
ORGANSKO GNOJENJE:
ZDRAVA TLA - ZDRAVA HRANA

Rodovitna prst je osnova 
vrtnarjenja. Ker pa je to 

neobnovljivi vir, moramo za 
njeno kakovost poskrbeti sami. 

Le s pravilno izbranim organskim 
gnojilom izboljšujemo tla in pove-

čujemo svoj pridelek.

Strokovnjaki po naravi



Zemlja je osnova vsakega 

vrta in za pridelovanje 

rastlin morajo biti vrtna 

tla rodovitna in živa. Brez 

kakovostnih tal nam tudi 

odlična semena, sadike, 

zalivanje, škropljenje 

in kakršnikoli drugi 

dobri ukrepi na vrtu ne 

pomagajo. Če je naša prst 

rodovitna in živa, bodo  

rastline za svoje zdravje 

poskrbele same. 

V tleh je le tri do pet 

odstotkov organske snovi, 

a brez nje so v zemlji velike 

težave. Hranila se izpirajo, 

hitro nastopi suša, saj se 

vodne molekule nimajo 

kje zadržati, zemlja se 

zbija in seseda po vsakih 

močnejših padavinah. 

Rastline v takšnih tleh 

nimajo ugodnih razmer 

za rast in razvoj, česar si 

na svojem vrtu nikakor ne 

želimo. Kako poskrbimo za 

odcedno in živo zemljo na 

našem vrtu? Na kakovost in 

rodovitnost najbolj vpliva 

izbira organskega gnojila.

Spoznajmo svoja tla
Zgradba zemlje (test)
Oblikovanje zemlje po lastnih željah
Strokovna analiza zemlje 
Tla morajo biti živa 
Pogoste težave vrtnih tal 

Zakaj je potrebno organsko gnojenje?  
Vloga humusa v tleh 
Zakaj se humus v tleh zmanjšuje? 
Kako povečujemo humus v tleh? 

Kako izberemo najboljše organsko 
gnojilo za svoj vrt?  
Hlevski gnoj, kompost, peletirana 
organska gnojila

Najbolj prodajano organsko gnojilo 
Plantella Organik 
Pravilna uporaba organskega gnojila v 
domačem vrtu 
Specialna gnojila Plantella Organik  
Rezultati uporabe Plantella 
Organika v vrtu 
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Vanes Husić, univ. dipl. inž. agr. 
Predan vrtnar, ki skrbi za domač vrt in 

sadovnjak. Svoje znanje in praktične 
izkušnje deli v številnih člankih, 

televizijskih in radijskih oddajah ter na 
predavanjih in delavnicah. 
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Zemlja je sestavljena iz organske 
snovi in mineralnih delcev 
različnih velikosti (pesek, melj in 
glina), kar imenujemo tekstura tal.
Z enostavnim prstnim preizkusom 
(TEST 1) izvemo veliko o kemičnih 
in fizikalnih lastnostih zemlje. 
Če poznamo mešanico osnovnih 
delcev, vemo, koliko majhnih in 
velikih por je v zemlji in kako to 
vpliva na razmerje med hranili, 
zrakom in vodo. 

Ko so tla vlažna, vzamemo grudico 
zemlje med palec in kazalec, jo 
drobimo, gnetemo, oblikujemo 
svaljek v roki in ugotavljamo tip 
vrtnih tal.

TEST 1: 

Kako ugotovimo, 

kakšna je 

tekstura 

naših tal?

3

SPOZNAJMO 
SVOJA TLA
ZGRADBA ZEMLJE 

Peščena ilovica Ilovica Glinasta ilovica Meljasta ilovica

Delci peska vidni so 
posamezni 
delci

vidni so le 
redki delci

delci so komaj 
vidni, žameten 
videz

vidni so le 
redki delci

Grudica šumi, malo 
se lepi in 
maže

plastična, se 
lepi na prste 
in maže

plastična mehka

Svaljek se trga se redko trga se dobro 
oblikuje

se dobro 
oblikuje, a trga



Tip tal določimo s sedimentacijsko analizo: 
1. v kozarec damo zemljo
2. zalijemo jo z vodo v razmerju 1 : 4
3. pretresemo
4. pustimo stati 24 ur 
Po 24 urah, ko se talni delci usedejo, pogledamo, 
kakšna je tekstura tal. 
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TEST 2: 

Preprosta 

sedimentacijska 

analiza

PEŠČENA TLA
0-10 % GLINE

0-10 % ILOVICE
80-100 % PESKA

ILOVNATA TLA
10-30 % GLINE

30-50 % ILOVICE
25-50 % PESKA

GLINASTA TLA
50-100 % GLINE
0-40 % ILOVICE
0-40 % PESKA



Analiza zemlje nam pove, koliko hranil ta 
vsebuje. Tako si glede na vsebnost hranil 
enostavno naredimo gnojilni načrt za 
prihodnje sezone. Analizo naredimo na 
5 – 10 let, ponujajo jo Kmetijski gozdarski 
zavodi Slovenije (KGZS), kmetijski inštitut 
Slovenije (KIS) ali privatna podjetja.. Na ta 
način ne bomo pretiravali s količino gnojila, 
saj hitro pride do pregnojenosti. Da vemo 
točno, koliko hranil bomo dodali v zemljo, 
enostavno preberemo v navodilih 
na vreči gnojila.

OBLIKOVANJE ZEMLJE 
PO LASTNIH ŽELJAH

STROKOVNA ANALIZA ZEMLJE

Naš vložek Peščena ilovica Ilovica Glinasta ilovica Meljasta ilovica

Gnojenje Pomlad: 
organsko gnojenje 
s Plantella Organik
Pomlad, poletje: 
zeleno gnojenje, 
vdelava zelenih 
delov rastlin jeseni,
Jesen: kompost 
vsake 3 leta

Pomlad: 
organsko gnojenje 
s Plantella Organik
Pomlad, poletje: 
zeleno gnojenje, 
vdelava zelenih 
delov rastlin 
jeseni

Pomlad: 
organsko gnojenje 
s Plantella Organik
Pomlad, poletje: 
zeleno gnojenje, 
vdelava zelenih 
delov rastlin jeseni

Pomlad: organsko 
gnojenje s 
Plantella Organik
Pomlad, poletje: 
zeleno gnojenje, 
vdelava zelenih 
delov rastlin jeseni
Jesen: kompost 
vsake 3 leta

Obdelava rahljanje vsaki 2 leti: 
rahljanje,
obračanje 
zemlje 

globoko 
lopatanje in 
obračanje

vsake 3 leta: 
rahljanje,
obračanje zemlje 

izboljšava 
lastnosti 
zemlje

Jeseni: Plantella 
Biovit (kamninska 
moka) – vezava 
organske snovi

Jeseni: Plantella 
Biovit in Kalcivit 
rahljanje zemlje, 
nevtralizacija pH

Jeseni in spomladi: 
Plantella Biovit 
in Kalcivit  
rahljanje zemlje, 
nevtralizacija pH

Jeseni: Plantella 
Biovit in Kalcivit
rahljanje zemlje, 
nevtralizacija pH
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Ko ugotovimo tip zemlje, lahko 
s pravilno obdelavo izboljšamo 
njene lastnosti in jih 
prilagodimo potrebam vrta. 
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V tleh prebiva na milijarde in milijarde 
mikroorganizmov na kubični centimeter 
zemlje. Veliko večino najdemo le v 
zgornjem sloju tal. Če v tleh ni teh najbolj 
drobnih prebivalcev, zemlja hitro propade in 
imamo puščavo. Vloga mikroorganizmov je 
ustvarjanje humusa s predelavo organske 
snovi. A njihovo delovanje opazimo le kot 
rodovitnost tal.

TLA MORAJO BITI ŽIVA

Deževniki imajo v vrtnih tleh vrsto 
pomembnih nalog. Ko iščejo razkrajajočo 
organsko snov, z ustvarjanjem rovov rah-
ljajo zemljo. Organska snov se v njihovih 
prebavilih presnovi in obogati s fosforjem, 
kalijem, dušikom, magnezijem in drugimi 
hranili. Z izločki (glistinami) deževniki obo-
gateno organsko snov prenašajo v globlje 
plasti zemlje. Hranila iz glistin pa so lahko 
dostopna hrana rastlinam.

POGOSTE TEŽAVE 
VRTNIH TAL
Mrtvica
Biološko najbolj aktiven del tal je zgornji 
sloj, do globine okoli 25 cm, kar je 
globina lopate. Delu zemlje, ki je zelo 
globoko, pol metra, pravimo mrtvica. To 
zato, ker je tam manj mikroorganizmov 
in ostalih prebivalcev. Ker tam ni biološke 
aktivnosti, rastline slabo rastejo. Zemljo 
iz globin pogosto navozimo kot zemljo 
za vrt ali pa ko na novo urejamo okolico 
hiše. Če želimo, da bodo rastline 
uspevale, jo moramo obogatiti. V takem 
primeru najbolj učinkovito rešimo 
težavo tako, da uporabimo organsko 
gnojilo Biogrena, ki je dovoljeno tudi 
v ekološki pridelavi. Posebnost tega 
gnojila je ta, da je nacepljeno s talnimi 
mikroorganizmi. Vsebuje jih več kot 22 
milijard mikroorganizmov na kubični 
centimeter. Tako »oživimo« našo mrtvico 
in obnovimo proces tvorjenja humusa.

Ali ste vedeli?
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Onesnaženost iz okolja 
se prenaša na naša 
vrtna tla
Za naše delo in vsakodnevno življenje 
uporabljamo številne dobrine, ki imajo 
negativne posledice na okolje. Električna 
energija prihaja iz elektrarn, kjer kurijo 
premog, avtomobili in tovarne izpuščajo 
pline, ki vsebujejo škodljive snovi, težke 
kovine (svinec, cink, krom, kadmij, …). Plini 
se prenašajo z vetrom, težke kovine in 
druge škodljive snovi pa z vodo. S kurje-
njem organskih snovi, kot so: les, premog, 
nafta, se sproščajo škodljivi delci, kot so 
dioksini. Te s prehranjevanjem (rastline, 
živali) zaužijemo, zato se vežejo na naša 
maščobna tkiva in se nalagajo v telesu. 
Najbolj izpostavljeni smo v urbanih okoljih, 
kjer je večje število vozil in tovarn.

Rešitev okuženih tal
Menjava celotne zgornje plasti zemlje 
ali sežiganje vrhnje plasti je drag in 
zamuden proces, ki dolgoročno ni 
zanesljiva rešitev, saj smo škodljivim 
snovem izpostavljeni dnevno. 

Za svoj vrt, za kakovost ter zdravo 
zemljo v njem, pa lahko naredimo veliko 
z uporabo kamninske moke Plantella 
Biovit, saj ta vsebuje dva pomembna 
minerala, bentonit in zeolit. Bentonit ima 
zelo porozno strukturo, na katero se dobro 
vežejo organska snov in glineni delci, kar 
pomeni rahljanje tal in boljše zadrževanje 
vode in hranil. Še veliko pomembnejši pa 
je zeolit, ki je tako kot bentonit popolnoma 
naravnega izvora. Njegova struktura mu 
omogoča vezavo škodljivih snovi tako 
močno, da te niso več topne in s tem niso 
več dostopne rastlinam. Pomembno je, da 
Plantella Biovit zmešamo z vrhnjo plastjo 
tal, 10 – 25 cm globoko. 



Osnova vsakega pridelovanja rastlin 
so vedno rodovitna in živa tla. Brez 
kakovostnih tal nam tudi odlična 
semena, sadike, zalivanje, škroplje-
nje in kakršnikoli drugi dobri ukrepi 
na vrtu ne pomagajo. Vendar pa je 
zemlja neobnovljiv vir. Tudi 1000 let 
lahko traja, da v naravi nastane 1 cm 
rodovitne vrhnje prsti. 

VLOGA HUMUSA 
V TLEH
Prva lastnost, ki jo takoj opazimo, 
je barva zemlje. Ta veliko pove o 
samem nastanku zemlje in o njeni 
sestavi. Humus obarva zemljo tem-
no (črno, temno rjavo, črno-rdeče). 
Že majhna količina železa v zemlji 
jo obarva rdeče. Siva, sivo-zelena, 
sivo-modrikasta je zemlja, kjer je 
zastajala voda. Če so tla dobro pre-
zračena, so rdeče, rjave ali rumene 
barve. Humus je ogromna organska 
molekula, ki jo sestavljajo trije glavni 
deli: humin, huminske in fulvo kisli-
ne. Molekule humusa zaenkrat še 
niso uspeli videti v laboratoriju, saj 
takoj razpade - obstojna je le v tleh. 
A brez nje živih tal ni, ker se nanjo 
vežejo vsa hranila, vitamini, aminoki-
sline, hormoni, voda in druge snovi. 
Obenem pa ustvarja ugodne pogoje 
za življenje v tleh, od mikroorganiz-
mov dalje. 

ZAKAJ JE POTREBNO ORGANSKO GNOJENJE?

Mineralizacija je proces v tleh, ko se 
organska snov razgradi v hranila za rastline. A 
v zdravih tleh, bogatih z življenjem, se s proce-
si oksidacije organska snov mineralizira in ne 
nastaja samo humus. Sam humus je tudi kot 
organski kompleks podvržen razgradnji in se 
mineralizira.

Erozija je lahko vodna ali vetrna. Velik vpliv 
ima voda, saj se humus izpira v nižje sloje tal, 
kar pomeni, da hranila niso več na voljo rastli-
nam. Največje izgube pa se zgodijo, ko v svoji 
zemlji uničimo mikroorganizme zaradi malo-
marnosti ali slabega ravnanja z zemljo. Takrat 
pa opazimo slabo rast rastlin in malo pridelka.

ZAKAJ SE HUMUS V 
TLEH ZMANJŠUJE?

Kako zmanjšujemo erozijo?
Če je naš vrt prazen in vrtna tla gola, hitro pride do erozije in zmanjševanja humusa. Temu se lahko izognemo takole:poskrbimo, da v vrtu ves čas rastejo vrtnine in druge rastlinena tla položimo zastirko (npr. slama, pokošena trava, miskant, neokuženo listje)na vrt posadimo rastline za zeleno gnojenje (bodisi rastline, ki jih nismo pobrali – radič, špinača … ali pa ozimna žita). Te pustimo do pomladi in jih z lopato vdelamo v tla.



Organsko gnojenje pomeni vnos
organske snovi v tla. Z dodajanjem 
primerne organske snovi v zemljo je 
večji izkoristek tal, s čimer lahko po-
večamo pridelek tudi za 30 %. Edini 
način, da organsko snov dodamo 
zemlji, je organsko gnojenje.

KAKO POVEČUJEMO 
HUMUS V TLEH?

Brez organskega 
gnojenja zemlja 
izgublja rodovitnost.
Majhen vnos ali nič vnosa organske 
snovi pomeni zmanjšanje humusa 
in izgubo rodovitnosti. Z mineralnimi 
gnojili ne vzdržujemo humusa.

Z organskim gnojenjem 
hranimo rastlino in 
izboljšujemo talno strukturo.
• Aktiviramo koristne mikroorganizme v tleh in 

tako ohranimo tla živa.
• Povečamo humus v tleh in s tem rodovitnost.
• Ustvarimo mrvičasto strukturo tal, v kateri 

rastline najbolje uspevajo.
• Organska snov je shramba hranil in vode za 

rastline.
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KOMPOST
Na kompostni kup ali v kompostnik odla-
gamo različne organske odpadke z vrta ali 
iz kuhinje. Na kompost dajemo večinoma 
mešane ostanke, ki potrebujejo različno 
dolgo časa, da se razgradijo.
Nanj sodijo: zdravi rastlinski
ostanki z vrta, pokošena trava, na drobno 
sesekljani deli lesnatih rastlin, slama, ža-
ganje, zemlja iz korit in rastlinski ostanki 
iz kuhinje. Nikakor pa na kompost ne da-
jemo blata domačih živali, ostankov hrane 
(olja, meso,…), okuženega listja, pepela ...

Za dober kompost je ključno, da se organ-
ske snovi biološko razgradijo s pomočjo 
mikroorganizmov in kisika. Kompostni kup 
moramo vsaj 1 x mesečno premetati in 
premešati z vilami (lopato). V nasprotnem 
primeru se v procesu kompostiranja ne 
ustvari dovolj visoka temperatura, ki uniči 
morebitne bolezni, škodljivce in seme 
plevelov. Izjemno pomembno je, da kom-
post dodajamo na vrt jeseni. Zmešamo 
ga z zgornjo plastjo tal, kjer ga do konca 
predelajo mikroorganizmi. Če ga dodaja-
mo spomladi, ko je toplo, se bodo hitro 
razvile bolezni in iz jajčec škodljivci, ki 
bodo uničili naše vrtnine.

HLEVSKI GNOJ 
Hlevski gnoj je kompostirano blato domačih 
živali, med katere spadajo govedo, konji, 
perutnina in drobnica (koze, ovce). A tako 
kot kompost, moramo tudi ta osnovni 
material – blato, skompostirati, predno 
ga uporabimo na vrtu. Hlevski gnoj doda-
jamo na isto mesto na vrtu le enkrat na 
3 – 4 leta. Kombiniramo ga s kolobarjem 
vrtnin, drugače bo hranil preveč in rastline 
ne bodo dobro rasle. Na vrt ga dodaja-
mo izključno jeseni tako, da ga vdelamo 
v zgornjo plast zemlje. Organsko snov 
predelajo mikroorganizmi v humus, nizke 
zimske temperature pa uničijo morebitne 
škodljivce. 

KAKO IZBEREMO 
NAJBOLJŠE 
ORGANSKO GNOJILO 
ZA SVOJ VRT?
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PELETIRANA 
ORGANSKA GNOJILA
V primerjavi s kompostom in hlevskim gnojem 
so kakovostna peletirana organska gnojila, kot je 
Plantella Organik, termično obdelana. To pomeni, da 
je osnovna organska snov, v tem primeru gnoj kokoši 
nesnic, izpostavljen visoki temperaturi, ki razkuži 
ves material. To gnojilo zato ne vsebuje klic bolezni, 
jajčec ali bub škodljivcev ali semen plevelov. Zato se 
takšna gnojila lahko uporabljajo tudi spomladi in vso 
rastno sezono za dognojevanje. Za vzgojo res zdrave 
zelenjave pa je pomembno vedeti, da je Plantella 
Organik dovoljen v ekološki pridelavi. 

Organska snov (%)

N - dušik (g / kg)

P - fosfor (g / kg)

K - kalij (g / kg)

Ca - kalcij (g / kg)

Mg - magnezij (g / kg) 

goveji gnoj konjski gnojovčji gnoj kurji gnoj
Plantella
ORGANIK

17

3,5

2,5

6

5

2

22

4,2

3

6

3

1,5

20

5,6

3

7

4

2

36

15,4

24

14

40

4,5

67

50

30

20

90
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Niso vsa organska 
gnojila enaka
Poleg kravjega hlevskega gnoja 
lahko v vrtnarjenju uporabljamo 
tudi gnoj drugih domačih živali, 
saj imajo drugačno sestavo hranil 
in delež organske snovi. Pri tem 
je treba vedeti, da le kakovostno 
organsko gnojilo zagotavlja 
najboljšo kakovost pridelka.



Najbolj prodajano 100 % organsko 
gnojilo v obliki pelet vsebuje vsa 
glavna in mikrohranila NPK v organski 
obliki in je primerno za pripravo tal 
in dognojevanje vseh vrst rastlin. 
Zaradi posebne obdelave hranila 
sprošča skladno s temperaturo in 
potrebami rastlin ter tako zagotavlja 
enakomerno prehranjenost rastlin 
tudi do 6 mesecev. 

Ima najvišji delež ORGANSKE in SUHE 
snovi. Zato je poraba gnojila majhna. 

Povečuje rodnost tal in s tem omogoča 
do 30 % več pridelka, ki je tudi boljše 
kakovosti: več vitaminov in mineralov 
ter boljšega okusa. 

12

ORGANIK

Dovoljenje za uporabo v EKOLOŠKI PRIDELAVI skladno z 
uredbo ES 834/2007 potrjuje, da je gnojilo brez primesi, 

škodljivih surovin, pesticidov in antibiotikov.  

NAJBOLJ PRODAJANO 
ORGANSKO GNOJILO
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ZELENJAVNI VRT:
plodovke, krompir 

in kapusnice
2 kg / 10 m²

ZELENJAVNI VRT:
solate in špinačnice

1 kg / 10 m²

ZELENJAVNI VRT:
korenovke

0,5 kg / 10 m²

VINOGRAD:
0,5 kg do 2 kg 
/ trs, brajda

v začetku vegetacije

SADOVNJAK veliko drevo:
v 1 x odmerku 2 kg
2 x v sezoni po 1 kg

v začetku vegetacije / 
pred začetkom cvetenja

JAGODIČEVJE:
1 kg / 10 m², 3 x v sezoni 
na začetku odganjanja / 
v fazi cvetenja / junija za 

dober razvoj plodov

Čas gnojenja z organskimi gnojili ima 
svoj namen in učinek. V jesenskem času 
poskrbimo z vnosom organske snovi za 
mikroorganizme v tleh. Ti iz nje ustvarijo 
humus in tako ohranjamo rodovitnost naše 
zemlje. V spomladanskem času pa moramo 
napolniti talne rezervoarje s hranili. Tako 
zagotovimo vsa hranila za pravilno rast in 
razvoj rastlin.

PREKRIJEMO S TANKO 
PLASTJO ZEMLJE

ZALIJEMO ALI 
POČAKAMO DEŽ

PRAVILNA UPORABA 
ORGANSKEGA 
GNOJILA V 
DOMAČEM VRTU

TRATA:
1 kg / 10 m²

v začetku vegetacije

OKRASNI VRT:
1 kg / 10 m²

v začetku vegetacije

PRERAHLJAMO
TLA

POTRESEMO
GNOJILO



Ker se zavedamo, da imajo nekatere rastline 
posebne potrebe po hranilih in mineralih, zanje 

uporabljamo specialna gnojila, z uporabo 
katerih lahko zagotovimo večji pridelek in 

boljši okus. 

ORGANIK ZA SADIKE 1,5 kg
• za hitro ukoreninjanje sadik,
• za enakomerno rast.

ORGANIK 
ZA VINOGRADE 25 kg
• dodano železo zmanjšuje pojav 

kloroze in zagotavlja temnejšo 
barvo listov, kar pripomore k 
večji kakovosti grozdja, 

• bentonit in zeolit večata 
odpornost rastlin na bolezni.

ORGANIK  ZA OLJKE 25 kg
• dodan bor za boljšo oploditev,
• večji delež kalija za več plodov 

in boljšo kakovost olja ter
• kalcij za večjo odpornost pred 

zmrzaljo.

ORGANIK ZA CITRUSE 
7,5 kg
• železo preprečuje nastanek 

kloroze, bor spodbuja oploditev,
• magnezij povečuje velikost 

in težo plodov, zmanjšuje pa 
debelino lupine,

• bentonit in zeolit večata 
odpornost rastlin na bolezni.

ORGANIK K ZA PLODOVKE 
7,5 kg in 20 kg
• vsebuje visok delež kalija za 

več pridelka, boljšo kakovost in 
okusnejše plodove.

SPECIALNA ORGANSKA 
GNOJILA ORGANIK



15

REZULTATI UPORABE 
PLANTELLA ORGANIKA V VRTU
Testi učinkovitosti v neodvi-
snih strokovnih laboratorijih, 
kot so: Arboretum Volčji Po-
tok, Inštitut za hmeljarstvo 
in pivovarstvo Žalec, Bioteh-
nična fakulteta LJ, The Na-
tional Veterinary Research 
Institute, BIOTEK Agriculture 
Hungary, BVN Pesticides 
Ltd in drugi, ter pri naših 
uporabnikih so pokazali, da 
je z uporabo organskega 
gnojila Plantella Organik: 
• pridelek večji 
• boljše kakovosti: plodovi 
imajo več suhe snovi z vla-
kninami, minerali, vitamini 
in antioksidanti. S tem pa 
tudi boljši okus.

KROMPIR
9,2 % VEČ 
suhe snovi z 

vlakninami in s 
tem večja hranilna 

vrednost

PARADIŽNIK:
10,3 % VEČ 

suhe snovi z vitamini, 
vlakninami, likopenom 

idr. antioksidanti

PAPRIKA:
21 % VEČ 
suhe snovi z 

vlakninami, minerali 
in vitamini

9,2 % 
VEČJI DELEŽ 

vitamina C

ČEBULA:
16 % VEČ 
suhe snovi z 

vlakninami, minerali 
in vitamini

12,2 % 
VEČJI DELEŽ 

vitamina C

B C

Primura

200

150

100

50

0
Riviera Desire

Koristi uporabe Plantella 
Organika so vidne že v 
prvem letu:
• sadje in zelenjava 

dozorevata hitreje
• manjša potreba po 

tretiranju rastlin s pesticidi
• višja odpornost rastlin na 

sušo
• večja rodovitnost tal 
• prispeva k ohranjanju 

primerne temperature 
tal (pomembno v času 
vremenskih neprilik)

• večja biološka aktivnost tal 
• pospešen postopek 

razgradnje strupenih snovi 
v tleh (nikotin, antibiotiki, 
fenoli in večina organskih 
pesticidov ...)



Vrtnarite z nami.    080 81 22    Plantella.si

 100 % 
ORGANSKO 

DOLGODELUJOČE
 GNOJILO

dokazano 
30 % več pridelka 
boljše kakovosti

aktivira 
mikroorganizme za 
tvorbo humusa v tleh

najvišji delež 
organske in suhe snovi 
ter manjša poraba

idealen 
za vse 
rastline


