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Predgovor k slovenskemu prevodu

Kar nekaj let je že minilo, odkar so bile razvite prostovoljne smernice za trajnostno upravljanje 
s tlemi. Njihova vsebina je še vedno aktualna, nujnost njihovega izvajanja pa se je še povečala!

V tem času so se nadalje razvijali tudi aktivnosti in omrežja, ki delujejo v smeri trajnostne rabe 
tal od globalne do še kako pomembne lokalne ravni. 

To še posebno velja za evropski alpski prostor. Zaradi gorske topografije je razpoložljivost tal, 
ki so primerna za kmetijstvo in trajnejšo naselitev, še posebej omejena. V primerjavi z drugimi 
gorskimi območji je regija gosto poseljena, hkrati pa predstavlja tudi prostor za rekreacijo 
alpskim prebivalcem in gostom.

Alpska konvencija kot prva mednarodna pravno zavezujoča pogodba, ki mednarodno gorsko 
območje obravnava kot geografsko celoto, tej temi v sklopu Protokola Varstvo tal namenja 
posebno pozornost. Pogodbenice Alpske konvencije se zavezujejo k ukrepanju »s ciljem 
zmanjševanja kvantitativnega in kvalitativnega poškodovanja tal, še posebno z uporabo za tla 
neškodljivih kmetijskih in gozdarskih proizvodnih postopkov, varčnim ravnanjem z zemljiščem 
in tlemi, zajezitvijo erozije kot tudi z omejitvijo zaprtja tal« (Okvirna konvencija, 2. člen, točka 
2.d). Konvencijo je podpisalo osem alpskih držav – Avstrija, Francija, Italija, Lihtenštajn, 
Monako, Nemčija, Slovenija in Švica) – ter Evropska unija. 

Zaradi povečanega pritiska različnih interesov rabe tal na območju Alp in naraščajočih 
tveganj, na primer zaradi podnebnih sprememb, je potrebno okrepljeno sodelovanje med 
pogodbenicami na področju tal. S tem namenom je bila v okviru Alpske konvencije ustanovljena 
Delovna skupina Varstvo tal. Poleg tega je bilo ustanovljeno tudi Alpsko partnerstvo za tla – 
medsektorsko omrežje deležnikov. 

Za nadaljnje razširjanje teh prostovoljnih smernic za trajnostno upravljanje s tlemi je osrednjega 
pomena nacionalni jezik. To še posebej, vendar ne izključno, velja za lokalno raven izvajanja. 
Zato so bile te smernice v sodelovanju z Delovno skupino Varstvo tal Alpske konvencije in 
Alpskega partnerstva za tla pri FAO prevedene v prej nedostopna alpska jezika, nemščino in 
slovenščino.

Cilj ni bil priprava novega dokumenta, temveč nadalje razširjati dobre nasvete, ki so nastali v 
okviru trdnega globalnega konzorcija, tako na območju Alp kot tudi zunaj njega.

Postanite del rešitve z uporabo in deljenjem smernic!

Najlepša hvala za podporo! 

Alenka Smerkolj, generalna sekretarka Alpske konvencije
Christian Steiner, predsedujoči Delovni skupini Varstvo tal Alpske konvencije
Michele Freppaz, predsednik Alpskega partnerstva za tla
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VII

Predgovor

Človeštvo je soočeno z izjemnimi izzivi v kmetijstvu. Podnebje se spreminja, svetovno 
prebivalstvo izredno hitro narašča, mesta rastejo, spreminjajo se prehranjevalne navade, tla 
so vedno bolj degradirana. V tem hitro spreminjajočem se svetu in spričo skrajne nujnosti, 
premagati lakoto in zagotoviti prehransko varnost z vidika količine in hranilne vrednosti, 
razumevanje in izvajanje trajnostnega upravljanja s tlemi ni bilo še nikoli tako pomembno kot 
danes.

Cilji trajnostnega razvoja navajajo nujnost obnovitve degradiranih tal in izboljšanja zdravja 
tal. Velja širši konsenz o varovanju in zagotavljanju vseh storitev tal, ne le proizvodnje hrane, 
temveč tudi zadrževanja čiste vode, ohranjanja biotske raznovrstnosti, skladiščenja ogljika 
in krepitve odpornosti tal v podnebno zelo spremenljivih razmerah. Ta cilj zahteva izvajanje 
trajnostnega upravljanja s tlemi na svetovni ravni.

Tla so podlaga za pridelavo hrane in številne pomembne ekosistemske storitve. Dokazano je, 
da trajnostno upravljanje s tlemi prispeva k povečani pridelavi hrane, k izboljšanju vsebnosti 
hranil v živilih ter k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje.

Varstvo in odgovorno upravljanje s tlemi sta osrednjega pomena za mandat FAO, ki prispeva v 
boju proti lakoti, prehranski negotovosti in podhranjenosti. Da bi bil v večji meri priznan bistveni 
prispevek tal v kmetijstvu in pri proizvodnji hrane ter pri odločilnih ekosistemskih storitvah, 
je Svet FAO decembra 2012 ustanovil Svetovno partnerstvo za tla (Global Soil Partnership ‒ 
GSP) kot prostovoljno povezavo partnerjev z namenom spodbujanja in izvajanja trajnostnega 
upravljanja s tlemi na vseh ravneh, od lokalne do globalne. Od tedaj vodi GSP široko kampanjo 
za spodbujanje trajnostnega upravljanja s tlemi.

Pod okriljem GSP je bila leta 2015, spričo pomembnih političnih in znanstvenih razvojnih 
tendenc zadnji treh desetletij, posodobljena Svetovna listina za tla (World Soil Charter – 
WSC), ki zajema pomembna načela in navodila ukrepanja za trajnostno upravljanje s tlemi. 
Prostovoljne smernice za trajnostno upravljanje s tlemi, ki jih je Svet FAO na svojem 155. 
zasedanju potrdil decembra 2016, dopolnjujejo Svetovno listino za tla z nadaljnjim razvojem 
načel in praks s ciljem njihove vključitve v politiko in procese odločanja.

Pričakujem, da bo ta instrument koristno vodilo v praksi in bo lahko prispeval tudi k ustvarjanju 
podpore za jasno krepitev trajnostnega upravljanja s tlemi povsod po svetu. Pozdravljam 
skupna prizadevanja, ki so omogočila razvoj in pripravo teh prostovoljnih smernic. FAO 
spodbuja uporabo Prostovoljnih smernic in je pripravljena svoje člane še naprej podpirati pri 
izvajanju učinkovitih strategij in ukrepov za zdrava tla.

JOSÉ GRAZIANO DA SILVA
nekdanji generalni direktor FAO
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1. Uvod

Prostovoljne smernice za trajnostno upravljanje s tlemi (VGSSM) so bile razvite v vključujočem 
procesu v okviru Svetovnega partnerstva za tla (GSP). Služijo kot referenca in vsebujejo 
splošna strokovna in politična priporočila za številne zavzete deležnike. Smernice je sprejela 4. 
skupščina GSP (Rim, 25. maj 2016), nato so jih potrdili na 25. zasedanju Odbora za kmetijstvo 
FAO (Rim, 28. september 2016) in nazadnje še ratificirali na 155. zasedanju Sveta FAO (Rim, 5. 
december 2016).

1.1 Ozadje in utemeljitev

Tla so bistven in neobnovljiv naravni vir, ki zagotavlja pomembne dobrine in storitve za 
ekosisteme ter življenje ljudi. So temeljnega pomena za pridelavo poljščin, krme in surovin 
za vlakna in biogoriva ter hkrati delujejo kot filter za čiščenje deset tisoč kubičnih kilometrov 
vode vsako leto. Kot največje skladišče ogljika pomagajo pri regulaciji izpustov ogljikovega 
dioksida in drugih toplogrednih plinov, kar je izrednega pomena za regulacijo podnebja na 
sploh. Trajnostno upravljanje s tlemi je sestavni del trajnostnega poljedelstva in podlaga za boj 
proti revščini, razvoj kmetijstva in podeželja, spodbujanje prehranske varnosti in izboljšanje 
prehrane.

Tla so največje zemeljsko skladišče ogljika1,2 in hkrati zagotavljajo okoli 95 % svetovne 
proizvodnje hrane3. Trajnostno upravljanje s tlemi je koristen instrument za prilagajanje 
podnebnim spremembam in pot do zagotavljanja pomembnih ekosistemskih storitev ter 
biotske raznovrstnosti. Spričo neprecenljive vrednosti, ki jo tla zagotavljajo za družbo prek 
ekosistemskih storitev, ima trajnostno upravljanje s tlemi velik pomen. Široka uporaba metod 
trajnostnega upravljanja s tlemi prinaša tudi pestre družbeno-ekonomske prednosti, zlasti za 
majhne kmete in velika kmetijska gospodarstva, katerih preživetje je neposredno odvisno od 
njihovih talnih virov.

Pred kratkim objavljeno poročilo o stanju globalnih talnih virov (Status of the World’s Soil 
Ressources – SWSR) in druge študije kažejo, da je približno 33 % tal po vsem svetu zmerno ali 
močno degradiranih4,5, zaradi njihove orrynetrajnostne obdelave. V svetovnem merilu znaša 
letna izguba 75 milijard ton za poljedelstvo uporabljenih tal, kar pomeni približno 400 milijard 
ameriških dolarjev letne izgube pridelka6. . S to izgubo se močno zmanjšuje tudi sposobnost tal 
za skladiščenje in kroženje ogljika, hranil in vode. Letna izguba pri proizvodnji žit zaradi erozije 
je ocenjena na 7,6 milijonov ton.

Vedno večja zaskrbljenost nad stanjem tal po svetu je bila med drugim povod za ustanovitev 
Svetovnega partnerstva za tla, razglasitev mednarodnega leta tal (2015) s strani Generalne 
skupščine OZN in za potrditev posodobljene Svetovne listine za tla v okviru konference FAO. 
V širšem okviru so bili leta 2015 v Agendi 2030 za trajnostni razvoj med drugim sprejeti številni 
cilji z namenom obnovitve degradiranih tal, doseganja svetovne  nevtralnosti degradacije 
zemljišč, izvajanja kmetijskih praks, s pomočjo katerih se bo postopoma izboljševala kakovost 
tal in zmanjšalo onesnaževanje tal.

1 Carbon sequestration in dryland soils. FAO, 2004
2     Land use, land use change, and forestry. Summary for policy-makers. IPCC, 2000 (pp. 3-4) 
3 Healthy soils are the basis for healthy food production, FAO, 2015.
4 Status of the World’s Soil Resources (SWSR). Main Report. FAO and ITPS, Rome, 2015 (p. xix)
5 The state of the world’s land and water resources for food and agriculture (SOLAW). Managing systems at risk. FAO, Rome and Earthscan, London, 2011 (p. 113).
6 The value of land: Prosperous lands and positive rewards through sustainable land management. The Economics of Land Degradation (ELD) Initiative, 2015 (p. 80).
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Trajnostno upravljanje s tlemi pomembno prispeva k skupnim prizadevanjem za varstvo podnebja 
in prilagajanju na podnebne spremembe, boju proti dezertifikaciji in spodbujanju biotske 
raznovrstnosti. Zato je trajnostno upravljanje s tlemi še toliko bolj pomembno za Okvirno konvencijo 
Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC), Konvencijo Združenih narodov za boj proti 
dezertifikaciji (UNCCD) in Konvencijo Združenih narodov o biotski raznovrstnosti (UNCBD).

Posodobljena Svetovna listina za tla zahteva vključevanje načel in metod za trajnostno upravljanje 
s tlemi v politične smernice. Kot odziv na te zahteve je GSP sklenilo, da v skladu s svojimi krovnimi 
cilji za spodbujanje trajnostnega upravljanja s tlemi razvije Prostovoljne smernice.

1.2 Cilji

Cilji Prostovoljnih smernic za trajnostno upravljanje s tlemi so: predstaviti splošno sprejeta, 
praktično preverjena in znanstveno utemeljena načela za spodbujanje trajnostnega upravljanja s 
tlemi in vsem deležnikom ponuditi pomoč pri delovanju v praksi, bodisi v kmetijstvu, pašništvu, 
gozdarstvu ali pri upravljanju z naravnimi viri na sploh.

1.3 Vrsta in področje uporabe

Smernice so prostovoljne in pravno neobvezujoče. So nadgradnja opisanih načel v posodobljeni 
Svetovni listini za tla, pri tem pa upoštevajo spoznanja, navedena v Poročilu o stanju globalnih talnih 
virov (SWSR). Smernice obravnavajo tehnične vidike trajnostnega upravljanja s tlemi, vključno z 
bistvenimi lastnostmi trajnostno obdelanih tal, najpomembnejšimi izzivi na področju upravljanja s 
tlemi in možnimi rešitvami za njihovo premagovanje. Smernice se v največji meri osredotočajo na 
kmetijstvo, ki je v najširšem smislu opredeljeno kot pridelava hrane, vlaken, krme, lesa in surovin 
za biogoriva, čeprav številna opisana načela bistveno vplivajo na vse ekosistemske storitve, ki jih 
zagotavljajo obdelani in neobdelani talni sistemi.

Smernice ne dajejo podrobnih priporočil, temveč naj bi služile podpori strateškim in kontekstualnim 
odločitvam na vseh relevantnih ravneh. Spričo pomena tal za trajnostni razvoj naj bi prispevale h 
globalnim, regionalnim in nacionalnim prizadevanjem v boju proti lakoti in revščini.

1.4 Ciljna skupina

Prostovoljne smernice zagotavljajo dostopno in enostavno razumljivo referenco za številne 
deležnike. Nagovarjajo predstavnike vlad, politične odločevalce, kmete, živinorejce, odgovorne 
za upravljanje na področju gozdarstva in kmetijstva, kmetijske informativne in svetovalne službe, 
razvojne partnerje, civilno družbo, zasebni sektor, znanost itd.

1.5 Opredelitev trajnostnega upravljanja s tlemi

V smernicah je trajnostno upravljanje s tlemi opredeljeno v skladu s tretjim načelom posodobljene 
Svetovne listine za tla:

»O trajnostnem upravljanju s tlemi govorimo, ko se ohranjajo ali izboljšujejo podporne, oskrbovalne, regulacijske in kulturne 
storitve tal, ne da bi ob tem bistveno škodovali funkcijam tal, ki te storitve omogočajo, ali biotski raznovrstnosti. Pri tem je 
izrednega pomena ravnovesje med podpornimi in oskrbovalnimi storitvami za poljedelstvo ter regulacijskimi storitvami tal glede 
kakovosti in razpoložljivosti vode, kakor tudi za sestavo toplogrednih plinov v ozračju«.



31. Uvod

Vrste oz. skupine ekosistemskih storitev in funkcije tal, ki se navajajo v opredelitvi, lahko 
opišemo sledeče: 

• odporne ekosistemske storitve zajemajo kmetijsko pridelavo, kroženje hranil in nastajanje 
tal;

• oskrbovalne ekosistemske storitve so zagotavljanje hrane, vlaken, goriv, lesa in vode; 
surovin iz tal; stabilnosti talnega površja; življenjskega prostora in genskih virov;

• regulacijske ekosistemske storitve zajemajo vidike, kot so oskrba in kakovost vode, 
skladiščenje ogljika, uravnavanje podnebja, nadzor pred poplavami in erozijo;

• kulturne ekosistemske storitve predstavljajo estetske in kulturne koristi, ki so povezane z 
rabo tal.

Za trajnostno upravljanje s tlemi so značilne naslednje lastnosti: 

1. minimalna stopnja vodne in vetrne erozije;
2. obstojna struktura in odsotnost zbitosti tal zagotavljata stabilno fizikalno okolje za 

gibanje zraka, vode in toplote ter rast korenin;
3. zagotovljena je zadostna površinska pokritost, ki ščiti tla (npr. z rastočim rastlinjem, 

ostanki rastlin);
4. zaloga organske snovi v tleh je stabilna oz. se veča in je v idealnem primeru blizu 

optimalne ravni za posamezno pedoklimatsko okolje;
5. razpoložljivost in kroženje hranil sta primerna za ohranjanje oz. izboljšanje rodovitnosti in 

pridelovalne sposobnosti tal ter zmanjševanje izgube hranil v okolico;
6. v tleh je prisotna minimalna vsebnost soli, še posebej natrijevega klorida, minimalna je 

tudi alkalizacija;
7. voda (npr. padavinska in iz dodatnih vodnih virov za namakanje) se rabi in skladišči 

učinkovito za zagotovitev potreb rastlin po vodi in odvajanja presežkov vode;
8. raven škodljivih snovi je pod mejnimi toksičnimi vrednostmi za rastline, živali, ljudi in 

okolje;
9. biotska raznovrstnost tal zagotavlja vrsto bioloških funkcij;
10.  sistemi obdelave tal za pridelavo hrane, krme, goriv, lesa in vlaken temeljijo na 

optimiziranem in varnem vnosu snovi;
11. pozidava in prekrivanje tal z neprepustnimi materiali sta v največji možni meri zmanjšana 

preko odgovornega načrtovanja rabe tal.
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2. Izzivi za trajnostno upravljanje s tlemi

Tla imajo različne kemijske, fizikalne in biotske lastnosti. Glede na to se različno odzivajo na 
prakse upravljanja, razlikujejo v sposobnosti zagotavljanja ekosistemskih storitev, odpornosti 
na motnje in občutljivosti na degradacijo. V Poročilu o stanju svetovnih talnih virov (SWSR) 
je bilo ugotovljenih deset glavnih nevarnosti, ki ogrožajo doseganje trajnostnega upravljanja 
s tlemi. Te nevarnosti so: vodna in vetrna erozija tal, izguba organskega ogljika v tleh, 
neravnovesje hranil v tleh, zasoljevanje tal, onesnaževanje tal, zakisanje tal, izguba biotske 
pestrosti tal, pozidava in prekrivanje tal z neprepustnimi materiali, zbijanje tal in zastajanje 
vode v tleh. Nevarnosti se razlikujejo po intenzivnostih in trendih glede na geografski kontekst, 
vendar je treba obravnavati vse, da bi lahko dosegli trajnostno upravljanje s tlemi.
Trajnostno upravljanje s tlemi prispeva k premagovanju globalnih izzivov in izpolnjevanju 
mednarodnih zavez, in sicer: 

• Agenda 2030 za trajnostni razvoj, kjer lahko trajnostno upravljanje s tlemi neposredno ali 
posredno prispeva k doseganju več dogovorjenih ciljev in nalog;

• cilj ničelne lakote (za prenehanje lakote in podhranjenosti in za zagotovitev prehranske 
varnosti za naraščajoče prebivalstvo);

• prilagajanje podnebnim spremembam in blaženje le-teh, zlasti ob upoštevanju Pariškega 
sporazuma, ki so ga pogodbenice UNFCCC sprejele na konferenci COP21 in ki podpisnice 
močno zavezuje, da se lotijo boja proti podnebnim spremembam in v tem procesu 
kmetijstvu zagotovijo pomembno vlogo;

• zaveza za boj proti dezertifikaciji in za zmanjševanje posledic suše, zlasti prizadevanje 
za doseganje svetovne nevtralnosti degradacije zemljišč, ob upoštevanju potencialnih 
prednosti za vse, kot jih je opredelila podnebna konferenca OZN COP12;

• Aichijski cilji, ki poudarjajo pomemben strateški načrt za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti in zagotavljanje ekosistemskih storitev;

• zagotavljanje zemljiške posesti v skladu s Prostovoljnimi smernicami za odgovorno 
upravljanje zemljiške, ribiške in gozdne posesti v okviru nacionalne prehranske varnosti 
(VGGT).

Strateški okvir kaže velike možnosti za spodbujanje trajnostnega upravljanja s tlemi. Ob 
upoštevanju prej navedenega se s pomočjo naslednjih osrednjih ukrepov ustvarja ugodno 
okolje za spodbujanje trajnostnega upravljanja s tlemi: 

• Oblikovanje oziroma krepitev kmetijske/okoljske politike, ki podpira vključujoče 
trajnostno upravljanje s tlemi 
 
Ukrepe za spodbujanje trajnostnega upravljanja s tlemi je treba po potrebi povezati s 
kmetijsko in okoljsko politiko, da bi lahko z njunim izvajanjem dosegli večkratni učinek 
in koristi. Že obstoječe ukrepe bi lahko posodobili in pri tem močneje upoštevali načela 
trajnostnega upravljanja s tlemi. 

• Povečanje odgovornih vlaganj in pozitivnih spodbud za spodbujanje trajnostnega 
upravljanja s tlemi 
 
Vlaganja v trajnostno upravljanje s tlemi bi bilo treba po potrebi povečati v skladu z načeli 
odgovornega vlaganja v kmetijske in živilske sisteme (Odbor za svetovno prehransko 
varnost CFS-RAI). Razmisliti bi bilo vredno tudi o zagotavljanju pozitivnih vzpodbud za 
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deležnike, ki izvajajo načela trajnostnega upravljanja s tlemi in pri tem prepoznavajo in 
priznavajo vrednost ekosistemskih storitev. 

• Spodbujanje zagotavljanja zemljiške posesti v skladu s smernicami VGGT 
 
Trajnostno upravljanje s tlemi je odvisno od zagotavljanja posestnih pravic. Pravice 
dostopa in lastniške pravice so pomemben dejavnik za dolgoročno načrtovanje in 
učinkovito izvajanje trajnostnega upravljanja s tlemi s strani uporabnikov zemljišč. 

• Spodbujanje in krepitev ciljno usmerjenih raziskav tal 
Nujno je, da se povečajo vlaganja v raziskave tal, da bodo lahko nacionalni raziskovalni 
programi in njihovi partnerji sodelovali z uporabniki zemljišč, da bi lahko identificirali 
in odstranili ovire pri vzpostavitvi in povečanju ekosistemskih storitev tal (npr. 
produktivnost tal).

• Preprečevanje ali zmanjševanje degradacije tal ter obnova/sanacija degradiranih tal 
(vključno z dolgotrajno degradiranimi tlemi) 
 
S trajnostnim upravljanjem, zlasti z ukrepi varstva tal, ki so se izkazali kot uspešni, je 
treba zmanjšati degradacijo tal. Prednostna naloga naj bi bila tudi sanacija tal in/ali 
obnova tal, da bi degradirana tla ponovno pridobila produktivnost, in sicer zlasti na 
dolgoletnih kmetijskih površinah ali v drugih, trenutno ogroženih proizvodnih sistemih.

• Spodbujanje učinkovitih izobraževalnih programov 
 
Treba je okrepiti (formalno ali neformalno) izobraževanje o tleh. Slednje je mogoče 
začeti z vključevanjem znanja o pomenu tal v šolske učne načrte in nato v strokovno 
izobraževanje. Okrepiti je treba razvoj sposobnosti za trajnostno upravljanje s tlemi, 
strokovnjake opremiti z najnovejšimi znanji, metodami in orodji.

• Zagotavljanje ustreznega vključevanja trajnostnega upravljanja s tlemi v kmetijske 
svetovalne službe 
 
Kmetijske svetovalne službe bi morale spodbujati načela in metode trajnostnega 
upravljanja s tlemi. 

• Vzpostavitev/nadgradnja informacijskih sistemov o tleh 
 
Tla so živ sistem, zato je treba njihovo stanje oceniti, preden se načrtujejo ukrepi 
trajnostnega upravljanja s tlemi. Podatki in informacije o tleh (vključno z lokalnim 
znanjem) so nujno potrebni za razumevanje stanja tal in trendov funkcij tal ter za ciljno 
usmerjene ukrepe povečevanja produktivnosti. Po potrebi bi bilo treba vzpostaviti ali 
nadgraditi nacionalne informacijske sisteme za sledenje stanja tal, ki bi prispevali tudi k 
svetovnemu informacijskemu sistemu o tleh, ki ga razvija Svetovno partnerstvo za tla. 

• Spodbujanje mednarodnega sodelovanja na temo tal 
 
V okviru mednarodnega sodelovanja na temo tal je treba spodbujati izmenjavo znanja, 
tehnologij in informacij. V ta namen so na voljo različni dogovori, kot denimo sodelovanje 
»sever-jug«, sodelovanje »jug-jug« in »tristransko« sodelovanje. 

• Spodbujanje komunikacije o trajnostnem upravljanju s tlemi 
 
Nadaljevati prizadevanja, ki so se začela v mednarodnem letu tal 2015, za spodbujanje 
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in širjenje trajnostnega upravljanja s tlemi ob upoštevanju in zagotavljanju pomembnih 
ekosistemskih storitev.

3.  Smernice za trajnostno upravljanje s tlemi

V nadaljevanju sledijo tehnične smernice za odpravljanje nevarnosti in groženj, ki ovirajo 
trajnostno upravljanje s tlemi. Smernice ne predstavljajo popolnega seznama preizkušenih 
postopkov, temveč zgolj tehnično referenco, ki jo je treba uporabljati glede na kontekst. Kot 
dodatno orodje se lahko kasneje razvijejo še specifični tehnični priročniki.

3.1 Zmanjševanje erozije tal

Poročilo o stanju svetovnih talnih virov (SWSR) navaja vodno in vetrno erozijo kot največjo 
nevarnost za tla in za zagotavljanje njihovih ekosistemskih storitev. Erozija tal povzroča 
delno ali popolno izgubo talnih horizontov, predvsem izgubo zgornjih slojev tal, ki vsebujejo 
organska in mineralna hranila in posledično izpostavljenost spodnjih nerodovitnih slojev tal. 
Dodati je treba še vplive na okolico zaradi odlaganja odnesenega talnega materiala, kot je 
škoda na zasebni in javni infrastrukturi in slabša kakovost vode. Erozijo tal dodatno pospešuje 
človek s svojimi dejavnostmi, med drugim z zmanjšano prekritostjo tal z rastlinami oziroma 
rastlinskimi ostanki, oranjem ter drugimi kmetijskimi deli, ki zmanjšujejo stabilnost tal, kar 
povzroča plazenje in drsenje tal.

• Preprečevati oziroma, če se tem spremembam ni moč izogniti, skrbno načrtovati ter 
ustrezno izvajati je treba spremembe rabe tal, kot je krčenje gozdov ali sprememba 
travinja v poljedelske površine, ki povzročajo odstranjevanje površinske prekritosti tal in 
izgubo ogljika v tleh.

• Ohranjati je treba prekritost tal z vegetacijo ali z organskimi in neorganskimi ostanki, 
ki ščitijo površino tal pred erozijo. Slednje se lahko doseže z ustreznimi ukrepi, kot je 
mulčenje, minimalna obdelava tal, neposredno sejanje brez obdelave tal in zmanjšana 
uporaba herbicidov, vmesni pokrovni posevki, kmetijsko-ekološki pristopi, nadzorovan 
motorni promet, stalni rastlinski pokrov in kolobarjenje, gojenje v pasovih, kmetijsko-
gozdarska raba, varovalni pasovi, ustrezna obtežba zemljišč z živino (število in struktura) 
in intenzivnost paše.

• Na strmih in relativno nagnjenih pobočjih je treba zmanjšati vodno erozijo z ustreznimi 
ukrepi, ki zmanjšujejo stopnjo in hitrost odtekanja vode. Ti ukrepi so lahko sajenje vzdolž 
plastnic ali v pasovih, kolobarjenje, vmesni pokrovni posevki, kmetijsko-gozdarska 
raba, prečne ovire glede na pobočje (npr. pasovi trave, jarki in suhozidi), oblikovanje 
in vzdrževanje teras, oblikovanje zatravljenih vodnih jarkov, oziroma tamponskih 
vegetacijskih pasov.

• Po potrebi bi bilo treba uporabiti/vzpostaviti obrežne tampone, tamponske pasove, 
mokrišča, sisteme za zbiranje in skladiščenje vode ter pokrovne posevke, da bi zmanjšali 
odnašanje talnih delcev in s tem povezanih hranilnih in škodljivih snovi iz tal. Na ta način 
se pred škodljivimi vplivi hkrati ščitijo dolvodno ležeča območja. 

• Zmanjšati je treba tudi erozijo zaradi vetra, vključno s peščenimi viharji, ter blažiti 
posledice z rastlinskimi (drevesa in grmičevje) ali umetnimi (zidanimi) vetrolomi za 
zmanjšanje hitrosti vetra.
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3.2 Povečanje vsebnosti talne organske snovi

Talna organska snov (TOS) je osrednjega pomena za ohranjanje funkcij tal in preprečevanje 
degradacije tal. V tleh je največja zaloga organskega ogljika na Zemlji, ki igra odločilno vlogo pri 
regulaciji podnebja in blaženju podnebnih sprememb z izravnavo med emisijami toplogrednih 
plinov in skladiščenjem ogljika. Iz tega razloga je TOS strateškega pomena za blaženje 
podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Svetovne zaloge TOS je treba stabilizirati oziroma 
povečati. Izguba talnega organskega ogljika zaradi neustrezne rabe tal, slabega upravljanja s 
tlemi in neustreznih kmetijskih praks lahko povzroči poslabšanje kakovosti in strukture tal ter 
okrepi erozijo tal. Slednje ima za posledico sproščanje ogljika v ozračje. Na drugi strani lahko 
ustrezna raba tal in upravljanje s tlemi pripelje do povečanja TOS in boljše kakovosti tal, kar 
lahko deloma upočasni povečanje CO2 v ozračju.

• Povečati je treba proizvodnjo biomase s pomočjo večje razpoložljivosti vode za vegetacijo 
in z uporabo ustreznih tehnologij (npr. kapljično ali mikronamakanje, načrtovanje 
namakanja, nadzor vlage v tleh ali izgube vode zaradi evapotranspiracije), ki povečajo 
učinkovitost rabe vode in hkrati preprečujejo erozijo tal ter izpiranje hranil z uporabo 
pokrovnih posevkov, uravnoteženega in učinkovitega vnosa gnojil in organskih pripravkov 
za izboljšanje tal, izboljšanih vegetacijskih sestojev, spodbujanjem kmetijsko-gozdarske 
rabe in posevkov v pasovih ter obnove gozdov in pogozdovanja.

• Varovati je treba tla šotišč, gozdov, pašnikov itd., ki so bogata z organskim ogljikom.
• Z uporabo naslednjih metod je treba poskrbeti za povečanje vsebnosti organske snovi: 

trajnostno upravljanje z rastlinski ostanki, zagotavljanje krme s pašo namesto s spravilom 
(košnja, žetev), izvajanje ekološkega in integriranega kmetijstva (ohranjanje rodovitnosti 
tal in varstvo proti škodljivci), raztros živinskih gnojil ali drugih organskih odpadkov, 
nanos komposta, zastirke ali zagotavljanje trajne prekritosti tal na drugačen način.

• Preprečevati je treba požige, razen če so ti sestavni del kmetijske prakse. V tem primeru 
je treba čas in intenzivnost gorenja usmeriti tako, da se omeji izguba funkcij tal. Kjer 
se pojavljajo naravni požari, je treba izvajati tudi ukrepe za zmanjševanje erozije in za 
spodbujanje ponovne ozelenitve po požaru, kjer je to mogoče.

• Zagotoviti je treba optimalni vnos vseh virov organske snovi, kot so denimo živinska 
gnojila in ustrezno obdelani človeški odpadki.

• Za zagotavljanje zadostne prekritosti tal je treba uporabiti ustrezne kmetijske prakse, kot 
so pokrovni posevki, izboljšane vrste rastlin za zeleni podor, zmanjšana obdelava ali brez 
obdelave tal, uporaba mejic.

• Zmanjšati je treba stopnjo razkrajanja talne organske snovi z minimalno obdelavo ali brez 
obdelave tal, ne da bi ob tem povečevali vnos herbicidov.

• Izvajati je treba kolobarjenje, pridelovati stročnice (vključno z zrnatimi stročnicami) 
oziroma izboljšati kombinacijo kultur.

3.3  Izboljšanje ravnovesja in kroženja hranil v tleh

Koncepti zadostnosti in učinkovitosti rabe so še posebej pomembni za dinamiko hranil v 
sistemu tla-voda-hranila-koreninski sistem rastlin. Prehrana rastlin mora izhajati iz zahtev 
kulture, lokalnih lastnosti in procesov v tleh ter vremenskih razmer. Izboljšati jo je mogoče z 
recikliranjem oziroma dodajanjem hranil, kar vključuje mineralna (kemična) gnojila, organska 
gnojila in druga sredstva za izboljšanje tal, vključno s primarnimi viri (npr. fosfatne kamnine) 
in sekundarnimi viri (npr. fosfor iz blata čistilnih naprav). Poleg ocene primernosti zemljišč za 
določeno rabo je odločilnega pomena tudi izbor ustreznega sistema in primernega pristopa za 
upravljanje s hranili za rastline.
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Prednosti zadostne, uravnotežene in potrebam rastlin prilagojene oskrbe s hranili so splošno 
znane in zajemajo pridelavo hrane, krme, vlaken, lesa in biomase za goriva v obsegu, ki 
ustreza ali je blizu optimalnemu potencialu v konkretnem geografskem okolju manjšo 
potrebo po izvajanju ukrepov zatiranja škodljivcev, uporabi mineralnih gnojil ter organskih 
in anorganskih sredstev za izboljšanje tal, manjše onesnaževanje zaradi neprimerne uporabe 
fitofarmacevtskih sredstev ter izboljšano skladiščenje ogljika v tleh s proizvodnjo biomase in 
vračanjem v tla.

Pomanjkanje osnovnih hranil povzroča manjšo rast rastlin in upad pridelka ter hranilne 
vrednosti pridelka. Posledice presežkov hranil v tleh so a) izguba presežkov hranil (zlasti dušika 
in fosforja) s kmetijskih površin, kar povzroča evtrofikacijo in poslabšanje stanja kakovosti 
vode ter talnih in vodnih ekosistemov; b) povečano sproščanje toplogrednega plina dušikovega 
oksida iz tal v ozračje; c) izpiranje mobilnih oblik dušika v vodo, ki se uporablja za ljudi, kar ima 
lahko posledice za njihovo zdravje; in d) izpad pridelka.

• Za izboljšanje in ohranjanje naravne rodovitnost tal in naravnega kroženja hranil je treba 
povečati vsebnost organske snovi v tleh. Rodovitnost tal je mogoče izboljšati z uporabo 
tlom prijaznih metod, kot denimo s kolobarjenjem s stročnicami, z zelenim gnojenjem 
in aplikacijo hlevskega gnoja ter pokrovnimi posevki v kombinaciji z minimalno ali brez 
obdelave tal, z zmanjšanim vnosom herbicidov, kakor tudi s kmetijsko-gozdarsko rabo. 
Kroženje hranil najbolje upravljamo v kombiniranih sistemih, kot sta poljedelstvo-
živinoreja ali poljedelstvo-živinoreja-gozdarstvo.

• Učinkovitost rabe hranil je treba optimizirati z ukrepi, kot so uporaba uravnoteženih in 
danostim prilagojenih organskih in anorganskih sredstev za izboljšanje tal (npr. kompost 
oz. sredstva za apnjenje) in/ali uporaba inovativnih produktov (npr. gnojila z dolgotrajnim 
ali kontroliranim sproščanjem) ter z recikliranjem ali ponovno uporabo hranil.

• Metode in čas gnojenja ter vrste in količine gnojil morajo biti primerne zaradi 
preprečevanja izgub in spodbujanja uravnoteženega sprejema hranil pri rastlinah. Slednje 
je mogoče doseči na podlagi analiz tal in rastlin, ukrep pa naj bo prednostno dolgoročen 
in ne kratkoročen.

• Pri načrtovanju gnojenja je treba upoštevati dodajanje mikrohranil.
• Za rastlinska hranila je treba uporabljati dostopne vire. Pomembna je natančna in 

preudarna raba organskih in mineralnih sredstev za izboljšanje tal, anorganskih gnojil 
in organskih ostankov. Med sredstva za izboljšanje tal in organske ostanke uvrščamo 
gnojevko, poltrden ali trden gnoj, ostanke pridelkov, kompost, zelena gnojila, 
gospodinjske odpadke, čisti pepel, ki nastaja pri proizvodnji bioenergije, sredstva 
za izboljšanje tal in inokulante. Za povečanje njihove učinkovitosti morajo ti ukrepi 
sovpadati z zmanjšanjem drugih omejitvenih dejavnikov (npr. pomanjkanje vode). 
Zagotoviti je treba varno uporabo teh sredstev (vključno z upoštevanjem dopustnih 
vrednosti onesnaževal in varstva pri delu).

• Izvajati je treba analize tal, rastlinskih tkiv in poljske poskuse. S tem pridobimo dragocene 
napotke za diagnosticiranje in odpravljanje omejevalnih dejavnikov pri pridelavi rastlin 
glede rastlinskih hranil, vsebnosti soli, vsebnosti natrijevega klorida in ekstremnih pH 
vrednosti. To omogoča strokovno utemeljene odločitve in sledenje napredka.

• Prevoze živali in pašo je treba izvajati tako, da se optimizira odlaganje gnoja in urina.
• Apnjenje kislih tal je predpogoj za optimalno koriščenje hranil v takšnih tleh, medtem 

ko se lahko za nevtralna tla takoj uporabljajo organska sredstva za izboljšanje tal, kot je 
kompost, in izvaja ustrezno upravljanje s tlemi in kulturami.

• Učinkovito in strateško je treba uporabljati naravne vire mineralnih gnojil, kot so 
fosfatne kamnine ali kalijeva sol, da bi zagotovili stalno razpoložljivost zadostnih količin 
mineralnih snovi za prihodnje generacije.
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3.4  Preprečevanje, zmanjševanje in blaženje zasoljevanja ter alkalizacije tal

Zasoljevanje tal pomeni kopičenje vodotopnih soli v tleh, kot so natrijeve, magnezijeve in 
kalcijeve soli. Poteka kot posledica visoke stopnje evapotranspiracije, prodiranja morske 
vode v zaledje in zaradi človeških dejavnosti (npr. neustrezno oz. nestrokovno namakanje). 
Zasoljevanje zmanjšuje pridelek in onemogoča rast rastlin, če je vsebnost soli nad določeno 
mejno vrednostjo.

• Optimizirati je treba prekritost tal, da se zmanjšajo izgube vode zaradi izhlapevanja.
• Povečati je treba učinkovitost rabe vode za namakanje z izboljšanjem namakalnih 

sistemov od prenosa, razdelitve in metod namakanja. Slednje naj vključujejo manjši 
pritisk in vnašajo vodo neposredno v tla. Izogibati se je treba namakanju brez upoštevanja 
talnih in vremenskih razmer in zalivanju z vodo po rastlinah, da se zmanjša izguba vode 
zaradi izhlapevanja.

• Z namakalnimi sistemi naj se zagotovi zadostna količina vode za rast rastlin in zadosten 
vertikalni odtok za preprečevanje zasoljevanja tal.

• Treba je preverjati in nadzirati kakovost namakalne vode; po potrebi naj se opravi 
razsoljevanje vode.

• Namestiti in vzdrževati je treba sisteme za površinsko in podpovršinsko odvodnjavanje, 
da bi lahko nadzirali morebiten dvig ravni podtalnice in vsebnosti soli v tleh. Načrtovanje 
teh sistemov zahteva zelo dobro razumevanje vodne bilance na posameznih območjih.

• Če so tla že degradirana in preventivni ukrepi niso več možni, je mogoče tla, ki vsebujejo 
preveč soli, sanirati s pomočjo različnih tehnologij, kot denimo z neposrednim izpiranjem 
soli, gojenjem rastlin, tolerantnih na soli, zasaditvijo avtohtonih samoniklih halofitov, 
primernih v kmetijsko pašniških sistemih, kemičnim izboljšanjem in uporabo organskih 
sredstev za izboljšanje tal.

3.5  Preprečevanje in zmanjševanje onesnaževanja tal

Tla lahko filtrirajo, vežejo in nevtralizirajo škodljive snovi, lahko pa jih tudi sproščajo, če se 
pogoji spremenijo (npr. sproščanje težkih kovin pri nižanju pH vrednosti). Zato je preprečevanje 
onesnaževanja tal še vedno najboljša pot, da se zdrava tla in prehranska varnost ohranjata v 
skladu s cilji trajnostnega razvoja.

Škodljive snovi lahko preidejo v tla iz številnih virov, npr. z vnosom iz kmetijstva, z uporabo 
stranskih produktov, z zračnim depozitom, iz poplavnih in namakalnih vod, zaradi nenamernega 
izliva, z neprimernim upravljanjem mestnih odpadkov in odpadnih voda in iz drugih virov. 
Do kopičenja in onesnaženja pride, ko stopnja dodajanja določenega onesnaževala preseže 
stopnjo odstranjevanja iz tal. K negativnim posledicam štejemo toksičnost za rastline in 
posledično zmanjšanje produktivnosti, onesnaženje voda in okoliških območij zaradi prenosa 
sedimentov ter povečano tveganje za zdravje ljudi in živali zaradi kopičenja v prehranjevalni 
verigi.

• Vlade se zato spodbuja, da sprejemajo in izvajajo predpise, ki zagotavljajo, da je vsebnost 
onesnaževal pod opredeljenimi mejnimi vrednostmi za zagotavljanje zdravja dobrega 
počutja ljudi in ter da se omogoči sanacija onesnaženih tal, kjer so te vrednosti presežene.

• Upravljanje lokalnega onesnaženja tal zahteva opredelitev ozadja, ki mu sledi preverjanje, 
monitoring in ocena vsebnosti onesnaževal, da bi lahko identificirali domnevno 
onesnažene lokacije. Izvesti je treba oceno tveganja, vključno z oceno skupnih stroškov, 
ter remediacijo, da bi lahko zmanjšali tveganja za človeka in ekosisteme.
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• Nujno je treba identificirati tla, ki so najbolj občutljiva za škodljive vplive razpršenih 
virov škodljivih snovi. Posebno pozornost je treba usmeriti na zmanjšanje obremenitve s 
škodljivimi snovmi v tleh.

• Informacije o onesnaženih tleh je treba javno objaviti.
• Onesnažena tla naj se ne uporabljajo za pridelavo hrane in krme.
• Reciklirana hranila, ki nastanejo pri obdelavi odplak ali drugih odpadkov in se uporabljajo 

kot sredstva za izboljšanje tal, je treba ustrezno predelati in preskusiti, da se zagotovi 
varna stopnja škodljivih snovi in rastlinam dostopnih hranil. Organski ksenobiotiki lahko 
denimo resno, nepredvidljivo in nepopravljivo ogrozijo rodovitnost tal in človekovo 
zdravje.

• Treba je zmanjšati odtekanje poplavne vode z riževih polj po uporabi gnojil in pesticidov, 
da se tako preprečijo vplivi zunaj obdelovalnih površin.

3.6  Preprečevanje in zmanjševanje zakisanosti tal

Kislost kmetijskih in gozdnih tal, ki jo povzroča človek, je predvsem povezana z odvzemom 
bazičnih kationov in izgubo puferne sposobnosti tal ali s povečanim vnosom dušika in žvepla 
(npr. z gnojenjem in zračnim depozitom). Nizko pH vrednost, puferno sposobnost in/ali visoko 
vsebnost aluminija imajo tla, ki vsebujejo preperele minerale (npr. stara, močno preperela tla 
in tla, ki so nastala na s kremenom bogatih kamninah).

• Monitoring kislosti tal in zmanjševanje kislosti zgornjih in spodnjih slojev tal z uporabo 
ustreznih sredstev za izboljšanje tal (kot so apnenec, sadra in čisti pepel).

• Uravnotežena uporaba gnojil in organskih sredstev za izboljšanje tal.
• Primerna uporaba kislo delujočih gnojil.

3.7  Ohranjanje in izboljšanje biotske raznovrstnosti tal

Tla so prostor ene največjih biotskih raznovrstnosti na Zemlji in organizmi v tleh igrajo 
pomembno vlogo pri zagotavljanju ekosistemskih storitev. O stopnji biotske raznovrstnosti, 
ki je potrebna za ohranjanje glavnih talnih funkcij, je le malo znanega, a novi pristopi, kot so 
biokemične in DNK analize, nakazujejo, da je mogoč pomemben napredek na tem področju.

• Izvajati je treba programe monitoringa biotske raznovrstnosti v tleh, vključno z 
biološkimi kazalniki (npr. ekotoksikologija) in znaki zgodnjega opozarjanja.

• Ohranjati oziroma izboljšati je treba vsebnost talne organske snovi, ki prispeva k biotski 
raznovrstnosti tal, in sicer z ohranjanjem zadostne vegetacije (npr. pokrovni posevki, 
več kultur), optimalno oskrbo s hranili, vnosom različnih sredstev za izboljšanje tal, 
zmanjšanjem motečih dejavnikov za tla, preprečevanjem zasoljevanja tal in ohranjanjem 
ali obnovitvijo vegetacije, kot so mejice in varovalni pasovi.

• Odobritev in uporaba pesticidov v kmetijstvu se mora ravnati po priporočilih 
Mednarodnega kodeksa ravnanja s pesticidi v kmetijstvu in relevantnih nacionalnih 
predpisih. Spodbujati je treba integrirano oziroma ekološko kmetijstvo.

• Po potrebi je treba spodbujati pridelavo stročnic (za vezavo dušika iz zraka), uporabo 
mikrobnih inokulantov, mikorizo (trosi, hife in koreninski ostanki), deževnike in druge 
koristne mikro, mezo in makro organizme v tleh (npr. Beetle Banks oz. pasovi za žuželke), 
pri čemer je treba paziti, da se omeji tveganje invazivnih procesov zaradi spodbujanja 
lokalne biotske raznovrstnosti in prepreči nevarnost za motnje funkcionalnosti tal.
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• V ekosistemih naj se obnovi pestrost rastlin, s čimer se spodbuja tudi biotska 
raznovrstnost tal.

• Spodbujati je treba kolobarjenje, vmesne posevke in skrb za ozare, mejice in zatočišča 
biotske raznovrstnosti.

• Vsaka sprememba namembnosti tal na območjih z močno biotsko raznovrstnostjo mora 
biti predmet načrtovane rabe tal in v skladu s Konvencijo Združenih narodov o biološki 
raznovrstnosti (UNCBD), Konvencijo Združenih narodov za boj proti dezertifikaciji 
(UNCCD) in drugimi relevantnimi mednarodnimi instrumenti ter nacionalno zakonodajo.

3.8  Zmanjševanje pozidave ali prekrivanja tal z neprepustnimi materiali 

Sprememba rabe zemljišč in posledična pozidava ali prekrivanje tal z neprepustnimi materiali za 
gradnjo naselij in infrastrukture prizadenejo vsa tla, vendar je treba obdelovalnim tlom, zaradi 
njihovega pomena za pridelavo hrane in prehransko varnost ter za doseganje ciljev krožnega 
gospodarstva, posvetiti posebno pozornost. Pogosto najrodovitnejša tla v bližini mest in naselij 
ogroža razpršena poselitev. Pozidava ali prekrivanje tal z nepropustnimi materiali povzročata 
obsežno nepopravljivo izgubo nekaterih ali vseh funkcij tal in ekosistemskih storitev, ki jih tla 
zagotavljajo.

• Ob upoštevanju skupne vrednosti tal in z namenom ohranjanja obdelovalnih tal je treba 
preveriti obstoječe predpise, zadevne zakone in postopke urejanja prostora na področju 
razvoja naselij in infrastrukture.

• Kjer je namen politike in zakonodaje zmanjševanje sprememb rabe zemljišč, je treba 
sprejeti ukrepe, s katerimi bo mogoče podpreti zgoščevanje poselitve in ponovno 
uporabo obstoječih mestnih ali industrijskih predelov, kot denimo neobdelanih površin 
in opuščenih industrijskih območij ter obnovo zapuščenih stanovanjskih četrti po izvedbi 
ustreznih sanacijskih ukrepov. Spodbujati je treba ekološko sanacijo kamnolomov in 
rudarskih lokacij.

• Tla, ki zagotavljajo pomembne ekosistemske storitve, vključno s tistimi z visoko 
vsebnostjo zalog talnega ogljika, veliko biotsko pestrostjo ali primernostjo za 
kmetijsko rabo, je treba zavarovati pred spremembo rabe zemljišč za gradnjo naselij in 
infrastrukturo z ustreznimi zakoni. 

3.9 Preprečevanje in zmanjševanje zbitosti tal

Zbitost tal je povezana z degradacijo strukture tal zaradi obremenitev pri uporabi strojev in 
gaženju živine. Zbitost tal (zmanjšana ali prekinjena kontinuiteta por) zmanjšuje zračnost 
tal zaradi uničenja talnih agregatov in porušitve makropor, zmanjšuje infiltracijo in vertikalni 
odtok vode ter povzroči večji površinski odtok vode. Zbitost omejuje rast koreninskega 
sistema in kalitev semen zaradi visoke mehanske upornosti, škoduje biotski raznovrstnosti v 
tleh in povzroča površinsko zaskorjenost.

• Preprečevati je treba poslabšanje strukture tal zaradi nestrokovne ali prekomerne 
obdelave tal.

• Motoriziran promet naj se zlasti na golih tleh omeji na najbolj nujno rabo, tako da se 
zmanjša število in pogostost delovnih operacij, vzpostavijo naj se urejene vozne poti, 
kmetijska in gozdarska dela pa naj se izvajajo takrat, ko je zagotovljena primerna vlažnost 
tal vse do spodnjih slojev tal.

• Stroji in vozila, ki se uporabljajo na njivah, naj bodo prilagojeni trdnosti tal in opremljeni 
s sistemi za nadzor tlaka v pnevmatikah ali z drugo opremo za zmanjšanje pritiska na 
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površino ob stiku, prav tako naj se prepreči uporabo težkih strojev. Pri gozdarskih delih 
je potrebno omejiti nenadzorovano vožnjo po brezpotjih in po potrebi na sečne poti (pod 
kolesa stroja) položiti sečne ostanke, da tla zavarujejo pred poškodbami. Na kmetijskih 
površinah naj se po možnosti uredijo vozne poti in vzpostavijo vozne steze.

• Izbrati je treba obdelovalne sisteme, ki vključujejo posevke, travno deteljne mešanice in 
po potrebi rastline kmetijsko gozdarske rabe z močnim koreninskim sistemom (gost in 
vlaknast koreninski sistem), ki omogoča, da rastline prodrejo in razbijejo zbita tla.

• Ohraniti je treba zadostno količino talne organske snovi, da se izboljša in stabilizira 
struktura tal.

• Spodbujati je treba makrofavno in mikrobno aktivnost (zlasti gliv), da se izboljša 
poroznost tal s ciljem doseganja zračnosti tal, vpijanja vode, prenosa toplote in rasti 
korenin.

• V pašnih sistemih je treba vzdrževati travno rušo oziroma zadostni zeleni pokrov, da ne 
pride do poškodb tal zaradi gaženja in erozije, pri tem je treba upoštevati intenzivnost 
paše, čas zasedbe pašnika, vrsto pašnih živali in obtežbo.

3.10 Izboljšanje upravljanja voda v tleh

Trajnostno obdelana tla omogočajo hitro vpijanje vode (infiltracijo), optimalno zadrževanje 
rastlinam dostopne vode in učinkovit vertikalni odtok po nasičenosti tal. V primeru, da ti pogoji 
niso izpolnjeni, nastanejo težave zaradi zastajanja ali pomanjkanja vode v tleh. Na eni strani 
lahko zastajanje vode v nasičenih tleh pri številnih rastlinah povzroči težave pri razvoju korenin 
in s tem znižuje pridelek ter povečuje mobilnost nekaterih onesnaževal v tleh, kot sta arzen in 
metil živo srebro. Na drugi strani pa lahko na območjih, kjer se voda izgublja zaradi izhlapevanja, 
površinskega odtoka in vertikalnega pretoka, izgubo pridelka povzroči pomanjkanje vode. 

• Na vlažnih klimatskih območjih, kjer količina padavin presega evapotranspiracijo, so 
potrebni dodatni sistemi za ureditev odvečne vode za zagotavljanje zračnosti tal, ki 
omogoča delovanje funkcij koreninskega sistema, kot je sprejem hranil. To velja zlasti za 
teksturno težja tla z visoko sposobnostjo zadrževanja vode.

• Namestiti in vzdrževati je treba sisteme za površinsko in podpovršinsko odvodnjavanje 
z namenom uravnavanja nivoja podzemne vode ter s tem zmanjšati možnost zastajanja 
vode.

• Povečati je treba učinkovitost rabe vode za namakanje z boljšimi metodami prenosa, 
razdelitve in metod namakanja (npr. načrtovano kapljično namakanje ali namakanje 
z mikro razpršilci), ki zmanjšujejo izgubo zaradi izhlapevanja in vertikalnega pretoka 
namakalne vode. Potrebne so boljše ocene zalog vode v tleh, izbira ustreznejših vrst in 
sort ter boljše načrtovanje namakalnega časa in količin.

• Na sušnih klimatskih območjih je treba v poljedelstvu sprejeti in izvajati ukrepe za 
optimalno rabo vode za namakanje, kot je vzdrževanje vegetacijskega pokrova (npr. 
predhodne kulture, ozelenitev za krmo in praho) ter zbiranje in skladiščenje vode za 
povečanje razpoložljivosti vode v tleh v času setve. Zmanjšati je treba površinski odtok in 
izgube zaradi izhlapevanja ter zagotoviti dovolj vode v vsaki fazi vegetacijskega razvoja. 
Ti ukrepi so pogosto povezani s kompromisi in tveganji, ki jih je treba prepoznati in 
usmerjati.

• Z izbiro ustreznih kultur in s skrbnim časovnim načrtovanjem kmetijskih dejavnosti je 
treba spodbujati optimalno rabo vode v tleh.

• Redno je treba preverjati kakovost namakalne vode glede vsebnosti hranil in morebitnih 
škodljivih snovi.
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4. Širjenje, uporaba in ocena smernic 

Ne glede na dejstvo, da so smernice namenjene prostovoljni uporabi, nagovarjamo vse 
deležnike, da spodbujajo, podprejo in uporabljajo smernice za trajnostno upravljanje s tlemi v 
skladu s svojimi vsakokratnimi individualnimi oziroma kolektivnimi potrebami, pristojnostmi, 
kompetencami in nacionalnimi razmerami. Uspešna uporaba smernic temelji na skupnem 
ukrepanju različnih zainteresiranih skupin na vključujoč in sodelovalni način, z upoštevanjem 
enakosti spolov, stroškovne učinkovitosti in načela trajnosti. Pri tem je treba po možnosti 
ustrezno uporabiti tako znanstvena spoznanja različnih ved kot tudi lokalno znanje.

Spričo dejstva, da nosijo države glavno odgovornost za doseganje prehranske varnosti z vidika 
količine in hranilne vrednosti za svoje prebivalstvo, jih spodbujamo, da:

• prevzamejo vodilno vlogo pri promoviranju uporabe smernic in njihovem vrednotenju;
• po potrebi vzpostavijo ustrezne platforme in okvirje za skupno ukrepanje na lokalni, 

nacionalni in regionalni ravni oziroma da izkoristijo obstoječe ustanove za njihovo 
spodbujanje;

• spodbujajo svetovalne službe, ki se opirajo na ustrezne raziskovalne in izobraževalne 
inštitucije in v svoje dejavnosti vključujejo trajnostno upravljanje s tlemi;

• ocenijo uporabo smernic in vplive izboljšanega upravljanja in obdelave tal na prehransko 
varnost, ekosistemske storitve, povezane s funkcijami tal ter prizadevanja za doseganje 
ciljev trajnostnega razvoja.

Pri izpolnjevanju teh nalog lahko države po potrebi prejmejo strokovno podporo s strani FAO 
ali drugih mednarodnih in regionalnih organov. Regionalna in subregionalna partnerstva za 
tla igrajo pomembno vlogo pri širjenju in spodbujanju uporabe smernic.

Razvojne partnerje, relevantne specializirane organizacije in programe Združenih narodov, 
mednarodne finančne inštitucije ter regionalne organizacije spodbujamo, da:

• podprejo širjenje in izvajanje prostovoljnih smernic in 
• po potrebi olajšajo strokovno sodelovanje, finančno podprejo in pomagajo pri izgradnji 

zmogljivosti, izmenjavi znanja in prenosu tehnologij za spodbujanje trajnostnega 
upravljanja s tlemi.

 
Za druge zainteresirane skupine predlagamo: 

• Podjetja zasebnega sektorja, ki delujejo na področju upravljanja s tlemi, naj spodbujajo 
uporabo smernic s poudarkom na upravljanju tveganj, da bi glede na kontekst in danosti 
v največji možni meri povečali pozitivne vplive na trajnostno upravljanje s tlemi in 
zmanjšali negativne posledice.

• Organizacije civilne družbe, ki delujejo na področju upravljanja tal, naj smernice vključijo 
v svoje ukrepe in programe ter se zavzamejo za ustrezno uporabo smernic. Svoje člane naj 
podprejo pri izgradnji zmogljivosti s ciljem, da prispevajo k trajnostnemu upravljanju tal.

• Raziskovalne organizacije, univerze, izobraževalne inštitucije, svetovalne službe in/ali 
programi naj spodbujajo vključevanje smernic v svoje vsebine, olajšajo prenos znanja in 
razvoj kompetenc ter s tem prispevajo k trajnostnemu upravljanju s tlemi.
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Svetovno partnerstvo za tla (GSP), ki deluje pod okriljem organizacije FAO, je mednarodni forum, 
kjer se različni deležniki vzajemno učijo iz izkušenj drugih in ocenjujejo napredek pri izvajanju 
smernic ter njihov pomen, učinkovitost in vplive. Sekretariat GSP ter medvladni tehnični 
forum za tla (Intergovernmental Technical Panel on Soils – ITPS), kot njegovo svetovalno telo, 
bosta poročala na skupščini o napredku pri izvajanju smernic ter ocenila vplive in prispevek k 
izboljšanju upravljanja s tlemi.

Širjenje in spodbujanje smernic naj na regionalni ravni podprejo vsi deležniki, zlasti v okviru 
svojih regionalnih partnerstev za tla. 

Preverijo naj možne sinergije in možnosti sodelovanja z drugimi zadevnimi pobudami na 
področju trajnostnega upravljanja s tlemi.

© Thomas Peham
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Ruska federacija in Evropska komisija
sta s svojo finančno pomočjo omogočili 

pripravo in objavo teh smernic.

Slovenski prevod je nastal v sodelovanju Delovne skupine Varstvo tal 
Alpske konvencije in Alpskega partnerstva za tla s finančno podporo 

avstrijskega Zveznega ministrstva za varstvo podnebja, okolje, 
energijo, mobilnost, inovacije in tehnologijo, nemškega Zveznega 

ministrstva za okolje, varstvo narave, jedrsko varnost in varstvo 
potrošnikov ter švicarskega Zveznega urada za okolje. 

Finančno ministrstvo 
Ruske federacije

Swiss Confederation

Federal Office for the Environment FOEN
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