
 

Glavni cilji projekta 

 
1. Gospodarjenje na travinju za 

povečanje C v tleh:  vpliva košnje in 
paše na vezavo C, botanično sestavo ruše, 
globino koreninskih sistemov in vsebnost 
organskega C v različnih tal, priporočila za 

različne načine rabe. 
 

2. Vloga ohranitvenega kmetijstva: vpliv 
ohranitvene obdelave -  minimalnega 
posega v tla, stalne pokrovnosti in 

biodiverzitete na    povečanje vezave 
ogljika v tleh in zmanjšanje sušnega 
stresa rastlin. 

 

 
3. Vpliv dolgoletnega dodajanja 

hlevskega gnoja: prouči l i  bomo 
novo  razvite strategije gnojenja s 
hlevskim gnojem in različnimi odmerki 
dušika na povečanje deleža C v tleh v 

različnih pedoklimatskih pogojih 
Slovenje, upoštevali bomo vpliv 
širokega kolobarja in stalne pokritosti 

površin z rastlinskimi ostanki. 
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Projekt je financiran s strani 

Agencije Republike  Slovenije 

za raziskovalno dejavnost in 

Ministrstva za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano. 
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Večletni poskus na travinju 
Pivola 

 
- postavljen leta 1995 
- osredotoča se na trajnostno 
gospodarjenje s tlemi na travinju, 
z namenom boljše izrabe  gnojil, 
pogostosti košnje, kakovosti in 
botanične sestava 
- zasnova naključnih blokov v 
štirih ponovitvah, posamezna 
parcelica je 10 m2, obravnavanja 
- odkos vsaka 2 tedna (14-16 
letno) 
- odkos vsake 4 tedne (7-8 letno) 
- odkos vsakih 6 tednov (5 letno) 
- odkos vsakih 8 tednov (4 letno) 
- odkos vsakih 10 tednov (3 letno) 
- odkos vsakih 12 tednov (2 letno) 
- gnojenje: skupno 170 kg N, 120 
kg P205, 180 kg K20, prvo 
gnojenje na začetku 42 kg N, 120 
kg P205, 180 kg K20, preostanek 
N v intervalu 2 4 6 8 10 12 
tednov.

 
 

Večletna IOSDV poskusa Rakičan in 
Jablje 

 

- postavljen leta 1995 

-dolgoročni učinki organskega 
gnojenja s hlevskim gnojem, 
vključevanja rastlinske biomase in 
mineralnega N v treh odmerkih (N1, 
N2 in N3) 

-cilj je povečati zaloge organskega 
ogljika v tleh ob nespremenjenem 
načinu obdelave tal. 

- v zgornjih 25 cm tal se je zaloga 
C povečevala za (0,53 t / ha na 
leto) v Rakičanu in za (0,18 t / ha 
na leto) v Jabljah. 

-vključevanje rastlinske biomase je 
povečala zaloge organskega ogljika 
v tleh za (0,34 t / ha na leto) v 
Rakičanu in za 3,2 t / ha (0,12 t / 
ha na leto) v Jabljah.

 

Večletni poskus Moškanjci 

 
- postavljen leta 1999 in leta 2014 
preusmerjen s konvencionalnega na 
ekološko kmetovanje. 
- ohranitvena (minimalna) obdelava tal 
(MT) z manjšimi motnjami v tleh in 
izboljšanim ravnanjem z ostanki vpliva 
- na razslojevanje organskega ogljika in 
hranil v tleh tako, da so najvišje 
koncentracije v zgornjem sloju, v 
nasprotju s konvencionalno obdelavo tal 
(CT), 
- vsebnost humusa v zgornjem sloju tal 
(10 cm) se je pri konzervacijski obdelavi 
povečala (od 1,60% v letu 2011 do 
1,83% v letu 2017) kot CT (1,45% v 
letu 2011 in 1,40% v letu 2017), 
- izboljšana je bila agregatna stabilnost 
in sposobnost zadrževanja vode v 
zgornjem sloju tal pri MT v primerjavi s 
CT. Tudi mikrobna biomasa je bila v 
zgornjem sloju MT znatno večja kot pri 
CT.
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