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POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE
Ljudje imamo radi jagode. Zato smo se odločili, da spoznamo hidroponiko na primeru gojenja
jagod. Zanimalo nas je, ali so jagode, gojene na hidroponiki, bolj vodene. Žal nismo izvedeli,
saj jagode niso dozorele. Smo pa dodobra spoznali pasti in prednosti hidroponike. Vsekakor
to ni samo tehnika, primerna za raziskovanje, ampak tudi za domačo rabo.
Ker smo imeli na razpolago 3 ločene sisteme, smo spremljali, ali jagode boljše rasejo pri večji
količini hranil. Odgovor nas je presenetil. Bistveno boljše so uspevale jagode v sistemu s
polovično dozo hranil.
Niso pa nas presenetile samo jagode, temveč tudi ljudje. Več kot 80 % jih ve, kaj je
hidroponika in so obrazložitev tudi ustrezno podali. Zanimivo pa je bilo vprašanje: »Ali
misliš, da so jagode, gojene na hidroponiki, slabše od klasično gojenih?« Tu so bila mnenja
deljena in približno v razmerju 50 : 50. Komaj čakamo, da bomo jagode, pridelane na
hidroponiki lahko poskusili in se lažje odločili.
Ključne besede: jagode, hidroponika, hranila, anketa
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PREDGOVOR
Agroživilski laboratoriji (AŽL), v katerem je potekalo raziskovalno delo, je oddelek
Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica. V laboratoriju se posvečajo predvsem analizam
vina in vinskih destilatov, grozdja, mošta in kisa. Opravljajo pa tudi analize tal in listov, na
podlagi česar svetujejo, kako gnojiti.
Aktivno sodelujejo v različnih projektih in v okviru enega od njih (AGRIKNOWS) je bila
izvedena tudi ta naloga. Temeljni cilj projekta AGRIKNOWS je prenos znanj strokovnjakov o
problematiki onesnaževanja okolja iz kmetijstva na mlajše generacije, dijake in učence
osnovnih šol. Eden konkretnih ciljev projekta je prav objavljanje poročil o primerih dobrih
praks v kmetijstvu, s čimer naj bi povečali zavedanje o okolju prijaznem kmetovanju.
Ampak včasih se šele, ko moraš pojasniti problematiko otrokom zaveš, da so stvari bolj
zahtevne, kot se zdijo na prvi pogled. V ta namen so v laboratoriju nabavili hidroponski
sistem, da bi lahko v kontroliranih pogojih proučevali osnove rasti rastlin.

ZAHVALA
Zahvaljujemo se mentorjema za priložnost, pomoč pri pripravi in oblikovanju raziskovalne
naloge ter vse nasvete, diskusije...
Hvala tudi Borji, ki je skrbel za hidroponski sistem v okviru svoje naloge.
Naloge ne bi mogli izvesti brez praktičnih nasvetov ter pomoči pri eksperimentalnem delu
zaposlenih v laboratoriju ter Nine Derman, vodje projekta AGRIKNOWS na zavodu.
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UVOD
Otroci imamo radi jagode. Na tak način so nas tudi v Agroživilskem laboratoriju pritegnili k
nalogi, saj dokler so nam ponujali delo s solato, to nikogar ni zanimalo. Seveda smo bili
radovedni: ali bodo jagode, ki rasejo v vodi vodene? Ali bodo okusne.
Seveda je bila to priložnost, da izvemo veliko novega. Nihče od nas hidroponike ni poznal,
tudi z gojenjem jagod nismo imeli izkušenj. Seveda smo se srečevali z bolj ali manj banalnimi
problemi, kot na primer: kje konec avgusta kupiti jagode. Tudi nadaljnje delo je le še
poudarilo našo neizkušenost, po drugi strani pa smo se prav zaradi tega še toliko več naučili.
Veliko novega pa se nismo naučili le o hidroponiki ter gojenju jagod. Veliko novega smo
izvedeli tudi o raziskovanju nasploh ter da pri tem gre v bistvu ves čas za reševanje težav, ki
se pojavijo na poti. Veliko smo izvedeli tudi o obdelovanju podatkov: če zbiranje podatkov
ustrezno zastavimo (npr. uporaba spletnih vprašalnikov), lahko prihranimo veliko časa. Pri
samem pisanju naloge pa smo se zavedli tudi tega, da je ena zelo pomembnih nalog beleženje
(pisanje / fotografiranje). Včasih je zmanjkovalo časa, včasih so ušle stvari po svoje in smo na
zapisovanje pozabili...
Ključna stvar samega raziskovanja pa je namen: kaj smo v okviru raziskovalne naloge želeli
raziskati. Zato smo si postavili 3 delovne hipoteze (trditve, na katere lahko nedvoumno
odgovorimo z da ali ne):
1. Jagode, ki rasejo na hidroponiki, so po okusu bolj vodene.
2. Večja količina hranil pozitivno vpliva na rast jagod.
3. Ljudje hidroponike ne poznajo in se jim zato zdi nevarna.
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TEORETIČNI DEL
Rastline potrebujejo za rast v največji meri ogljik (C), kisik (O) in vodik (H), ki jih dobijo iz
vode oziroma zraka (ogljikovega dioksida). Iz teh elementov je sestavljenih od 90 do 99 %
rastlinskega telesa, preostali del rastline pa sestavlja mineralna komponenta.
Minerale rastlina pridobi iz tal. Praviloma jih moramo dodajati, torej z njimi gnojiti, ker jih v
tleh navadno ni. Osnovni namen gnojenja je torej tlom vrniti tista rastlinska hranila, ki smo jih
s pridelkom odnesli s kmetijske površine. Vendar je pri uporabi gnojil potrebno biti kar se da
previden, saj lahko z njihovo nestrokovno uporabo naredimo veliko napak. Če je enega
hranila preveč, to sproži oteženo vsrkavanje drugih, kar seveda vpliva na kakovost in količino
pridelka (1).
HIDROPONIKA
Hidroponika je način gojenja rastlin v vodi, ki ji dodajamo gnojila, potrebna za rast. Rastline
ne posadimo v prst, temveč v substrat, ki jim služi le za oporo. Substrat mora biti vedno
vlažen, hkrati pa voda ne sme stati v posodi, sicer korenine zgnijejo. Zato je pomembno, da je
substrat porozen in ne zadržuje vode (2).
Posode imamo lahko kjerkoli (npr. na balkonu), skratka povsod, kjer je dovolj svetlobe.
Pridelek je večji kot pri klasičnem gojenju, kljub temu, da zavzame manj prostora, gnojil in je
z njimi manj dela.

Zgodovina
Preučevanje prehranskih pridelkov se je začelo že pred več tisoč leti. Veliko civilizacij je
uspešno uporabljalo hidroponične tehnike vzgajanja rastlin: Grki, Egipčani, Babilonci (viseči
vrtovi Babilona), Azteki in Kitajci (3).
Do velikega napredka je prišlo v 17. stoletju na območju Evrope, ko so v rastlinjakih redno
začeli gojiti rastline. Prvo objavljeno delo o vzreji kopenskih rastlin brez tal, je nastalo že leta
1627. Zanimanje za hidroponsko gojenje pa je doseglo vrh v 80 letih 20. stoletja. Vodilne
države v hidroponskem pridelovanju vrtnin so Nizozemska, Kanada, Nemčija in Avstralija
(3).
Vedno bolj pa je poznana tudi kot gospodinjski hobi. S preprostim hidroponičnim sistemom
lahko gojimo zelišča, rože ter zelenjavo kar v svojih kleteh, velikih omarah, ali pa celo na
kuhinjskem pultu.
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Vendar je uporaba hidroponskih sistemov v Sloveniji, v širši proizvodnji kot tudi ljubiteljsko
zanemarljivo majhna.
KAR NI NARAVNO, JE ZDRAVJU ŠKODLJIVO?
Že v lanskoletni nalogi Borje Slamiča (4) je bilo izpostavljeno, da je velikokrat problem pri
ljubiteljskih kmetovalcih dejstvo, da so prepričani, da je »naravno« tudi dobro in da tega ne
more biti preveč. S hidroponiko pa smo posegli v drugo skrajnost: veliko potrošnikov je
prepričanih, da kar ni naravno, ne more biti zdravo. Čeprav so minerali, dodani v vodo
popolnoma enaki tistim, ki so v tleh. Le njihovo doziranje je veliko bolj točno, kar pomeni, da
ni presežkov hranil in ker ni presežkov, ni onesnaževanja okolja. Tudi, če pride do
neuravnotežene sestave hidroponske raztopine, je vodo veliko laže zamenjati kot zemljo. Pri
klasičnem gnojenju velja, da bomo napake toliko časa popravljali, kot smo jih delali, tu pa je
to lažje.
Zakaj se torej v javnosti tako malo ve o hidroponiki? Z razmahom enostavnega dostopa do
informacij postaja selekcija informacij težka in lahko pride do napačne interpretacije v smislu:
hidroponika je škodljiva. Upamo, da bomo nekaj k izobraževanju / informiranju javnosti
pripomogli tudi s to nalogo.
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EKSPERIMENTALNI DEL
Zasnova poskusa:
Poskus smo izvedli na hidroponskem sistemu na balkonu Agroživilskega laboratorija. Imajo 3
ločene sisteme, vsak s 50 L rezervoarjem, potopno črpalko in 4 cevi s po 3 mesti za lončke.

Slika 1: hidroponika: 4 cevi z 12 mesti, pod cevmi rezervar, v katerem je črpalka, ki vodo
vrača v cevi.
Začetek septembra smo v 3 x 6 posodic dali ovčjo volno in v vsako posadili jagodo (Bakker).
Korenine, ki smo jih pred tem malo pristrigli, smo potegnili skozi luknjice, da so segale v
vodo. V preostalih mestih je že rasla solata.
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V vsakem sistemu smo vzdrževali drugačno količino hranil: v srednjem (S) smo bili okvirno v
optimalnem območju. V levi sistem (L) smo dodajali dvakratno dozo hranil (glede na S), v
desni (D) pa polovično.
Jagode (po 6) smo posadili tudi na različne lokacije v zemljo.

Slika 2: jagode, posajene v zemljo.
Ko smo solato pobrali, smo na sproščena mesta posadili nove jagode (domače).

Rast:
Rast jagod smo spremljali 1 x na 14 dni. Nadzorovali smo pH vode, saj naj bi bil za
hidroponiko ključen (pri višjem pH pride lahko do razvoja mikroorganizmov). Enkarat smo
določili tudi vsebnost kalija v raztopini, saj smo dodajali vsa hranila hkrati, torej če naj bi bilo
enega dovolj, bi naj bilo tudi drugih.
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Vsi postopki so povzeti po internih navodilih Agroživilskega laboratorija.

Analize:
KISLOST, PH
Princip metode:
Merimo napetost, ki se spreminja s koncentracijo oksonijevih ionov v raztopini.
Izvedba:
V raztopini (cca 10 ml) smo merili pH potenciometrično (meritev napetosti).
DOLOČANJE KALIJA
Princip:
Metoda temelji na meritvi obarvanosti plamena pri valovni dolžini, značilni za kalij (766,5
nm). Podobno kot pri spektrofotometru, inštrument določi intenziteto barve plamena na
podlagi primerjave s standardnimi raztopinami znane koncentracije.
Izvedba:
Kalij smo določali v 20x razredčeni hidroponski raztopini (0,5 ml v 10 ml) z atomskim
absorpcijskim spektrometrom. Delo je bilo avtomatizirano. Vzorce in standarde so postavili
na avtomatski vzorčevalnik. Instrument je najprej izmeril slepo probo (AL), nato pa vsebnosti
kalija v standardih (v naprej pripravljeni). Za tem je izrisal umeritveno krivuljo, na podlagi
katere je določil vsebnosti kalija v vzorcih.

Ankete:
Za izdelavo in obdelavo ankete smo uporabili program Google obrazci. Program sam nam
ponudi več možnosti: kakšna vprašanja bi želeli (npr. več možnih odgovorov, samo eno
možnost izbire, opisna vprašanja...). Ankete je v prilogi oziroma dostopna na naslovu:
»https://docs.google.com/forms/d/1H3wOi157i3oY8n1QOyeDkdJQSAfPpYs1bjZMptXIpY/viewform«. Anketo smo posredovali po e-pošti znancem, sorodnikom... Ko so anketo
izpolnili, se jim je na zaslonu izpisal tekst z osnovnimi informacijami o hidroponiki.
Prednost uporabljenega programa je poleg enostavne izdelave ankete tudi v njeni obdelavi:
odgovori se namreč zbirajo v datoteki z oznako odzivi, dostopni preko povezave
»https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jGxa3nzo0ti6avLhSkwlfilymOniz0jBRPP1UtyIk8/edit#gid=1213988996«, tako da pretipkovanje podatkov ni potrebno.
Podatke smo nato obdelali v pisarniškem programu LibreOffice 4.3.
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REZULTATI
Mogoče se naloge nismo lotili najbolj sistematično, vendar naša ideja je seveda bila, da bomo
primerjali okus jagod. Šele konec oktobra, ko jagode nikakor niso zacvetele smo se zavedli,
da z jagodami ne bo nič. Takrat pa je tudi že postalo očitno, da so bistveno boljše uspevale
jagode, ki so rasle v polovični dozi hranil (D). Ena od jagod je celo pognala poganjek, ki je
»našel« sosednjo luknjo in se tam vkoreninil, ena jagoda pa je tik pred novim letom zacvetela.
Kot da težav ni bilo dovolj, nam je težave povzročala še sraka, ki jo je naš svetlikajoči sistem
zelo privlačil in je kradla volno.

Slika 3: predvidevamo, da nam je volno kradla sraka
Slika 4: rast jagode

Sliki 5, 6: pomrznjen sistem
Žal se je naša neizkušenost s hidroponiko najbolj izrazila konec decembra, ko so bile
ekstremno nizke temperature. Ker je bilo pred tem zelo veliko dežja, je gladina narasla toliko,
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da je bila cev, po kateri voda odteka v zbirno posodo v stiku z vodo, stoječa voda pa prej
zmrzne. Na dveh od treh sistemov nam je zamrznil odtok, zato je voda pričela odtekati skozi
luknje, namenjene rastlinam (na vrhu).
Sistem smo ugasnili, ga po enem mesecu ponovno zagnali, vendar imamo še vedno težave s
pH, puščanjem … Ampak smo še vedno prepričani, da bomo to poletje tudi poskusili
»hidroponske« jagode, čeprav jih bomo morali najprej dodatno posaditi.
Jagode, preživele do novega leta:
• L (dvojna doza hranil): 1/ 6
• S (enojna doza hranil): 1/ 6
• D (polovična doza hranil): 3 (4) /6, ena celo mladiko, ena je zacvetela

Sliki 7, 8: spremljanje rasti
Usoda jagod, posajenih v zemljo je bila še slabša in niso preživele (0 %). Morda je nekaj na
tem, da ne marajo velike vsebnosti hranil, mi pa smo jih sadili v vrtno zemljo, kjer so kot po
pravilu vsebnosti visoke (4). Zanimivo pa, ko smo posadili drugo serijo jagod (domače), tako
očitne razlike v rasti med sistemi nismo opazili. Sicer je to bilo res šele od oktobra dalje, ko
so temperature nižje in je rast zaustavljena. Po drugi strani pa smo razmišljali, da so domače
jagode verjetno bolj navajene na visoke vsebnosti hranil, tiste komercialne, kot v prvi seriji,
pa ne.
Kot drugi del naloge smo si zamislili, da pri znancih preverimo poznavanje hidroponike, zato
smo razposlali anketo. Anketo je izpolnilo do pričetka obdelave 32 ljudi, odgovori pa še
prihajajo. Dobili smo tudi eno pripombo, kaj pri anketi izboljšati.
11

Obdelava anket:
1. Na vprašanje: »Ali imaš rad jagode«, so vsi odgovorili pritrdilno.
2. »Koliko krat na leto običajno kupiš jagode?« Dobili smo zelo pestre odgovore
(slika 9):

Slika 9: Grafični prikaz odgovorov, kako pogosto anketiranci kupujejo jagode? (levo)
Slika 10: Grafični prikaz odgovorov, kje anketiranci dobijo jagode? (desno)
3. Na vprašanje: »Kaj se vam zdi pri jagodah najbolj pomembno?«, je le nekdo
odgovoril: »barva in oblika, okusa ne moreš sprobati«. Seveda ima prav, vsaj glede
kupljenih jagod: pri domačih pa lahko praviloma predvidimo tudi okus.
4. »Kje ponavadi dobiš jagode?« Prav tako smo dobili precej pestre odgovore (slika
10).
5. Večina anketiranih (90 %) je tudi mnenja, da so domače jagode boljše in le trije
menijo, da mogoče.
6. Pozitivno smo bili presenečeni nad odgovori »Ali veš, kaj je hidroponika?« Le 5 (16
%) jih ni vedelo. Še bolj zanimivo je dejstvo, da sta od teh petih le 2 odgovorila
narobe, kaj hidroponika je, narobe pa je odgovoril tudi eden od tistih, ki so bili
mnenja, da vejo, kaj je hidroponika. Eden pa ni odgovoril.
7. »Ali misliš, da so jagode, gojene na hidroponiki, slabše od klasično gojenih?« 15
anketiranih meni DA in 16 NE, 1 ni odgovoril. Tu se nam je zdelo zanimivo pogledati,
kakšno je mnenje sošolcev: vemo, da so anketo izpolnjevali med uro naravoslovja.
Presenetljivo, da je tudi tam razmerje odgovorov podobno: 7 DA in 5 NE: torej 58 %
sošolcev misli, da so hidroponsko gojene jagode slabše od klasično gojenih in le 44 %
vseh anketiranih. Verjetno je bolj realna vrednost tista nad 50 %, saj je med
anketiranimi veliko agronomov, ki so lahko na podlagi znanja bolj objektivno
ovrednotili problematiko. Vsekakor bi bilo smiselno anketo nadgraditi in se
pozanimati, kakšno je mnenje širše javnosti ob upoštevanju njihovega predznanja
(učenec/ odrasel / strokovnjak). (slika 11)
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Slika 11: grafični prikaz odgovorov na vprašanje: »Ali misliš, da so jagode, gojene na
hidroponiki, slabše od klasično gojenih?« v procentih in sicer glede na vse izpolnjene
ankete in glede na ankete, izpolnjene pri uri naravoslovja.
8. »Ali misliš, da je hidroponika škodljiva?« 27 anketirancev (84 %) je mnenja, da
hidroponika ni škodljiva, 3 menijo, da je škodljiva za okolje ter 2, da je škodljiva za
zdravje ljudi.
9. »Zakaj bi hidroponika lahko bila škodljiva?« 4 menijo, da zato, ker ni naravna, 4,
ker dodajamo hranila ter 1, ker rastline ne rasejo v zemlji. Saj res, tudi mi smo se v
šoli učili, da rastline za rast potrebujejo zemljo. Nekdo pa se je pohecal, da je
škodljiva, ker ni akvaponika. Ja, tudi nas mika, da bi se naslednje leto ukvarjali z
akvaponiko, torej bi poleg jagod gojili še ribe!
Če izpostavimo ključne ugotovitve ankete:
• Anketirani so v glavnem vedeli, kaj je hidroponika.
• Mnenja o tem, ali so jagode pridelane v hidroponskem sistemu boljše / slabše od
klasično gojenih, so deljena v grobem razmerju 50 : 50.
• Velika večina jih meni, da hidroponika ni škodljiva, čeprav tu obstaja pomislek, da je
bilo veliko anketirancev agronomov.
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ZAKLJUČEK
Vsekakor lahko zaključimo, da raziskovanje v agronomiji zagotovo ni enostavno. Kljub temu,
da je hidroponika sistem, kjer naj bi lažje obvladovali različne dejavnike, se je izkazalo, da je
sama rast rastlin dovolj velik izziv. Žal raziskovanje ni potekalo tako, kot smo želeli, smo se
pa kljub temu veliko naučili. Bo pa zato verjetno drugo leto kakšen problem manj.
Seveda delovnih hipotez v celoti ne moremo potrditi. Po točkah:
1. Jagode, ki rasejo na hidroponiki, so po okusu bolj vodene. Žal jih nismo poskusili.
2. Večja količina hranil pozitivno vpliva na rast jagod. OVRŽEMO
3. Ljudje hidroponike ne poznajo in se jim zato zdi nevarna. OVRŽEMO
Sicer smo skozi nalogo naleteli na veliko praktičnih težav. Vendar to ne pomeni, da se
odvrnite od hidroponike. Za to v bistvu potrebujete le pladenj in potopno črpalko, ki vam bo
zagotavljala kroženje vode (v stoječi vodi se prej razvijejo mikroorganizmi) in lahko gojite na
balkonu jagode, ali pa kaj drugega. Če pa potrebujete nasvet ali ogled sistema, se lahko
oglasite v Agroživilskem laboratoriju Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica.
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4. Slamič, Borja ; 2014. Rast rastlin pri ekstremni založenosti tal. Raziskovalna naloga.
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PRILOGA
Jagodka
Prosim, pomagaj nam pri izdelavi raziskovalne naloge. V okviru naloge smo gojili jagode,
vendar nam žal vreme ni bilo najbolj naklonjeno in jagode niso dozorele. Zato smo se
odločili, da izberemo dodatne informacije.
* Zahtevano
Imaš rad jagode? *
Koliko krat na leto običajno kupiš jagode? *
Kaj se vam zdi pri jagodah najbolj pomembno? *
•

barva

•

oblika

•

okus

•

velikost

•

Drugo:

Kje ponavadi dobiš jagode? *
•

v trgovini

•

na tržnici

•

v gozdu

•

ukradeš od soseda

•

na vrtu

Zakaj jih tam dobiš? *
•

ker so boljše

•

ker so cenejše

•

Drugo:

Ali se ti zdijo domače jagode boljše kot kupljene? *
Ali veš kaj je hidroponika? *
•

da

•

ne
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Hidroponika je:
•

gojenje rastlin v vodi

•

gojenje rib

•

gojenje rastlin v zemlji ob intenzivnem dodajanju vode

Ali misliš, da je hidroponika škodljiva? *
•

da, za zdravje ljudi

•

da, za okolje

•

ni škodljiva

Zakaj bi hidroponika lahko bila škodljiva?
•

ker rastline ne rasejo v zemlji

•

ker dodajamo kemikalije (gnojila)

•

ker ni naravna

•

ni škodljiva

•

Drugo:

Ali misliš, da so jagode, gojene na hidroponiki, slabše od klasično gojenih?

Pošlji
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