
PRAVILNO GNOJENJE JE TEMELJ ZA VISOK IN KAKOVOSTEN 
PRIDELEK KROMPIRJA 
 
Krompir je okopavina, ki za svojo rast potrebuje rahla, globoka in rodovitna tla z dovolj 
organske snovi. Ima plitev koreninski sistem, ki lahko dobro izkoristi hranila le, če so lahko 
dostopna.  
 
 
1. Odvzem hranil 
 
Pravilno gnojenje je eden najpomembnejših agrotehničnih ukrepov, ki so nujni za visok in 
kakovosten pridelek krompirja. Potrebno je zagotoviti primerno reakcijo tal, primerno 
založenost tal z dušikovimi (N), fosforjevimi (P2O5), kalijevimi (K2O), kalcijevimi (Ca) in 
magnezijevimi (Mg) hranili, pa tudi nujno potrebnimi mikroelementi.  
 
Krompirjev nasad s 36 tonami/ha pridelka iz tal odvzame naslednje količine hranil: 211 kg N, 
40 kg P2O5, 321 kg K2O, 45 kg CaO, 38 kg MgO in 16 kg S (žvepla). Del teh hranil se ob 
dozorevanju vrne nazaj v tla, z gomolji pa s polja odvzamemo 153 kg N, 32 kg P2O5, 209 kg 
K 2O, 5 kg CaO, 16 kg MgO in 10 kg S. V gomoljih najdemo še mikroelemente cink, baker, 
mangan, železo, bor, molibden in natrij. 
 
 
2. Vpliv hranil na rast in kakovost pridelanega krompirja  
 
Dušik (N) je najpomembnejše, pa tudi najpogosteje napačno uporabljeno hranilo. Pospešuje 
rast, razvoj in ohranjanje krompirjevke skozi rastno obdobje, kar je pogoj za visok pridelek, 
tako da se predvsem poveča povprečna teža gomoljev. Po drugi strani pa preveč dušika 
povzroči zakasnitev nastavljanja gomoljev, kar je nezaželjeno pri pridelovanju zgodnjega in 
semenskega krompirja. Prevelika količina dušika tudi pospešuje pojav rjave ali železne 
pegavosti v mesu gomoljev (povezano z mobilnostjo Ca ionov v gomoljih), povečuje 
občutljivost gomoljev na poškodbe ter pospešuje različne oblike sivenja mesa gomoljev pred 
in po kuhanju. 
 
Fosfor (P) je rastlinsko hranilo, ki predvsem pospešuje hitro začetno rast in razvoj 
krompirjevke, kar je pomembno pri pridelovanju zgodnjega krompirja, povečuje pa tudi 
število gomoljev na grm. 
 
Velika količina dodanega kalija (K)  spodbuja ohranjanje krompirjevke ob koncu rasti. Kalij 
povečuje odpornost gomoljev na udarce ter na različne oblike sivenja pred in po kuhanju 
gomoljev. Prevelika količina kalija znižuje vsebnost suhe snovi v gomoljih.  
 
Kalcij (Ca)  izboljšuje kakovost gomoljev, gomolji so bolj odporni na udarce in se bolje 
skladiščijo. Krompir je manj občutljiv na stres in fiziološke motnje povezane z njim. 
Pomembno je, da je kalcij dodan v času po začetku tvorbe gomoljev v njihovo neposredno 
bližino.  
 
Klor (Cl)  je hranilo, ki lahko močno poslabša kakovost pridelanega krompirja. Pospešuje 
nastajanje klorogenske kisline, ki sodeluje v reakcijah sivenja in temnenja mesa gomoljev. Po 
nekaterih ameriških podatkih več kot 50 kg dodanega klora na ha že vpliva na kakovost 
pridelka, zato, če je mogoče, krompir gnojimo s kalijem v sulfatni in ne v kloridni obliki. Klor 



znižuje tudi vsebnost suhe snovi v gomoljih. 
 
Magnezij (Mg) je pomembno hranilo, ki ga je v tleh navadno dovolj, lahko pa ga dodajamo z 
mineralnimi gnojili. Navadno je dovolj, če ga dodamofoliarno ob prvih znakih pomanjkanja. 
 
 
3. Reakcija tal    
 
Krompirju prijajo rahlo kisla tla. Tudi sicer za silo uspeva že v tleh s pH = 3.5 in navzgor, 
slabša rast je predvsem posledica težje dostopnosti posameznih hranil in nekaterih toksičnih 
elementov. Najprimernejša reakcija tal za gojenje krompirja je med pH = 5.5 in 6.5. Bazična 
tla pospešujejo pojav navadne krastavosti, ki jo lahko vsaj delno kontroliramo šele pri pH 5.5 
ali manj.  
 
To je tudi pogosta napaka pri gojenju krompirja, ko pridelovalci ob analizi pH = 5.5 že apnijo 
tla. Ta tla niso prekisla za rast krompirja, apnenje pa le poveča pojav navadne krastavosti 
krompirja. Seveda pa je potrebno prilagoditi količino dodanega fosforja.  
 
 
4. Gnojenje 
 
4.1. Gnojenje z organskimi gnojili 
 
Najprimernejša tla za pridelovanje krompirja so srednje globoka in globoka peščeno ilovnata 
tla z razmeroma visoko vsebnostjo humusa. Krompir je okopavina, ki se gnoji tudi z 
organskimi gnojili, pri nas je to navadno hlevski gnoj ali gnojevka. Le ta ne zagotavlja le 
nepretrgane oskrbe z rastlinskimi hranili, temveč zboljšuje tudi zlog, zračenje in zadrževanje 
vlage v tleh. Z organskim gnojem lahko gnojimo jeseni ali spomladi. Prednost zaoravanja 
gnoja jeseni se pokaže predvsem v bolj ugodnem zlogu zemlje, večjem zadrževanju vlage v 
tleh, pogosto pa nam tudi omogoči pravočasno saditev spomladi. Slabost jesenskega 
zaoravanja gnoja je predvsem v izpiranju hranil preko zime. Zato spomladansko gnojenje 
priporočamo predvsem za lahka peščena tla, jesensko pa za težja tla in za pridelovanje 
zgodnjega krompirja.  
 
Običajno pridelovalci gnojijo z 20 do 30 tonami hlevskega gnoja na hektar. Za doseganje 
visokih pridelkov krompirja ta količina organskih gnojil ne zadostuje, potrebno je uporabljati 
tudi mineralna gnojila. Nekateri pridelovalci, ki že leta gnojijo tudi s po 50 tonami hlevskega 
gnoja ali ustrezno količino gnojevke, imajo tako dobro založena tla, da mineralnih gnojil tudi 
pri pridelovanju krompirja praktično ne potrebujejo.  
 
V kolikor nimamo na voljo hlevskega gnoja ali gnojevke, si lahko pomagamo s komposti, 
zelenim gnojenjem ali pa zaoravanjem različnih predposevkov kot so detelje, travno deteljne 
mešanice in drugo. 
 
Pri gnojenju z organskimi gnojili in je pomembno da: 
- ne uporabljamo svežega hlevskega gnoja, saj pospešuje pojav navadne krastavosti, 
 
- organskih gnojil ne uporabljamo v nasadih semenskega krompirja, saj uporaba le teh 
povzroči bujnejšo rast krompirjevke ravno v času, ko jo je potrebno čim bolje uničiti, 
 



- pri zaoravanju travinja in deteljišč moramo paziti, da se v tleh niso razmnožili talni 
škodljivci (predvsem strune ali pokalice); ob ugotovitvi le teh je nujna aplikacija talnih 
insekticidov. 
 
 
4.2. Gnojenje z mineralnimi gnojili 
 
Z mineralnimi gnojili gnojimo na podlagi analiz tal. Za ugotavljanje vsebnosti fosforja in 
kalija  v tleh uporabljamo AL metodo, kjer gojijo sladkorno peso pa tudi EUF metodo. 
Mejne vrednosti in gnojilne norme za P in K po AL metodi so povzete po Leskošku in 
prikazane v prilogi. Za ugotavljanje potreb po gnojenju z dušikom predlagam uporabo 
metode N-min z uporabo hitrih testov.  
 
V proizvodnji često uporabljamo kombinirana ali mešana NPK gnojila. Poleg zadostne 
količine le teh, ki je odvisna od ciljnega pridelka, moramo zagotoviti pravo razmerje med 
posameznimi hranili. V ta namen so na trgu različne kombinacije kombiniranih in mešanih 
gnojil. Navadno se mineralna gnojila v celoti dodajajo pred saditvijo, le na zelo peščenih tleh 
je smiselno z N gnojiti v dveh ali več obrokih.  
 
Mineralna gnojila lahko zaoravamo če orjemo spomladi, sicer je nevarnost izpiranja 
prevelika. Najprimernejši in tudi naju činkovitejši način dodajanja mineralnih gnojil je v 
vrste ob saditvi z sadilnikom. Pri tem gnojila polagamo v vrsto 7 cm diagonalno vstran 
in navzdol od sadilne linije. S tem načinom lahko celo zmanjšamo potrebno količino 
dodanih N hranil. Ker večina naših sadilnikov krompirja nima dozatorja za gnojenje, je še 
najprimernejše gnojenje po brazdah, saj tako ob pripravi tal za saditev gnojilo v zemljo  
zadelamo. 
 
 
Fosfor in kalij 
 
Ob upoštevanju uporabe 20 do 30 t/ha hlevskega gnoja in ob povprečni založenosti tal 
priporočamo naslednje odmerke hranil za gnojenje krompirja: 
 
- fosfor: od 100 do 150 kg/ha, odvisno od ciljnega pridelka in namena pridelovanja, 
- kalij: od 150 do 250 kg/ha, odvisno od ciljnega pridelka in namena pridelovanja, 
 
Količina obeh hranil se glede na založenost ustrezno poveča ali zmanjša. Nižje vrednosti 
veljajo za zgodnji in semenski krompir, višje pa za srednje pozne in pozne sorte. Kot vidimo, 
gnojimo s precej večjimi odmerki fosforja, kot pa ga krompir potrebuje. Strokovnjaki za 
gnojenje to utemeljujejo s težjo dostopnostjo fosforja, kar je posebej pomembno na kislih tleh. 
V nekaterih deželah (npr. ZDA) gnojijo s količino fosforja, ki jo nasad dejansko potrebuje. 
 
 
Kalcij 
 
Kalcij lahko dodajamo z mineralnimi gnojili od začetka tvorbe hranil v dveh do treh obrokih v 
obliki lahkotopnega kalcija (kalcijev nitrat ali kalcijev klorid), pri čemer moramo upoštevati 
tudi skupno količino dušika in klora, ki ga s tem dodamo. Z dušikom ne smemo dognojevati 
prepozno. Prvič ob osipanju lahko dodajamo kalcijev nitrat kot granulat, kasneje pa kalcij 
dodajamo foliarno (morda še enkrat kot kalcijev nitrat in enkrat kot kalcijev klorid). Navadno 



dodajamo 150 do 200 kg Ca/ha. 
 
 
Dušik 
 
Dušik je hranilo, ki nam pri večini poljščin, tudi pri krompirju, povzroča največ težav. Vsak 
pridelovalec ve, da temno zelen nasad ne zagotavlja tudi največji in najkakovostnejši pridelek. 
Ravno obratno, temno zelena barva nasada je znak pregnojenja z dušikom in znanilec 
kasnejših problemov s kakovostjo.  
 
Ob razmišljanju o oprimalnem gnojenju z dušikom, se nam postavijo naslednja vprašanja: 
- Koliko dušika potrebuje nasad? 
- Koliko ga bo dobil iz tal? 
- Kaj lahko sploh stori pridelovalec? 
- Kaj se zgodi, če pregnojimo z dušikom zgodaj ob saditvi? 
- Ali pri zgodnjem krompirju več dušika pomeni hitrejši razvoj krompirjevke? 
- Kaj lahko storimo, da optimiziramo gnojenje z dušikom? 
 
Optimiziranje gnojenja z dušikom obsega več faz. Metoda temelji na ugotavljanju prisotnosti 
mineralnega dušika v nitratni (NO3

- ) in amonijski (NH4
+ ) obliki spomladi tik pred saditvijo. 

Na podlagi dolgoletnih preskusov so poznane optimalne količine dušika, ki ga posamezna 
sorta ali tip sorte potrebuje (ciljna vrednost). Potrebno količino dodanega dušika dobimo tako, 
da od ciljne vrednosti odštejemo ugotovljeno količino mineralnega dušika v tleh. Dobljeno 
količino poskušamo nato kar najbolje razporediti skozi rastno sezono, da je oskrba z dušikom 
nemotena.  
 
Upoštevati je potrebno še:  
- da pri tej metodi ne spremljamo mineralizacije med rastno sezono - povprečna 

mineralizacija je bila že upoštevana med poskusi za postavitev metode, zato jo pri z 
organsko snovjo zelo bogatih tleh lahko podcenimo, prav tako je mineralizacija odvisna 
od vremenskih razmer, 

- da prav tako še ne spremljamo preskrbljenosti rastlin neposredno, 
- pričakovano mineralizacijo iz dodanih organskih gnojil, 
- izpiranje.  
 
V naših razmerah veljajo naslednje okvirne ciljne vrednosti: 
- zgodnji krompir (10 do 15 t/ha)     100 do 110 kg N/ha 
- srednje zgodnji in semenski krompir (25 do 30 t/ha)   130 do 140 kg N/ha 
- srednje zgodnje do srednje pozne sorte (40 do 60 t/ha)  do 170 kg N/ha 
- pozne sorte (50 do 60 t/ha)     do 200 kg N/ha 
- pozne nedeterminantne sorte (agria, cornado, nika)  170 kg N/ha  
 
Pri jeseni zaoranem hlevskem gnoju od ciljne vrednosti odštejemo 15 do 50 kg N/ha, odvisno 
od količine gnoja (20 do 50 t/ha). Pri zgodnjem in semenskem krompirju upoštevamo, da 
nasad ne raste celo leto (korekcijsko količino nekoliko zmanjšamo). Pri gnojenju z 20 do 30 
m3 goveje gnojevke na hektar upoštevamo odbitek 20 do 30 kg N/ha.  
 
Če je bil predposevek lucerna, v celem letu upoštevamo (odštejemo) na peščenih tleh od 80 
do 150 kg N/ha in na težjih tleh od 140 do 200 kg N/ha, količina je odvisna od kakovosti 
predposevka.  



 
V kolikor pred saditvijo ugotovimo večjo koli čino dušika v tleh (npr 50 do 80 kg N/ha), 
vso potrebno količino dušika dodamo po saditvi (npr. del ob vzniku, del po nastavljanju 
gomoljev- čas osipanja- ali celo še pozneje. To še posebej velja za plitva peščena tla. Delitev 
odmerkov je priporočljiva tudi za pozne sorte. Zadnji odmerek dušika je korekcijski in je 
lahko dodan foliarno, glede na splošno stanje nasada. Pomembno se je zavedati, da s tem 
načinom optimizacije gnojenja z dušikom zmanjšujemo količino porabljenega dušika, kar 
pomeni, da moramo ob zelo neugodnih razmerah in močnem spiranju ob dolgotrajnem 
deževju kljub doseženi ciljni vrednosti dodatno pognojiti z dušikom. Dognojevanje je 
potrebno predvsem po dolgotrejnem dežju na peščenih tleh. 
 
Semenski krompir praviloma gnojimo ob saditvi ali le manjši del (1/3 celotne ciljne vrednosti) 
ob vzniku ali po nastavljanju gomoljev).  
 
Ob upoštevanju teh dejstev zato predlagam, da posebej na težjih z organsko snovjo zelo 
bogatih tleh in ob slabšem poznavanju posameznih sort ciljno vrednost že v začetku 
znižamo še za 20 do 30 kg N/ha in dejansko potrebno količino dušika dodajamo šele npr. 
po osipanju ali še pozneje.  
 
Za ugotavljanje količine dušika v tleh pred saditvijo s posebnimi sondami na 12 do 15 mestih 
na ha poberemo en vzorev, ki vsebuje dva podvzorca: 0 do 30 cm in 30 do 60 cm globine. 
Količino mineralnega dušika v tleh pred saditvijo ugotavljamo po metodi N-min na 
avtoanalizatorju v laboratoriju ali kmetijski svetovalec s hitrim nitratnim testom (RQ-flex 
aparat). V prihodnje naj bi vzorčenje in interpretacija rezultatov ter izdelava navodil in 
spremljanje nasadov potekalo pod vodstvom kmetijske svetovalne službe.  
 
 
5. Prihodnji cilji dela:  
 
Ker je metoda pri nas šele v uvajanju bomo poskušali še izboljšati in optimizirati opisano 
metodo. Sledilo bo izvrednotenje vpliva mineralizacije in vpeljava zadnjega korekcijskega 
foliarnega dognojevanja na podlagi rastlinskih testov.  
 
 
6. Primeri 
 
Primer 1: 
 
Pridelovalec bo prideloval sorto Agria na njivi, kjer smo s talnim testom ugotovili, da tla 
vsebujejo 5 mg/100g tal fosforja, 12 mg kalija, 2% humusa in 10 kg mineralnega dušika na 
hektar. Njiva jeseni ni bila pognojena s hlevskim gnojem. 
 
Izračun potreb po hranilih:  
Agria je pozna sorta, pričakovani pridelek je nad 50 t/ha, ciljna vrednost znaša 170 kg N/ha.  
 
P2O5: potrebno je dodati 140 kg fosforja/ha ter dodatno 50 kg zaradi slabe založenosti tal 
K2O: potrebno je dodati 220 kg kalija/ha ter dodatno 60 kg zaradi slabe založenosti tal 
 
N: potrebno je dodati 160 kg N/ha. Odmerek razdelimo na vsaj dva obroka, 70 kg ob saditvi 
ter nato še po 45 kg ob vzniku in začetku nastavljanja gomoljev. 



 
Skupno je torej pred saditvijo potrebno dodati 190 kg fosforja, 280 kg kalija in 70 kg dušika.  
Poiščemo ustrezno gnojilo.  
 
Primer 2: 
 
Pridelovalec bo prideloval zgodnjo sorto na njivi, kjer smo s talnim testom ugotovili, da tla 
vsebujejo 5 mg/100g tal fosforja, 12 mg kalija, 2% humusa in 10 kg mineralnega dušika na 
hektar. Njiva jeseni ni bila pognojena s hlevskim gnojem. 
 
Izračun potreb po hranilih:  
Pričakovani pridelek je nad 20 t/ha, ciljna vrednost znaša 120 kg N/ha.  
 
P2O5: potrebno je dodati 100 kg fosforja/ha ter dodatno 50 kg zaradi slabe založenosti tal 
K2O: potrebno je dodati 150 kg kalija/ha ter dodatno 60 kg zaradi slabe založenosti tal 
 
N: potrebno je dodati 110 kg N/ha. Odmerek razdelimo na dva obroka, 60 kg ob saditvi ter 
nato še 50 kg ob začetku nastavljanja gomoljev. 
 
Skupno je torej pred saditvijo potrebno dodati 150 kg fosforja, 210 kg kalija in 60 kg dušika.  
Poiščemo ustrezno gnojilo. 
 
Primer 3: 
 
Pridelovalec bo prideloval sorto Agria na njivi, kjer smo s talnim testom ugotovili, da tla 
vsebujejo 45 mg/100g tal fosforja, 50 mg kalija, 6% humusa in 90 kg mineralnega dušika na 
hektar. Njiva je jeseni bila pognojena s 40 ton/ha hlevskega gnoja. 
 
Izračun potreb po hranilih:  
Agria je pozna sorta, pričakovani pridelek je nad 50 t/ha, ciljna vrednost znaša 170 kg N/ha.  
 
P2O5: potrebno je dodati 0 kg fosforja/ha 
K2O: potrebno je dodati 0 kg kalija/ha 
 
N: ob upoštevanju 40 kg N/ha iz hlevskega gnoja je potrebno dodati 40 kg N/ha. Odmerek po 
potrebi dodamo ob začetku nastavljanja gomoljev ali pozneje foliarno, odvisno od stanja 
nasada, saj pri tako visoki vsebnosti organske snovi lahko pričakujemo močno mineralizacijo.  
 
Skupno je torej pred saditvijo potrebno dodati 0 kg fosforja, 0 kg kalija in 0 kg dušika.  
Poiščemo ustrezno gnojilo. 
 
Primer 4: 
 
Pridelovalec bo prideloval zgodnjo sorto na njivi, kjer smo s talnim testom ugotovili, da tla 
vsebujejo 45 mg/100g tal fosforja, 50 mg kalija, 6% humusa in 90 kg mineralnega dušika na 
hektar. Njiva je jeseni bila pognojena s 40 ton/ha hlevskega gnoja. 
 
Izračun potreb po hranilih:  
Pričakovani pridelek je 20 t/ha, ciljna vrednost znaša 120 kg N/ha.  
 



P2O5: potrebno je dodati 0 kg fosforja/ha 
K2O: potrebno je dodati 0 kg kalija/ha 
 
N: ob upoštevanju 40 kg N/ha iz hlevskega gnoja je potrebno dodati 0 kg N/ha.  
 
Skupno torej ni potrebno dodati nobenih hranil.  
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