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NAMAKANJE VRTNIN - ZNAČILNOSTI 

•Vrtnine vsebujejo veliko vode, več kakor večina poljščin – 

to vodo morajo od nekje dobiti: primer čebula, česen 

•Pomanjkanje vode vpliva na sprejem hranil v rastline  

•Vrtnine rastejo hitro in intenzivno, pomanjkanje posameznih 

hranil v posamezni fenofazi pa lahko odločilno zniža tako 

obrambno sposobnost rastline  kakor tudi kvaliteto in 

tržnost samega pridelka  



NAMAKANJE VRTNIN - ZNAČILNOSTI 

•Najprej je potrebno poznati svoja tla: TEKSTURA TAL, 

zadrževalne lastnosti tal 

•Poznati samo vrtnino  in njene lastnosti, potrebe po 

vodi 

•Odvisno seveda tudi od fenofaze vrtnin- listna 

površina, globina korenin… 

•Meritve padavin, evapotranspiracije z izbranih 

rastlin, veter… 



VODNOZADRŽEVALNE 
LASTNOSTI TAL  

Vodnozadrževalne lastnosti 
talnega profila,  

Globina cone korenin 

Vir: Vaderstad, 2012 pesek glina 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Tekstura_tal.gif




NEKAJ DEJSTEV IN ZAKAJ FIZIOLOŠKE MOTNJE  

• Rastline sprejemajo hranila v vodni raztopini: če vode ni, hranila rastlini niso 

dostopna 

• Rastline  prilagodijo zunanjost površin: stebla, listov in plodov trenutnim 

razmeram. Ob pomanjkanju vode je zunanja kožica plodov trdnejša, z 

manjšimi celicami, pogosto debelejša…  

 

 



 



 



• Pomanjkanje magnezija  





• Pomanjkanje fosforja  





 



 







Steklavost krompirja 



 











TOMATO 

NUTRITION 

SOLUTIONS 

Ca 

Ca 

Ca 

Ca 

Kalcij je v rastlini slabo mobilen 

 Kalcij sprejemajo rastline  s koreninami in se 

po xylemu skupaj z vodo prestavlja po rastlini s 

pomočjo transpiracije 

 Sprejem kalcija v rastlino je pasiven, ne 

potrebuje energije, transpiracija je vzvod 

 Zelo slabo ali skoraj nič se prestavlja kalcij po 

floemu, kjer se v bistvu premikajo ostala hranila 

 Ravno zato so rastni vršički in plodovi najbolj 

občutljivi, saj tam transpiracija skoraj ne poteka Listi vsebujejo 70% vsega Ca, 

Samo 5% ga je v plodu 

ZATO JE POTREBNO KALCIJ RASTLINAM STALNO DODAJATI 
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NIZKA 

TRANSPIRACIJA 
VISOKA 

TRANSPIRACIJA 











POMANJKANJE BORA  



• Pokanje plodov  





HVALA ZA POSLUŠANJE IN 
USPEŠNO SEZONO  


