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Pomen kemične analize tal 

Stanje posevkov ozimnih žit in oljne ogrščice danes 

V letošnji pridelovalni sezoni nam je že v jesenskem času ponagajalo vreme, setev žit ni bila 

opravljena v optimalnem času. Tudi sama razrast ni bila optimalna in se žita niso primerno 

razrasla. Trenutno je stanje popolnoma umirjeno, vse je zastalo, žita se na razraščajo, tudi 

korenine se ne razvijajo. Vzrok je suho vreme, padavin ni, dodatno je še veter in mraz. Tudi 

mineralna gnojila, ki so bila uporabljena, ostajajo na površini, ne delujejo. Vegetacija miruje 

že 3 tedne. Po prvi oceni je škode na žitih že najmanj za 15 – 20%, pri oljni ogrščici še več. 

Rastline postajajo vijoličaste zaradi mrzlega vetra, hladnih noči. Problem je tudi na travnikih.  

Če v kratkem ne bo dežja, pričakujemo, da bodo škode še večje, pridelki bodo precej 

zmanjšani, verjetno nekje od 30 – 40%, če ne še več. Namreč zdaj je vlaga za rast rastlin najbolj 

potrebna, je pa ni. Tudi, če se bo v bodoče otoplilo in ne bo padavin, bodo škode še večje. 

Kako je z mineralnimi gnojili, ki so že na njivskih površinah? 

Mineralna gnojila, ki ste jih že potrosili na njivske površine, se ne razkrajajo, a ni bojazni, da bi 

bile izgube velike. Ob, upam, vsaj, kakšnih padavinah, se bodo granulati razkrojili in pričeli 

delovati. Potrebno je počakati, prav tako tudi z uporabo fitofarmacevtskih sredstev. Še 

posebej takrat, ko zapiha kar močan veter. Priporočam, da preverite njivske površine, zasejane 

z ozimnimi žiti in se prepričate o plevelni flori, ki je prisotna. In šele takrat se odločajte po 

kakšnem ffs… Morda koga vprašate, uporabljajte pa le registrirana in v Sloveniji kupljena ffs.  

Pojavljajo se rumenenja, posebej pri ječmenih, ki pa so posledica fizioloških sprememb, 

razmer v tleh, vremenskih razmer, zato korenine ne rastejo, ni razraščanja, niso pa to 

bolezenska znamenja, da bi bilo potrebno uporabiti ffs.  

In kako je z dognojevanjem? 

Glede na stanje cen mineralnih gnojil je vsekakor najbolj priporočljivo, da dognojujete na 

osnovi analize tal, ki jo opravimo pri nas na Zavodu in ne na pamet.  

Zakaj je potrebna analiza tal? 

Ustrezno gnojenje je osnova za dober in kakovosten pridelek in ena od osnov za dobro 
kondicijo rastlin, saj med drugim omogoči, da so le-te bolj odporne na stresne razmere, 
škodljivce in bolezni. Da bi se optimalni prehrani rastlin čim bolj približali, gnojimo na osnovi 



kemične analize tal. To omogoči, da bo v tleh vseh hranil ravno toliko, kot je to najbolj ustrezno 
za rast in razvoj rastlin, in da bodo razmerja med njimi takšna, da bodo rastline primerno 
prehranjene. Če je v tleh nekega hranila premalo ali preveč, se to razmerje poruši in predvsem 
v stresnih razmerah (visoke poletne temperature, hladna obdobja, napad bolezni in 
škodljivcev …) pride to še posebej do izraza – rast in razvoj rastlin se lahko popolnoma ustavita, 
rastline postanejo bolj dovzetne za bolezni in škodljivce, v pridelku imamo veliko nitratov … 

Gnojenje in prehrana rastlin sta v sodobnem kmetijstvu med najpomembnejšimi dejavniki 

uspešne pridelave. Z gnojenjem različne kmetijske rastline oskrbimo s hranili glede na njihove 

potrebe in založenost tal, kar opredelimo v na tej podlagi pripravljenih načrtih za gnojenje. Cilj 

strokovnega in ekonomsko upravičenega gnojenja bo dosežen, ko bomo kmetijskim rastlinam 

dali toliko hranil, kot jih potrebujejo in to takrat, ko so jih rastline sposobne sprejemati. Pri 

tem moramo biti pozorni tudi na tveganje izgube hranil v okolje in hkrati upoštevati morebitne 

omejitve rabe in prepovedi (npr. na vodovarstvenih območjih in omejitve v skladu z Uredbo o 

varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov). Cene gnojil so trenutno zelo 

visoke, zato je toliko bolj pomembno poiskati optimalne rešitve za prehrano gojenih kmetijskih 

rastlin v ustreznem izkoriščanju zalog hranil v tleh, v izboljšanju reakcije tal (pH vrednost), v 

uporabi organskih gnojil, zagotavljanju in povečanju organske snovi v tleh s setvijo dosevkov, 

podsevkov, zelenem gnojenju in tudi v ustrezi izbiri dokupljenih mineralnih gnojilih. 

Tla predstavljajo prijazno okolje za človeštvo, saj prehranjujejo celotno naravo. Današnjim 
zahtevam ustrezno, bolj ali manj intenzivno in predvsem okolju neobremenjujoče kmetijstvo, 
si ne moremo predstavljati brez kemijske analize tal. Omogoča nam namreč kontrolo 
rodovitnosti tal. 

Z njeno pomočjo lahko: 

• uvrstimo tla v različne razrede preskrbljenosti, 
• odkrijemo škodljive vplive na tla (zakisanje tal, osiromašenje tal s hranili, presežke 

hranil v tleh), 
• ugotovimo pridelovalno zmogljivost na novo osvojenih zemljiščih, 
• dobimo smernice in navodila za gnojenje, 
• obvarujemo se napačnih ukrepov pri gnojenju kmetijskih rastlin, da se rodovitnost tal 

ne poslabša, ampak izboljša. 

Na osnovi podatkov analize tal stremimo h gnojenju, da dosežemo zaželen in možen nivo 
pridelkov ter njihovo kakovost, ob tem pa ne ogrozimo zdravja ljudi oz. živali, poleg tega pa ne 
obremenimo tal in okolja v škodo bodočih generacij. Upoštevati moramo osnovno pravilo, da 
gnojimo kar se da malo, vendar toliko, kot je neobhodno potrebno! 

Komu zaupati vzorec v analizo in zakaj? 

Na slovenskem trgu se pojavlja vse več laboratorijev, ki se ukvarja tudi z analiziranjem vzorcev 
tal in svoje storitve pogosto oglašujejo preko raznih medijev, vsekakor pa ne bo odveč 
pozornost pri izbiri izvajalcev analiz. Na KGZS-zavod MS imamo laboratorij, ki dela analize na 
vse zahtevane elemente in ima vse potrebne standarde za kemične analize. Torej vabljeni.  



Laboratorij na KGZS-zavod MS je sodobno opremljen, opravimo vam kemijsko analizo 
založenosti tal z osnovnimi hranili. Pri svojem delu upoštevamo vse standarde, ki opredeljujejo 
kakovost laboratorijskih storitev, kar pomeni, da zadostimo zahteve glede točnosti, 
natančnosti oz. zanesljivosti meritev, prav tako skrbimo za dobro komunikacijo med 
laboratorijem in naročnikom. Laboratorij sprejema vzorce vsak dan med 8.00 in 13.00 uro, v 
kolikor se sami na znajdete glede tega, katere analize bi bile primerne za vaša tla ali se želite 
dodatno poučiti o agrotehničnih ukrepih, vas pa v laboratoriju vedno napotijo na specialistično 
službo, kjer vam bomo z nasveti radi ustregli.  

V laboratoriju se opravljajo tudi analize krmnih mešanic in obrokov za vaše živali, tudi analize 
mleka in test na brejost, prisotnost mikotoksinov in antibiotikov,…. Na podlagi vseh teh analiz 
vam lahko izvrednotimo hranilni obrok za živali, da bodo ostajale v želeni kondiciji in dajale 
kakovostne izdelke, predvsem pa, da lahko hitro ukrepate v primeru odstopanj, ki so posledica 
neustrezne prehrane. 

Torej vabljeni h koriščenju naših storitev.  

Pripravila: Metka Barbarič, KGZS-Zavod MS, 16. marec 2022 

VIRI: 
http://www.ihps.si/rastline-tla-in-okolje/tla/ 

https://www.kmetijskizavod-ng.si/novice/2018031411023776/zakaj-je-pomembna-analiza-tal 
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