OKOLJSKA PROBLEMATIKA
V KMETIJSTVU
Vzroki:

 prevelika usmerjenost in intenzifikacija kmetijstva
(Intenzifikacija živinoreje in poljedelstva);

 neustrezna raba gnojil (neustrezna raba gnoja in gnojevke,
neustrezna raba mineralnih gnojil (dušika in fosforja));

 neustrezna raba sredstev za varstvo rastlin (neupoštevanje
navodil proizvajalca o kolièini in zašèiti, neosvešèenost
kmetovalcev o vplivu teh sredstev na okolje)
 neustrezno urejanje kmetijskih zemljišc (neustrezno
namakanje in osuševanje)
Posledice:
 negativni uèinki na naravno in kulturno pokrajino (izguba
biotske pestrosti);
 onesnaženost zraka (zaradi pestidcidov);
 onesnaženost prsti;
 onesnaženost voda (podtalnice in površinskih voda;
 negativen vpliv na zdravje ljudi ( neustrezna kakovost pitne
Vode, neustrezna kakovost pridelkov)
Iz kmetijstva izhajajoèa najpogostejša onesnažila so:

 dušik,
 fosfor,
 kovine,
 patogeni organizmi,
 ostanki sredstev za varstvo rastlin,
 sediment,
 razliène soli,
 elementi v sledeh
 poveèana biološka potreba po kisiku

VPLIV NA KAKOVOST VODE

V splošnem vse onesnaženje, ki izhaja iz kmetijstva prištevamo k
netoèkovnim virom onesnaženja voda. Za tovrstno
onesnaženje je znaèilno, da je zelo odvisno od hidroloških razmer
in da ga je težko neposredno meriti in nadzorovati.
Voda odteka iz okoliških površin proti vodotoku v obliki
površinskega odtoka in podpovršinskega toka.
 V kolikor je v okolici vodotokov kmetijska raba zemljišè,
se v površinskem toku premešèajo onesnaževala, ki so
veèinoma vezana (adsorbirana) na talne delce. Na talne
delce se vežejo ostanki nekaterih sredstev za varstvo
rastlin pred boleznimi in škodljivci, fosfor in dušik v
obliki amonijskega iona.
 V podpovršinskem toku potujejo onesnaževala, ki so
raztopljena v vodi. Tu najdemo lahko ostanke nekaterih
sredstev za varstvo rastlin pred boleznimi in škodljivci,
ki so v vodi dobro topna ter dušik v obliki nitratnega
Iona, ki se na talne delce ne veže
Z enakimi onesnažili kot podpovršinski tok je lahko obremenjen
tudi gravitacijski tok, ki napaja podtalnico. Do gravitacijskega
toka pride v primeru, ko je kolièina vode, ki prispe v talni profil s
padavinami ali z namakanjem veèja, kot jo lahko tla zadržijo. Iz
veèine držav evropske skupnosti poroèajo, da sta najpogostejši
onesnažili podtalnice nitrat in herbicid atrazin.
Pesticidi v okolju
- prehod po prehranjevalni verigi -

1 pesticidna enota
absorbirana v
vodnih nevretenèarjih

20 pesticidnih enot
absorbiranih v ribah

50 pesticidnih enot
absorbiranih v
vretenèarjih (npr. ptièih)

VLOGA OBVODNIH RASTLINSKIH
PASOV
Vloga obvodne zarasti je veèplastna:
 Vizuelna zaznava: poveèa se vizualna kakovost in èar
vodnega koridorja.
 Biološka funkcija: obvodna zarast ima lahko vlogo habitata,
kjer najdejo svoj življenjski prostor razliène rastline in živali.
Lahko služi kot koridor za selitev živalskih vrst in poveèanje
biodiverzitete na manjših razdaljah.
 Abiotska funkcija: koreninski splet pomaga pri stabilizaciji
brežin. V povezavi z urejanjem okoliških površin pa obvodni
rastlinski pasovi zmanjšajo vnos rastlinskih hranil in ostalih
Onesnaževal v površinske vode.

RADENSKO POLJE
OKOLJU PRIJAZNO KMETOVANJE

VARSTVO NARAVE
in RAZVOJ
Pozitivna perspektiva:
 Spodbujanje ekstenzivnih
oblik kmetijstva
 Opušèanje intenzivnih
oblik kmetijstva
 Spodbujanje sonaravnih
oblik turizma in rekreacije
 Ustrezno vrednotenje
Naravnega bogastva

Negativna perspektiva:
 Opušèanje ekstenzivne rabe
-› zarašèanje -›siromašenje
habitatov
 Intenziviranje kmetijstva
 Zasipavanje geomorfoloških
oblik
 Onesnaževanje vodotokov

TRAJNOSTNA RABA ZA OHRANJANJE
TRAVNIKOV Z MODRO STOŽKO
Dopustna/priporoèjiva
raba:
stabilni hidrološki režim
brez sprememb,
košnja (max.) 1-2/leto èim
kasneje!

Veè let nepokošeno

Nedopustna raba:
gnojenje,
opušèanje košnje =
zarašèanje,
 prepogosta košnja,
 baliranje, spreminjanje
travnikov v njive,
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