6: Vzdrževanje ravni vsebnosti organske snovi v tleh 

 
Tla so osnova vsake kmetijske pridelave. Tla so omejen in nenadomestljiv naravni vir trajnega 
pomena, zato je potrebno z njimi skrbno ravnati in jih ne uničevati. Najbolj osnovna načela varstva 
tal temeljijo na zagotavljanju stalne pokritosti, preprečevanju erozije, preprečevanju gaženja in 
ohranjanju zalog humusa. To so minimalni standardi za ohranjanje proizvodnega potenciala tal.  
 
Standard DKOS 4: MINIMALNA TALNA ODEJA 
 
23. Za zagotavljanje ustrezne zaloge ogljika v tleh in 
preprečevanje erozije je potrebno zagotoviti pokritost 
tal z rastlinami, strniščem ali zastirko v vegetacijskem 
obdobju, razen v času med oranjem in vznikom posevka.  
 
Če je možno, naj preko zime zemljišča ne ostanejo brez 
zelenega pokrova ali vsaj žetvenih ostankov.  

 
V zimskem obdobju naj bodo kmetijske površine 
pokrite z rastlinami, ali s strnišči, ali z zastirko ali 
puščena nepreorana. Zimsko oranje se izvede po 
potrebi in v skladu z dobro kmetijsko prakso. 
V vegetacijski dobi se zagotovi pokritost tal z 
rastlinami, s strniščem ali z zastirko.  
Intenzivna kmetijska pridelava lahko z neustrezno 
tehnologijo zelo poveča erozijsko ogroženost tal, 
podobno pa slabšajo razmere tudi podnebne 
spremembe (daljša sušna obdobja in močna deževja). 

 
 

Standard DKOS 5: MINIMALNO UPRAVLJANJE ZEMLJIŠČ (EROZIJA) 
 
24. Ohranjanje teras zaradi zaščite pred erozijo. Terase omejujejo in 
preprečujejo vodno erozijo in plazenje tal ter zadržujejo zaloge vode za 
sušna obdobja. 
25. Na kmetijskih površinah z rabo njiva, ki imajo srednji naklon 20 % 
ali več, je treba med 15. novembrom in 15. februarjem upoštevati vsaj 
enega od teh ukrepov: 

 ali oranje po plastnicah  

 ali ohraniti strnišče 

 ali poskrbeti za ozelenitev. 
Učinek delovanja erozije z vodo je predvsem posledica nagiba zemljišča, zato 
bi morala biti tista z naklonom večjim od 20% (12

o
 ) trajno zatravljena. Pri 

naklonini med 10 in 20% (6-12
o
) tla lahko obdelujemo, vendar je potrebno 

redno uporabljati agrotehnične ukrepe za zmanjševanje učinka delovanja vode na tla. Obdelava tal ter setev ali 
saditev kmetijskih rastlin in drugi agrotehnični ukrepi naj bodo opravljeni prečno na naklonino. Na nakloninah 
ima pred oranjem prednost priprava tal brez njihovega obračanja – ohranitvena obdelava in/ali direktna setev.  
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26. Na pretežnem delu kmetijskih površin ni očitnih sledi zaradi neprimerne uporabe mehanizacije. 
Globina kolesnic na pretežnem delu parcele ne sme presegati 20 cm. 
Zbijanje tal preprečimo, če primerno uporabljamo kmetijske stroje na 
primerno vlažnih tleh.  
Osnovno pravilo: Nobene vožnje po zelo mokrih tleh!  
Na mokrih tleh opremimo traktorje, prikolice in kombajne s širokimi  
pnevmatikami ali z nastavki na kolesih, ki zmanjšujejo pritisk na tla. 
Nikoli ne obdelujemo zmrznjenih tal. Na suhih tleh ne uporabljamo 
rotirajočih strojev.  
Za ohranjanje ustreznih lastnosti tal je potrebno pravilno vrstiti kulture na njivskih površinah, globino 
oranja prilagoditi posameznim rastlinam, občasno izvesti globoko rahljanje (na dve do tri leta) ter 
vzdrževati drenažo. 
 
Standard DKOS 6: VZDRŽEVANJE RAVNI VSEBNOSTI ORGANSKE SNOVI V TLEH 
 
27. V triletnem obdobju je upoštevan ustrezen kolobar. 
 

Na kmetijskem gospodarstvu moramo imeti ustrezen kolobar s 
primerno setveno sestavo na najmanj 50 % njivskih površin. 
Ustrezen je lahko že dveletni kolobar, priporočljiv pa je triletni. 
Kolobar naj ima ustrezen delež žit, okopavin in koševin. Trave, 
travno-deteljne mešanice in deteljnotravne mešanice na njivah so 
del kolobarja in so lahko na istem zemljišču dlje kot tri leta. Praha, 
podsevki in dosevki se štejejo kot sestavni del kolobarja.  

 
 
28. Žetveni ostanki na ornih strniščih se ne smejo kuriti. 
Kurjenje žetvenih ostankov zmanjšuje biološko aktivnost tal, 
zmanjšuje organsko snov v tleh in onesnažuje okolje.  
 
Vesten gospodar v skladu z dobro kmetijsko prakso žetvene 
ostanke primerno obdela in jih zaorje oziroma jih porabi za 
steljo živalim ter jih vrne tlom v obliki hlevskega gnoja.  
 
Žetveni ostanki obogatijo tla s humusom, spodbujajo aktivnost mikroorganizmov, izboljšajo strukturo 
tal, izboljšajo vodno-zračni režim v tleh. Gospodarjenje z organsko snovjo v tleh je pomembno za 
preprečevanje erozije in drugih negativnih vplivov na tla (slabšanje strukture, sposobnost za 
zadrževanje vode), še posebno na plitvih, lahkih in na hidromorfnih tleh.  
 

Za načrtovanje povečevanja in/ali vzdrževanja deleža organske snovi in humusa v tleh se predvsem upoštevajo 
kolobar, zaoravanje žetvenih ostankov, redno in uravnoteženo gnojenje z živinskimi gnojili ali vključevanje 
metuljnic v kolobar ter čim daljša pokritost tal z rastlinami ali zastirko. 
Dobre kmetijske in okoljske pogoje zagotavljamo tako, da vzdržujemo organsko snov na ustrezni ravni. 
Razgradnja organskih ostankov in biokemični procesi v tleh so najpomembnejši za stabilnost talnega 
ekosistema. Tvorbo stabilnih strukturnih agregatov in s tem bolj stabilnih tal omogočamo z  ohranitveno 
obdelavo tal v povezavi z organskim gnojenjem in z vzdrževalnim apnjenjem. 
  
Podrobnejši tehnološki postopki za izvajanje agrotehničnih ukrepov so objavljeni v tematskih tehnoloških navodilih.  
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