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POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE
Vrtičkarji iz ljubezni do vrtov preveč gnojijo. Vendar o večjih težavah z rastjo, kljub
pregnojenosti, ne poročajo. Čeprav bi zaradi medsebojnega vplivanja hranil (kalij zavira
predvsem vsrkavanje magnezija in kalcija, fosfor predvsem železa, mangana, bakra),
pričakovali določene prehranske motnje.
Zato smo postavili poskus, v katerem smo opazovali rast rastlin v različnih substratih
(kompost, hlevski gnoj in zemlja). Substratom smo določili kislost ter vsebnost organske
snovi, kalija, fosforja, magnezija, mangana, bakra in železa. Prav tako smo določili tudi
vsebnost kalija, fosforja, kalcija, magnezija, mangana, železa in bakra v listih. Dobljene
vrednosti smo primerjali s strokovnimi smernicami. Zanimivo, da so vsebnosti hranil (kalija,
fosforja, magnezija) v substratih bistveno izven optimalnega območja (ekstremne vrednosti),
kljub temu pa so vrednosti kalcija, magnezija, mangana, železa in bakra v listih znotraj
optimalnega območja.
Torej lahko delovno hipotezo: »Kljub ekstremni založenosti s fosforjem in kalijem v
substratih, bo založenost z drugimi hranili (magnezij, kalcij, mangan, železo, baker) v listih
ustrezna.« potrdimo. Očitno negativni vpliv fosforja in kalija le ni tako velik. Zakaj? ... ostaja
vprašanje za naprej.
Ključne besede: mikro hranila, makro hranila, organska snov, vrt, substrat
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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. To pomeni, da imajo dober pregled nad stanjem na
terenu.
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 specifičnih ciljev projekta je prav objavljanje poročil o primerih dobrih
praks v kmetijstvu, s čimer naj bi povečali zavedanje o okolju prijaznem kmetovanju. K temu
pa želimo pripomoči tudi s to nalogo.

ZAHVALA
Zahvaljujem se mentorjema za priložnost, pomoč pri pripravi in oblikovanju raziskovalne
naloge ter vse nasvete, diskusije... Hvala tudi bratu Tiborju, ki je nalogo z mano začel in
izvedel del poskusa, a žal pred koncem odstopil.
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
Pravilno gnojenje je eden izmed predpogojev za zdravo ter okolju prijazno pridelano hrano.
Če se ga držimo, s tem tudi zmanjšamo nevarnost onesnaženja okolja (1).
V okviru raziskovalne naloge »Ali je res, da vrtičkarji iz ljubezni do vrtov preveč gnojijo?«
(2) sta Matjaž Volk in Filip Cernatič ugotavljala, da so šempaski vrtovi pregnojeni (iz izkušenj
zaposlenih v AŽL vemo, da je tudi drugod podobno):
Kar v 11 primerih (64 %) so bila tla s fosforjem ekstremno založena (vsebovala so od 40 do
165 mg fosforja /100 g), pri kaliju pa v 9 primerih (53 %), kar pomeni, da lahko gnojenje za
naslednja 4 leta opustijo.
Ti rezultati postanejo še bolj zanimivi, ko pogledamo rezultate ankete (2):
• 14 pridelovalcev (82 %) gnoji zemljo na vrtu redno enkrat letno, 3 (18 %) pa celo
večkrat letno, čeprav bi gnojenje v skladu s strokovnimi smernicami morali opustiti.
• 10 anketirancem vrtnine dobro uspevajo in pri vzgoji rastlin nimajo večjih težav, 7 pa
jih je včasih s pridelkom zadovoljnih, včasih pa tudi ne. Čeprav vrtovi niso pognojeni
v skladu s strokovnimi smernicami.
Vsekakor je ekstremna založenost s fosforjem oziroma kalijem v tleh v skladu z današnjim
načinom življenja, ko imamo (zaenkrat) vsega v izobilju. V 20. stoletju, ko je postalo
kmetijstvo intenzivna gospodarska panoga, gnojenje s kompostom ni bilo več dovolj, saj je bil
odvzem hranil s pridelki večji od vnosa hranil v tla (3). Vendar so bile takrat izvedene študije
o mobilnosti hranil ter postavljene smernice dobre kmetijske prakse. Bi morali danes na
smernice pogledati s perspektive preveč in ne premalo?
V okviru raziskovalne naloge smo želeli raziskati, ali je pri ekstremni založenosti
substrata s kalijem in fosforjem, vendar tudi z visoko vsebnostjo organske snovi, oviran
prehod drugih hranil v rastlino (Mg, Ca, Fe, Cu, Mn). Če namreč upoštevamo dejstvo, da
so med minerali negativni vplivi (antagonizmi), bi ekstremne vsebnosti fosforja in kalija
morale povzročiti oviran prehod magnezija, kalcija, železa, mangana in bakra. Kljub temu
smo si, prav zaradi rezultatov ankete (1), postavili delovno hipotezo:
Kljub ekstremni založenosti s fosforjem in kalijem v substratih, bo založenost z drugimi
hranili (Mg, Ca, Fe, Cu, Mn) v listih ustrezna.
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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. Dušika, fosforja, kalija, kalcija, magnezija in žvepla rastline
potrebujejo sorazmerno veliko in jim rečemo makro hranila. Zemlji jih moramo večinoma
dodajati, torej z njimi gnojiti, ker jih navadno ni dovolj v tleh (1). Mikro hranila
(mikroelementi) pa so tista rastlinska hranila, ki jih potrebujejo rastline le v »sledovih«, torej
manjše količine (bor, mangan, baker, cink, molibden, železo).
Tudi če je le enega hranila premalo, rastlina ne more uspevati, tako kot poškodovan sod ne
more zadržati vode (Liebigov zakon minimuma (3)): slika 1. Minerali so namreč nujno
potrebni za rast in razvoj rastline in enega z drugim ne moremo nadomestiti (1): npr. dušik
pospešuje rast zelenih rastlin (tvorba beljakovin), fosfor pospešuje fotosintezo in pomaga
rastlinam pri učinkoviti izrabi energije, kalij povečuje odpornost rastlin proti boleznim in
mrazu(3)...

Slika 1: Simboličen prikaz Liebigovega zakona: sod lahko drži le toliko vode, kot omogoča
najnižji del.
Osnovni namen gnojenja je torej tlom vrniti tista rastlinska hranila, ki smo jih s
pridelkom odnesli s kmetijske površine (1). Vendar je pri uporabi gnojil potrebno biti kar se
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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):
• Prevelike količine fosforja zavirajo vsrkavanje železa, mangana, bakra.
• Kadar so tla pregnojena s kalijem, rastline ne sprejemajo dovolj kalcija in magnezija
zaradi česar pride do fizioloških bolezni.
Učinkovito vsrkavanje hranil pa je močno odvisno tudi od pH tal. Pri neustrezni pH-vrednosti
(vrednost je odvisna od kulture) so nedostopni oziroma težje dostopni številni mikroelementi.
Okvirno velja, da je za ustrezno prehajanje hranil v vrtovih najbolj ugoden pH v zmerno
kislih (5,6 – 6,7) do nevtralnih tleh (6,8 – 7,2), ko je mobilnost hranil v rastlino najlažja (4).
Strokovno podlago za gnojenje predstavlja osnovna analiza tal (pH, fosfor in kalij) ter
poznavanje osnovnih zakonitosti gnojenja. V splošnem velja (4):
Optimalna oskrbljenost

Ekstremna oskrbljenost

fosfor (kot P2O5)

13 – 25 mg / 100 g tal

> 40 mg / 100 g tal

kalij (kot K2O)

20 – 30 mg / 100 g tal

> 40 mg / 100 g tal

Pri ekstremni preskrbljenosti tal je potrebno gnojenje s tistim hranilom v celoti opustiti vsaj za
naslednja 4 leta.
Pri ohranjanju rodovitnosti tal ima pomembno vlogo tudi organska snov. Poleg tega, da
predstavlja zalogo hranil v tleh in vir hrane za mikroorganizme, ugodno vpliva na številne
fizikalne in kemijske lastnosti tal: izboljšuje njihovo zračnost in poroznost, zadržuje vlago v
tleh, s sposobnostjo vezave hranil nase pa posredno preprečuje tudi izpiranje hranil. V
obdelovalnem sloju je priporočljivo imeti čim več organske snovi (vsaj 2 %). Vendar
organska snov poleg hranil veže tudi onesnaževala, ki lahko sčasoma ob njeni postopni
mineralizaciji prehajajo v talno raztopino in tako postajajo dostopna rastlinam (4). Ne samo
to: s povečevanjem zaloge organske snovi se povečuje tudi zaloga dušika v tleh, njegova
mineralizacija ter posledično njegovo izpiranje (5).
Če torej pogledamo na gnojenje še s perspektive varstva okolja. Presežki hranil se izpirajo v
okolje, torej onesnažujejo vode, pa tudi zrak, saj pri mineralizaciji dušika prihaja tudi do
nastanka toplogrednih plinov (N2O, NH3).
Zavedati se moramo tudi, da morebitnih napak pri gnojenju ne moremo odpraviti »čez noč«,
temveč jih moramo praviloma odpravljati vsaj tako dolgo, kot smo jih delali (4).
V javnosti je pomisleke o nevarnih snoveh pogosto slišati zlasti v povezavi z mineralnimi
gnojili, čeprav je njihova kakovost na trgu strogo nadzorovana. Precej manj pa se v javnosti
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govori o problematiki rabe živinskih gnojil, ki pa lahko vsebujejo tudi druge onesnaževalce
(težke kovine) (4) in prav tako lahko predstavlja nevarnost za okolje.
In prav v tem vidimo problem pri ljubiteljskih kmetovalcih: Prepričani so, da je »naravno«
tudi dobro in da tega ne more biti preveč. V Evropi se je že oblikovala doktrina, da naj bo v
njivskih tleh organske snovi ravno prava količina (5). Bo pa verjetno trajalo še kar nekaj
časa, da bo tovrstno razmišljanje prišlo do ljubiteljskih vrtičkarjev.
Problematika gnojenja vrtov je zelo dobro obdelana in predstavljena tudi v obsežni študiji:
»Vrtičkarstvo v Ljubljani« (4). Avtorji so poleg analize stanja izvedli tudi obsežno anketo.
Nekaj izhodišč:
• pregnojenost tal vrtičkov velja poleg slabega poznavanja temeljnih zakonitosti
gnojenja pripisati zlasti »sindromu gnojenja majhnih površin«
• večina vrtičkarjev označuje svoj način obdelovanja za ekološkega, kljub temu, da je
vrt pregnojen
• potrebno bi bilo nadaljnje izobraževanje / informiranje
Upamo, da bomo nekaj k izobraževanju / informiranju javnosti pripomogli tudi s to nalogo.
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EKSPERIMENTALNI DEL
Ker se z nalogo posvečamo ekstremni založenosti, smo izvedli poskus v kar najbolj
ekstremnih pogojih (kompost, gnoj). Torej kljub temu, da smo v teoretičnem delu govorili o
tleh, v nadaljevanju uporabljamo izraz substrat in ne tla. Smo pa s substrati postopali na isti
način, kot se izvajajo analize tal.

Zasnova poskusa:
Za poskus smo izbrali 4 substrate v 3 ponovitvah:
• vzorec gnoja zavodskih bikcev, približno 4 mesece star (da ni smrdel)
• vzorec komposta – približno 2 leti star gnoj zavodskih bikcev, že dobro zrahljan ob
pomoči deževnikov
• dva vzorca zemlje (enega le eno ponovitev)
Substrate smo dobro namočili in vanje posejali cca 10 g pšenice. Po treh tednih smo pšenico
porezali (približne višine 20 cm) in posušili na sobni temperaturi.
Nato smo, da bi bil poskus res vrtnarski, posejali solato. Žal pa ni preživela smučanja. Tudi
ponoven poskus žal ni uspel.

Analiza vzorcev:
Vsi postopki so povzeti po internih navodilih Agroživilskega laboratorija.
PRIPRAVA VZORCEV
Vzorce smo posušili v sušilni omari pri temperaturi do 40 °C, suhe zmleli v mlinu in presejali
preko 2 mm sita.
KISLOST, PH
20 g vsakega vzorca tal smo prelili s 50 ml KCl 0,1 M, premešali in pustili stati preko noči.
Naslednji dan smo vzorce zopet premešali in merili pH potenciometrično (meritev napetosti).
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Slika 2: Mletje substratov.
EKSTRAKCIJA lahko dostopnega FOSFORJA IN KALIJA (AL-METODA)
Zatehtali smo 2,5 g vzorca v 250 ml plastično prahovko, prilili 50 ml amonlaktatne (AL)
-delovne raztopine. Vzorce smo nato 2 uri stresali na stresalniku in jih pustili stati čez noč.
Naslednji dan smo jih prefiltrirali skozi filter papir »moder trak«.

9

DOLOČANJE LAHKO DOSTOPNEGA FOSFORJA
Princip metode:
Metoda temelji na meritvi modre barve, ki nastane po reakciji fosforja v ekstrakcijski
raztopini z dodanimi reagenti. Barvo smo merili spektrofotometrično, kar pomeni da je
spektrofotometer meril količino prepuščene svetlobe skozi vzorec in to primerjal s količino
prepuščene svetlobe pri standardnih raztopinah znane koncentracije.
Izvedba:
Odpipetirali smo 0,5 ml filtrata v stekleno epruveto. Dodali smo 2 ml deionizirane vode in
0,4 ml amonmolibdatne raztopine, premešali ter po 5 minutah dodali 5 kapljic reducenta, ki
smo ga zmešali tik pred uporabo (2 ml askorbinske kisline + 2 ml kositrovega klorida SnCl +
4 ml koncentriranega HCl). Vse skupaj smo dobro premešali in dodali še 2 ml
demineralizirane vode. Sočasno z vzorci pa smo pripravlili tudi »slepi vzorec« in ravnali z
njim tako kot z ostalimi vzorci, le namesto filtrata smo odpipetirali v bučko 0,5 ml ALraztopine.
Prepuščeno svetlobo smo merili s spektrofotomentrom po 30 minutah pri valovni dolžini 695
nm: v instrumentu smo že imeli postavljeno umeritveno krivuljo standardov, zato nam je
program podal kar dejansko vsebnost v vzorcu substrata.
DOLOČANJE LAHKO DOSTOPNEGA 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 direktno v filtratu 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.
DOLOČANJE RASTLINAM DOSTOPNEGA MAGNEZIJA
5 g vzorca smo prelili s 50 ml 0,01 M CaCl 2. Po eni uri stresanja smo raztopine filtrirali skozi
filter papir »moder trak«. Magnezij smo določali direktno v filtratu z atomskim
absorpcijskim spektrometrom, na enak način kot kalij.
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DOLOČANJE ORGANSKE SNOVI
Princip:
Metoda temelji na razkroju organske snovi pri ekstremnih pogojih. Tako dobljene raztopine se
med seboj razlikujejo v barvi (slepa proba je oranžna, vzorci z visoko vsebnostjo organske
snovi pa zelenkasti; slika 3). Čeprav bi lahko izvedli spektrofotometrično meritev barve, pa so
v AŽL (takrat še, zdaj pa ne več) določali količino organske snovi s titracijo. Titracija pomeni,
da v našo raztopino ob prisotnosti ustreznega indikatorja po kapljicah dodajamo reagent in ko
ves reagent zreagira, pride do hitrega barvnega preskoka.

Slika 3: Vzorci (določanje organske snovi) po razklopu s kislino.
Izvedba:
Zatehtali smo cca 0,05 g g vzorca v 200 ml merilno bučko, dodali 10 ml K 2Cr2O7 in dobro
premešali, dodali še 20 ml koncentrirane H2 SO4 in premešali. Na srečo smo oba reagenta
dodajali z dispenzerjem, da ni bilo potrebno ne prelivanje ne pipetiranje, saj sta nevarna. Iz
reagentov smo pripravili tudi slepo probo. Pustili smo 20 min, da poteče reakcija in dopolnili
z demineralizirano vodo do oznake. Ko se je ohladilo, smo odpipetirali 20 ml raztopine v
erlenmajerico. Dodali smo 1 ml H3PO4, noževo konico NaF ter 2 kapljici indikatorja
difenilamina. Nato smo tako pripravljene raztopine titrirali s fero amon sulfatom (slika 4) barva je bila v začetku rjava, nato modra, v preskoku pa v zelena.
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Slika 4: Izvedba titracije pri določanju organske snovi.
PRIPRAVA VZORCEV LISTOV
Posušene vzorce listov smo zmleli v kavnem mlinčku, zatehtali v žarilni lonček cca 1 g in jih
sežgali na 550°C 3 ure. Pepele nam je v vroči kislini raztopila gospa Tanja Škvarč.
DOLOČANJE KALIJA, MAGNEZIJA, ŽELEZA, MANGANA IN BAKRA
Kalij, magnezij, železo, mangan in baker smo določili z atomskim absorpcijskim
spektrometrom direktno v raztopini pepela (SIST EN ISO 6869: 2001), na enak način kot za
vzorce zemlje, le da je tu slepa proba kislina.
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Slika 5: Atomski absorbcijski spektrofotometer.
DOLOČANJE FOSFORJA
Tudi določanje fosforja v listih poteka na podoben način kot pri substratu / tleh, le da tu
razvijemo rumeno barvo (SIST ISO 6491).
Za določanje fosforja pa smo 1 ml raztopine pepela dodali 1 ml demineralizirane vode ter 3
ml reagenta (molibdovanadat). Počakali smo 5 minut in dodali še 5 ml demineralizirane vode.
Vzpredno smo pripravili še standard (namesto vzorca smo odpipetirali standardno raztopino
fosforja) in slepo probo (namesto vzorca smo odpipetirali vodo). Ekstinkcijo dobljene rumene
raztopine smo izmerili s spektrofotometrom na valovni dolžini 430 nm.
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REZULTATI
Zanimivo, najprej je vzklila pšenica v kompostu, nato v gnoju in šele nato v zemlji. Vendar se
je rast v kompostu ustavila pri cca 15 cm, vendar smo šele po analizi tal razumeli zakaj.
Izkazalo se je, da ima kompost res enormne vrednosti kalija (preglednica 1). Seveda smo
najprej podvomili v meritev, vendar je tudi ponovna analiza (AŽL) enormne vrednosti
potrdila. Predvidevamo, da je pšenica v kompostu rasla le toliko časa, kot je imela hranil v
semenu, nato pa se je rast ustavila.
Po pričakovanjih so ekstremne tudi ostale vrednosti, razen vrednosti magnezija v vzorcu
»zemlja«, ki so optimalne (preglednica 1, graf 1).
Preglednica 1: Osnovna analiza substratov.
organska snov

fosfor

kalij

magnezij

pH

(%)

(mg/100 g tal)

(mg/100 g tal)

(mg/100 g tal)

(-)

kompost

32

181

1900

51

7,2

kompost

37

210

2199

51

7,4

kompost

38

212

1748

43

7,2

gnoj

30

190

54

81

7,1

gnoj

36

203

58

81

6,9

gnoj

30

216

67

88

7,0

zemlja

11

199

67

17

7,0

zemlja

20

136

62

15

7,5

zemlja

20

154

78

15

7,2

zemlja B

31

174

148

63

6,9

> 40

> 40

> 40

Ekstremna
založenost

14

Graf 1: Grafični prikaz vsebnosti kalija, fosforja in magnezija v substratih. Zaradi boljše
preglednosti vrednosti kalija v kompostu niso prikazane.
Presenetljivo, kljub ekstremnim vrednostim kalija v tleh, prehajanje hranil v liste ne izgleda
ovirano, saj so praktično vse vrednosti v listih (preglednica 2) v mejah, razen enkrat pri
železu. Ker pa smo poskus izvajali v 3 ponovitvah in sta drugi dve paralelki bistveno višji, te
vrednosti pri interpretaciji ne upoštevamo.
Seveda bi lahko bile ustrezne vrednosti kalcija, mangana, bakra in železa posledica
pomanjkanja teh hranil v substratu. Ker se za določanje mangana, bakra in železa uporablja
CaCl2, smo v filtratu, ki smo ga dobili pri ekstrakciji magnezija, določili še določili še
mangan, baker in železo (preglednica 3). Žal pa nismo našli kriterijev optimalne založenosti,
kar je interpretacijo otežilo.
Kot vidimo iz preglednice 3, velikih razlik v založenosti z manganom, bakrom in železom
med vzorci ni. Grafična predstavitev založenosti z mikro hranili v substratu in listih pokaže
zanimivo ujemanje med vsebnostjoo železa v kompostu in vsebnostjo v listih (graf 2). Pri
drugih substratih oziroma drugih mikro hranilih pa žal takšnega ujemanja ne opazimo.
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Preglednica 2: Vsebnost mineralov v listih. Vrednosti izven optimalnega območja so
označene krepko.
P

K

Ca

Mg

Mn

Cu

Fe

(g/kg)

(g/kg)

(g/kg)

(g/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

kompost

31

23

4,9

5,8

62

17

115

kompost

32

25

4,8

5,9

53

17

87

kompost

52

23

5,5

6,5

37

15

76

gnoj

25

59

2,8

4,3

26

20

118

gnoj

21

53

1,0

3,1

28

14

107

gnoj

28

46

1,2

3,2

23

14

4

zemlja

17

17

3,4

2,5

21

13

91

zemlja

28

35

4,5

3,6

39

15

90

zemlja

28

35

6,0

2,9

25

17

87

zemlja B

28

54

5,6

4,8

26

15

110

Spodnja meja (6)

1

10

1

1

5

5

5

Zgornja meja (6)

20

50

20

20

200

200

200

Preglednica 3: Vsebnost mangana, bakra in železa v substratih.
Mn

Cu

Fe

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

kompost

2

3

11

kompost

2

3

9

kompost

zmanjkalo filtrata

3

6

gnoj

4

2

1

gnoj

3

2

1

gnoj

4

2

1

zemlja

5

2

1

zemlja

6

3

1

zemlja

7

2

1

zemlja B

3

3

2
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Graf 2: Grafični prikaz vsebnosti mangana, bakra in železa v substratih ter listih.

ZAKLJUČEK
Delovno hipotezo:
»Kljub ekstremni založenosti s fosforjem in kalijem v substratih, bo založenost z drugimi
hranili (Mg, Ca, Fe, Cu, Mn) v listih ustrezna.« lahko potrdimo.
Se pa pojavi novo vprašanje. Zakaj? Da ne boste mislili, da je to običajno. Pregled rezultatov
analiz listov vinske trte kaže, da se pogosto pojavijo ekstremne vrednosti v listih (npr.
ekstremno dosti P, K in N ter ekstremno malo Mg). Edina razlika je, da v vinogradu tla niso
tako zelo humozna kot naši substrati. Ali visoka vsebnost organske snovi v tleh deluje kot
blažilec in zmanjšuje morebitne negativne vplive (antagonizem) med elementi?
Žal dejstvo, da lahko potrdimo hipotezo tudi pomeni, da nimamo dodatnih argumentov, s
katerimi bi lahko odvrnili ljubiteljske kmetovalce od pretiravanja. Imamo pa novo znanje, s
katerim bomo lahko zastavili nove poskuse. Vsekakor idej ne bo zmanjkalo, veselja do
laboratorijskega dela pa tudi ne.
Nepotreben vnos hranil v okolje ni ekološki in pomeni onesnaževanje. Preden pognojite
svoj vrt, dobro premislite (analizirajte), ali je to res potrebno!
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