
 

 
KATERE PREDNOSTI PRINAŠA EKOLOŠKA PRIDELAVA  
 
Avtor: Gabrijela Salobir, KGZS, vodja službe za rejo neprežvekovalcev in varno hrano 

 
Herman Hesse je zapisal, da se v ciklu življenja, ko postanemo popolna modrost, vračamo k izvoru in 
preprostemu življenju, kjer odpadejo blišč in beda potrošništva; prepoznali so ga za Nobelovega 

nagrajenca. Tudi kmetijstvo se vrti v krogu gonje za dobičkom, pri čemer cena ni pomembna. Zapluli 
smo v sisteme in tehnologije, iztrganih iz naravnih ciklov. Kaj to pomeni dolgoročno, če je homo sapiens 
vrsta, ki izhaja iz narave in zato ga le in samo podpira narava sama.  

 
 
Ekološka reja zahteva pašo živali, takšno meso ugodno vpliva na zdravje ljudi 

 
Govedina pasočih živali vsebuje višjo vsebnost C18:1t-11, CLA c-9, t-11 in n-3 maščobne kisline in 
nižje razmerje n-6:n-3 kakor živali izključno rejene v hlevu, ki je tipična konvencionalna reja. 

C18:1 c-9 poviša zaželeni HDL-holesterol in zniža LDL-holesterol (nezaželen). LDL- holesterol je v 
pozitivni korelaciji s srčno-žilnimi obolenji. 
Če je razmerje med n-6:n-3 višje od 4, so takšna živila eden od dejavnikov tveganja za bolezni srca in 

ožilja in nekatere vrste raka. 
Razmerje med n-6:n-3 se je pri živalih, ki so se samo pasle ali so zraven paše zauživala še dodatek 
gibalo od 1,75 – 2,7. 

  
 
Ekološko mleko 

 

 Večja vsebnost: skupna PUFA in n-3 PUFA, konjugirana linolna kislina, -tokoferol in železo, 
vendar nižja vsebnost joda in selena; 

 Pojavnost ekcemov pri otrocih, mlajših od 2 let se statistično značilno zmanjša, če uživajo 

ekološko mleko - pojasnjujejo s protialergičnim delovanjem n-3 FA; 
 Konjugirana linolno kislino, ki jo v večjih količinah zaužijemo z ekološkimi mlečnimi izdelki 

povezujejo z ugodnim delovanjem proti bolezenski debelosti, proti sladkorni bolezni in 

določenim tipom raka; 
 V kontroliranem poskusu, kako vplivajo različni sistemi reje na sestavo maščobnih kislin v mesu 

so ugotovili, da imajo pašne živali (samo paša, paša z materami – to so običajne rejske prakse 

v ekološki reji), ožje razmerje med n-3:n-6 večkrat nenasičenih maščobnih kislin. 
 
 

Ogljični odtis ekološke pridelave v primerjavi s konvencionalno, izraženo v kilometrih, ki 

jih prevozi avto, ki izpušča 119 g CO2/km 



 

»Naučiti se moramo »lekcijo« o dejanskih stroških ekološke pridelave in reje. Vprašati se moramo, ne 

samo zakaj so cene ekološke hrane tako visoke, ampak zakaj so cene konvencionalno pridelane 
hrane tako nizke.« Skupni prikriti stroški tako imenovanih »zunanjih« stroškov konvencionalne 
pridelave, ki vključujejo stroške okolja in zdravja, pomeni dodatnih 208 funtov/ha. 

Ekološka pridelava v primerjavi s konvencionalno ustvarja le 1/3 prikritih stroškov, kar zmanjša 
zunanje stroške za 120 – 140 funtov/ha. 
 

 



 

Gornji graf predstavlja 
porast porabe glifosata v 
koruzi in na soji (v 1000 

tonah) ter število 
diagnosticiranih  vnetno 
črevesnih bolezni 

(Kronova bolezen in 
ulcerozni kolitis) – število 
diagnosticiranih na 1000 
prebivalcev. 

 
Spodnji graf v istem 
razmerju glede na število 

obolelih za diabetesom. 
 
Preučujejo se interakcije 

med kemičnimi sredstvi 
in detoksifikacijsko 
sposobnostjo jeter, pri 

čemer je prikazan »šolski 
primer«, kako okoljski 
sprožilec poruši 

homeostazo in povzroči 
avtoimunsko reakcijo, ki 
vključuje izredno vnetje 

centra za spomin v 
možganih, hipokampus. 
Povezano je tudi z 

boleznimi črevesja, 
bolezensko debelostjo, 
avtizmom, neplodnostjo, 

rakom in Alzheimerjevo 
boleznijo. 
 

Vir: T. O‘Bryan, 
Autoimmune fix (How to 
stop the hidden 
autoimmune damage), 

Rodale, 2016. 

 
 
 

Danski znanstveniki (J. Andersen s sodelavci) so se usmerili v preučevanje živila in njegovega 
celostnega vpliva na naše telo. V ta namen so razvili standardizirano metodo preizkusa vitalnosti 
posameznih živil glede na različne sisteme pridelave. Biokristalizacija je metoda za potrjevanje razlik 

med ekološko pridelanimi živili in konvencionalnimi.  
 
 

 



Slika: Vzorci biokristalizacije pasteriziranega običajnega mleka (levo) in organskega mleka (desno).  

 
 

 
Glede na vse zgoraj navedene informacije dobrobiti ekološke pridelave in reje tako za okolje kakor 

človeka, je jasno, da ekološko kmetovanje postalo najbolj napredno, saj varuje okolje, živali in ustvarja 
javno zdravje ter boljša kakovost življenja. 
 

 
 


