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1 UVOD
Med najpomembnejšimi koraki v razvoju sodobnega človeka je brez dvoma začetek
kmetovanja. Skozi tisočletja ga je človek neprestano izboljševal, saj je kmetijstvo temelj
vseh civilizacij. Izboljšanje pomeni pridelati več, hkrati pa vloţiti enako oziramo vloţiti
manj in pridelati enako. Še posebno velik napredek v pridelavi hrane se je zgodil v drugi
polovici 20. stoletja z iznajdbo postopkov za pridobivanje mineralnih gnojil in sintetičnih
kemičnih sredstev za varstvo rastlin. Pridelki so po vsem svetu narastli eksponentno,
sledila jim je tudi svetovna populacija. Navidezno poceni pridelava hrane ţal ni mogoča,
saj ima takšen način pridelave veliko škodljivih vplivov na okolje in ni trajnosten. Nekateri
so to opazili zgodaj, drugi pozneje, dejstvo je, da se javnost iz leta v leto bolj zaveda tega
naraščajočega problema. Nekateri kot eno izmed rešitev predlagajo bolj sonaravno
pridelavo hrane z uporabo manj ali nič sintetičnih sredstev.
1.1 IZHODIŠČE IN CILJ
Ekološko kmetijstvo postaja najbolj razširjena alternativna kmetijska praksa. V tuji in
domači literaturi se lahko srečamo z različnim izrazi za ekološko kmetijstvo, naprimer,
biološko, organsko ali ekološko, ki pa označujejo isti način kmetovanja, bio-dinamična
oblika kmetovanja pa se precej razlikuje in ni obravnavana v tem projektu. Ker je v
Sloveniji predpisana uporaba izraza ekološko, sem različna poimenovanja v diplomskem
seminarju vedno prevedel v ekološko kmetijstvo. Ker so zahteve oziroma prepričanja
ekoloških kmetov glede gnojenja v ekološkem kmetijstvu pogosto nerazumljive, saj so
nekateri prepričani, da je hranil v tleh neomejeno in jih je potrebno le na pravilen način
izkoriščati, sem povzel, kaj se lahko zgodi ob uresničevanju takšnih doktrin.
2 EKOLOŠKO KMETIJSTVO
Ekološko kmetijstvo je način trajnostnega kmetijstva, ki v pridelavi hrane temelji na
ravnovesju v sistemu tla-rastline-ţivali-človek in sklenjenem kroţenju hranil v njem.
Podlage ekološkega kmetijstva so: v rastlinski pridelavi: kolobar, skrb za rodovitnost tal
(ohranjanje oziroma povečevanje njihove rodovitnosti), prepovedana je uporaba lahko
topnih mineralnih gnojil in sintetičnih sredstev za varstvo rastlin, temelji na gnojenju z
organskimi gnojili, varstvo rastlin pa na preprečevanju pojava bolezni, škodljivcev in
plevela s kolobarjenjem, obdelavo tal, izbiro odpornejših sort, uporabi biotičnih (predatorji
…) in biotehniških sredstev (vabe, lepljive plošče, prekrivke …), z uporabo samo posebej
dovoljenih sredstev za varstvo rastlin (baker, ţveplo, piretrin, parafinska in mineralna olja,
krompirjev dekstrin, lecitin, Bacillus thuringiensis …). Pri reji ţivali: staleţ ţivine
prilagojen lastni pridelavi krme, obremenitev do 2 GVŢ/ha, izpust najmanj 180 dni v
celem letu, določeni so minimalni standardi glede hlevskih površin (osvetlitev, zrak,
velikost in kakovost leţišč …), prepovedana je ţivalim neprilagojena reja, prav tako
krmljenje krvne in kostne moke ter druge krme ţivalskega izvora, prepovedana je uporaba
hormonov, preventivna uporaba antibiotikov in zdravil proti stresu pred zakolom …
Prepovedana je uporaba gensko spremenjenih organizmov (Bavec in sod., 2001)
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Ekološko kmetijstvo se je na osnovi biološkega razumevanja medsebojnih povezav v
kmetijstvu razvilo v celosten koncept kmetijskega gospodarjenja, ki si v sozvočju z naravo
prizadeva za čim bolj sklenjen krogotok snovi in energije na kmetiji oziroma posestvu.
Ekološki kmet zato prednostno izbira takšne ukrepe, s katerimi bo dosegel kar najboljšo
pridelovalno zmoţnost kmetije kot celote. Ekološki kmet ohranja in izboljšuje naravno
zasnovano rodovitnost tal z uporabo gnojil s kmetije, pridelavo vmesnih posevkov, njivske
krme in metuljnic ter s širokim kolobarjem. Poleg tega prispeva k ohranjanju biotske
raznovrstnosti s tem, da ne uporablja kemično-sintetičnih sredstev za varstvo rastlin
(pesticidov), da gnoji v skladu s potrebami rastlin in da prideluje krmne rastline v široko
zastavljenem kolobarju. Tako krepi tudi procese samouravnavanja v ekosistemu. Ohranja
oziroma varuje pa tudi omejene ali neobnovljive naravne vire, kot so voda, zrak, tla in
energija. Temelji ekološke reje ţivali so preţeti s pozornostjo in spoštovanjem do ţivih
bitij. Ekološki kmet mora poznati značilne potrebe ţivalskih vrst in jih skuša upoštevati v
kar največji moţni meri. To naprimer pomeni, da ţivali ne redi na v celoti rešetkasti
podlagi brez nastilja, da pujski ne bivajo v utesnjenih in pretemnih prostorih, da kokoši
niso stisnjene v kletke, da imajo ţivali moţnost rednega izhoda na prosto... Ţivali dobivajo
le krmo, ki ustreza posamezni vrsti in ki brez sintetičnih snovi za pospeševanje prireje ter
brez antibiotikov. Prevoz ţivih ţivali je omejen le na nekaj ur. Da ekološka kmetija
zagotovi lastno osnovo krme in da preprečimo pretirano gnojenje (pregnojevanje)
kmetijskih površin, je reja ţivali povezana s kmetijskimi površinami na kmetiji: redimo
lahko največ 1,7 enot (GVŢ - glav velike ţivine) na hektar kmetijske površine, krma za
ţivali pa mora izvirati preteţno z lastne kmetije (ITR, 2005).

2.1 EKOLOŠKO PRIDELANA HRANA
Ozaveščenost potrošnikov o povezanosti hrane z zdravjem, skupaj s skrbjo za okolje, je
privedla do povečanega povpraševanja po ekološko pridelani hrani. V splošnem javnost
dojema ekološko pridelano hrano kot bolj zdravo in varnejšo od konvencionalno pridelane.
Kljub temu ostajajo polemike o tem, ali ima ekološko pridelana hrana boljše
organoleptične in prehranske lastnosti v primerjavi s konvencionalno pridelano hrano.
Zagovorniki ekoloških pridelkov trdijo, da vsebuje manj škodljivih kemikalij, da je boljša
za okolje in da je bolj hranljiva. Med konvencionalno in ekološko pridelavo obstajajo
temeljne razlike, vendar je količina informacij o tem, kako različni pridelovalni načini
vplivajo na prehransko vrednost, še posebno na z zdravjem povezanih antioksidantov, zelo
omejena (Mitchell in Chassy, 2006).
Sadje in zelenjava sta kritični točki te polemike, saj sta pomemben vir fenolnih
antioksidantov v prehrani. Epidemiološke študije dosledno kaţejo na inverzno korelacijo
med uţivanjem sadja in zelenjave s tveganjem rakovih obolenj, kardiovaskularnih bolezni,
diabetesa in s starostjo povezanih bolezni (Mitchell in Chassy, 2006).
V izvlečku študije »Kakovost izdelkov iz ekološkega kmetijstva« je zapisano, da je moţno
zaznati trend zvišane suhe snovi, ţeleza in magnezija v zelenjavi in tudi opazno višje
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koncentracije polifenolov, flavonolov in resveratrolov v sadju in zelenjavi. V piščančjem
mesu iz ekološke pridelave je bila zaznana niţja vsebnost skupnih maščob, medtem ko je
bila koncentracija večkrat nenasičenih maščobnih kislin višja. Ekološko pridelana hrana je
bila v večji meri tudi brez ostankov pesticidov (le 2-6% vzorcev je bilo onesnaţenih, v
primerjavi s 40% iz konvencionalne pridelave), imela je primerljive vsebnosti
mikotoksinov in pribliţno za polovico manj nitratov v zelenjavi. Izziv za ekološko
kmetijstvo je obdrţati tako dobre rezultate z razvijanjem strategije, ki ne bo temeljila le na
standardih proizvodnje in predelave pač pa tudi na kvaliteti končnih produktov (Lairon,
2009). V primerjalni študiji o vsebnosti elementov v sledovih v rţi med ekološko pridelano
in konvencionalno pridelano rţjo niso ugotovili razlik, razen za selen. Vsebnost selena je
bila bistveno niţja pri ekološko pridelani rţi, razlog za to pa je, da je selena v tleh na
Finskem premalo in ga dodajajo z mineralnimi gnojili, kar pa pri ekološkem kmetijstvu ni
dovoljeno. Vsebnost selena v ekološko pridelani rţi je bila podobna kot pred letom 1970,
preden so uvedli gnojenje s selenom (Eurola in sod., 2003).
2.2 URADNE DEFINICIJE EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA
IFOAM (International Federation of Organic Agricultural Movements) ima na spletni
strani zapisano, da je ekološko kmetijstvo »produkcijski sistem, ki vzdrţuje zdravje tal,
ekosistemov in ljudi. Zanaša se na ekološke procese, biodiverziteto in cikle prilagojene
lokalnim razmeram, namesto na uporabo dodatkov s škodljivimi učinki. Ekološko
kmetijstvo zdruţuje tradicijo, inovacije in znanost za dobro skupnega okolja in daje
prednost pravičnemu odnosu in dobri kvaliteti ţivljenja za vse deleţnike« (IFOAM, 2009).
Na spletni strani ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano odgovarjajo na
vprašanje, kaj je ekološko kmetijstvo, tako: »Ekološko kmetijstvo predstavlja obliko in
način kmetovanja, ki pridobiva vse večji pomen v slovenskem kmetijskem prostoru.
Slovenija ima pestre naravne danosti, z različnimi tipi pokrajin in bogato krajinsko
členitvijo, z velikim deleţem gorsko višinskih kmetij in drugih območij z omejenimi
moţnostmi za kmetijsko dejavnost. Prav zato so tu odlične moţnosti za nadaljnji in
pospešeni razvoj tega načina kmetovanja, ki pomembno prispeva k zagotavljanju javnih
dobrin, ohranjanju kulturne kmetijske krajine, ohranjanju oziroma izboljšanju biotske
raznovrstnosti, varstvu virov pitne vode in sploh varovanju celotnega okolja.
Ekološko kmetijstvo v največji moţni meri vpliva tudi na trajnostno gospodarjenje z
neobnovljivimi naravnimi viri ter na uveljavljanje načela dobrobiti ţivali oziroma
ţivalskim vrstam in pasmam prilagojeno rejo. V ekološkem kmetijstvu se celostno
dopolnjujeta rastlinska pridelava in reja ţivali in s tem sledenje naravnim metodam in
kroţenju snovi v naravi. V sistemu ekološkega kmetovanja je zagotovljen tudi nepretrgan
in transparenten nadzor nad pridelavo in predelavo teh pridelkov oziroma ţivil »od njive
do kroţnika« in s tem zajamčena večja varnost tistim potrošnikom, ki se za takšne pridelke
oziroma ţivila odločijo.
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Ekološko kmetovanje obenem zagotavlja pridelavo visoko kakovostne in varne hrane, z
bogato prehransko vrednostjo in visoko vsebnostjo vitaminov, mineralov in
antioksidantov. Ker je uporaba lahko topnih mineralnih gnojil, kemično sintetiziranih
fitofarmacevtskih sredstev (pesticidov), gensko spremenjenih organizmov in proizvodov
pridobljenih iz teh organizmov ter različnih regulatorjev rasti pri tem načinu kmetovanja
prepovedana, zato praktično ni pričakovati ostankov teh snovi v pridelkih ali ţivilih in
posledično - pri potrošnikih« (MKGP, 2010).
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije pa je izdala letak v katerem so zapisali tisto kar
piše na njihovi spletni strani: »Ekološko kmetovanje je način kmetovanja, ki upošteva
ravnovesje v sistemu tla-rastline-ţivali-človek in zagotavlja sklenjeno kroţenje hranil v
njem. Je oblika sonaravnega gospodarjenja s kulturno krajino in naravnimi viri«. Za cilje
ekološkega kmetijstva navajajo: »ohranjanje rodovitnosti tal, ţivalim ustrezna reja in
krmljenje, pridelava zdravih ţivil, zaščita naravnih ţivljenjskih virov(tla-voda-zrak), čim
manjša obremenitev okolja, aktivno varovanje okolja in biološke raznovrstnosti,
gospodarna uporaba energije in surovin, zagotovitev delovnih mest v kmetijstvu«. Kot
razlog, zakaj se odločiti za ekološko kmetovanje pa navajajo: »intenzivna konvencionalna
pridelava in prireja temeljita na ţelji po čim večjem pridelku in izhajata iz tehnologij, ki so
odvisne od uporabe pesticidov, mineralnih gnojil in močnih krmil. V primerih
neodgovorne uporabe lahko ogrozita tudi zdravje ljudi in obremenita okolje. Ekološko
kmetijstvo vzpostavlja pogoje za trajnostno pridelavo in prirejo« (KGZS, 2009).
2.3 ORGANIZACIJE EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA
V Sloveniji obstaja več zdruţenj za ekološke kmete in vsako od zdruţenj ima nekoliko
drugačno definicijo, kaj ekološko kmetijstvo je, čeprav so pogoji, da se neka kmetija
kvalificira za ekološko, zakonsko določeni. V svetu je teh organizacij še več, tako da
obstaja prava paleta različnih ekoloških doktrin, do najbolj skrajnega načina, ki pa je ţe
precej drugačen od ekološkega kmetijstva, bio-dinamičnega kmetijstva. Cilj organizacij
oziroma zdruţenj je usklajevanje pogojev pridelave, skupno trţenje in pa sodelovanje
ekoloških kmetov z namenom deljenja izkušenj. Med različnimi organizacijami pa prihaja
tudi do trenj, ravno na podlagi različnih videnj, kaj ekološko kmetijstvo je. IFOAM, ki je
svetovna krovna organizacija ekološkega kmetijstva ima tako v svojem opisu ekološkega
kmetijstva zapisano, da je v ekološkem kmetijstvu uporaba kakršnih koli mineralnih gnojil
prepovedana, med tem, ko je uporaba nekaterih v Sloveniji dovoljena, kljub temu da je
Slovenija članica IFOAM, preko Inštituta za trajnostni razvoj (IFOAM, 2009).

2.4 RAZLIKE MED EKOLOŠKIM IN KONVENCIONALNIM KMETIJSTVOM
Če lahko za konvencionalno kmetijstvo rečemo, da je dovoljeno početi prav vse, kar je v
skladu z dobro kmetijsko prakso in je mogoče uporabljati vsa registrirana kemična sredstva
za izboljšanje rasti rastlin in ţivali, je to ključna razlika z ekološkim kmetijstvom, kjer je
uporaba vseh sintetičnih kemičnih sredstev prepovedana. Dovoljene pa so nekatere
preproste kemijske spojine kot naprimer bakrovi pripravki za zatiranje glivičnih obolenj in
elementarno ţveplo. Na področju zatiranja insektov ţe obstajajo insekticidi naravnega
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izvora, zato je posebej problematično področje zatiranja plevelov, kjer herbicide največkrat
nadomesti mehansko odstranjevanje. Velik del uspešnosti pri zagotavljanju velikih količin
poceni hrane v konvencionalnem kmetijstvu gre pripisati tudi uporabi mineralnih gnojil, od
katerih posebno izstopa mineralni dušik. V ekološkem kmetijstvu sta drugi dve makro
hranili sicer dovoljeni, vendar v obliki surovih mletih kamnin, mineralni dušik in lahko
topna gnojila pa so povsem prepovedana. Ţlahtnjenje rastlin je tako kot mineralna gnojila
pomemben faktor v večanju proizvodnje v konvencionalnem kmetijstvu, kjer prihajajo v
ospredje vse bolj napredni načini ţlahtnjenja. Pri najnovejših načinih ţlahtnjenja vnašajo
gene iz ene ţivalske ali rastlinske vrste v drugo, v upanju, da se bo ţelena lastnost izrazila
in tudi izboljšala rastlino. Konvencionalno kmetijstvo ţe s pridom izkorišča napredek na
tem področju in tako še céni proizvodnjo, ekološki veji kmetijstva pa se zdijo ti načini
ţlahtnjenja nenaravni, zaradi česar je uporaba genetsko spremenjenih organizmov v
ekološkem kmetijstvu prepovedana. Konvencionalno kmetijstvo se mnogokrat opira na
»uvoţeno rodovitnost«, to je nakupovanje krme za čredo, kar ima lahko za posledico
kopičenje hranil, pri ekološkem kmetijstvu, kupovanje krme sicer ni prepovedano, je pa
strogo omejeno in sicer na ekološko pridelano krmo, ekoloških pridelovalcev krme pa ni
veliko. Obdelava tal v ekološkem kmetijstvu ni omejena in se lahko uporabljajo vse
metode in mehanizacija tako kot v konvencionalnem kmetijstvu, kljub temu pa obstajajo
smernice za »manj agresivne« načine obdelovanja tal, katerih pa ni nujno spoštovati
(MKGP, 2010).

Slika 1: Prikaz osnovnih razlik med ekološko in konvencionalno pridelavo (Løes, 2003)

3 BILANCA HRANIL V EKOLOŠKEM KMETIJSTVU
Pri izračunu bilance je zelo pomembno, na kateri ravni nas zanima bilanca. V praksi
poznamo vsaj tri ravni izračuna bilance hranil. Najoţje gledano lahko izračunamo bilanco
hranil za vsako kmetijsko površino posebej, ta način se dejansko ne razlikuje dosti od
gnojilnega načrta. Nekoliko širše gledano, lahko izračunamo bilanco na ravni pridelovalne
površine-hlev, kar zna biti problematično, saj se ne upošteva, da se na nekatere površine
dodaja več organskih gnojil kot na druge. Najširše gledano pa lahko bilanco izračunamo za
celotno kmetijo, takšni bilanci v tujini pravijo npr. »Hoftor Bilance« ali »Farm gate
balance« (Bilanca na vratih kmetije) (Gutser, 2006). Pri bilanci hranil v ekološkem
kmetijstvu oziroma kateremu koli kmetijstvu so vedno ključen element v kroţenju hranil
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tla oz. njivske površine. Zaradi tega je v tem diplomskem seminarju poudarek na
koncentraciji hranil v tleh in odvzemu hranil z rastlinami oziroma kako hranila izhajajo iz
tal. Hranila, ki so vezana v ţivini in drugih produktih niso tako pomembna, saj je dejstvo,
da so prišla iz tal in se v tla vračajo oziroma se tako ali drugače izgubijo oziroma
odprodajo.

Slika 2: Štiri moţne ravni bilanciranja hranil (Gutser, 2006)

V sliki 2 lahko vidimo 4 sheme. Shema 1 iz slike 2 prikazuje bilanciranje za celotno
kmetijo, kjer je opazovano tudi notranje kroţenje hranil. Shema 2 prikazuje bilanciranje
celotne kmetije pri čemer ne opazujemo notranjega kroţenja hranil. Shema 3 prikazuje
bilanciranje obdelovalni površin, pri čemer ne upoštevamo odvzema ali prispevka hranil z
ţivinskimi produkti. Shema 4 pa je bilanca, osredotočena zgolj na obdelovalne površine
(parcele) in jo lahko primerjamo z gnojilnim načrtom.
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3.1 HRANILA
Vse rastlinske vrste potrebujejo vsaj devetnajst elementov za svoje ţivljenje. Ti elementi se
imenujejo esencialni elementi, saj rastlina brez katerega koli izmed teh devetnajstih
elementov ne more normalno zaključiti svojega ţivljenjskega kroga do tvorbe kalivih
semen. Posameznega elementa se ne da nadomestiti z drugim saj so sestavni deli molekul,
ki so same po sebi nujne za obstoj rastline. Tri od teh elementov, ogljik, vodik in kisik
lahko rastline pridobijo iz zraka in s hidrolizo vode. Vir preostalih šestnajstih elementov pa
so tla. Teh šestnajst elementov se deli na dve skupini in sicer makroelementi, katerih
značilnost je, da v rastlini predstavljajo deleţ večji od 0,1% oziroma je njihova
koncentracija v suhi snovi višja od 30 µmolg-1. Med makroelemente prištevamo dušik,
kalij, kalcij, magnezij, fosfor, ţveplo in silicij. Značilnost druge skupine, mikroelementov,
pa je, da jih rastline potrebujejo v zelo majhnih koncentracijah in tako predstavljajo majhen
deleţ rastlinske mase, od zgolj 0,1 ppm do največ 100 ppm, izraţeno v koncentraciji v suhi
snovi 0,001 – 3.0 µmolg-1 (Vodnik, 2009).
3.1.1 Sprejem hranil
Da lahko rastline sprejemajo hranila, morajo imeti tla ustrezen pH, za večino elementov je
to med 5,5 in 7. Če je pH višji ali niţji lahko pride do imobilizacije določenega hranila ali
do povečanega privzema drugega, ki tako deluje antagonistično za drug element. Ravno
zaradi pojava antagonizma je za sprejem hranil pomembna tudi njihova koncentracija v
talni raztopini, ki za optimalno rast rastlin ne sme biti ne previsoka niti prenizka. Rastline
privzemajo hranila na dva načina, pasiven in aktiven. Pri pasivnem načinu gre za običajen
proces difuzije, kjer hranila raztopljena, v talni raztopini z difuzijo prehajajo v rastlino. Z
difuzijo dobro mobilna elementa sta kalij in dušik, medtem ko je fosfor slabo mobilen. Pri
aktivnem transportu pa snovi potujejo s področja z niţjo koncentracijo preko membrane na
področje z višjo koncentracijo, zaradi česar rastline za tak transport porabljajo energijo.
Aktivni transport je največkrat povezan s hidrolizo ATP ali izkorišča svetlobno energijo
(Vodnik, 2009).
3.2 VNOSI HRANIL NA EKOLOŠKIH KMETIJAH
Vnosi hranil na ekološke kmetije so strogo omejeni. Poleg omejitev, ki veljajo za uporabo
mineralnih gnojil, je na ekoloških kmetijah prepovedana tudi uporaba krme, organskih
dodatkov tlom in nakup ţivali iz drugih kmetij razen ekoloških. Omejitve uporabe blat
komunalnih čistilnih naprav veljajo tudi za ekološke (Priloga, 2001).
3.2.1 Dušik
Kljub temu, da ga je v ozračju v izobilju, je v kmetijstvu, še posebno v ekološkem,
mnogokrat limitirajoče hranilo. Dušik v tla prehaja predvsem z mikrobiološkim razkrojem
organskih ostankov. Z dušikom zelo bogati so organski ostanki metuljnic, saj imajo razvito
simbiozo z bakterijam Rhizobium sp., katere fiksirajo dušik. V tleh se nahajajo tudi
prostoţiveči mikrobi, fiksatorji dušika, ki v primerjavi s simbiotskimi mikroorganizmi, ki
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veţejo od 25 - 550 kg N/ha/leto, niso tako pomembni, saj veţejo le do 5 kg N/ha/leto
(Lindemann, 2003). Fiksatorji dušika dejansko predstavljajo edini vir dušika v ekološkem
kmetijstvu, saj organskih ostankov, bodisi rastlinskega ali ţivalskega izvora ne moremo
prištevati k virom dušika, saj gre zgolj za vračanje z rastlinam odvzetega dušika.
3.2.2 Fosfor
Tako kot v konvencionalnem kmetijstvu so edini vir fosforja mineralne oblike tega hranila
in dokupljena krma ali ţivali in organska gnojila. V ekološkem kmetijstvu je dovoljena
uporaba mehkih surovih fosfatov, v katerih koncentracija Cd ne sme presegati 90 mg/kg
P2O5 in aluminijev kalcijev fosfat, kateri prav tako ne sme vsebovati Cd v koncentraciji
nad 90 mg/kg P2O5, uporaba slednjega pa je omejena na bazična tla (pH > 7,5). Izjemoma
je dovoljena tudi Thomasova ţlindra, vendar mora uporabo odobriti kontrolna organizacija
(Priloga, 2001).
3.2.3 Kalij
Podobno kot pri fosforju, so moţni viri kalija dokupljena krma, ţivali, organska gnojila in
mineralna gnojila. Med mineralnimi gnojili je na voljo surova kalijeva sol (npr. kainit,
silvinit), uporabo katere mora odobriti kontrolna organizacija in kalijev sulfat, ki vsebuje
magnezijevo sol, pod pogojem, da je pridobljen iz kalijeve soli in tako kot za surovo
kalijevo sol, mora uporabo kalijevega sulfata odobriti kontrolna organizacija (Priloga,
2001).
3.3 IZTOK HRANIL Z EKOLOŠKIH KMETIJ
Pod iztok hranil prištevamo vse izgube in odprodajo hranil, ki so trajne in niso le začasna
imobilizacija ali vezava hranila v takšno ali drugačno organsko obliko. Hranila so različno
mobilna in se nahajajo v organski snovi v različnih koncentracijah, zaradi tega so različno
občutljiva za izpiranje in druge načine zmanjšanja koncentracije v tleh. Pot zmanjšanja
koncentracije hranil v tleh je enaka kot v konvencionalnem kmetijstvu, to je z nevestnim
ravnanjem z organskimi odpadki, nepravilnim skladiščenjem hlevskega gnoja, gnojnice ali
gnojevke ali celo izpuščanjem slednjih v bliţnji vodotok ali kanalizacijsko omreţje.
3.3.1 Dušik
Glavne poti izgube dušika so izpiranje dušika v nitratni obliki, izhlapevanje amoniaka,
denitrifikacija ter prodaja pridelkov, v katerih je dušik vezan. Katera izmed poti je
pomembnejša, je nemogoče določiti, saj je pot, po kateri bo dušik izšel, v veliki meri
odvisna od vremenskih razmer. Mogoče najpomembnejša pot izgube dušika pa je odvzem
z organsko maso.
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3.3.2 Fosfor
Fosfor je v talni raztopini slabo mobilen element, zato je edini odvzem z ekološke kmetije
z erozijo ali z organsko maso prodanega pridelka. Količina odvzetega fosforja z ekološke
kmetije je v veliki meri odvisna od tega, s čim se kmetija ukvarja.
3.3.3 Kalij
Kalij je v tleh dobro mobilen, zato je predvsem v lahkih, peščenih tleh podvrţen izpiranju
v globlje plasti tal, kar lahko v določenih primerih smatramo za izgubo, saj je malo
kmetijskih rastlin sposobnih črpanja hranil iz globljih plasti tal. Podobno kot fosfor pa je
odvzem kalija z ekološke kmetije predvsem odvisen od tega, katere izdelke kmetija trţi.
3.4 HUMUS IN HUMUSNA BILANCA
Organski ostanki, ki v tleh razpadejo v vidno nerazpoznavne strukture imenujemo s
skupnim izrazom humus. V povprečju humus vsebuje 58% organskega ogljika (Corg), ki
ga analitsko običajno določimo s postopkom “mokre” oksidacije (npr. metoda WalkleyBlack) ali s seţigom ter določitvijo na C-analizatorju. Pri zadnjem postopku moramo
posebej določiti vsebnost prostih karbonatov v tleh, ter vsebnost karbonatnega C odšteti od
skupnega C. V povprečju organska snov tal vsebuje 58% C, zato je v splošni uporabi
računski faktor za pretvorbo ugotovljenega Corg v organsko snov tal: Corg x 1,724 = talna
organska snov ali humus. Humus ima veliko število pozitivnih vplivov, veča poroznost tal,
predvsem je več biopor, ki so pomembne za izmenjavo zraka in vode, kar povečuje
sposobnost zadrţevanja rastlinam dostopne vode. Izboljša obstojnost talnih agregatov in s
tem zmanjšuje zaskorjenost tal, kar ima vpliv na boljšo infiltracijo vode in tako zmanjšano
erozijo. Tla so bolj rahla, zaradi česar je obdelava laţja in korenine bolje rastejo. Povečuje
sorpcijsko kapaciteto in pufrno sposobnost tal, kar pomeni, da lahko tla veţejo več hranil,
istočasno pa so bolj odporna pred zakisovanjem in zaslanjevanjem. Tla bogata s humusom
so tudi bolj ugodna za ţivljenje mikro in makro organizmov, kar vpliva na boljšo
razgradnjo organskih ostankov in tako na sproščanje rastlinskih hranil.
Organska snov tal ali humus je ključna za rodovitnost tal, vendar morajo biti vnosi
organske snovi v tla dolgoročno izravnani z razgradnjo humusa. Prekomerno povečanje
vsebnosti humusa lahko povzroči izgube hranil – predvsem dušika. Humus je pomembno
skladišče dušika v tleh – običajno je več kot 90 % N vezanega v talni organski snovi. Če
torej povečujemo vsebnost humusa prekomerno, se s tem povečuje tudi zaloga N v tleh in
tudi njegova mineralizacija. Če mineralizacija poteče v topli jeseni, npr. od septembra do
oktobra, in če v tem času na njivah ni intenzivno rastočega posevka, ki bi bil sposoben
ponovno vezati iz humusa sproščenega N, potem se lahko nakopičeni nitrat v pozni,
deţevni jeseni ter čez zimo izpere iz tal. Če se poveča vsebnost humusa čez določen
optimalni nivo, niso pridelki zaradi tega nič večji, poveča pa se nevarnost onesnaţevanja
okolja: podtalnice z nitrati in ozračja s smejalnim plinom (N2O), ki nastaja v anoksičnih
razmerah pri mikrobni redukciji nitrata. Smejalni plin v stratosferi uničuje ozon. Zato se je
v zadnjem času v Evropi oblikovala doktrina, da naj bo v njivskih tleh humusa ravno prava
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količina, tako kot velja pri hranilih (npr. pri P in K). Poenostavljeno pravilo je, da naj bo
humusa na njivah vsaj 10% od odstotnega deleţa gline v tleh (Odet in sod, 1982, cit. po
Mihelič in sod., 2009). Na podlagi tega spoznanja tudi razvrstimo njivska tla glede
vsebnosti humusa na tla siromašna s humusom kjer je vsebnost humusa manj kot 1%,
zmerno humozna tla z vsebnostjo humusa 1%, humozna tla z 2 – 4% humusa, močno
humozna tla z 4 – 8% humusa in zelo močno humozna tla z 8 – 15% humusa (Blume,
1992, cit. po Mihelič in sod., 2010).

3.5 PROJEKCIJE IZGUB HRANIL
Med ekološkimi kmeti in laično javnostjo, ki se ukvarja z ekološkim kmetijstvom, še
vedno ni konsenza o tem, ali je gnojenje z mineralnimi gnojili ekološko ali ne. Ne glede na
njihove izjave in zahteve pa je popolnoma jasno, da samo odvzem hranil z ekološke
kmetije pomeni siromašenje kmetije, naj bo odvzem še tako majhen. Če se osredotočimo
na ekološke kmetije, kjer zavračajo gnojenje s kakršnimi koli mineralnimi gnojili, lahko s
pomočjo različnih orodij izračunamo, koliko vsakega makro hranila na leto izgubijo z
odprodajo svojih pridelkov. Količina hranil močno niha med različnimi rastlinami in
ţivalmi.
Preglednica 1: Količina vezanih hranil v 1000 kg najpogostejših kmetijskih proizvodov (Brings, 2007)
N (kg)

P2O5 (kg)

K2O (kg)

Mleko

Količina
(kg)
1000

5

2

2

Ţivo govedo

1000

25

14

2

Ţive svinje

1000

26

12

2

Pšenica

1000

22

8

6

Mrva

1000

25

7

25

Proizvod

*pri izračunu za mleko je upoštevana vsebnost beljakovin 3,4%, pri izračunu za pšenico pa je upoštevana
vsebnost beljakovin 14,5%

Kot je razvidno iz tabele, se v različnih kmetijskih produktih nahajajo različne količine
hranil na enoto. V ţivalskih proizvodih se nahaja bistveno več fosforja kot v rastlinskih, v
katerih se nahaja več kalija. Količina hranil na 1000 kg proizvoda je navidezno majhna, ob
preračunavanju, koliko proizvoda mora neka ekološka kmetija prodati, da lahko ţivi, pa se
srečamo z ne majhnimi številkami. Posebno je še potrebno poudariti proizvod, katerega je
mogoče pridelati v velikih količinah in z relativno preprosto tehnologijo in veţe ogromne
količine hranil. To je mrva, katere prodaja pa ekonomsko ni upravičena, saj je količina
hranil vezanih v eni toni vredna € 70,00 običajna cena le-te pa se giblje okoli € 100,00120,00. Stroški pridelave in spravila ene tone mrve pa so večji od razlike v prodajni ceni
mrve in ceni hranil (Vidrih, 2008). Dejstvo je, da se ob prodaji kmetijskih pridelkov
premalo pozornosti posveča količini hranil, ki so vezana v njih.
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4 DOSEDANJE IZKUŠNJE
Izkušenj in ocen vplivov ekološkega kmetovanja na bilanco hranil kmetije je zelo malo.
Razlogov za to je več, ekološko kmetijstvo je doţivelo pravi razmah šele po letu 1990, v
Sloveniji še kasneje. Vsebnost lahko dostopnih hranil se v tleh zelo počasi spreminja in je
tudi zelo odvisna od časa vzorčenja. Za dober vpogled v bilanco hranil na dolgi rok, je
potrebno vsaj 20-letno obdobje z vzorčenjem na 4 do 6 let, ker je količina hranil v tleh
navadno velika in je lahko odvzem hranil s pridelkom na nekaj letni ravni zamaskiran z
napakami v vzorčenju in drugimi dejavniki. Teoretično moramo za povečanje vsebnosti
hranila za 1 mg/100 g tal dati ca. 45 kg/ha hranila, praktično pa še več, saj hranila niso v
celoti dosegljiva rastlinam (Mihelič in sod., 2009). Tako starih ekoloških kmetij pa je
malo, še manj pa je takih, na katerih so bila tla redno vzorčena. Na bilanco hranil pa ima
bistven vpliv tudi gospodarjevo prepričanje o tem, kaj je ekološko kmetijstvo. Če se
gospodar zaveda pomena vračanja hranil tlom in s tem namenom kupuje v ekološkem
kmetijstvu dovoljena mineralna hranila, potem na taki kmetiji ne bi smelo biti problema z
negativno bilanco hranil. Če pa gospodar verjame, da je edino ekološko brez kakršnih koli
mineralnih hranil, pa se taki kmetiji gotovo obeta negativno bilančno stanje.
4.1 RAZISKAVA NA NORVEŠKEM
Raziskav na področju bilance hranil na ekoloških kmetijah ni veliko, je pa bila opravljena
obširna raziskava in analiza stanja na Norveškem, podatki katere so uporabljeni v
naslednjih treh poglavjih.
4.1.1 Vzorčenje in analiza
Raziskava bilančnega stanja ekološke kmetije na Norveškem je zajemala 5 kmetij, ki se
ukvarjajo s prirejo mleka, kmetije so bile različno samozadostne z vidika hranil. Podatki o
zaloţenosti tal na teh 5 kmetijah so ţe obstajali za obdobje 1983-1990, naslednje vzorčenje
pa je potekalo v letih 1996 in 1998. Za zagotovitev zanesljive primerjave je bilo vzorčenje
narejeno na istih parcelah in v istem datumskem okviru. Vzorčena je bila ornica (0-20 cm)
in tudi sloj pod njo (20-40 cm). Analizirana sta bila lahko dostopna kalij in fosfor po
najbolj razširjeni in uporabljeni AL (amonij-acetat laktat) metodi. Za fosfor je običajno, da
se ga s to metodo ekstrahira bistveno več, kot ga lahko privzame katerakoli poljščina, kar
pomeni, da AL-P metoda pokaţe zaloge P2O5 poleg lahko dostopnega P2O5 v tleh. Pri
kaliju je zadeva nekoliko drugačna, saj je v tleh kalij tudi v oblikah, ki niso dostopne z AL
ekstrakcijo, rastlinam pa so. Za ta namen je bila narejena ekstrakcija z dušikovo (V) kislino
(HNO3 -K) (Løes, 2003).
4.1.2 Talna koncentracija fosforja
Zaradi neizogibnih notranjih izgub, so bili prepričani, da je v povprečju na nivoju parcele P
upadal na vsaj treh kmetijah. Ena kmetija je imela majhen višek in ena je imela višek
primerljiv s konvencionalnimi mlečno pridelovalnimi kmetijami. Na vseh 5 kmetijah pa se
je povprečna vsebnost P2O5 v ornici zmanjšala glede na prvo vzorčenje. Ugotovljeno je
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bilo, da je bila stopnja upadanja koncentracije P2O5 povezana s koncentracijo P2O5 ob
prvem vzročenju in sicer ob višji začetni P2O5 koncentraciji je bilo upadanje bolj opazno.
Povprečna koncentracija P2O5 je bila še vedno srednja (stopnja B) (6-12 mg/100 g suhih
tal) ali dobra do čezmerna (stopnji C in D) (13-25 in 26-40 mg/100 g suhih tal) in le 6 od
156 vzorcev je imelo nizko koncentracijo P2O5 (stopnja A) (<6 mg/100 g suhih tal) ob
drugem vzorčenju. Rezultati kaţejo na dejstvo, da bo ob nespremenjenem gospodarjenju
povprečna koncentracija P2O5 v ornici padla na kritično nizko stopnjo, pribliţno 6 mg/100
g suhih tal v 15-45 letih na štirih od petih kmetij. Za konvencionalno kmetijstvo je bila
ugotovljena najbolj optimalna koncentracija P2O5 16 mg/100 g suhih tal, saj pri tej
koncentraciji še ni nevarnosti pretirane rasti alg v vodah, če s fosforjem obogateni talni
delci z erozijo prispejo v vodo, tla pa so zelo rodovitna. Ker so koncentracije N v
ekološkem kmetijstvu v splošnem niţje kot v konvencionalnem, je mogoče tudi optimalna
koncentracija P2O5 v tleh niţja. Toda take špekulacije so lahko nevarne in slab izgovor za
izkoriščanje hranil iz tal. Sodeč po rezultatih je tako priporočeno, da se koncentracija P 2O5
redno spremlja in da se tlom dodaja mineralni P2O5, ko se povprečna vrednost P2O5 v tleh
začne bliţati niţji vrednosti srednje zaloţenosti (6 mg/100 g suhih tal). Na eni izmed
kmetij je bila ugotovljena zelo visoka vrednost fosforja, povprečno 26 mg/100 g suhih tal,
v takem primeru je najboljša rešitev nadaljevanje z negativno bilanco, dokler se
koncentracija ne zniţa. Na kmetiji, ki je ţe od leta 1932 usmerjena v bio-dinamično
pridelavo, je bila količina organsko vezanega AL topnega fosforja višja, kot je v običajnih
kmetijskih tleh. Presenetljivo je tudi dejstvo, da je bil v tleh te kmetije fosfor enakomerno
razporejen v ornici (0-20 cm) in pod njo (20-40 cm). Sodeč po teh podatkih, gre v resnici
za precej debelo ţivico, kar je posledica zmerne obdelave tal s konji, zaradi česar so tla
dobro strukturna. To je verjetno pripomoglo tudi k večji aktivnosti deţevnikov, kar je bilo
tudi ugotovljeno s poskusi na dolgoletnih bio-dinamičnih kmetijah v Švici (Løes, 2003).

Slika 3: Sprememba povprečne koncentracije AL-P v ornici (0-20 cm) na petih dolgoletnih ţivinorejskih
kmetijah s prirejo mleka v obdobju 7 do 13 let ekološkega kmetovanja (Løes, 2003)
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4.1.3 Talna koncentracija kalija
Neizogibne izgube kalija so precej višje od izgub fosforja (Nolte in Werner, 1994, cit. po
Løes, 2003). Zaradi tega so imele vse kmetije verjetno upad kalija na nivoju njive. Pri
rastlinah dostopnemu kaliju ni bilo opaznega upada od prvega do drugega vzorčenja.
Povprečna AL-K koncentracija v ornici ob drugem vzorčenju je bila srednje visoka
(stopnja B) (10-19 mg/100 g suhih tal). Med 26% in 45% vzorcev je imelo nizko AL-K
koncentracijo (stopnja A) (<10 mg/100 g suhih tal) kar nakazuje, da je bil verjetno kalij
omejitveni dejavnik pri proizvodnji rastlin na vseh kmetijah, če se kalija ne doda z gnojili
oziroma se sprosti iz rezerv. Z ozirom na kalijeve rezerve, so bile koncentracije v kislini
topnega kalija srednje ali nizke in mineraloška analiza z uporabo x ţarkov ni pokazala
znatne količine mineralov, ki sproščajo kalij. Noben od vzorcev v študiji ni vseboval več
kot 6% ilita in vsebnost kalijevih glinencev je bila le 8-13%. Zato je zmoţnost teh tal, da
obnovijo rezervo kalija v tleh majhna. Znatno zmanjšanje v kislini topnega kalija v ornici
in globlje je bilo opazno na eni od kmetiji, ki je imela nizko obteţbo in največji
primanjkljaj kalija. Podobno kot pri fosforju, je bilo tudi za kalij ugotovljeno, da je bilo
zmanjšanje največje na površinah z visoko začetno koncentracijo (Løes, 2003).
Podobno kot pri fosforju, je tudi pri kaliju vprašanje, če so nizke, srednje in visoke
koncentracije kalija primerne za ekološko kmetijstvo, kjer je razpoloţljivost dušika
omejena. Na ţalost ni na voljo dovolj podatkov iz ekološke pridelave, da bi lahko ocenili,
kako primerne so ocene razpoloţljivosti hranil v konvencionalnem kmetijstvu za ekološko
kmetijstvo. Iz praktičnih razlogov so bile v študiji uporabljene ustaljene metode in kriteriji,
je pa to vsekakor tema, o kateri bi bilo potrebno več govoriti (Løes, 2003).
Koncentracije kalija v tleh kaţejo na to, da obstaja resno tveganje pomanjkanja kalija na
večini površin kmetij, ki so bile zajete v raziskavo. Simptomov hudega pomanjkanja kalija
še ni videti, kar pa ne pomeni, da se pridelki zaradi pomanjkanja kalija še niso zmanjšali.
Zelo moţno je, da so se, še posebno pri rastlinah, ki privzemajo veliko kalija in v sušnih
razmerah, ko je transport kalija zmanjšan tako z difuzijo kakor z masnim tokom. Omejena
dostopnost kalija v tleh ima lahko tudi negativen vpliv na količino biološko vezanega
dušika v kmetijskem ekosistemu. To pa zato, ker so ljuljke v kompeticiji za kalij boljše od
črne in bele detelje, kateri pa sta esencialni metuljnici v norveških ekoloških kmetijskih
obratih. Zaradi tega bi se način gospodarjenja moral spremeniti tudi za kalij. Pomembno je
premisliti, kako bi se dalo vse izgube hranil zmanjšati na minimum. Hranjenje in
premeščanje krme ter iztrebkov, kot tudi časovni okvir, v katerem se obdeluje tla in
upravljanje z rastlinskimi ostanki čez zimo, so pomembni pri doseganju tega. Primer
ustrezne skrbi lahko vidimo pri skladiščenju hlevskega gnoja na ploščadih, kjer je
poskrbljeno za izcedke. Dodatno se lahko spremeni tudi deleţ poljščin namenjenih za
prodajo. Naprimer, namesto krompirja, ki privzame veliko kalija, se lahko prideluje trave
ali metuljnice, katere se uporabi na kmetiji za krmo. Nadalje, kalij se lahko dodaja na
kmetijo, tako kot fosfor, z mineralnimi ali organski viri (Løes, 2003).
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4.1.4 Trajnost gospodarjenja s kalijem in fosforjem na ekoloških kmetijah
Vsi kmetje so imeli cilj biti samozadostnosti, a je bila površina na 2 kmetijah preprosto
premajhna, zaradi česar so morali krmo dokupovati. Dokupovanje večjih količin krme je
navadno posledica velike obteţbe. Rezultati raziskave kaţejo, da na kmetijah, kjer
prodajajo le mleko in meso, koncentracija P2O5 v tleh s časom pada. V samozadostnih
kmetijskih sistemih, z razmeroma velikim deleţem pridelkov za prodajo, je opazno tudi
zmanjšanje koncentracije K2O v tleh. Rezultati potrjujejo, da ekološko kmetijstvo, kot ga
definira IFOAM (uporaba vsakršnih mineralnih hranil je prepovedana) ni trajnostno. To
mnogi zagovarjajo z dejstvom, da so viri fosforja močno omejeni in da bodo zaloge
mineralnega fosforja, ob trenutni in naraščajoči porabi pošle v 250 letih. Zaradi tega naj bi
se mineralni fosfor uporabljal le v tleh, kjer bi imela uporaba fosforja velik vpliv na
količino pridelka. Viri kalija so bistveno večji, tako v mineralni obliki, kot v morski vodi,
vendar je za uporabo tega kalija potrebno vloţiti veliko energije. Ker pa ekološko
kmetijstvo na svet gleda celostno, je uporaba proizvodov, za katere je bilo porabljeno
veliko energije, moralno sporno. Ekološko kmetijstvo stremi k samozadostnosti, uporabi
lokalnih virov in čim manjši porabi energije, zato je dodajanje hranil, kjer to ni zares
potrebno, zelo neekološko. Toda, koliko je minimalna rodovitnost tal, do katere je
pridelava rastlin še smotrna, je zelo teţko določiti. Ekstremno nizki pridelki, v primerjavi s
konvencionalnem kmetijstvom so ne le neekonomični, pač pa ponovno neekološki, saj se
lahko zgodi, da je vloţek energije na enoto proizvoda, tako v ekološkem kmetijstvu večji
kot v konvencionalnem (Løes, 2003).
Pri ocenjevanju gospodarjenja s hranili na nivoju kmetije, obstaja velika nevarnost, da je
zmanjšanje rodovitnosti tal in zmanjšana količina pridelka dolgo zamaskirana ob
ocenjevanju, zaradi upoštevanja drugih variabilnih faktorjev, ki vplivajo na pridelek,
naprimer vreme. Prav tako je teţko določiti, ali so spremembe v gospodarjenju posledica
zmanjšanega pridelka ali česa drugega. Da bi zmanjšali primanjkljaj hranil na kmetiji,
lahko kmetje povečajo dokup krme, zmanjšajo obseg proizvodnje ali kaj drugega.
Istočasno, pa je lahko razlog za povečan nakup krme ali zmanjšan obseg proizvodnje
boljša ekonomičnost (Løes, 2003).
4.2 RAZISKAVA V NEMČIJI
V raziskavi so primerjali bilanco glavnih hranil na ekološki in konvencionalni kmetiji.
Bilance vseh treh glavnih hranil so bile znatno niţje na ekološki kmetiji kot na
konvencionalni. Negativna bilanca je bila ugotovljena za fosfor in kalij. Predvideno je, da
se bo vsebnost teh dveh elementov v tleh popolnoma izčrpala na srednji ali dolgi rok. Če
količina hranila pade pod 10 mg/100 g suhih tal, je potrebno gnojiti, da se izkoristi
pridelovalni potencial. Razlike v bilanci dušika so opazne in skozi preverjanje
koncentracije nitratov v vodi, ki pronica skozi tla, je bilo ugotovljeno, da je koncentracija
nitrata v vodi pod ekološkimi pridelovalnimi površinami znatno niţja od tiste pod
površinami na katerih poteka konvencionalna pridelava. Toda srednja vrednost je bila nad
orientacijsko vrednostjo za pitno vodo 25 mg NO3/l (Hege in sod., 2003).
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4.3 RAZISKAVA V ŠVICI
Raziskovan je bil vpliv različnih pridelovalnih načinov na oblike fosforja v tleh. Sistemi,
zajeti v študiji so bili bio-dinamičen (BIOD), ekološki (EKO), konvencionalni (KONV),
brez ţivalski sistem (MIN) in negnojena kontrola (NEG). Ti sistemi so del DOK (BioDynamic, Organic, K-conventional) poljskega poskusa v Therwilu blizu Basla. Sistemi se
razlikujejo v gnojenju in zaščiti rastlin. Bilanca P v obdobju 30 let je bila na vseh razen
KONV površinah negativna in se je zviševala v tem vrstnem redu: NEG < BIOD < EKO <
MIN < KONV. Ekstrakcija P je potekala sekvenčno, da se je določilo različne oblike P v
talnih vzorcih iz 2007 in 1977 (pred začetkom poskusa). Labilen anorganski P (Pa) se
oblikuje zelo različno med sistemi. Sistem pridelave ni imel vpliva na organske oblike P
(Po) in stabilne Pa oblike razen za Po ekstrahiran s koncentrirano HCl. Primerjava oblik P
v tleh med leti 2007 in 1977 je pokazala izčrpanje labilnih Pi oblik v vseh sistemih.
Spremembe so bile povezane z bilanco P. Po spremembe so bile zelo majhne, kar kaţe na
to, da je večina Po v tleh močno stabilnega (Keller, 2009).
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5 SKLEPI
Sodobno kmetijstvo ima brez dvoma velik vpliv na okolje v katerem ţivimo, mnogi izmed
teh vplivov so tudi negativni, zato je vsak poskus zmanjševanja teh negativnih vplivov
zaţelen. Kljub temu, pa je oglaševanje ekološkega kmetijstva kot sonaravna in trajnostna
rešitev napačno, saj kmetijstvo po definiciji ne more biti naravno, lahko je le manj
obremenilno za naravo, ki se nahaja v bliţini kmetijskih površin. Trajnostno pa ni iz
preprostih ekonomskih in praktičnih razlogov, saj je popolno kroţenje hranil, to je,
vračanje hranil, ki pridejo s pridelki v mesta in nato običajno končajo v vodotokih,
nazadnje pa v morju, trenutno še prevelik logistični in ekonomski zalogaj. Med različnimi
ekološkimi doktrinami se pojavljajo tudi takšne, katerih vpliv na trajno rodovitnost zna biti
precej negativen. Na ţalost ali na srečo je kmetom dovoljeno gospodarjenje, tako kot ţelijo
(v okviru zakonodaje), zato je nujna intervencija stroke in izobrazba kmetov do te mere, da
njihovo kmetovanje, za katerega trdijo, da je trajnostno, ne bo škodilo trajni rodovitnosti
tal, s katerimi gospodarijo.
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