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AL metoda 

Fosfor (mg P2O5/100 g)  Kalij (mg K2O/100 g)

A - siromašna tla <6 <10

B - srednje preskrbljena tla 6 – 12 10 - 19 

C - dobro preskrbljena tla - cilj je dosežen 13 - 25 20 - 30

D - pretirano preskrbljena tla 26 - 40 31 - 40

E - ekstremno preskrbljena tla >40 >40

• S spremljanjem pH vrednosti v tleh lahko ugotovimo ali v tleh prevladujejo kisline oziroma baze. pH 
vrednost tal merimo v 0,1 N KCl in tla so pri:

• pH več kot 7.2 - alkalna 

• pH 6.8 do 7.2 - nevtralna

• pH 5.6 do 6.7 - zmerno kisla

• pH 4.5 do 5.5 - izrecno kisla

• pH manj kot 4.5 - močno kisla

VIR: Leskošek, 1993



Analize tal

• V severovzhodni Sloveniji, v štirih upravnih enotah 
(Murska Sobota, Ljutomer, Lendava, Gornja Radgona) 
smo v obdobju od leta 2009 do 2014 analizirali 1.350
vzorcev travniških tal, v obdobju med leti 2015 in 
2019 pa 550 vzorcev travniških tal (absolutno, 
relativno travinje). 

• Opravljene so bile analize na vsebnost fosforja, kalija 
in pH vrednost.



NOVI IZZIVI V POLJEDELSTVU 2000

• V letih 1990-2000 smo na travinju na območju Pomurja v 197 vzorcih
zemlje analizirali vsebnost fosforja (P2O5) in kalija (K2O) in v 201 vzorcu
reakcijo tal (pH). Rezultati analiz kažejo, da je 67 % travniških tal
srednje do dobro (B, C) preskrbljenih s P2O5 in več kot 50 % srednje
preskrbljenih (B) s kalijem. Več kot 50 % odvzetih vzorcev zemlje ima
pH vrednost nižjo od 5.5.

• V povprečju so tla vsebovala 14.6 mg P2O5 in 18.2 mg K2O/100 g tal.
Prav tako smo ugotovili, da je imel večji delež travniških tal (57 %)
izrecno kislo reakcijo.



Vsebnost fosforja v mg/100 g tal

Preglednica 1: Založenost tal s fosforjem.

2009 - 2014 2015 - 2019

povpr.vrednosti 10,14 11,17

minimum 0,21 0,93

maximum 172,33 151,61



Vsebnost kalija v mg/100 g tal

2009 - 2014 2015 - 2019

povpr.vrednosti 15,86 15,37

minimum 1,96 3,32

maximum 144,84 77,55

Preglednica 2: Založenost tal s kalijem.



pH vrednost tal v Kcl

2009 - 2014 2015 - 2019

povpr.vrednosti 5,01 4,97

minimum 3,56 3,71

maximum 7,81 7,48

Preglednica 3: pH vrednost tal.



Zaključki

• Analizirali smo travniška tla (absolutno, relativno travinje) v obdobjih med leti 
2009 in 2014 ter med leti 2015 in 2019. Tla smo vzorčili na območju 
severovzhodne Slovenije, na območju Upravnih enot Murska Sobota, Lendava, 
Ljutomer in Gornja Radgona.

• Iz obeh proučevanih obdobij ugotavljamo, da gre za B stopnjo založenosti 
(srednje preskrbljena tla) s fosforjem in da manjka do C stopnje založenosti 
(dobro preskrbljena tla) malo manj kot 3 mg P2O5/100 tal za prvo proučevano 
obdobje oziroma malo manj kot 2 mg/100 g tal za drugo proučevano obdobje.

• Enako ugotavljamo za založenost travniških tal s kalijem. Tla so srednje 
preskrbljena ali B stopnja založenosti, ki je za dobre 4 mg K2O/100 g tal 
preskromna, da bi dosegli spodnjo mejo dobre založenosti s kalijem ali C 
stopnjo.

• V povprečju so tla izrecno kisla in dosegajo pH vrednost okrog 5.

• Za izboljšanje travniških tal bomo morali v prihodnje intenzivneje gnojiti s 
osnovnimi hranili, glede na pH vrednosti pa se moramo posvetiti intenzivnemu 
apnenju travniških tal.  


