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ZAKONSKA OPREDELITEV

• Biostimulanti vsebujejo snovi in/ali mikroorganizme (bakterije in 

glive), ki po aplikaciji rastlin/tal spodbujajo naravne procese v 

rastlinah, izboljšujejo sprejem in izkoristek hranil, toleranco na 

abiotičen stres in izboljšujejo kakovost rastlinskih pridelkov.

• Abiotičen stres: vročina, mraz, zmrzal, suša, toča, zastajajoča vlaga, 

sončni ožigi, zasoljenost tal.

Uredba (EU) 2019/1009 – določitev pravil o omogočanju dostopnosti sredstev za gnojenje EU na trgu



ČAS IN NAMEN UPORABE

UPORABLJAMO JIH LAHKO OD KALITVE DO POLNE ZRELOSTI; 

• NAMEN UPORABE:

✓povečanje odpornost na abiotski stres, 

✓vplivajo na presnovo (oz. spodbujajo fiziološke procese in krepitev rastlin v času: rasti, cvetenja, 

oplodnje, dozorevanja) ,

✓ izboljšajo sprejem hranil (povečajo učinkovitost gnojenja),

✓ izboljšajo kakovost pridelka. 





BIOSTIMULANTI – KRONOLOGIJA UPORABE

• 2.000-5.000 let pnš: pričetek uporabe alg, kultiviranje neplodnih tal z algami (16.st),

• 1822/1839: opredelitev huminskih kislin,

• 1912: patentiranje prvega ekstrakta iz alg,

• 20.st: odkritje in pojasnitev rastlinskih hormonov, hitosana,..

• 21.st: ustanovitev evropskega združenja proizvajalcev BS, EBIC

• 2019: vključitev BS v evropsko zakonodajo o gnojilih.



BIOSTIMULANTI

• Omogočajo zmanjšanje uporabe sintetičnih proizvodov in zvišujejo odpornost 

rastlin na škodljive vplive okolja.

• Prodaja BS močno raste globalno in v Evropi (letna rast prodaje >10%), 

• Evropa, je vodilna v razvoju in uporabi BS (55 proizvajalcev vključeno v EBIC 

(evropsko združenje proizvajalcev BS), 

• Sodelovanje z univerzami in inštituti; 2-5 let za razvoj novega proizvoda



DELITEV BS PO DU JARDIN, 2015

• Beljakovinski hidrolizati in druge dušične spojine (aminokisline)

• Izvlečki morskih alg  

• Hitozan in naravni polimeri

• Anorganske spojine 

• Koristne glive 

• Koristne bakterije 

• Humusne spojine: huminska in fulvo kislina 



BELJAKOVINSKI HIDROLIZATI IN DRUGE DUŠIČNE SPOJINE 
(AMINOKISLINE) 

• Skupek polipeptidov, oligopeptidov in aminokislin 

• Lahko so živalskega ali rastlinskega izvora (usnje, ribe, mlečni proizvodi, stročnice, stranski proizvodi vrtnin, 

krmnih rastlin)

• Izmed BS, ki so na tržišču na voljo v pridelavi vrtnin najpogosteje uporabljamo AK (koristne proste AK).

• AK imajo nizko molekulsko maso in jih rastline lahko sprejmejo (pri sprejemu ni potrebna dodatna energija) 

in lahko prehajajo v list.

• Protistresno delovanje najbolj učinkovito pri preventivni uporabi, imajo pa tudi dober kurativni učinek



KORISTI UPORABE AMINOKISLIN

• izboljšana presnova železa in dušika; 

• izboljšan sprejem (vode) in učinkovitost izrabe mineralnih hranil (vnos v tla – povečana aktivnost mikro- in makroorganizmov, 

povečana topnost in mobilnost mineralnih mikrohranil, razrast koreninskega sistema in povečana encimatska aktivnost korenin); 

• kakovost (večja sinteza karotenoidov, flavonoidov in polifenolov); 

• količina (več plodov pri pradižniku (Colla in sod., 2015)); 

• odziv  na stresne dejavnike (slana tla, temperatura, suša). 

• Pripravki: Delfan plus, Drin, Etamin, Protifert LMW,…

• AMINOGRAM- prikazuje količino posameznih AK v pripravku



POMEN POSAMEZNIH AMINOKISLIN



IZVLEČKI IZ MORSKIH ALG

• RJAVE

• ZELENE, 

• RDEČE ALGE

• KOLIČINA IN VRSTA MIKROELEMETOV - RJAVE ALGE (NARAVNA VSEBNOST ALI DODANO), ODPORNOST-

BOLEZNI 

• POTREBA PO KALCIJU - RDEČE ALGE 

Sestavina izvlečkov iz alg so tudi naravni hormoni – fiziološki stimulatorji procesov v rastlinah, 

dodana MH (npr. Goemar BM86, Algoplazmin, Rasti algoplazmin, Algovital, Basfoliar aktiv, 

Phylgreen…- utrdijo cel. stene)



PREDVIDENI UČINKI MORSKIH ALG



HITOZAN IN NARAVNI POLIMERI 

• Običajno hitozan pridobivajo iz hitina (polisaharida), ki je osnovna sestavina ogrodja 

rakov, školjk in drugih lupinarjev.  



UČINKI HITOZANA

• POSKUSI V JAGODAH

• povečana rast (povečano število in površina listov, povečana dolžina in 

masa korenin)

• večji in težji plodovi

• boljša kakovost

• Viri navajajo, da hitozan spodbuja odpornost rastlin proti škodljivim glivam



HUMINSKE IN FULVO KISLINE

• Z razgradnjo humusa v tleh nastanejo huminske in fulvo kisline in 

netopni humati.

• Huminske kisline so spojine z majhno molekulsko maso, ki jih korenine 

lahko sprejmejo.

• Hiter učinek!!!

• Uporabljamo (npr. humistar) – kapljično od 7. dneva po sajenju dalje.



UČINEK HUMINSKIH IN FULVO KISLIN 

• Izboljšan sprejem hranil (N, omogoča boljšo dostopnost težko dostopnega P, K), zmanjšajo 

izpiranje hranil,

• Povečana odpornost na vodni stres,

• Vežejo težke kovine v tleh (npr. Cd),

• Povečana odpornost proti patogenom,

• Služijo kot hrana mikroorganizmom v tleh (boljša mikrobiološka aktivnost).



ANORGANSKE SPOJINE

• Elementi: silicij (poveča trdnost cel. sten), selen, natrij,  aluminij in kobalt 

• Anorganske soli: bikarbonati, sulfati, nitrati, silikati, kloridi, fosfati, fosfiti (vplivajo na odpornost na biotski 

in abiotski stres, K fosfit pospešuje sintezo fitoaleksinov)

• Posredno delovanje: zatiranje gliv 

• Neposredno delovanje: spodbujanje fizioloških procesov v rastlini za zaščito proti škodljivcem, boljša rast, 

kvaliteta pridelka in odpornost na abiotski stres 

• - utrjevanje celične stene, boljši osmotski potencial, zmanjšana transpiracija.



KORISTNE GLIVE

Mikorizne glive in antagonsitične glive

(Trichoderma, Sebacinales, Glomus- pri vzgoji sadik) 

• VPLIV:

✓ antagonistične glive vzdržujejo ravnovesje med posameznimi talnimi glivami, skrbijo da se patogene glive 

ne razmnožijo preveč 

✓ - boljši sprejem fosforja

✓ - omilijo sušni stres, neugodne razmere v tleh (ph, slanost, pomanjkanje hranil, težke kovine). 

✓ pozor! ffs, obdelava tal, večje količine fosforja v tleh
MYKORIZA premium

https://organicsnutrients.com/izdelek/mykoriza/


KORISTNE BAKTERIJE
(NA POVRŠINI ALI OKOLICI KORENIN, ALI V KORENINAH)

• VPLIV:

• boljše vsrkavanje mineralnih hranil; 

• spodbujanje morfološkega razvoja in rasti; 

• odziv na abiotski in biotski stres; 

• hormonske spremembe 



Vpliv biostimulantov na rast in 

pridelek kumar (vir: dr. D. Gluhić)

HUMINSKE KISLINE-boljši razvoj korenin, zmanjšanje EC 

vrednosti talne raztopine, boljši sprejem h. 

FOSFITI- boljše zdravstveno stanje korenin in listov (sinteza 

fitoaleksinov)

AMINOKISLINE- razvoj listov, zmanjšanje stresa, boljša 

odpornost na nizke in visoke temperature

SILICIJ- daljša obstojnost plodov, več suhe snovi

TITAN- boljša oplodnja in zavezovanje plodov



Vpliv biostimulantov na rast in razvoj 

solate (Vir: dr. D. Gluhić)

HUMINSKE KISLINE-boljši razvoj korenin, zmanjšanje EC vrednosti talne 

raztopine

FOSFITI- boljše zdravstveno stanje korenin in listov (sinteza fitoaleksinov)

AMINOKISLINE- razvoj listov, zmanjšanje stresa, boljša odpornost na 

nizke in visoke temperature 

SILICIJ- daljša obstojnost solate, več suhe snovi 



PRIČAKOVANI VPLIVI BS

• PRIČAKOVANJA OB UPORABI BIOSTIMULANTOV:

• POVPREČEN DVIG PRIDELKA+5-10%

• IZBOLJŠANJE IZKORISTKA HRANIL+5-25%

• IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI PRIDELKA CA. 15%

• EKONOMIČNOST UPORABE



VIRI

• HTTPS://WWW.METROB.SI › BIOSTIMULANTI-OBJAVA-SPLET

• DR.SC. DAVID GLUHIĆ, POLJOPRIVREDNI ODJEL POREČ, VELEUČILIŠTE RIJEKA, HRVATSKA, UPORABA BIOSTIMULANTOV V INTENZIVNI PRIDELAVI ZELENJAVE (PREDAVANJE –LOMBERGARJEVI

DNEVI, 2017)

• DOC. DR. ANA SLATNAR, BTF (IZOBRAŽEVANJE SVETOVALCEV-UPORABA BIOSTIMULANTOV V PRIDELAVI ZELENJAVE)

• HTTPS://SCS.SI/JOOMLA/IMAGES/ZBORNIK_PRISPEVKOV_SODOBNI_IZZIVI_V_PREHRANSKI_VERIGI%201.PDF

• HTTPS://REPOZITORIJ.UNI-LJ.SI/DOKUMENT.PHP?ID=104323&LANG=ENG

• HTTP://WWW.DIGITALNA-KNJIZNICA.BF.UNI-LJ.SI/AGRONOMIJA/VS_ZUPANCIC_TINA.PDF

•

https://www.metrob.si/wp-content/uploads/2021/05/biostimulanti-objava-splet.pdf
https://scs.si/joomla/images/ZBORNIK_prispevkov_SODOBNI_IZZIVI_V_PREHRANSKI_VERIGI%201.pdf
https://www.metrob.si/wp-content/uploads/2021/05/biostimulanti-objava-splet.pdf
https://www.metrob.si/wp-content/uploads/2021/05/biostimulanti-objava-splet.pdf

