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Organska gnojila za gnojenje zelišč 

 

Pri pridelavi zdravilnih zelišč pri gnojenju se najpogosteje poslužujemo organskih gnojil. Med 

najpomembnejša sodita prepereli hlevski gnoj in kompost. 

 

Preperel hlevski gnoj 

Preperel hlevski gnoj je tisti, pri katerem ne moremo razločiti materiala iz katerega je nastal. 

Torej imamo opravka dobesedno s humusem, ki nastane po najmanj polletnem preperevanju. 

Hlevski gnoj je sestavljen iz nastilja, blata in seča. Kakšna oblika trajnega humusa bo nastala, 

je odvisno od nastilja. Najboljša kakovost hlevskega gnoja nastane, če kmetija uporablja za 

nastil slamo ozimnih žit. Ob optimalni oskrbi skladiščenega hlevskega gnoja, je za pričakovati, 

da bo s pomočjo mineralizacijskih procesov nastala trajna oblika humusa - sprstenina. 

Sprstenina ima najboljšo vezivno sposobnost za hranilne snovi in vodo. Ima zamenjalno 

kapaciteto do 400 mili ekvivalentov na 100 g tal. Huminske snovi pripomorejo k zviševanju pH 

vrednosti v tleh.  Dobro preperelega hlevskega gnoja se pod vplivom mikro in makro 

organizmov v prvem letu uporabe mineralizira do 50 %, v drugem letu 30 % ter v tretjem letu 

20 %. Torej ima tri letni gnojilni učinek. 

Če kmetija uporablja za nastil žagovino oziroma druge materiale drevesnih vrst (listje), ne 

moremo pričakovati tvorbe trajne oblike humusa - sprstenine, ampak kisla vsebina 

uporabljenega materiala razpade na trhlino ali kislo trajno obliko humusa, ki pa ima v 

primerjavi s sprstenino bistveno slabšo zamenjalno kapaciteto za hranilne snovi. Fulvo kisline, 

ki nasatnejo pri razkrajanju, delujejo v tleh kislo. To pomeni, da še dodatno zakisujejo tla. 

 

Kompost 

V praksi so mnenja, da na kompostni kup spada vsa organska snov, ki jo predvsem 

gospodinjstva pridelajo na vrtovih, preko pokošene okrasne trave oziroma zgrabljanega listja v 

sadovnjakih. Na kompostni kup spada samo zdrava organska snov. Organska snov, ki je bila 

okužena s glivičnimi, bakterijskimi in virusnimi obolenji ter škodljivci, ne spada na kompostni 

kup. Namreč trosi obolenj in škodljivci v kompostnem kupu preživijo in jih z gnojenjem v 

naslednjem letu prenesemo v nasad zelišč.   

 

Z omenjenima organskima gnojiloma spravimo v tla precej sprstenine ali blage oblike humusa, 

ki ima pomembno vlogo pri vzdrževanju fizikalno kemičnih lastnosti. Tla bodo zračnejša zaradi 

večjega deleža makro por v katerih se zadržuje zrak, vezava vode in hranilnih snovi v tleh bo 
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večja. Zadrževanje vode v mikro porah  sprstenine bo predvsem na tleh z večjim deležem peska 

in proda v teksturni sestavi, doprinesla k omilitvi nastanka sušnih razmer.  

Na ha ju uporabimo maksimalno do 30 t, ki bistveno vplivata na oživitev tal s mikro in makro 

organizmi v tleh. Že slasti imata pomembno vlogo na biološko neaktivnih tleh.  


