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Izhodišče: vsak lahko postane samooskrben, če si to želi! 





Pogosti problemi vrtnarjenja so:  

- Trde iz zbite prsti 

- Pojav plesni, mahu 

- Slab kaljivost semen v prsti 

- Preveč dela (pletje plevela) 

- Premalo idej kaj vse lahko pridelamo 

- Drugo  

 

Poznavanje prsti 



PROFIL PRSTI 

 



Analiza prsti kot osnova za vrtnarjenje 

Kako analiziramo prst? Potrebujemo posebne izkušnje? 
 
a) Fizični pregled prsti: kako se prst počuti?  

 
 

 
 



BARVA PRSTI 



VONJ PRSTI 

• Sama čista prst ima vonj po razpadajoči organski 
snovi, drugače pa je skoraj brez vonja.  

• Če v prsti zaznamo neustrezne močne vonjave po 
kakšni nenaravni substanci je to skoraj zagotovo 
dokaz, da je prst onesnažena.  

• Vonj prsti je odraz preskrbljenosti prsti s kisikom.  

• Neopazen vonj pomeni dobro prezračenost in 
veliko vsebnost por napolnjenih s kisikom, kadar 
pa prsti primanjkuje kisika v njej zaznamo kisel 
vonj po silosu. 

 



VLAGA V PRSTI 

Kako so zemlje občutljive na sušo? 



PREKORENINJENOST PRSTI 



VELIKOST SKELETA 



KOSISTENCA PRSTI 



Kemijski pregled prsti 

V prsti je možno meriti veliko elementov oz. substanc: 
 - vse oblike dušika, 
 - fosfatov,  
- težke kovine,  
- onesnažila v prsti, 

 
Bistveni lastnosti prsti sta pH vrednost in  
vsebnost karbonatov.  



Reakcija zemlje  



VSEBNOST KALCIJEVIH KARBONATO V 
PRSTI 

• Prosti karbonati so fino porazdeljeni delci 
kalcijevega karbonata v tleh. Običajno so prisotni 
v tleh na mehkih karbonatnih kamninah, kakor je 
npr. lapor ali karbonatni fliš. 

• Vsebnost karbonatov v prsti vpliva na fizikalne, 
kemične in biološke lastnosti prsti in je eden 
izmed pokazateljev nastanka prsti. 

 

 



Pomen dušikovih spojin v prsti 

• Glavna oblika dušikovih spojin, ki so dostopne 
rastlinam na negojenih tleh, se sprošča iz organskega 
dela prsti, ki se glede na tip prsti spreminja. Naravni viri 
dušika so odmrli organizmi in izločki teh organizmov ter 
delno bakterijsko vezan dušik iz zraka. 

• Mikroorganizmi razgradijo organsko snov v tleh v 
amonij, tega pa naprej v nitrate, topne v vodi. V dveh 
do treh let se ves dušik pretvori v oblike, ki so najbolj 
primerne, da prevzemajo rastline. 

• Največ dušika prevzamejo rastline v obliki nitrata in 
amonija 



Pomen fosforja v prsti 

• Fosfor se nahaja v organskem in mineralnem 
delu prsti. 

• Delež organsko vezanega fosforja je odvisen 
od vrste in količine organskih snovi v tleh. 
Fosforne organske spojine so pomembni pri 
prometu snovi v rastline. 

• Fosfor omogoča potek kemičnih reakcij v 
celici. 



Kako naredimo rodovitno zemljo, kjer 
je prej ni bilo  

• Na površino, kjer želimo imeti gredo, naložimo 
organski material kot je veje, preperel les, 
suho listje, nepotiskan karton, lubje, pokošeno 
travo, koruzna stebla, gospodinjske odpadke, 
nekaj lopat zemlje in kompost.  

 

Organski material razpada, poteka preobrazba 
organske snovi v humus, nastaja prst.  



Pomembno! 

• Zgornji del zemlje vsako leto do-hranjujemo z 
dodajanjem svežega komposta in naravnih 
materialov. 

• Grede so vedno pokrite z zastirko (seno, suha 
praprot, brezovi listi in podobno). 



Material v organskih gredah  

Organsko gredo postopoma zgradimo iz 
organskih snovi, to so: 
- Suho listje 
- Nepotiskan karton 
- Na pol preperel les 
- Lubje 
- Pokošena trava 
- Rastlinsko steblje 
- Gospodinjski odpadki  
- Deli vrtnin , zeleni deli plevela, nekaj lopat zemlje in spet 

plasti organskih snovi  







GOMILAStE GREDE 





VISOKE GREDE 





Greda na paleti 



J – oblike gred  



Vertikalna greda 



Greda v obliki 
dimnika 



A grede 



D grede 



Vreče kot grede  
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Film: analize prsti   

https://vimeo.com/129317182 

https://vimeo.com/129317182
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poligon Dole   

https://youtu.be/lQSfSrjOLV4 
 

https://youtu.be/lQSfSrjOLV4

