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Podnebne spremembe – kaj nam prinašajo? 
 
Podnebje se spreminja zato se mora družba spopasti z izzivom prilagajanja posledicam. Povprečna 
letna vegetacijska sezona se je od leta 1960 v Evropi podaljšala za 11 dni. Slovenija se je v zadnjih 50 
letih ogrela za več kot 1oC. Opazno je upadanje padavin v prvi polovici leta in naraščanje v drugi 
polovici. Rezultati projekcij prihodnjega podnebja v Sloveniji predvidevajo najizrazitejši dvig 
temperatur v poletnih mesecih. Pričakuje se povečana pogostost vremenskih ujm, pozeb, toče, 
močnih nalivov ali obilnih dolgotrajnih padavin, poplav, vetrov, toplotnih udarov…  
 

Pričakovati je vse pogostejši pojav daljših sušnih obdobij na eni strani in preobilnih padavin na drugi strani. 

 
Strokovnjaki napovedujejo, da nam podnebne spremembe prinašajo: 
 

 Ekstremne vremenske pojave. 

 Pozno spomladanske slane in suhe, vetrovne pomladi.  

 Suha in vroča poletja, pogostejše suše, neurja s točo, 
toplotne udare.  

 Mokre jeseni,»monsunsko deževje«, poplave. 

 Mile zime, zimsko sušo, golomrazice.  

 Povečano vodno in vetrno erozijo tal. 

 Vroče čase in vroči zrak, več CO2.  

 Povečane izgube dušika iz tal, povečane izgube ogljika iz tal. 

 Podaljšano dobo vegetacije, hitrejše dozorevanje in 
zgodnejšo žetev. 

 Več bolezni in škodljivcev, več novih plevelov. 

 Zmanjšano možnost povečanja pridelkov in povečano 
tveganje pridelave. 

 
Zaradi vse pogostejših ekstremnih vremenskih pojavov in posledic, ki jih le-ti prinašajo, postaja 
kmetijstvo vse bolj ranljivo. Potrebno se bo prilagoditi. 
 
Med najpomembnejše cilje kmetijske politike za prilagajanje na podnebne spremembe je uvrščena 
gradnja zadrževalnikov vode in namakalnih sistemov. Sicer z namakanjem lahko zmanjšamo posledice 
suše (če bo dovolj vode za namakanje), vse ostalo kar podnebne spremembe prinašajo pa bo potrebno 
reševati s trajnostno strategijo in preiti na sisteme ohranitvenega kmetovanja – conservation agriculture.  

 
Ohranitveno kmetovanje temelji na manj intenzivnem načinu obdelave tal, celoletni prekritosti tal z rastlinami ali z ostanki 
rastlin in na pridelavi vsaj treh glavnih kultur v kolobarju. Ti ukrepi povečujejo biološko pestrost v tleh, izboljšujejo 
strukturo, nosilnost in infiltracijsko sposobnost ter zadrževalno sposobnost tal za vodo, kar je v luči obširnih globalnih 
klimatskih sprememb vedno pomembnejše. Ohranitveno kmetijstvo je odziv na trajnostno upravljanje zemljišč, varstvo 
okolja in prilagajanje podnebnim spremembam ter njih ublažitev. 
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Podnebne spremembe – kaj nam prinašajo? 
 

1. Ekstremne vremenske pojave 
 Ukrepi: ohranitveno kmetovanje, izboljšanje strukture tal, pokritost tal, preprečevanje erozije in 
zbijanja tal. Preprečevanje izpustov toplogrednih plinov (dušikovih spojin) in ter povečevanje vezave CO2… 

 

2. Pozno spomladanske slane in suhe, vetrovne pomladi  
Ukrepi: ohranitvena obdelava, setev v mulč ali tračna setev, izbira lege in manj ranljivih mest pridelave, 
vzdrževanje in zasaditev mejic ter krajinskih elementov… 
 

3. Suha in vroča poletja, pogostejše suše, neurja s točo, toplotne udare 
Ukrepi: ohranitveno kmetovanje, okopavanje, zastiranje ali mulčenje tal zavarovaje za škodne primere, 
zadrževanje in zbiranje vode, namakanje, izbor robustnejših in odpornejših vrst in sort …  
  

4. Mokre jeseni,»monsunsko deževje«, poplave 
Ukrepi:  Ohranitvena obdelava, oprema kmetijske mehanizacije z gosenicami in pnevmatikami za 
preprečevanje gaženja, izbor sort, ki pravočasno zapustijo njivo za pravočasno setev ozimin …  
  

5. Mile zime, zimsko sušo, golomrazice 
 Ukrepi: Ohranitveno kmetovanje, dobra oskrba tal s fosforjem, kalijem in kalcijem, zagotavljanje 
pokritosti tal za varovanje ozimin pred zimsko sušo, valjanje posevkov če je ledena skorja ali golomrazica …  

 
6. Povečano vodno in vetrno erozijo tal 

Ukrepi: Ohranitvena obdelava in stalna pokritost tal za preprečevanje erozije, vzpostavitev zelenih – 
varovalnih – pufernih pasov in zasaditev mejic in protivetrnih pasov.  
 

7. Vroče čase in vroči zrak, več CO2 
Ukrepi: setev rastlin C3 tipa (strne žita, krompir, metuljnice, oljnice, zelenjadnic, …), katere pri višji koncentraciji CO2 

močneje povečajo svojo fotosintetsko aktivnost, setev zgodnejših in na vročinski stres odpornejših sort. 
  

8. Povečane izgube dušika iz tal, povečane izgube ogljika iz tal 
Ukrepi: Zadelava gnojil v tla, gnojenje  pri nižjih temperaturah, v oblačnem vremenu, inkorporacija 
živinskih gnojil, povečevanje vsebnosti humusa in ohranjanje zalog ogljika v tleh (kolobar, obdelava). 
  

9. Podaljšano dobo vegetacije, hitrejše dozorevanje in zgodnejšo žetev 
Ukrepi: Zgodnejša spomladanska setev, izbor sort s krajšo vegetacijsko dobo, setev naknadnih 
posevkov (2 žetvi na leto), setev podsevkov, nerezinih in ozimnih dosevkov, poznejša setev ozimin. 
 

10. Več bolezni in škodljivcev, več novih plevelov 
Ukrepi: Dosledno izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja škodljivih organizmov in 
metod integriranega varstva rastlin, redno spremljanje pojava škodljivih organizmov in njih zatiranje. 
 

11. Zmanjšano možnost povečanja pridelkov in povečano tveganje pridelave 
Ukrepi: Vključevanje več vrst poljščin v kolobar, rastišču in legi prilagojena pridelava in izbor vrst ter 
sort, zavarovanje posevkov, tlom in vremenu prilagojeno gnojenje in varstvo rastlin …  
 
V luči čedalje hitrejših in resnejših groženj klimatskih sprememb, ki se neposredno odražajo tudi v slovenskem 
kmetijstvu, predstavljata spremenjena obdelava tal ter protierozijska zaščita enega od ključnih ukrepov za 
zadrževanje vode v tleh in ohranjanje strukture tal, ki sta osnova za dolgoročno ohranjanje produktivnosti tal. 


