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PRIDELAVA IN PREDELAVA ZELIŠČ 
V SLOVENIJI
Število kmetijskih gospodarstev, ki so pridelovali zelišča in površina posajena 
z zelišči  v letu 2019 (vir SiStat)

Število kmetij 363

Površina v ha 149,90

Pridelava na prostem v ha 146,60

Pridelava v zaščitenem prostoru v ha 3,30

Pridelek skupaj (t) 359,00

Pridelek na ha (t/ha) 3,00



PRIDELAVA IN PREDELAVA ZELIŠČ V 
SLOVENIJI

Pridelava začimb, dišavnic in 

zdravilnih rastlin v letu 2021 (vir SiStat)

Površina (ha)                190

Pridelek skupaj (t)         874

Pridelek na ha (t/ha)         4,6

Število kmetij z priglašeno DD in število

priglašenih DD predelava zelišč (vir RKG)

Število kmetij z DD         243 

Število priglašenih DD    319 



ZAKAJ PRIDELUJEMO ZELIŠČA

❑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



TEHNOLOGIJA PRIDELAVE ZELIŠČ
KOLOBAR

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
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

Naravno sušenje

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

Sušenje rastlin – sušilnice na topel zrak:

Po dr. Dei Baričevič 1996 naj bi sušili

❑ zdravilne rastline 40 - 42oC,

❑ baldrijanove korenine in cvetovi 35 - 40oC,

❑ rastline z glikozidi 50oC,

❑ rastline z alkaloidi in sluzmi 65oC,

❑ V praksi sušijo zelišča pri 35 -37oC



PRODAJA ZELIŠČ
❑pogodbena pridelava in prodaja farmacevtski in prehrambeni industriji

❑Direktna prodaja (dopolnilne dejavnosti na kmetiji)

- Predelava zelišč v čaje,  kozmetične izdelke in druge                                  
izdelke v obliki alkoholnih izvlečkov,  krem,  mazil in drugo

- Proizvodnja eteričnih olj, ki so namenjena za zunanjo uporabo

- Izdelava mila na tradicionalni način  

- Masaža z eteričnimi olji

- Delavnice, izobraževanja 



Hvala za pozornost!


