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1 UVOD 

 

Kmetijstvo je ena življenjsko najpomembnejših in s tem tudi najodgovornejših človekovih 

dejavnosti. Kmetje, ki gospodarijo ekološko, skušajo v skladu z naravnimi zakonitostmi in 

brez uporabe kemično-sintetičnih pripomočkov pridelovati čim bolj kakovostna živila. 

Običajno se v ekološkem kmetijstvu uporabljajo organska gnojila, večinoma tista, ki so 

pridelana v okviru lastne kmetije. Po pravilih za ekološko kmetovanje pa je dovoljena tudi 

uporaba nekaterih mineralnih gnojil, ki jih odobrijo kontrolne organizacije. Izvedeti želimo ali 

obtok hranil na ravni kmetije, brez dokupa mineralnih gnojil, zadošča za ustrezno prehrano 

rastlin. Naredili bomo pregled, katera mineralna gnojila so dovoljena za ekološko kmetijstvo 

in kakšne so lastnosti teh gnojil.  

 

2 EKOLOŠKO KMETIJSTVO 

 

Ekološko kmetovanje je način trajnostnega kmetovanja, ki v pridelavi hrane temelji na 

ravnovesju v sistemu tla-rastline-žival-človek. Pridelovanje hrane poteka brez uporabe 

kemično – sintetičnih sredstev (Pravilnik o ekološki …, 2001). 

 

Vendar pa tudi ekološki kmetje želijo čim večje pridelke in zato pride do porabe hranil iz 

kmetije. Prav zato ne moremo enoznačno trditi, da je ekološko kmetijstvo trajnostno, ker 

lahko sčasoma izčrpa zemljo, če se v zadostni meri ne vračajo hranila in ne skrbi za ustrezne 

fizikalne, kemijske in biološke razmere v tleh.  

 

2.1 ZNAČILNOSTI EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA 

 

Značilnosti vsakega trajnostno naravnanega kmetijstva sta skrb za rodovitnost tal (ohranjanje 

in povečevanje njihove rodovitnosti) in kolobar. Na podlagi analiz gnojimo z živalskimi 

gnojili, po potrebi s težko topnimi mineralnimi gnojili, ki so dovoljena v ekološki pridelavi. Z 

uporabo težko topnih mineralnih gnojil preprečujemo izpiranje hranil v nižje plasti tal in 

podtalnico. Če pride do zakisanja tal, jih izboljšujemo z apnjenjem. Škodljivcem in boleznim 

se izognemo z izbiro odpornejših sort, uporabi biotičnih (predatorji…) in biotehniških 

sredstev (vabe, lepljive plošče, prekrivke…) ter z uporabo samo posebej dovoljenih sredstev 

za varstvo rastlin (baker, žveplo, piretrin, parafinska in mineralna olja, krompirjev dekstrin, 

lecitin, Bacillus Thuringiensis…). Pri reji živali je stalež živine prilagojen lastni pridelavi 

krme, urejen mora biti izpust najmanj 180 dni v celem letu in določeni minimalni standardi 

glede hlevskih površin. Prepovedano je krmljenje krme živalskega izvora (kostne, krvne 

moke…), uporaba hormonov, preventivna uporaba antibiotikov in zdravil proti stresu pred 

zakolom… V ekološkem kmetijstvu se ne sme uporabljati gensko spremenjenih organizmov 

(Bavec, 2001).  
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2.2 VELJAVNA ZAKONODAJA 

 

V državah članicah Evropske Skupnosti je ekološko kmetijstvo enotno urejeno od leta 1991 s 

sprejetjem Uredbe (EGS) št. 2092/91. S 1. januarjem 2009 je vpeljana sprememba pravne 

ureditve ekološkega kmetijstva z zakonskimi predpisi, Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 o 

ekološki pridelavi in označevanju ekoloških izdelkov je razveljavila Uredbo (EGS) št. 

2092/91. Izvedbeni uredbi na tem področju pa sta Uredba Komisije (ES) 889/2007 in 

1235/2008 (cit. po IKC …, 2012).  

 

Evropska Komisija nadzira izvajanje predpisov na področju ekološkega kmetijstva z 

vzpostavljenim enotnim kontrolnim sistemom in predpisanim poročanjem Komisiji. 

Razširjene predpise urejajo države članice z nacionalno zakonodajo. V Sloveniji je to 

Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki je bil 

nazadnje dopolnjen v Uradnem listu RS št. 128/2006. V Sloveniji ekološko kmetijstvo 

dopolnjuje novi Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil 

(UR.l. RS št. 71/2010). Zakonodaja trenutno določa pravila za kmetijske pridelke oziroma 

živila rastlinskega in živalskega izvora ter krmo, ne določa pa pravil za neživilske izdelke, kot 

je na primer tekstil in kozmetika (IKC …, 2012).  

 

Širša podlaga na svetovni ravni so standardi Mednarodne zveze gibanj za ekološko kmetijstvo 

IFOAM (Slabe, 2004). 

 

2.3 POVRŠINE ZEMLJIŠČ Z EKOLOŠKIM KMETOVANJEM V SLOVENIJI 

 

Konec devetdesetih prejšnjega stoletja se je v Sloveniji začelo širiti ekološko kmetovanje, 

prve podpore pa so kmetovalci uveljavljali v letu 1999. Z letom 2001 so podporo ekološkemu 

kmetovanju vključili v slovenski kmetijsko-okoljski program, ki je po vstopu v EU postal del 

Programa razvoja podeželja Republike Slovenije.  

 

V letu 1999 je bilo v kontrolo ekološkega kmetovanja vključeno 2.400 ha oziroma 0,5 % vseh 

kmetijskih zemljišč v uporabi. Do leta 2010 se je ekološko kmetijstvo razširilo na 30.696 ha 

ali 6,4 % vseh kmetijskih zemljišč v uporabi. Površine zemljišč z ekološkim kmetovanjem so 

se povečale predvsem na račun vključevanja trajnih travnikov in pašnikov, vzporedno pa se je 

širilo tudi ekološko kmetovanje na njivah in vrtovih ter v trajnih nasadih. Delež trajnega 

travinja v strukturi kmetijskih zemljišč z ekološkim kmetovanjem se sicer v zadnjih letih 

zmanjšuje (od 92 % leta 2001 na 85 % leta 2010), še vedno pa predstavlja prevladujočo 

obliko ekološke rabe zemljišč (Sl. 1). To potrjuje tudi prostorska razporeditev ekološkega 

kmetovanja. Največ površin z ekološkim kmetovanjem glede na skupno kmetijsko zemljo v 

uporabi se tako nahaja na območjih, kjer prevladuje ekstenzivno travinje (kraška območja 

Primorske, Notranjske in Kočevskega, gorsko-višinska območja Koroške), najmanj pa v 

nižinskih območjih, kjer naravne razmere omogočajo intenzivno kmetovanje in pestrejšo 

izbiro proizvodnih usmeritev (severovzhodna Slovenija, Novomeška kotlina in Posavje, 

severni del Ljubljanske kotline) (Ministrstvo …, 2009, cit. po Površine zemljišč …, 2011). 

 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=99747
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Slika 1: Površine z ekološkim kmetovanjem (skupaj s površinami v preusmeritvi) po vrstah rabe 

kmetijskih zemljišč (Ministrstvo …, 2009, cit. po Površine zemljišč …, 2011) 

 

2.4 ORGANSKO IN ANORGANSKO GNOJENJE V EKOLOŠKEM KMETIJSTVU 

 

Na ekološki kmetiji je osnovno vodilo ohraniti sklenjen krogotok hranilnih snovi. Cilj je, da 

se na kmetijo vnaša čim manj hranil od zunaj (dokupovanje gnojil) in da se ne izčrpava zalog 

hranil v tleh. Prst mora vsebovati večje količine humusa, ker je za rodovitnost zelo pomembna 

organska snov. V primeru, da na kmetiji ni živinskega gnoja ali pa ga je premalo, je za dokup 

organskih gnojil potrebno zaprositi kontrolno organizacijo. Kontrolna organizacija izda 

dovoljenje le na podlagi opravljene laboratorijske analize tal, iz katere je razvidno, katero 

hranilo primanjkuje. Dušik, ki je zelo pomemben za rast rastlin in ga ne smemo dodajati v 

obliki mineralnih gnojil, se pridobiva s pomočjo pridelave stročnic (bakterije na njihovih 

koreninah vežejo dušik iz zraka).  

 

S pomočjo redne analize se spremlja stanje hranil v tleh. Če je ugotovljeno pomanjkanje 

določene snovi, lahko ekološki pridelovalec z dovoljenjem kontrolne organizacije uporabi 

gnojilo s počasi delujočimi snovmi (naravni fosfati brez prevelike vsebnosti težkih kovin, 

kalijeva gnojila iz surovih kalijevih snovi). Če je prst kisla, se jo izboljšuje z apnjenjem 

(uporaba mletega dolomita, apnenčeve moke). 
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Inštitut za kontrolo in certifikacijo predloži Katalog dovoljenih sredstev za ekološko 

kmetijstvo, ima torej ključno odgovornost pri izbiri gnojil in talnih izboljševalcev (Katalog 

dovoljenih sredstev za ekološko kmetijstvo, 2007). 

 

 

2.5 OSNOVNA PREHRANA RASTLIN 

 

Rastline potrebujejo poleg H2O, O2 in CO2 še 14 potrebnih mineralov. V velikih količinah 

potrebujejo dušik (N), fosfor (P), kalij (K), kalcij (Ca), magnezij (Mg) in žveplo (S), ki jih 

imenujemo tudi makrohranila. V sledovih pa rastline potrebujejo še mikrohranila. Ta hranila 

so bor (B), klor (Cl), železo (Fe), mangan (Mn), baker (Cu), cink (Zn), nikelj (Ni) in molibden 

(Mo). Če v tleh teh elementov ni dovolj, jih je treba dodajati z gnojili (Marschner, 1995, cit. 

po White in Brown, 2010; Mengel in sod., 2001, cit. po White in Brown, 2010).  

 

2.6 POMEMBNI DEJAVNIKI RODOVITNOSTI TAL  

 

Poleg dostopnih hranil v tleh vplivajo na rodovitnost tal tudi druge talne lastnosti. 

Najpomembnejši med njimi so: kislost tal, vsebnost bazičnih kationov, vsebnost organske 

snovi, tekstura in struktura (Mihelič in sod., 2009). 

 

2.6.1 Tekstura tal 

 

Tekstua tal je ena izmed fizikalnih lastnosti tal. Zrnavost ali tekstura je razmerje med 

drobnimi (glina, fini melj), srednje velikimi (melj) in grobo zrnatimi delci tal (pesek). Na 

podlagi tega tla delimo na težka (veliko gline in finega melja), srednje težka in lahka (veliko 

peska). 

 

Čim težja so tla, tem več humusa morajo vsebovati (Mihelič in sod., 2009) 

 

2.6.2 Kislost tal – pH vrednost 

 

Kislost oziroma bazičnost tal v veliki meri vplivata na dostopnost hranil za rastline. 

Optimalen pH je pogojen z vsebnostjo humusa in teksturo tal. Čim lažja so tla in čim več 

humusa vsebujejo, tem nižja je optimalna pH vrednost. Tudi pri optimalni pH vrednosti tal je 

vzdrževalno apnjenje potrebno, da vrnemo s pridelki odvzete ali z izpiranjem izgubljene baze. 

Posebej veliko apna potrebujejo nekatere metuljnice (lucerna, večina detelj), križnice (oljna 

ogrščica), lobodovke (sladkorna pesa). Pomembno je vedeti, da apno (CaO) zelo agresivno 

deluje na žive organizme v tleh (deževnike, korenine rastlin), zato ga smemo odmerjati le 

malo naenkrat in še to najbolje pozno jeseni ali pozimi, ko organizmi v tleh niso aktivni 

(Mihelič in sod., 2009). 
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2.6.3 Humus in humusna bilanca 

 

Humus je vrhnja plast prsti, ki nastane z razgradnjo organskih snovi. V povprečju humus 

vsebuje 58 % organskega ogljika (Corg). Organska snov ali humus je ključen za rodovitnost 

tal, vendar morajo biti vnosi organske snovi v tla dolgoročno izravnani z razgradnjo humusa. 

Čezmerno povečanje vsebnosti humusa lahko povzroči izgube hranil, predvsem dušika. 

Humus je pomembno skladišče dušika v tleh, običajno je več kot 90 % N vezanega v talni 

organski snovi.  

 

Izravnalna humusna bilanca pomeni, da z organskimi gnojili nadomestimo organsko maso, ki 

se je v tleh razgradila (mineralizirala). Pod nekaterimi poljščinami se mineralizira več 

humusa, kot se ga pridela s strniščnimi in koreninskimi ostanki. Te poljščine imenujemo 

potrošniki humusa (krompir, sladkorna pesa, silažna koruza). Strna žita so skoraj nevtralni oz. 

majhni potrošniki humusa, če slamo odpeljemo z njive, če slamo zaorjemo pa so dobavitelji 

humusa. Krmne koševine, v manjši meri pa tudi metuljnice za zrnje, štejemo k dobaviteljem 

humusa. Bilanco humusa je pomembno ugotavljati za cel kolobar. Stremimo k tem, da bi bila 

bilanca dolgoročno nevtralna ali rahlo pozitivna (Mihelič in sod., 2009). 

 

2.7 BILANCA HRANIL NA KMETIJI 

 

Bilanca hranil v ekološkem kmetovanju je v veliki meri uravnotežena, pri tem so tla ključni 

element. Skuša se ohraniti sklenjen krogotok snovi, ki jih imamo na voljo na kmetiji.  

 

2.7.1 Dušik 

 

Dušik je zelo razširjen element v naravi. Je v litosferi, hidrosferi in atmosferi, kjer ga je v 

plinasti obliki kar 79 %.V tleh se nahaja v topni obliki (okoli 2 % skupnega N v tleh), kot 

NO3

 in NH4


, največjo zalogo dušika v tleh pa predstavlja N vezan v organski snovi tal (97 

do 98 % skupnega N v tleh). Organsko vezan dušik se sprošča v talno raztopino ob s 

procesom mineralizacije organske snovi. Po ocenah se vsako leto mineralizira 1-2 % organske 

snovi, kar pomeni 20 - 200 kg N/ha v enem letu. Sintetično pridobljena mineralna dušikova 

gnojila so v ekološkem kmetovanju prepovedana. Glavne poti izgube dušika so izpiranje 

dušika v nitratni obliki, denitrifikacija in prodaja izdelkov, v katerih je vezan dušik (Suhadolc 

in sod., 2008). 

 

2.7.2 Fosfor 

 

Fosfor in kalij sta dva izmed najpomembnejših makrohranil. Poznavanje njune dinamike v 

tleh je zelo pomembno, še posebej za agronomsko prakso. Lahko dostopni fosfor in kalij je 

tisti del celokupne vsebnosti teh dveh elementov, ki se nahaja v talni raztopini ali pa je kot 

izmenljivi ion adsorptivno vezan na talnih koloidih in kot tak dostopen za rastline (rastlinam 

dostopni fosfor in kalij). 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Prst_%28pedologija%29
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Organska_snov&action=edit&redlink=1
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Vsega fosforja v tleh do globine 20 cm je 600 do 4500 kg/ha (0,02 do 0,15 %; povprečno 0,06 

%). Največji delež fosforja v tleh se nahaja v obliki anorganskih soli (fosfatov) in organskih 

spojin; ki so rastlinam dostopne šele po procesu preperevanja oziroma mineralizacije. 

Rastlinam dostopne oblike fosforja so le vobliki anionov H2PO4
-
, HPO4

2-
 in PO4

3-
, ki jih je v 

talni raztopini zelo malo (0,02 do 1 mg P/l). Ker se fosfati v tleh močno vežejo na mineralni 

in organski sorptivni del tal, lahko s fosforjem gnojimo tudi na daljše obdobje (na zalogo). 

Dostopnost vezanega fosforja rastlinam je odvisna od talnih dejavnikov, v največji meri od 

kislosti tal oziroma deleža prostih karbonatov v tleh. V nevtralnih in slabo kislih tleh je 

relativno dobro dostopen. V močno kislih tleh je težko dostopen, ker se veže s prostimi 

železovimi in aluminijevimi kationi v netopne fosfate, v alkalnih tleh pa se lahko veže v težje 

dostopen apatit (kalcijev fosfat). Izgube fosforja so odvisne od dejavnosti kmetije ter erozije 

(Suhadolc s sod., 2008). 

 

2.7.3 Kalij 

 

Kalija je v tleh več kot fosforja: 20000 do 50000 kg/ha (povprečno 1,5 %). Največ je 

vezanega v primarnih mineralih, kjer je strukturni element, zastopan pa je tudi v sekundarnih 

glinenih mineralih, ki tvorijo glinasto frakcijo tal. Zato je oskrba tal s kalijem iz organske 

snovi v primerjavi z mineralnim izvorom skoraj zanemarljiva. V naravnih razmerah je glavni 

vir K za rastline preperevanje mineralov. Med primarnimi minerali so najpomembnejši K-

glinenci, ki vsebujejo 4 do 15 % K. V sekundarnih glinenih mineralih je K adsorbiran v 

medplastovnih režah. Približno 90 % skupne vsebnosti K v tleh je vezanega med sloje 

glinenih mineralov (ilita, vermikulita in montmorijonita), od koder prehaja v talno raztopino. 

Ločimo izmenljivi K in neizmenljivi ali fiksirani K (tisti del, ki ni izmerljiv z NH4
+
 pri AL 

ekstrakciji). Delež izmenljivega kalija pada z naraščajočo vsebnostjo gline v tleh. Za prehrano 

rastlin je pomemben kalij v talni raztopini (manj kot 0,01 %) in izmenljiv kalij (1 %). Kalij je 

podvržen izpiranju v globlje plasti tal, zato je rastlinam težje dostopen (Suhadolc s sod., 

2008).  

 

2.8 DOVOLJENA LASTNA GNOJILA  

 

Vsa spodaj našteta gnojila so dovoljena po Uredbi Sveta (ES) št. 834 (2007) o ekološki 

pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov. Dovoljena lastna gnojila in sredstva za 

izboljšanje tal so: 

 

- hlevski gnoj, dozorel aerobno, ki ga je potrebno uporabljati le v manjših in s tem 

pogostejših odmerkih; 

- komposti iz organskih odpadkov, brez ostankov škodljivih snovi (pesticidi, težke 

kovine…); 

- podorine; 

- gnojenje s slamo; 

- gnojnica in gnojevka pripravljeni aerobno oziroma mikrobno (mešanje, zračenje, 

dodajanje zelišč, kamninskih mok, humusa…), če gnojnice in gnojevke nismo 

pripravili na tak način, ju je potrebno v vsakem primeru uporabljati v razredčeni 

obliki.  
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3 MINERALNA GNOJILA 

 

Mineralna gnojila so vse spojine in snovi ne glede na agregatno stanje, ki vsebujejo rastlinska 

hranila in se dodajajo tlom ali rastlinam zaradi izboljšanja rasti rastlin, povečanja pridelka, 

izboljšanja kakovosti pridelka ali rodovitnosti tal in so pridobljena v industrijskem postopku 

(Fitosanitarna uprava…, 2011). 

 

3.1 ZNAČILNOSTI MINERALNIH GNOJIL  

 

Rudninska ali mineralna gnojila delimo na enojna = enostavna = posamična: dušikova, 

fosfatna, kalijeva in sestavljena = kombinirana: mešana in spojena (Leskošek, 1993).  

 

Kakovost mineralnih gnojil je odvisna od: vsebine in količine hranil, vsebnosti škodljivih 

snovi, velikosti zrn, fizikalnih lastnosti ter vsebnosti vlage. Pogoji glede minimalne kakovosti 

mineralnih gnojil, ki se še lahko dajo v promet ter pogoji, ki jih mora izpolnjevati gnojilo z 

oznako EC FERTILIZER so določeni v Pravilniku o kakovosti mineralnih gnojil (Ur. l. RS, 

16/2003). Enostavna (enokomponentna) mineralna gnojila vsebujejo le eno izmed primarnih 

hranil: dušik (N),·fosfor (P) ali kalij (K) (Verbič in sod, 2006). 

 

3.2 VLOGA MINERALNIH GNOJIL  

 

Z uporabo mineralnih gnojil ne povečamo samo tržnih pridelkov, to je zrnje žit, gomoljev 

krompirja, ki jih prodamo izven kmetije, ampak tudi postranske pridelke, na primer slamo in  

koruznico. Z mineralnimi gnojili povečamo tudi pridelke krmnih rastlin na travinju in na 

njivah, ki jih porabimo za živino na kmetiji, pa tudi pridelke korenin in strni, ki po vsaki 

kmetijski kulturi ostanejo v tleh ali pa jih porabimo na kmetiji za krmo in za nastil, ki se 

potem v obliki organskih (živinskih) gnojil vračajo na njive. Z uporabo mineralnih gnojil 

posredno povečamo tudi količino in kakovost organske mase. Iz organske snovi sproščeni 

ioni (nitrat (N), fosfor (P), sulfat (S), B, Mg, K, Cu, Zn…), so identični ionom, ki jih 

vsebujejo anorganske snovi. V vlažni zemlji se ti ioni, tako organskih kot mineralnih gnojil, 

vežejo na talne delce oziroma humus. Od tam se ne glede na izvor hranil po zakonitostih, ki 

vladajo v tleh, sproščajo v talno raztopino, od koder jih vsrkavajo korenine rastlin. Ko 

postanejo ti ioni po vezavi na tla sestavni del tal se popolnoma nič ne ločijo med seboj. Razlik 

med mineralnimi in organskimi hranili glede končne oblike hranil, s katerimi se hranijo 

rastline, ni. Je pa razlika v koncentraciji hranil. Hranila v rastlinskih gnojilih so manj 

koncentrirana, v mineralnih pa veliko bolj. Pomembna razlika je tudi v tem, da je v organskih 

gnojilih organska snov, ki je v mineralnih ni (Leskošek, 1993).  

 

Skupna poraba mineralnih gnojil v kmetijstvu v Sloveniji je bila v letu 2012 enaka kot v letu 

2010 (Slika 2), zaradi manjših površin kmetijskih zemljišč v uporabi, povprečna poraba 

mineralnih gnojil na hektar pa nekoliko večja. Kmetijski pridelovalci so v letu 2011 porabili 

za gnojenje kmetijskih površin okoli 131.000 ton mineralnih gnojil, kar je enako kot v letu 

2010. Zaradi manjše skupne površine vseh kmetijskih zemljišč v uporabi v letu 2011 od tiste 

v letu 2010 je ocenjena povprečna poraba mineralnih gnojil na hektar kmetijskih zemljišč v 
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letu 2011 za 5 % večja kot v letu 2010. Povprečna poraba dušika (N) na hektar se je povečala 

za 4 %, poraba drugih dveh rastlinskih hranil pa se je nekoliko zmanjšala (Poraba …, 2011).  

 

 

 
 

Slika 2: Poraba rastlinskih makrohranil v mineralnih gnojilih v tonah, Slovenija, 2002 do 

2011 (Poraba …, 2011) 

 

Vzroki za zmanjšanje porabe mineralnih gnojil na hektar kmetijske zemlje v uporabi (Slika 3) 

so zahteve nitratne direktive in načel dobre kmetijske prakse pri gnojenju, h katerim so 

zavezana kmetijska gospodarstva v zadnjih letih, še posebej pa po letu 2004, ko smo vstopili 

v EU. Večja pozornost je namenjena uporabi živinskih gnojil ter upoštevanju rastlinskih 

hranil v živinskih gnojilih pri načrtovanju gnojenja z mineralnimi gnojili. Poraba mineralnih 

gnojil se zmanjšuje zato, ker morajo imeti kmetijska gospodarstva izdelane gnojilne načrte, v 

katerih so ovrednotena tudi uporabljena rastlinska hranila iz živinskih gnojil (Poraba …, 

2011).  
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Slika 3: Poraba rastlinskih hranil na hektar kmetijske zemlje (Poraba ..., 2011) 

 

V zadnjih nekaj letih je bilo objavljeno veliko znanstvenih raziskav na temo svetovnih zalog 

fosfatne rudnine. Nekatere od teh raziskav so predpostavile, da je zalog na voljo le še za 

trideset let, vendar pa najnovejši podatki kažejo, da so zaloge fosfatne rudnine večje in da 

lahko zadovoljijo sedanje potrebe v precej daljšem obdobju. Zato so tudi cene fosfatnih 

gnojil, v primerjavi z dušičnimi ali kalijevimi gnojili, višje (Mednarodni svet za razvoj gnojil, 

2010).  

 

3.3 DOVOLJENA MINERALNA GNOJILA 

 

Mineralna gnojila za ekološko kmetijstvo so dovoljena po Uredbi Sveta (ES) št. 834 (2007), 

sem spadajo: fosfatna gnojila, kalijeva in magnezijeva gnojila, apnena (kalcijeva) gnojila in 

kamninske moke.  

 

3.3.1 Fosfatna gnojila  

 

so mešanice kalcijevih ortofosfatov; surovi fosfat in Thomasova žlindra.  

 

Fosfatna gnojila proizvajajo iz rud (apatit), ki jih v večini uvažajo iz severne Afrike. 

Posamično (enojno) fosforno gnojilo, je hyperfosfat v prahu (29 % P2O5) ali zrnat-granuliran 

= hypercorn (26 % P2O5) ali hyperkalk (16 % P2O5 + 7 % MgO + 65 % CaO). Dobi se tudi 

kot PK gnojilo - hyperkali (0-18-18 ali 0-22-10). 
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Hiperfosfat je edino P-gnojilo, ki je narejeno brez kemične ali termične obdelave. Da bi bilo 

primerno kot gnojilo, je narejeno iz posebne rude, t.i. mehkih surovih fosfatov, obenem pa 

izredno fino zmleto. Šele kisline, ki se nahajajo v zelo kislih tleh (pH tal pod 5) omogočajo 

fosfornim spojinam iz hiperfosfata, da pridejo kolikor toliko do učinka. Da bi bilo smiselno = 

ekonomsko upravičeno uporabljati gnojila iz hiperfosfata, bi jih morali uporabljati le na zelo 

kislih tleh in če je nabavna cena P2O5 iz hiperfosfata občutno nižja kot cena za P2O5 iz ostalih 

gnojil, ki vsebujejo fosfor (Leskošek, 1993).  

 

Thomasov fosfat ali žlindra je stranski proizvod pri čiščenju železove rude, ki vsebuje primesi 

fosfatov. Običajno vsebuje 14 do 16 % fosforja (P2O5). Je težak, temno rjavkasto siv in 

droben prah. Poleg fosforja vsebuje še približno 45 % apna (CaO), okoli 2 % magnezija in 

precej mikroelementov. Slabost uporabe Thomasovega fosfata je, da včasih vsebuje preveč 

težkih kovin, kot je dovoljeno (Leskošek, 1993).  

 

3.3.2 Kalijeva in magnezijeva gnojila 

 

so kalijev sulfat, kalijev klorid, magnezijev sulfat, kalijeva in magnezijeva gnojila. 

 

Kalijeva umetna gnojila so največkrat kar naravni kalijevi minerali, v katerih je ta element 

vezan s klorom v spojini kalijev klorid (KCl). Iz tega proizvajajo kalijev sulfat (K2SO4). 

Pridobivajo pa tudi gnojila, ki vsebujejo kalij in magnezij skupaj.  

 

Kalijev sulfat s 50 % K2O je drobna, bela, suha sol, precej odporna proti vlagi. Je skoraj čisti 

kalijev sulfat, zato vsebuje poleg K še 18 % S.  

 

Kalijev magnezijev sulfat vsebuje 30 % K2O in 10 % MgO v sulfatni obliki in 4 % S 

(Leskošek, 1993). 

 

3.3.3 Apnena (kalcijeva) gnojila 

 

so mleti apnenec, dolomitna kamena moka, dolomitna moka, apnenec iz morskih alg, kalcijev 

karbonat, naravni apnenec.  

 

Gnojenje z bazami ali bazično delujočimi solmi, na osnovi kalcija (CaO, Ca(OH)2, CaCO3, 

CaMgCO3), apnjenje, je ukrep za zmanjšanje kislosti tal Katero apneno gnojilo bomo izbrali, 

je odvisno od ekonomike uporabe, dostopnosti in možnosti trošenja tega gnojila. V praksi se 

uporablja največkrat mleti apnenec. Mleti apnenec vsebuje 54 % CaO (odvisno od kamnine) 

in 0,02 % SiO2, dolomitna moka 50 do 55 % CaO in 40 do 45 % MgO, apnenec iz morskih 

alg pa vsebuje 80 % CaCO3 in 10 % MgCO3 (Leskošek, 1993). 

 

3.3.4 Kamninske moke 

 

Uporabljamo lahko različne kamninske moke iz bazalta, diabaza, kremena; zeolitne in 

bentonitne kamninske moke, zmes karbonatov in zeolitov, naravne mešanice alumosilikatov 
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in oksidov, naravne mešanice montmorillonita in oksidov. Silicij ali kremenčeva kislina, ki jo 

je glede na vrsto kamnin od 37 do 70%, je glavni sestavni del kamninskih mok. Drugi 

sestavni deli so gline pa tudi alkalične in apnenčaste spojine (kalcij, magnezij, kalij, natrijev 

oksid). Velikega pomena so vsebovane snovi v sledeh, kot so bor, jod, baker, kobalt, cink in 

druge. Po mineralni sestavi so lahko zeolitne, bentonitne ali mešane. Razlika je predvsem v 

kristalni strukturi mineralov, iz katere pa izhajajo določene lastnosti. Zeolitna moka bolje 

zadržuje dušikove spojine (selektivna adsorbcija dušika), bentonitna zemlja pa ima 

sposobnost nabrekanja, s čimer veže in zadržuje ogromne količine vode (Montana …, 2008).  

 

3.4 PREPOVEDANA GNOJILA V EKOLOŠKEM KMETIJSTVU 

 

V Uredbi Sveta (ES) št. 843/2007 je prepovedana uporaba lahko topnih mineralnih gnojil.  

V ekološkem kmetijstvu velja splošna prepoved uporabe proizvodov in stranskih proizvodov 

živalskega izvora, kot so kostne, krvne in mesne moke ter roževina, ki so gnojila z vsebnostjo 

dušika, zaradi nevarnosti vnosa prionov, povzročiteljev bolezni BSE, na površine in v rastline. 

Problematična je tudi vsebnost težkih kovin v kompostiranih gospodinjskih in komunalnih 

odpadkih, zato je njihova uporaba nedovoljena (Slabe, 2004). 

 

3.5 DOKUP GNOJIL  

 

Gnojenje z dokupljenimi mineralnimi gnojili je v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 834/2007 o 

ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov, samo izjema, ki je dovoljena pri 

pomanjkanju hranil in če so bile pred tem že izkoriščene prej navedene možnosti oskrbe s 

hranili (kolobar, čimveč metuljnic in vmesnih posevkov za zeleno gnojenje, gnojiti z 

živinskimi gnojili…). Za nekatera mineralna gnojila je treba pred uporabo pridobiti 

dovoljenje kontrolne organizacije.  

 

Uporaba živinskih gnojil iz drugih kmetijskih gospodarstev je dovoljena le, če teh gnojil ni na 

lastnem ekološkem kmetijskem gospodarstvu in le tista, ki izhajajo iz ekstenzivne reje 

domačih živali. Nakup živinskega gnojila predhodno odobri organizacija za kontrolo.  

 

Uporaba nekaterih mineralnih gnojil verjetno ne bo dovoljena pri članih Zveze združenj za 

ekoloških kmetov Slovenije. Člani morajo upoštevati tudi to, saj se ob kontroli s posebnim 

kontrolnim poročilom preverja tudi upoštevanje standardov Zveze združenj ekoloških kmetov 

Slovenije (Repič in sod., 2005).  

 

3.6 GNOJILNI NAČRT 

 

Gnojilni načrt je izdelan plan uporabe organskih in mineralnih gnojil. Pri izdelavi gnojilnega 

načrta moramo upoštevati zakonske predpise in vse, za gnojenje potrebne dejavnike, kot so 

potrebe rastlin, založenost tal in drugo. Gnojilni načrt zajema analizo tal, popis kmetijske 

pridelave z dosegljivimi pridelki in odvzemom hranil. Glede na zajete podatke pa načrtuje 

vnos hranil z živinskimi in rudninskimi (mineralnimi) gnojili. Cilj gnojilnega načrta je 

postopno doseči in ohraniti dobro preskrbljenost tal s hranili.  
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3.6.1 Primer gnojilnega načrta za njivo na ekološki kmetiji 

 

Na izbrani ekološki kmetiji, ki zajema približno 13 ha, je 8 ha obdelovalnih, od tega približno 

2 ha njiv. Na kmetiji se ukvarjajo z govedorejo in nekaj tudi s poljedelstvom. 

 

 
Preglednica 1: Gnojilni načrt (Hrovat, 2005) 

 
 

Razlaga:  

 

Srednja založenost tal s fosforjem (B) pomeni, da je v tleh precej rastlinam dostopnega 

fosforja, vendar običajno premalo za optimalne pridelke. Priporoča se, da se gnoji močneje, 

kot je odvzem hranila s pridelkom, ki ga odpeljemo z njive (v povprečju 40 kg/ha P2O5 letno 

več), tako da se bo založenost tal postopoma dvignila. Po rezultatih analize tal lahko 

sklepamo, da so tla srednje preskrbljena s kalijem, zato se tudi tu priporoča, da se gnoji 

močneje, kot je odvzem hranil s pridelkom (v povprečju 120 kg/ha K2O). Tla je treba apniti, 

ker je za srednje težka njivska tla s 6 % humusa optimalen pH 5,8 do 6,5 (Kerschberger in 

sod., 2000). Rastline v kolobarju gnojimo z domačim hlevskim gnojem v kombinaciji z 

dovoljenimi mineralnimi gnojili. Delež organske snovi (6 %) kaže na izjemno visoko 

preskrbljenost s humusom, stopnja bilance humusa pa nam pove, da ga je v tleh malo (B 

stopnja) (Mihelič, 2007). To pomeni, da je tudi v prihodnje potrebno skrbeti za bilanco 

humusa. Ker se gnoji s hlevskim gnojem, potem rastlinske ostanke pustimo na njivi, 

zmulčimo in podorjemo ali enkrat v kolobarju posejemo dosevke za podor (perzijska detelja, 

ajda, oljna redkev…), da posrkajo odvečen dušik in obogatijo tla s humusom. 
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4 IZKUŠNJE V PRAKSI 

 

4.1 RAZISKAVA V SLOVENIJI 

 

Na 90 % ekoloških kmetij v Sloveniji je glavna dejavnost živinoreja (prevladuje govedoreja), 

sledi pridelava žita, zelenjave, sadja in vinske trte. Govedoreja v ekološkem kmetijstvu 

temelji na pašni živinoreji (Slabe, 2004). Torej razpoložljivost na takšnih kmetijah ni ključen 

problem, zelo pomembno je pravilno shranjevanje in ravnanje z živinskimi gnojili, gre za 

izgube hranil, izpiranje dušika. Malo je ekoloških kmetij, ki se sploh ne ukvarjajo z živinorejo 

ali takšnih, ki so strogo poljedelske. Te imajo vpeljan kolobar z večjim deležem metuljnic, 

zelo pogosta je tudi uporaba mineralnih gnojil. Torej ostajajta hlevski gnoj in manj pogosto 

gnojnica najpomembnejši vir rodovitnosti tal v slovenskem ekološkem kmetijstvu. Drug 

pomemben vir so metuljnice pri kolobarjenju. Pri uporabi mineralnih gnojil pa prevladujeta 

kalcijev karbonat in ostale kamninske moke (Slabe, 2004). Večina mineralnih gnojil je 

uvoženih. Obstaja kar nekaj proizvodov mineralnih gnojil, katerih uporaba v ekološkem 

kmetijstvu je vprašljiva. Bodisi zaradi narave proizvoda ali zaradi nejasnega izvora 

vsebovanih substanc (npr. stranski produkti proizvodnje antibiotikov).  

 

Alternativo za gnojenje z dušikom predstavlja tudi ekološko pridelana volna in ostružki usnja, 

ki je boljši vir dušika kot hlevski gnoj. Odpadni materiali ovčje volne naj bi vsebovali 75 do 

80 % vodotopnih snovi (peptidi, aminokisline, soli, maščobe…), zato lahko pričakujemo hitro 

dostopnost hranil, poleg tega je na trgu majhna izbira organskih gnojil, bogatih z dušikom, ki 

so dovoljena v ekološkem kmetijstvu (Zupin, 2012). 

 

4.2 RAZISKAVE V SVETU 

 

4.2.1 Pridelki na ekoloških kmetijah  

 

Raziskave so pokazale, da imajo ekološke kmetije v povprečju od 20 do 45 % nižje pridelke 

od konvencionalnih kmetij. V Evropi so pridelki na ekoloških poljedelsko – živinorejskih 

kmetijah nižji za 20 %. Na ekoloških kmetijah, ki se ukvarjajo samo s poljedelstvom, pa so 

nižji za 33 do 45 % (Pregl. 4). Razlike v pridelkih so močno odvisne od rastišča. Če imamo 

izjemno rodovitno rastišče, razlik skoraj ni ali pa so zelo majhne. Na bolj revnih rastiščih pa 

ima uporaba mineralnih gnojil velik pomen. Vpliv živinoreje se kaže v večji stopnji kroženja 

hranil na kmetiji. Nižji pridelki v Evropi odsevajo nižji vnos gnojil in nižjo stopnjo prevzema 

hranil iz gnojil. Manjši hektarski pridelek bo zahteval več zemlje za ohranitev enake ravni 

pridelave. V Evropi bi bilo potrebno za 25 % povečati površino kmetijskih zemljišč. 

Nadomestitev konvencionalnega načina kmetovanja z ekološkim načinom bi zahtevalo 

preoblikovanje naravnih in polnaravnih ekosistemov v kmetijska zemljišča. To pa bi imelo 

negativne posledice na ohranjanje biotske raznovrstnosti (Kirchman in Ryan, 2004). 
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Preglednica 2: Povprečen pridelek iz ekoloških (Eko.) in konvencionalnih (Kon.) kmetij;raziskava, ki je trajala 

več let (Spiess in sod., 1993, cit. po Kirchmann in Ryan, 2004; Ivarson in Gunnarsso, 2001, cit. po Kirchmann in 

Ryan, 2004) 

 

Država, proizvodna 

usmeritev in poljščina   

Pridelek (t/ ha) 

 Razlika v pridelku (%) 

 

Vnos N (kg/ha
/
leto) 

 

Eko. Kon. Eko. Kon. 

Švica (24 let )           

Poljedelstvo in živinoreja    105 138 

       

Ozimna pšenica 4,1 4,5 10   

Triletna krmna poljščina 11,5 14,0 18   

Krompir 30,0 48,0 38   

Švedska (12 let)      

Poljedelstvo    59 130 

Ozimna pšenica 3,7 6,3 41   

Krompir 21,4 38,0 44   

Poljedelstvo in živinoreja    110 185 

Ozimna pšenica 4,1 6,4 36   

Dvoletna krmna poljščina 6,6 9,3 29   

 

4.2.2 Rodovitnost tal 

 

Rezultati raziskav kažejo, da se več fosforja in kalija izgubi s prodajo pridelkov, kot pa se ju 

dodaja v tla. Na Norveškem so po petih letih ekološkega načina kmetovanja izmerili nižje 

koncentracije fosforja in kalija, ki sta razpoložljiva za rastline, kot na začetku kmetovanja. V 

Avstraliji in na Novi Zelandiji so fosfat dodajali v obliki mineralnih gnojil, za vzdrževanje 

pozitivne bilance fosforja, vendar je bila koncentracija fosforja v tleh še vedno nižja v 

primerjavi s konvencionalnim sistemom kmetovanja. Kljub cilju, da se v ekološkem 

kmetijstvu hranila v večji meri reciklirajo, se reciklirajo le kmetijski odpadki, večina 

komunalnih odpadkov pa je izključena zaradi strahu pred morebitno povečano onesnaženostjo 

s težkimi kovinami in organskimi onesnažili. Znanstveniki že razvijajo nove tehnologije za 

ekstrakcijo hranil iz odpadnih vod, ostankov iz bioplinarn ter ostalih virov hranil (Kirchman 

in Ryan, 2004). 

 

5 SKLEPI 

 

V ekološkem kmetijstvu je rodovitnost tal odvisna tudi od zaloge hranil, ki so rastlinam 

dostopne. S povečanjem aktivnosti talnih organizmov lahko do neke mere povečamo 

dostopnost hranil za rastline. Vendar pa bodo zaradi izgub, tako rastlinskih kot živalskih 

hranil, tla z vsako letino siromašnejša s hranili. Poleg tega ni vedno mogoče, da se vse 

hranilne snovi vrnejo v obliki dodajanja organskih hranil. Da zagotovimo boljšo rodovitnost 

tal, uporabimo dovoljena mineralna gnojila.  
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Dovoljena mineralna gnojila morajo biti težko topna, da se izognemo izpiranju hranil skozi 

talni profil. Dodatki hranil so namenjeni ohranjanju rodovitnosti tal, ne pa da neposredno 

hranijo rastline.  

 

Z izčrpavanjem hranilnih snovi v ekološkem kmetijstvu posredno vplivamo tudi na velikost 

pridelkov, ki so v ekološkem kmetijstvu nižji kot v konvencionalnem kmetijstvu.  

 

Pomembno vlogo na kmetiji ima tudi živinoreja. Gnojnica je predvsem kalijevo in dušično 

gnojilo, dušik je v seču v kemijski spojini, ki ji pravimo sečnina ali urea, v isti obliki kot v 

rudninskem gnojilu urei.  

 

Raven kalija, magnezija in fosforja se v tleh konstantno zmanjšuje, če na kmetiji ni živinoreje. 

Zato je tudi v ekološkem kmetijstvu potrebno uporabljati fosfatna in kalijeva gnojila za 

oskrbo tal z makrohranili ter kamninske moke, ki obogatijo tla z mikroelementi. V ekološkem 

kmetijstvu je dovoljeno tudi apnjenje, ki zmanjšuje kislost tal. Med dovoljenimi mineralnimi 

gnojili imajo najvišjo ceno fosfatna gnojila, ki jih večini uvažajo.  

 

V sedanjem času brez uporabe mineralnih gnojil, ne bi imeli zadovoljivih kmetijskih 

pridelkov. Vedno več rastlinskih hranil gre s kmetijskimi pridelki nepovratno s kmetije, zato 

je potrebno dognojevati z mineralnimi gnojili, ki posredno in neposredno prispevajo k 

ohranjanju rodovitnosti kmetijskih zemljišč. Dokler ni bilo rudninskih oziroma mineralnih 

gnojil, vračanje glavnih makrohranil v celoti ni bilo mogoče, zato so bili pridelki majhni. 
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