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Kaj potrebujejo rastline za rast ?  
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N – dušik 

• Pomemben za sintezo: 
• Aminokislin  
• Beljakovin  
• Klorofila  
• ATP 

• Znaki pomanjkanja: 
• Rumenenje starejših listov 
• Slaba rast poganjkov 
• Majhni listi 
• Zgodnje staranje 
• Zmanjšana količina in kakovost 

pridelka 
 

• Prekomerna vsebnost N 
zmanjša: 

– Odpornost rastlin 
– Kakovost pridelka 

• Poveča onesnaženost rastlin, 
tal in vode 



Pomanjkanje N pride do 
izraza v primeru če je: 
• Nizek in visok pH tal 

• Peščena ali lahka tla 

• Izpiranje 
– Lahka tla 

– Obilno deževje 

– Obilno namakanje 

• Nizka vsebnost humusa 

• Velike količine nedozorelih 
organskih gnojil s širokim C/N 
razmerjem – slama, lubje… 

• Suša 

• Hitro rastoče kulture 
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Gnojenje z dušikom - N 

• Na osnovi Nmin analize tal do ciljne vrednosti 

• N ne trosimo, ko so tla suha ali mokra 

• Zmerno namakamo 
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Potrebe kgN/ha vrsta vrtnine

zelo nizke  < 100 buče oljne, fižol  visoki , solata (mehkolistna) 

nizke  100 - 150

krompir zgodnji, fižol stročji, solata (krhkolistna), čebula, 

endivija, radič glavnati

srednje  150 - 200

bučke, rdeča pesa, hren, korenček, kumare za vlaganje, 

paprika, 

visoke  200 - 250 kitajski kapus, cvetača, paradižnik, zelje (sveže)
zelo visoke  > 250 zelje (za predelavo) 
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P – fosfor 

• Znaki pomanjkanja: 

• Slaba rast korenin 

• Listi rdečijo 

• Zmanjšana odpornost na mraz 

• Slabša kakovost plodov 

• Zmanjšana obstojnost skladičenja 

• Pomemben za : 

• Transport energije 

• Tvorbo nukleinskih kislin 

• Sintezo beljakovin 

• Gradnjo celičnih membran 

• Pretvorbo ogljikovih hidratov 



 Pomanjkanje P pride do 
izraza v primeru če so: 

• Močno kisla ali 
alkalna (apnenčasta) 
tla 

• Nizka vsebnost 
humusa 

• Hladna ali mokra tla 
• Kulture s slabim 

koreninskim 
sistemom 

• Slabo založena tla s P 
• Tla s fiksiranim P 
• Tla z visoko 

vsebnostjo Fe 
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Gnojenje s fosforjem - P 

• S fosforjem gnojimo:  

– na osnovi analize tal 

– pred setvijo ali sajenjem, 

– pred cvetenjem (fertirigacija, foliarno) 
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Potrebe kg P2O5/ha vrsta vrtnine

zelo nizke  < 25

nizke  25 - 50

radič glavnati, solata (krhkolistna), krompir zgodnji, endivija, fižol  

visoki (zrnje), fižol stročji, solata (mehkolistna), paprika 

srednje 50 - 75

bučke (jedilne, grmičaste), hren, kitajski kapus, paradižnik, 

rdeča pesa, kumare za vlaganje, zelje (skladiščeno, sveže) 

visoke 75 - 100 čebula, buče oljne (seme), cvetača, korenček (skladiščenje) 
zelo visoke  >100 zelje (za predelavo) 
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K – kalij 

 

• Znaki pomanjkanja: 

• Slaba rast in razvoj kultur 

• Kloroza  in nekroza na starejših listih 

• Venenje listov  

• Nizki pridelki in slabe kakovosti 

• Pomemben za : 

• Aktiviranje encimov in koencimov  

• Sintezo beljakovin 

• Ohranjanje turgorja 

• Delovanje listnih rež 

• Kakovost  plodov  



Pomanjkanje K pride do 
izraza v primeru če so: 

• Kisla tla, nizek pH 

• Peščena ali lahka tla 

• Suša  

• Močno deževje ali 
namakanje - izpiranje 

• Težka tla s fiksiranim K 

• Tla z nizko vsebnostjo K 

• Tla z visoko vsebnostjo 
Mg 
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Gnojenje s kalijem - K 

• S kalijem gnojimo: 

– na osnovi analize tal 

– pred setvijo ali sajenjem 

– v rastlinjakih dognojujemo s kalijevim nitratom … 

11 

Potrebe kg K2O/ha

zelo nizke  < 100

nizke  100 - 150 radič glavnati, solata (krhkolistna) 

srednje  150 - 200

endivija, fižol  visoki, fižol stročji, krompir zgodnji, solata 

(mehkolistna), čebula, paprika 

visoke  200 - 250 bučke, hren, buče oljne, kumare za vlaganje, kitajski kapus  

zelo visoke  > 250

zelje (sveže), cvetača, paradižnik, rdeča pesa, korenček, zelje 

(za predelavo) 
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Vrste zelenjave s povečano potrebo po 
makrohranilih – Ca – Mg – S  
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Ca – kalcij 

• Znaki pomanjkanja: 

• Robni listni ožig pri solatnicah in 
kapusnicah 

• Nekroze na mladih listih 

• Povečan napad glivičnih bolezni 

• Gniloba na muhi plodov pri 
plodovkah 

• Pomemben za : 

• Delitev celic 

• Za učvrstitev celičnih sten 

• Dobro delovanje celičnih 
membran 

• Permabilnost celičnih 
membran 



Pomanjkanje Ca pride do 
izraza v primeru če so: 

• Kisla tla   

• Peščena ali lahka tla - 
izpiranje 

• Tla z visoko vsebnostjo 
natrija -Na 

• Tla z visoko vsebnostjo 
aluminija - Al 

• Suša  

• Visoko vsebnost N in K 
v plodovih  

• Veliki plodovi 
14 
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Gnojenje s kalcijem - Ca 

• Rastline s povečano potrebo 
po Ca: 

• Cvetača 

• Zelje  

• Solata  

• Zelena  

• Kumare  

• Paradižnik 

• Paprika  

• S Ca gnojili apnimo kislo 
zemljo – mehki apnenci 
IGM.. 

• Ca gnojila dodajamo pri 
fertigaciji – kalcijev nitrat 

• Ca listna gnojila 
uporabljamo foliarno v fazi 
dozorevanje plodov. 
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Mg – magnezij 

• Znaki pomanjkanja: 

• Nekroze listov med listnimi 
žilami 

• Rumenenje in odmiranje starih 
listov 

• Sušenje pecljevine 

• Pomemben za : 

• Tvorbo klorofila 

• Pretvorbo fosfatov 

• Pretvorbo dušika 

• Sintezo beljakovin 

• Sprejem vode 

• Zaključni razvoj rastlin 



Pomanjkanje Mg 
pride do izraza če so:  

• Peščena tla 

• Kisla tla 

• Tla v visoko vsebnostjo K 

• Hladna in vlažna 

• Zbita tla 
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Povečana potreba 

za Mg 

Špinača 

Beluši 

Rdeča pesa 

Paradižnik  



S – žveplo 

• Pomembno za : 

• Tvorbo beljakovin – 
aminokislin, tiamina, 
koencima A, vitaminov, 
biotina 

• Sintezo olja pri oljnicah 

• Znaki pomanjkanja: 

• Razbarvanje listov, najprej 
mladih 

• Zastoji rasti poganjkov 

• Predčasno odpadanje listov 
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Pomanjkanje pride S do izraza v 
primeru če so: 

• Kisla tla 

• Lahka ali peščena tla - izpiranje 

• Humusna tla 

• Slabo zračna tla – stojna voda 

• Ko na območju ni industrijskih emisij S 
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Povečana potreba 

za S 

Vse vrste kapusnic 

Čebula  

Paradižnik  
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Vrste zelenjave s povečano potrebo po 
določenih mikrohranilih  

B bor Cu baker Mn mangan Mo 

molibden 

Zn cink 

Kapusnice  Cvetača  

Koleraba 

Zelje  

Cvetača 

Brokoli  

Solatnice  Solata 

Špinača  

Solata 

Špinača 

Solata 

Špinača 

Korenovke 

Čebulnice   

Gomoljna 

zelena 

R.pesa 

R. pesa 

Čebula 

Korenček  

R. pesa 

Čebula 

Redkev  

Plodovke   Fižol 

Grah 

Kumare 

Fižol Fižol 
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B – bor  
• Znaki pomanjkanja: 
• Deformirani listi in peclji 
• Robne kloroze 
• Odmiranje koreninskih 

laskov 
• Slabo cvetenje in oplodja  
• Pomanjkanje pride do 

izraza v primeru če so: 
• Peščena tla 
• Tla z visoko vsebnostjo N 
• Tla z visoko vsebnostjo Ca 
• Hladna in vlažna tla 
• Suša  

• Pomemben za : 

• Rast meristema 

• Tvorbo ogljikovih 
hidratov 

• Sintezo nukleinskih kislin 

• Rast peloda 

v Pomurju je NIZKA oskrbljenost tal z B 
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Gnojenje z borom B 

• B pred cvetenjem in po 
cvetenju foliarno 

• B če manjka v tleh dodamo 0,5-
1kg čistega B/ha/leto  

• Gnojila z borom: 

– Mineralna- NPK z dodatkom bora 

– Listna: Borogreen, Bortrac,… 

Povečana potreba 

za B 

Cvetača  

Koleraba 

Zelje  

Gomoljna zelena 

Rdeča pesa 
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Mo – molibden  

• Znaki pomanjkanja: 

• Deformirani listi 

• Rozetavost cvetače 

• Pomanjkanje pride do izraza 
v primeru če so: 

• Kisla tla 

• Nizek pH 

• Nizka vsebnost organske 
snovi v tleh 

• Pomemben za : 

• Pretvorbo N  

• Fiksacijo zračnega N  

• Tvorbo klorofila 

• Pretvorbo Fe 

• Pretvorbo fosfatov 

v Pomurju je NIZKA oskrbljenost tal z Mo 

Povečana 

potreba za 

Mo 

Cvetača 

Brokoli  

Solata 

Špinača  

Fižol 
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Cu – baker  

• Znaki pomanjkanja: 
• Kloroza in nekroza listov 
• Venenje in odmiranje 

mladih listov in poganjkov 
• Pomanjkanje pride do 

izraza v primeru če so/je: 
• Humusna tla 
• S kalcijem siromašna tla 
• Peščena tla 
• Preorana ledina  
• Močno gnojenje z N 

• Pomemben za : 
 

• Encimske procese 
• Fotosintezo 
• Tvorbo lignina – 

celičnih sten  
• Tvorbo semen 

v Pomurju je VISOKA oskrbljenost tal z Cu – škropljenje s FFS 

Povečana 

potreba za Cu 

Solata 

Špinača  

Rdeča pesa 

Čebula 

Korenček  
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Mn – mangan  

• Znaki pomanjkanja: 

• Temno rumene pege 

• Progasta kloroza 

• Pomanjkanje pride do 
izraza v primeru če so: 

• Kisla tla - nizek pH 

• Hladna in vlažna tla 

• Zračna tla 

• Humusna tla 

• Peščena tla 

 

• Pomemben za : 

 

• Aktiviranje različnih 
encimskih procesov 

• Redukcijo nitrata 

• Fotosintezo 

• Sintezo beljakovin 

v Pomurju je VISOKA oskrbljenost tal z Mn – kisla tla 

Povečana 

potreba za Cu 

Solata 

Špinača 

R. pesa 

Čebula 

Redkev 

Fižol 

Grah 

Kumare 
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Zn - cink 

• Znaki pomanjkanja Zn: 
• Mali razbarvani mladi listi 
• Tvorba listnih rozet 
• Slabo cvetenje in nastanek plodov 
• Slabša kakovost plodov 

 
• Pomanjkanje Zn pride do izraza v 

primeru če so: 
• Humusna tla 
• Visoka pH vrednost 
• Tla z visoko vsebnostjo P 
• Hladna in vlažna tla 

 

• Zn pomemben za : 
• Korektno 

funkcioniranje 
številnih encimskih 
sistemov 

• Sintezo  aminokislin 
• Tvorbo auksinov, 

fitohormonov 

v Pomurju je VISOKA oskrbljenost 
tal z Zn – piščančji gnoj 

Povečana 

potreba za Zn 

Fižol 



Mikroelementi katerih pomanjkanje ni 
opazno Fe, Si, Na, Co, Cl  

• Fe – železo je pomembno za tvorbo klorofila, fotosintezo in sintezo 
beljakovin 

• Znaki pomanjkanja: Medžilna kloroza mladih listov 
• Do pomanjkanja  Fe pride, če so: Apnenčasta tla, visok pH, tla z visoko 

vsebnostjo Cu - bakra 
 

• Si – silicij je pomemben za učvrstitev celičnih sten in povečanje odpornost 
– Pomanjkanje  Si – redko  

 

• Na – natrij je pomemben za ozmozo  
– Pomanjkanje Na – redko 

 

• Co – kobalt je pomemben za fiksacijo zračnega dušika N2 
– Pomanjkanje Cl – redko  

 
• Cl – klor je pomemben za vodni režim rastline 

– Pomanjkanje Cl – redko  
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Praktični pristopi k uravnoteženi 
prehrani rastlin in k gnojenju 

• Opravljajmo kontrolo rodovitnosti tal  
– Osnovni  elementi P, K, Ca, Mg, B…naj bodo v območju dobre preskrbljenosti  
– Načrtujmo gnojenje v kolobarju glede na analizo tal in pričakovane pridelke 
– pH naj bo v območju med 5,5 -6,5 
– Z N ne pretiravajmo – spremljajmo ga v tleh in v rastlinah 

• Skrbimo za urejen vodno zračni režim tal in mikrobiološko aktivnost tal. 
• Upoštevajmo ekologijo rastline in prehranske potrebe v posameznih fazah 

razvoja. 
• Opazujmo rastline – spoznavajmo fiziološke motnje in po potrebi opravimo 

analizo listja ali plodov. 
• Analiza tal v zavarovanem prostoru vsaki 2 leti in na prostem vsaka 4 leta 
• Gnojenje z dušikom na podlagi Nmin analize 
• Upoštevanje Nmin ciljnih vrednosti kot osnove za gnojenje z N ali vsaj talnih 

nitratnih testov – NO3-N 
• Ciljna uporaba počasi delujočih N-gnojil. 
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Glavna makrohranila:N, P, K, Ca, Mg, S  

• s PK gnojimo ob setvi/sajenju, lahko tudi na zalogo 

• S PK gnojimo na osnovi analize tal,  

• Z osnovnim gnojenjem damo toliko PK kot jih v obdobju enega 
kolobarja pridelki odvzamejo iz tal.  

• S PK gnojimo tla, z N pa rastline 

• Z N gnojimo ob setvi/sajenju le štartno  (1/3 odvzema) in med 
rastjo dognojujemo (damo ostali 2/3 odmerka). 

• Z N dognojujemo na podlagi Nmin analize 

• S Ca gnojimo tla – apnimo kisla tla in gnojimo vrtnine z večjo 
potrebo po kalciju 

• Z Mg in S gnojimo tla pri vrtninah z večjo potrebo po Mg in S. 
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BILANCA HRANIL

POTREBNA KOLIČINA HRANIL/leto

237

SKUPAJ

POVPREČNA KOLIČINA HRANIL/leto

562

-

740

40

119 710 555 165

55-

RAZLIKA/ LETO 

28 (D)

247

247 (C)-

-10+ 12

200

200

81

400

250

300

Gnojevka

(jeseni zaorana)

68

30

K-sol (40% K2O)

KAN (27% N)

KAN (27% N)

K-sol (40% K2O)

KAN (27% N)

KAN (27% N)

Hlevski gnoj

(jeseni zaoran)
50

40

75

40 t/ha

20 m
3

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

Zelje

Solata

Paradižnik

300

160

280

60

65

40

225

90

160

240

70

240

240

100

81

54

54

KAN (27% N)

KAN (27% N)

300

140

54

600

200

Leto Vrtnina
Pridelek

t/ha Organsko gnojilo Količina Mineralno gnojilo kg/ha

Gnojenje

34,5

Tekstura

MGI

Analiza tal

19

P2O5

mg/100g

D

K2O

mg/100g

22,5 C

Ca-acetatu KCl

pH v

5,96,6Datum analize 10.nov.99

P2O5 K2O

Hranila v gnojilu  (kg/ha) Odvzem vrtnine (kg/ha)

NN P2O5 K2O

Primer gnojilnega načrta v kolobarju 



pH

Preperevanje mineralov

Tvorba novih mineralov

Razgradnja OS

Tvorba humusa

Biološka aktivnost

Gradnja strukture tal

Premeščanje mineralov gline

Dostopnost Fe in Al

Toksičnost Al

Toksičnost H+ ali OH

N + S

P + B

Ca + Mg

K

Cu + Zn

Mn

Mo



Primerna reakcija tal za različne zelenjadnice  
(Bavec, 2003) 
 

Vrtnina pH 

Cikorija 5 – 6,5 

Fižol, kolerabica, bučke, špinača, paradižnik, 

redkvice, redkev, rabarabara 

5,5 – 7 

Solata 5,5 – 7,5 

Endivija, grah, brstični ohrovt, drobnjak, 

zelena, šparglji, zelje 

6 – 7 

Korenček, črni koren, hren 6 – 7,5 

Blitva, melone, peteršilj, por, česen 6 – 8 

Belo zelje, ohrovt, čebula, motovilec, cvetača, 

rdeča pesa, rdeče zelje 

6,5 – 7,5 

 

paprika 



Največji enkratni odmerki  
materialov za apnjenje 

• Meliorativno apnjenje: 

• Naravni apnenec: 
– 5 t/ha lahka tla 

– 16 t/ha srednje težka tla 

– 26 t/ha težka tla 

• Vzdrževalno apnjenje: 
• Apno: 1 – 3 t/ha 

• Dolomit: 1 – 4 t/ha  

• Industrijska apna: 1 – 4 t/ha 
– 1 t/ha - lahka tla 

– 2 t/ha - srednje težka tla 

– 3 t/ha - težka tla 

• Apnenčeve moke 1,5 – 6 t/ha 
 

Preglednica 1: Potrebe po apnjenju njivskih tal (z do 4% humusa), glede na pH (ekstrakcija s CaCl2), tip in vrsto tal 
ter potrebni odmerki CaO (t/ha) in potrebne količine naravnega apnenca (t/ha) (Mihelič, Flisar-Novak in Zupan, 

2013, po VDLUFA, 2000). 

tekstura 

tal 

Lahka tla  Srednje težka tla Težka tla  

peščena do peščeno ilovnata 

ilovnata, peščeno glinasta in meljasto ilovnata ali 

meljasta 

meljasto glinasta ali peščeno glinasta 

do glinasta 

/P, IP, PI/ /I, PGI, MI, M/ /MG, MGI, PG, GI, G/ 

pesek > 50 % pesek < 50 % oz. < 80 %, če je melja < 30%  

pesek < 45 % oz. < 63 %, če je melja < 

22% 

melj < 50% melj - melj < 72% 

glina < 20 % glina < 28 % oz. < 35 %, če je melja < 30%   glina > 28 % 

 pH vrednost CaO t/ha apnenec t/ha CaO t/ha apnenec t/ha CaO t/ha apnenec t/ha 

< 4,0  7,7 21 11,7 32 16,0 43 

4,1 7,3 20 11,7 32 16,0 43 

4,2 6,9 19 11,7 32 16,0 43 

4,3 6,5 18 11,7 32 16,0 43 

4,4 6,1 16 11,7 32 16,0 43 

4,5 5,7 15 11,7 32 16,0 43 

4,6 5,3 14 11,1 30 15,2 41 

4,7 4,9 13 10,5 28 14,4 39 

4,8 4,6 12 10,0 27 13,6 37 

4,9 4,2 11 9,4 25 12,8 35 

5,0 3,8 10 8,8 24 12,1 33 

5,1 3,4 9 8,2 22 11,3 31 

5,2 3,0 8 7,6 21 10,5 28 

5,3 2,6 7 7,0 19 9,8 26 

5,4 2,2 6 6,5 18 9,0 24 

5,5 1,9 5 5,9 16 8,2 22 

5,6 1,5 4 5,3 14 7,5 20 

5,7 1,3 4 4,7 13 6,7 18 

5,8 1,2 3 4,1 11 5,9 16 

5,9 1,2 3 3,4 9 5,2 14 

6,0 1,2 3 2,7 7 4,4 12 

6,1 1,2 3 2,0 5 3,8 10 

6,2 1,2 3 1,7 5 3,3 9 

6,3 1,2 3 1,7 5 2,9 8 

6,4 0   1,7 5 2,5 7 

6,5 0   1,7 5 2,2 6 

6,6 0   (-)1,7,(+)0 (-)5 2,0 5 

6,7 0   (-)1,7,(+)0 (-)5 2,0 5 

6,8 0   (-)1,7,(+)0 (-)5 (-)2,(+)0 (-)5 

6,9 0   0   (-)2,(+)0 (-)5 

7,0 0   0   (-)2,(+)0 (-)5 

7,1 0   0   (-)2,(+)0 (-)5 

7,2 0   0   (-)2,(+)0 (-)5 

> 7,2 0   0   0   

meliorativno apnjenje največji enkratni odmerek CaO t/ha vzdrževalno apnjenje   apnjenje ni potrebno 

Največji enkratni odmerek CaO t/ha = 2 lahka tla - 6 srednje težka - 10  težka tla (Mihelič,  2010)   



Humusna bilanca 
pri vrtninah mora 
biti pozitivna !!! 

1 skupina - 1000 2 skupina 3 skupina 

belo zelje česen redkvica 

brokoli paprika endivija 

buče radič blitva 

bučke redkev fenkel 

cvetača koleraba solata 

gomoljna zelena korenček borago 

kitajski kapus sl. koruza grah 

kumare pastinak visoki fižol 

melone ognjič drobnjak 

ohrovt črni koren listni petršilj 

paradižnik   čebula 

por   rdeča pesa 

rabarbara     

rdeže zelje     

stebelna zelena     

1. skupina 

– 1000 kg 

humusa-

C/ha 

2 skupina 

– 500 kg 

humusa-

C/ha 

3 skupina 

– 250 kg 

humusa-

C/ha 

Brez zelenega gnojenja (dosevkov) 
Brez gnojenja z živinskimi gnojili 
Brez gnojenja s kompostom 

ne negativna 



Ciljno gnojenje z dušikom 

• Dušik je motor rasti, sestavni del beljakovin (zelenjava v povprečju 
vsebuje 6.25% beljakovin), aminosladkorjev, klorofila in snovna 
substanca za okus, vonj in barvo. Vpliva na količino in kvaliteto 
pridelka. V rastlino pride kot nitrat ali amonij nakar se ob porabi 
veliko energije (fotosinteza) spremeni v amide, aminokisline in 
končno v velike beljakovinske molekule.  
– Dušik je zračni element (78% - O2 je v zraku), v zemljo pride le preko 

živih organizmov. Iz zraka ga vežejo nitrifikacijske bakterije, ki so na 
koreninah metuljnic (fižol, lupina, detelje..). V tleh je pretežno je vezan 
v organski snovi – biomasi in humusu. Pri razkroju organske snovi 
nastaja rastlinam dostopni mineralni dušik amonij NH3 in nitrat NO3. 
Nitrat se slabo veže na talne delce in se hitro izpira v podtalje. 

• Rastlina lahko nakopiči več nitratov, kot jih je sposobna vgraditi v 
dušične spojine, za rastlino nitrati niso toksični, za njene uživalce pa 
lahko, če jih je preveč 

Največji enkratni odmerek N ne sme presegati 80 kg N/ha. 



ostanek Nmin 

začetek spravila 

<100kgN 

Primer: 1. dognojevanje 

3. vegetacijsko 

obdobje 

D1 ciljna vrednost najnižja zaloga v tleh + odvzem 4., 5., in 6. obdobja   

D1 ciljna vrednost 60+35+35+30 160kgN/ha 

0

10

20

30

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

k
g

 N
/h

a

obdobje rasti na 14 dni

Paprika v rastlinjaku - potrebe po N

Kdaj in koliko N za papriko v 
rastlinjaku? 



Od česa je odvisna vsebnost nitratov v 
rastlinah 

• V odvisnosti od različnih dejavnikov kot so: preskrbljenost tal s 
hranili, izmenjevalna kapaciteta, stadij razvoja, vrsta in sorta 
zelenjave, temperatura, osvetlitev…je koncentracija nitratov 
podvržena nihanju. 

• Nizke temperature in slaba osvetlitev omejujejo fotosintezo in 
rastline ne morejo vgraditi nitrat v svoje telo. Zjutraj je vsebnost 
nitratov v rastlinah povišana, pravtako pri visoki transpiraciji vode. 

• Razvojne faze – v fazi intenzivne rasti rastline sprejemajo več 
nitratov kot v fazi dozorevanja. Solata in špinača vsebujete zmeraj 
veliko nitratov. 

• Sorte – selekcionerji vzgajajo sorte posebno solate, ki naj bi kopičile 
manj nitratov.  

• Obilno gnojenje z dušikom, pa naj si bo z mineralnimi ali z 
organskimi gnojili. Rastline ne razlikujejo dušika iz mineralnih in 
organskih gnojil.  
 



Velika  

(1000 – 4000 

mg/kg) 

Srednja  

(500 – 1000 mg/kg) 

Majhna  

(< 500 mg/kg) 

Solata, špinača, 

motovilec, endivija, 

rdeča pesa, 

redkvica, redkev, 

belušna blitva, 

sladki komarček, 

kitajski kapus, 

peteršilj, vrtna 

kreša, šparglji 

Zelena, korenček, 

zelje, cvetača, por, 

jajčevci, bučke, 

kolerabica 

Paradižnik, paprika, 

kumare, melone, 

cikorija, grah, fižol, 

brstični ohrovt, 

čebula, česen 

 

Razvrstitev vrtnin glede na 
vsebnost nitratov  v sveži zelenjavi 

(mg NO3/kg) 

POZOR! 



Prekomerno gnojenje z N pri pridelavi 
zelenjave ni dobro 

• Povečan napad bolezni in škodljivcev. Zaradi povečane 
porabe pripravkov za varstvo rastlin je večja nevarnost 
ostankov škropiv v pridelku kar poslabša notranjo 
kvaliteto zelenjave. 

• Odvzame  pomembno vsebnost aromatičnih snovi in 
okus,  

• Znižuje vsebnost sladkorjev, škroba, olja in C vitamina 

• V pretirano gnojeni zelenjavi se ne tvorijo eterična olja, 
ki dajejo značilen okus in aromo določenim vrstam 
zelenjave (peteršilj, korenček, bazilika, rukola, ..) 



Kalij – pomemben element kakovosti 

• Poveča vsebnost vode v rastlinah, da zelenjava, 
posebno listnata ostane dalj časa sveža 

• Tvori in učvrsti celične stene, tako postanejo 
rastline bolj odporne na bolezni in druge strese 
(sušo, mraz…) 

• Vpliva na izboljšan okus večine zelenjave 

• Reducira kopičenje oksalatov v špinači, blitvi in 
rdeči pesi. 

• Povečuje vsebnost sladkorjev in vitaminov 



MKO: Tehnološka priporočila za zmanjšanje občutljivosti kmetijske pridelave na sušo 

Vplivi podnebnih sprememb na pridelavo 
zelenjave 

– Pogostejše poškodbe od suše, neurja, vetra, toče, ožigov, pozebe, zastajanja vode 
na njivi … bolezni in škodljivcev.  

– Sprememba kakovosti pridelkov, deformacije, grenkoba, gniloba ali toplotni ožigi 
na plodovih nekaterih zelenjadnic. 

– Pospešen razvoj rastlin 
– Intenzivnejša evapotranspiracija  
– Spreminjanje ustaljenih načinov pridelave (setev oz. saditev, gnojenje, varstvo 

rastlin, …).  
– Spremenjen izbor sort s povečano odpornostjo na sušo 

 Gnojilni učinek povečane koncentracije CO2 
 Višje koncentracije CO2 povzročijo povečano fotosintezo in delno zaprtje rež, kar 

zmanjša transpiracijo. Kar pomeni poleg povečanja pridelka tudi zmanjšanje potrebe po vodi za 
enoto biomase, kar je zelo pomembno za rastišča z omejenimi zalogami vode.  

 Daljša rastna doba in pridelovanje toplotno bolj zahtevnih rastlin 
 Ta se spomladi začne prej in se jeseni kasneje konča, ne glede na nadmorsko višino 

ali toplotne zahteve rastlin.  
 Ob primernem vrstenju kmetijskih rastlin to omogoča več pridelkov na isti njivi v 

enem letu ob pogoju, da voda ni omejitveni dejavnik.  



Ukrepi za ublažitev stresov 
• Vzdrževanje organske snovi – humusa na ustrezni ravni. stabilizacija 

strukture tal 
• Ohranjanje in izboljšanje kemijskih lastnosti tal – pH, K. 
• Uporaba pripravkov za povečanje odpornosti in proti stresnim situacijam. 

Biostimulatorji: DELFAN PLUS, DRIN, Aminokisline …  
• V sušnih razmerah se izogibamo gnojenju z granuliranimi gnojili in z  dušičnimi (N) gnojili 

– Možno foliarno gnojenje v kombinaciji s pripravki za povečanje odpornosti rastlin 

• V obdobju suše se v rastlinah lahko poveča koncentracija dušika, predvsem 
nitratov.  
– Prevelike koncentracije nitratov v pridelkih negativno vplivajo na njihovo kakovost.  
– Za načrtovanje gnojenja z dušikom po suši zato priporočamo uporabo hitrih terenskih 

talnih ali rastlinskih testov.  
– Pridobivanje znanja in spretnosti za boljše izkoriščanje spremenjenega 

podnebja je primarno orodje za prilagoditev pridelave zelenjave.  

CROPCROPAIDAID
NaNaravniravni AntifrAntifriizz®® za rastlineza rastline

SREDSTVO, KI PREPRESREDSTVO, KI PREPRECCUJE ZMRZNJENJEUJE ZMRZNJENJE



http://www.kgzs-ms.si 


