
Raba lesnih sekancev v živinoreji  

Uvod 
Vzpostavitev ustreznih sistemov za krmljenje živali v hladnejših obdobjih (jesen, 
zima) je pri živinoreji pogosto izziv, saj želimo krmljenje čim bolj olajšati, hkrati 
pa zaščititi pašnike. To je še zlasti pomembno v mokrih in blatnih razmerah, saj 
lahko takrat živina stepta in zbije prst in jo s tem poškoduje. Da to preprečimo, 
živini najpogosteje na razne načine omejimo gibanje na prostem. Tradicionalne 
omejitve so lahko v nekaterih primerih za živali neudobne in zmanjšujejo 
uspešnost reje. Vedno bolj ocenjujemo in poudarjamo tudi vplive rabe hranil na 
okolje, saj je skrb za ohranjanje kakovosti vode zelo pomembna. Z uporabo 
podlage iz lesnih sekancev lahko ponudimo alternativo tradicionalnim zimskim 
načinom pri krmljenju živine. V brošuri predstavljamo ključne vidike tega inova-
tivnega pristopa, ki zagotavlja udobje živini in ne ogroža kakovosti vode.  

Pašniki se pogosto poškodujejo pozimi in 
pozno jeseni / zgodaj pomladi. (Foto: Tom 
Basden, Univerza v Zahodni Virginiji) 

Podlaga iz lesnih sekancev: Osnove  
Kaj je podlaga iz lesnih sekancev? 
S podlago iz lesnih sekancev osnujemo površinski sloj na zahtevnih zemljiščih, na 
katerih se koncentrirano zadržuje živina, nad slojem prsti, v katerega odteka voda. 
Tovrstni sistemi so na kmetijah že bili uporabljeni pri reji govedine za vzrejo mesa 
in pridelavo mleka na Irskem, v Združenem kraljestvu in Novi Zelandiji, kjer so 
izboljšali vzrejne rezultate živali (Preglednica 1). Takšne sisteme moramo skrbno 
načrtovati in umestiti zaradi okoljskih zahtev ter zahtev gospodarjenja. Tla mora-
mo izkopati do globine 60 cm, nato pa okrog osrednjega dela še poglobiti, s čimer 
spodbudimo odvajanje vode. Tako oblikovano podlogo prekrijemo s tekstilom, v 
poglobljene jarke vstavimo perforirane cevi in jih priključimo na neperforirano 
cev, ki služi kot 
odtok. Med 30-45 
cm debel sloj dren-
ažnega proda nasu-
jemo na nameščene 
cevi in osrednjo 
plast prsti. Nato 
nasujemo 20 do 30 
cm visok sloj iz-
branih lesnih 
sekancev. Območje 
na površini le še 
ogradimo z 
manjšim okopom, 
kar preprečuje 
pritekanje vode s 
površin, ki so izven 
mesta izkopa, v 
drenažni sistem. 

Oblikovanje podlage iz lesnih sekancev za 
spodbujanje odteganje izcedne vode. 

 Podlaga 
iz lesnih 
sekancev  

Rešetke  

Vnos 
krme (kg 
suhe 
mase/dan)  

10.9 10.6 

Prirast 
žive mase 
(kg/dan)  

1.4 1.3 

Prirast 
mesa (kg/
dan)  

0.8 0.8 

Preglednica 1: Uspešnost prezimovanja 
goveda, na lesnih sekancih v primerjavi z 
sistemom na rešetkah (French in Hickey, 
2003).  

Raba lesnih sekancev pozno pomladi v severnem Vermontu. 



Ali ima vrsta lesnih 
sekancev kakšen 
vpliv? 
Lesni sekanci večjih 
dimenzij, ki morajo 
biti presejani, da od-
stranimo manjše delce, 
so ključni za dobro 
prepustnost površine, 
saj to prepreči za-
mašitev drenaže. Pri-
merni so kar komer-
cialno dostopni lesni 
sekanci, ki jih upora-
bljamo za ogrevanje. 
Ponavadi so veliki 5 x 
2 x 0.5 cm (moramo 
jih še presejati, da s tem odstranimo sipke, drobe delce). Testirali smo rabo 
sekancev iz lesa tako listavcev kot iglavcev, ter ugotovili, da v obeh primerih sis-
tem ustrezno deluje. Sekanci iz lesa listavcev praviloma absorbirajo manj vode (to 
se odraža z večjim odtekanjem), med tem ko sekanci iglavcev hitreje razpadajo 
(večja absorpcija vode, hitrejši razkroj). 

SEPARATION GEOTEXTILE 

Primer profila podlage narejene iz lesnih sekancev. 

Večji sekanci so pomembni za dolgo ži-
vljenjsko dobo podlage sistema odvajanja 
izcedne vode. (Foto: David Devallance, 
Univerza v Zahodni Virginiji) 

Kakšna površina podlage iz lesnih sekancev je primerna za mojo 
čredo? 
Zelo priporočljivo je, če živino na tovrstni podlagi krmimo iz krmišč (npr. bet-
onska krmišča), ki jih postavimo tik ob podlago (ne nanjo!). To močno podaljša 
življenjsko dobo lesnim sekancem, ter omogoča, da je živina bolj čista. Površine, 
ki jih potrebujejo različne vrste živine, so navedene v Preglednici 2. Uporaba 
takšnega sistem pa se za laktirajoče krave molznice priporoča le v primeru, ko 
imajo omogočeno prosto dnevno pašo (BRP, 2011). 

 
Tip živali  

Najmanjša 
razpoložljivost 

prostora na 
žival (m2)  

Krave molznice  12.1 

Krava s teletom  10.2 

Govedo za meso   
(>2 leti) 

10.2 

Govedo (1-2 leti)  8.4 

Govedo (<1 leto)  6.0 

Preglednica 2: Priporočena gostota 
naselitve glede na vrsto živine (Vir: 
Združeneo kraljestvo Oddelek za 
agronomijo, ribogojništvo in hrano) 

Načrtovanje sistema odvajanja izcedne vode z lesnimi sekanci. Perforirane cevi so 
pogosto razmaknjene 10 metrov narazen in nagnjene proti izhodni neperforirani cevi. 

Drenažna kamnita podlaga je nameščen 
preko perforiranih cevi. Priporočene so 
dostopne čistilne naprave za zaščito pred 
zamašitvijo. 



Vzorci vode iz podlage lesnih sekancev pri 
uporabi različnih drevesnih vrst. (Foto: 
David Devallance, Univerza v Zahodni 
Virginiji) 

Koliko izcedne vode lahko pričakujemo iz podlage lesnih sekancev? 
Ena ključnih prednosti uporabe lesnih sekancev v primerjavi z betonskimi površina-
mi je, da se iz lesnih sekancev izceja do 50% manj onesnažene vode. S tem zmanjša-
mo potrebno infrastrukturo, delo in prostor, ki je potreben za obdelavo in / ali čiščen-
je te vode. Lesni sekanci absorbirajo velike količine padavin, ki nato iz njih izhla-
pevajo v suhih dneh. Dvoletna študija je pokazala, da je pri rabi lesnih sekancev le 
24% padavin končalo kot izcedna voda (Faulkner in sodelavci, 2015). 

Upravljanje z izcedno vodo 
Kako se upravlja z izcedno vodo, ki prihaja skozi podlago lesnih 
sekancev? 
Čeprav se mnoge hranilne snovi, ki so sestavina gnoja, obdržijo v lesnih sekancih, 
izcedna voda še vedno odteka in lahko onesnažuje okolje. Zato je z njo potrebno 
ustrezno ravnati. Tipične koncentracije hranil v taki »gnojevki« so nekajkrat manjše, 
kot pri hlevski reji (Preglednica 3). Možnosti upravljana z izcedno vodo vključujejo 
(a) skladiščenje v zbiralnikih za kasnejšo uporabo na poljih ali (b) obdelava v rastlin-
skih čistilnih napravah/območjih. Izbira možnosti je zelo odvisna od bližine površin-
skih vod, oblike terena in sestave okoliških tal. Strošek upravljanja z izcedno vodo 
ima lahko velik delež v skupnih stroških vzpostavitve in delovanja sistema podlage 
iz lesnih sekancev.  

 Povprečje (mg/l)  Maksimum (mg/l) 

Skupno dušik  117.1 155.1 

Skupno fosfor  6.2 12.9 

Skupno fosfor  4.4 8.2 

Preglednica 3: Koncentracije hranil v odcedni vodi glede NA vrsto podlage lesnih 
sekancev. (petnajst nevihtnih dni) (Faulkner s sod., 2015). 

Zbiralnik izcedne vode. 

Raba podlage iz lesnih sekancev v zahodni Virginiji pozno jeseni. Govedo se hrani v sosednjem objektu, in ima prost 
izhod na podlago iz lesnih sekancev. Sekanci in nakopičen gnoj se kompostirajo v strukturi. Odcedna voda se odvaja na 
rastlinska območja. 

Zakopan zbiralnik izcedne vode. Voda se 
odvaja iz rezervoarja do sosednjih rastlin-
skih območjih. 



Izvedba in vzdrževanje  
Kako pogosto je potrebna menjava lesnih sekancev?  
Menjava lesnih sekancev je odvisna od tega, kako intenzivno je obremenjena 
podlaga, od dolžine zime, kot tudi vremena in nekaj drugih dejavnikov. Pripo-
ročljivo je, da se zgornja plast  5 – 8 cm  sekancev odstrani vsako pomlad, po obdob-
ju intenzivnejše rabe. Sekance pa je treba nato zamenjati v jeseni, preden ponovnim 
začetkom zime. Šele leta dejanskih izkušenj iz prakse na kmetijah bodo zagotovila 
bolj natančne informacije o tem, kako dolgo bodo sekanci učinkoviti. 

Kaj se zgodi z odpadnimi sekanci? 
Lesni sekanci, ki jih odstranimo iz podlage, so obremenjeni z gnojili in jih moramo 
kompostirati preden jih uporabimo kot dodatek za oplemenitenje tal. Sekanci zago-
tavljajo vir ogljika, ki omogoči proces kompostiranja, zaradi njihove velikosti in 
specifične površine pa procesa ne ovirajo, kot npr. žagovina. Po končanem kom-
postiranju jih lahko uporabimo za gnojenje. Študije so pokazale, da je bil pridelek 
krme enak ob uporabi kompostiranih lesnih sekancev, ki so dodali 160Kg N /Ha kot 
če so s sintetičnimi gnojili dodali 60Kg N /Ha (BRP, 2011). Poleg tega je uporaba 
kakršnega koli komposta kot gnojila dobra tudi zato, ker povečuje količino organske 
snovi v tleh. 

Stroški 
Kakšni so stroški postavitve in vzdrževanja tovrsntega sistema?  
Stroški gradnje so odvisni glede na lokacijo in način upravljanja z izcedno vodo. Iz 
prakse na severovzhodu ZDA so bili stroški ocenjeni na 140€ / kravo pri sistemu z 
čiščenjem izcedne  vode na območju, zaraščenim z gosto vegetacijo, ki je služilo kot 
rastlinska čistilna naprava, do 780€ / kravo za sistem s skladiščenjem in zbiralnikom 
vode za kasnejšo rabo. Stroški lesnih sekancev se razlikujejo in segajo od 65 € - 80 
€* / tono (*cena odvisna od vlažnosti sekancev in prodajne sezone).  

Za Več Informacij  

USA Kontakt: Joshua Faulkner  
UVM Extension Center for Sustainable 
Agriculture 
Telefon: +1 802-656-3495 
E-mail: Joshua.Faulkner@uvm.edu       
23 Mansfield Ave. Burlington, VT, USA  
05401 
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Nasipanje in nanašanje lesnih sekancev, 
med konstrukcijo.  

Tekstil med podzemno plastjo in drenažno 
kamnito podlago, ki povečuje omočenost 
površine in zagotavlja dodatno podporo za 
obremenitve vozil.  

Joshua Faulkner, University of Vermont Extension Center for Sustainable Agriculture  
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