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GLOBALNE PODNEBNE SPREMEMBE

• Kaj pravi znanost...

• Podnebje se odziva na vse dejavnike, ki ga
skušajo spremeniti. Človeštvo je v 
današnjem času glavni dejavnik
podnebnih sprememb. (IPCC AR4)

• Trditev skeptikov...

• Podnebje se vseskozi spreminja. V 
Zemljini zgodovini so se izmenjavale
ledene dobe in toplejša obdobja, ko so 
celo na Spitzbergnu, visoko na Arktiki, 
živeli aligatorji. Ledena doba je v zadnjih
700.000 letih nastopila vsakih 100.000 
let, vmesna obdobja pa po podatkih
izgledajo toplejša kot sedanje kljub nižji
koncentraciji ogljikovega dioksida. V 
bližnji preteklosti smo imeli srednjeveško
toplo obdobje in malo ledeno dobo. 
(Richard Lindzen).

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch9s9-7.html
http://www.quadrant.org.au/blogs/doomed-planet/2009/07/resisting-climate-hysteria


DEJAVNIKI in POSLEDICE

• ZUNANJI: intenziteta sončnega sevanja, ognjeniki, naravni toplogredni plini

• ČLOVEŠKI: dinamika tvorbe toplogrednih plinov

• od leta 1880:  temp. +0,85 °C, gladina morij zrasla za slabih 20 cm 

• Dvig temp. podoben času pred srednjeveško malo ledeno dobo (1400-1800), a  
bistveno bolj enakomeren po celem svetu, kakor pred tisoč leti.

OCENA STANJA DO KONEC STOLETJA 
• temp +1-3 °C / *+4,8 °C 
• gladina oceanov: +30-60 cm / *+1m

*Skrajni primer: izpusti antropogenih toplogrednih plinov se nadaljujejo z nezmanjšanim tempom
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UČINKI SPREMENJENEGA PODNEBJA NA 
KMETIJSTVO
• NEGATIVNI: skrajševanje rastne dobe, pospešen razvoj rastlin, 

intenzivnejša evapotranspiracija, spremembe pogostnosti in intenzitete 
pojava škodljivcev ter bolezni, povečana pogostnost ekstremnih 
vremenskih dogodkov (pozebe, suše, poplave, neurja z vetrom, točo, 
močni nalivi, zemeljski plazovi, erozija,…)

• POGOJNO POZITIVNI: prostorski premiki kmetijske pridelave, spremembe 
toplotnih značilnosti pridelovalnih okolišev, kakovosti pridelkov, izbora sort 
in agrotehniške prakse (datumi setve); prilagoditev načina obdelave in 
spremembe gnojenja

• POZITIVNI: gnojilni doprinos zvišane konc. CO2, podaljšanje vegetacijske 
dobe, primernejše temp. za toplotno zahtevnejše kulture

Vir: Majda Zavšek-Urbančič, MKO, Direktorat za okolje, Sektor za vode



PRILAGODITEV EKSTREMNIM VREMENSKIM 
DOGODKOM na področji kmetijstva

• Podnebne spremembe največji izziv 21.st.
• Prihajajo hitreje, kot smo predvidevali

• Kratek čas za izogib katastrofalnim posledicami

• Prihodnost kmetijstva je v prilagajanju podnebnim spremembam,

• Blaženje škode z novimi tehnologijami in ustreznimi agrotehničnimi 
ukrepi; zavarovanje kmetijske proizvodnje

• Za dohodkovno varen socialni položaj kmetij 



BIOSTIMULANTI
Neznanci iz vsakdanje prakse



BIOSTIMULANTI – kronologija uporabe

• 8.000 pnš: pričetek uporabe sočasen pridelavi rastlin zaradi želje/potrebe po 
dvigu produktivnosti rastlin in večanju rodovitnosti tal. 

• 2.000-5.000 let pnš:pričetek uporabe alg, kultiviranje neplodnih tal z algami (16.st), 

• 1822/1839: opredelitev huminskih kislin, 

• 1896: patentiranje prvih mikroorganizmov (Rhizobium), 

• 1912: patentiranje prvega ekstrakta iz alg, 

• 20.st: odkritje in pojasnitev rastlinskih hormonov, hitosana, izoliranje 
brasinolidiov, pričetek trženja Bacillusa,.. 

• 21.st: ustanovitev evropskega združenja proizvajalcev, EBIC, 

• 2019: vključitev BS v evropsko zakonodajo o gnojilih.

• Spoznanja iz uporabe biostimulativnih snovi v medicini, fizioterapiji, kozmetiki in 
prehrani spodbuja razvoj in uporabo v rastlinski pridelavi.



Zatečeno in najnovejše
• izdelki za splošno krepitev rastlin, spodbujanje rasti in dvig odpornosti 

(analogno pripravkom za izboljšanje počutja, dvig storilnosti in blažitev stresa pri 
ljudeh)

• skupina zakonsko opredeljena 2019; kot samostojna umeščena poleg 
gnojil in fitofarmacevtskih sredstev

• so snovi in mešanice, s sposobnostjo spodbujanja fizioloških procesov in 
krepitve rastlin ali izboljšave tal,

• vpliv na naravne procese rastlin in/ali neposredno okolje (rastišče) kot so 
rast, tvorba plodov ali oblika in intenziteta odziva na stresne okoliščine

• zakonodajno reguliranje namenjeno 
• opredelitvi sestave in pričakovanih učinkov ter 
• ločbi od proizvodov brez dokazanih učinkov in zavajajočimi priporočili ter obeti 

učinkovitosti 

• nimajo negativnega vpliva in ne posedujejo lastnosti FFS ali gnojil



…zatečeno in najnovejše

• Pozicioniranje/uporaba BS se je začelo v EKO pridelavi in se širi v 
konvencionalno zaradi zahtev po visokih in kakovostnih pridelkih, 
ohranjanju okolja in zagotavljanju varnosti za potrošnike.

• BS so vezni člen med konvencionalno in EKO pridelavo. Omogočajo 
zmanjšanje uporabe sintetičnih proizvodov in zvišujejo odpornost 
rastlin na škodljive vplive okolja.

• globalno razširjeni, z močjo rastjo globalno in v Evropi (letna rast 
prodaje >10%: 2015: 1,4 mrd € vs. 2025: 4,5 mrd €), 

• od tega 1/3 v Evropi, ki je vodilna v razvoju in uporabi na tem 
področju (>200 proizvajalcev/55 v EBIC, 65% manjša podjetja, 10-33% 
prometa -> RR; 3-4.000 zaposlenih; 150 sodelav za Univerzami in 
Inštituti; 2-5 let za razvoj novega proizvoda)



Zakonska definicija
Biostimulanti vsebujejo snovi in/ali mikroorganizme (bakterije in glive), ki 
po aplikaciji rastlin/tal spodbujajo naravne procese v rastlinah, izboljšujejo 
sprejem in izkoristek hranil, toleranco na abiotičen stres in izboljšujejo 
kakovost rastlinskih pridelkov.

• Abiotičen stres: vsi negativni vplivi na rastline, ki niso povzročeni z boleznimi ali 
škodljivci: vročina, mraz, zmrzal, suša, zastajajoča vlaga, sončni ožigi, zasoljenost
tal in vpliv strupov.

• Razdeljeni so po poreklu surovin in sestavi ter učinkovanju – vplivu na rast in 
razvoj rastlin na:
• Huminske in fulvo kisline,
• Beljakovinske hidrolizate in druge, dušik vsebujoče snovi,
• hitosan in njegove polimere,
• Anorganske snovi,
• Naravne glive in
• Koristne bakterije

• V obliki čistih ekstraktov, mešanic različnih snovi ali kot dodatek gnojilom in FFS.



Način delovanja: Spodbujanje naravnih procesov v rastlinah ali njihovi 
neposredni okolici, vključno obrambne reakcije na negativne vplive okolja ter 
spodbujanje rasti:

• Fitohormoni ali njim sorodno delujoče snovi (tvorba in razvoj korenin, cvetenje, zorenje 
plodov) – auksini, citokinini, giberelinska in abscizinska kislina, etilen, jasmonati, salicilati 
in brasinolidi

• Elicitorji: podobno lot cepiva povzročajo imunski odziv*, zmanjšuje škodo povzročeno z 
boleznimi in škodljivci, sušo ali presajanjem (*nanešene na rastline, te interpretirajo kot 
napad škodljivca, zato aktivirajo lastne obrambne mehanizme. Sproži se verižna reakcija z 
aktiviranjem genov za sintezo specifičnih obrambnih snovi). Uporaba preventivno!

• Kelati: večanje dostopnosti hranil

• Blažilci oksidativnega stresa (stres je vsako stanje, ki je drugačno od normalnega in vodi 
v potrebo po prilagajanju ali poškodbo organizma). Oksidativen stres je posledica 
abiotičnega (suša, vročina, mraz, zasoljenost) in številnih drugih dejavnikov okolja. 
Povzroča kopičenje reaktivnih kisikovih spojin (ROS; vodikov peroksid, kisikov ion), ki 
povzročajo poškodbe celičnih sten in genetskih zasnov v celičnem jedru. V BS vsebujoči 
antioksidanti/lovilci radikalov imajo sposobnost vezave in inaktivacije ROS (antociani, 
vitamin C, E, karotinoidi, polifenoli,..)



Način delovanja: Spodbujanje naravnih procesov v rastlinah ali njihovi 
neposredni okolici, vključno obrambne reakcije na negativne vplive okolja ter 
spodbujanje rasti, zaradi:

• Sekundarni rastlinski gradniki: so spojine z obsežnimi funkcijami brez neposredne 
udeležbe v energetski presnovi ali rastnih procesih. Kljub temu vplivajo na številne 
procese v rastlinah in so pomemben del obrambe pred paraziti (fenoli – salicilna kislina, 
polifenoli, terpeni, alkaloidi, amino kisline). Salicilna kislina npr. vpliva na gospodarjenje 
z vodo – odpiranje listnih; spodbuja razvoj predatorjev-> manjšanje vpliva škodljivcev.

• Spodbujanje živosti tal v interakciji z mikroorganizmi: so hrana bakterijam (ekstrakti alg 
in beljakovinski hidrolizati) – vpliv na sestavo mikrobioma, vpliv na fiz-kem lastnosti tal,…

• Vpliv na pH tal: vpliv na dostopnost hranil

Za razliko od gnojil, je odziv rastlin na BS (učinek) odvisen od vrste rastlin in njene 
razvojne faze, oz. hormonskega stanja v rastlini ter koncentracije, temp. in vlage (vpliv na 
sprejem).



Pričakovani vpliv biostimulantov
• Splošno spodbujanje rasti in količinski ter kakovosten dvig pridelkov rastlin,

• Izboljšanje izkoristka hranil (boljši sprejem in pričakovana izraba hranil)

• Dvig kakovosti rastlin, vključno vsebnosti merodajnih sestavin, obarvanosti in 
skladiščne trpežnosti

• Zagotavljanje rasti in pridelka v slabih vremenskih in talnih razmerah (toleranca 
na abiotičen stres) – JAMSTVO in ZAVAROVANJE pridelave

• Spodbujanje živosti tal, zdravstvenjega stanja tal in življenskih razmer v tleh.

• Večina je pridobljena iz organskih ostankov, ekstrakti rastlin, z namnoževanjem
(mikroorganizmi),… 

• Ker praviloma niso iz ene same snovi (so kompleksne sestave), povzročajo širok
spekter učinkov na celotne posamezne razvojne etape rastlin (razvoj korenin, 
zorenje plodov,..) ter lahko povzročajo tudi nove, nepričakovane učinke 
(emergenca).



Pričakovani vpliv in področja uporabe
Realistična pričakovanja 
uporabe biostimulantov: 

• Povprečen dvig pridelka 

+5-10%

• Izboljšanje izkoristka hranil

+5-25%

• Izboljšanje kakovosti 
pridelka ca. 15%

• Jamstvo za dosego pridelka

? (…>50%)

=> Ekonomičnost uporabe !!

• Vrtnarstvo in vinogradništvo: optimiranje rasti v 
neoptimalnih okoliščinah (T, vlaga), kompenzacija 
manka FFS, dvig kakovosti, zmanjšanje vpliva in 
blažitev stresnih dejavnikov (pozebe, sončni ožigi, 
mehanske poškodbe)

• Poljedelstvo: izboljšanje sprejema in izkoristka 
hranil (P, N), blažitev suše, zmanjšanje vpliva talnih 
škodljivcev, spodbujanje rasti, rekonvalescenca po 
mehanski škodi, napadu škodljivcev, boleznih

• Gozdarstvo: prijem sadik, obramba pred pozebo

• Vrtičkarstvo: želja po vzgoji brez uporabe kemičnih 
sredstev

• Javne površine; drevnina in trava – edini dovoljen 
ukrep



BIOSTIMULANTI

• Esencialen del agrotehničnih 
ukrepov za prilagajanje 
kmetijstva podnebnim 
spremembam

• Blaženje škode in 

• Vitalni gradnik JAMSTVA za  
pridelek / obstoj kmetijstva v 
spremenjenih podnebnih 
razmerah

• Po uporabi stara, a NOVA 
panoga z dinamičnim razvojem

• Dvig znanja!

• Akceptanca! 

• rast zaupanja
• s pozitivnimi izkušnjami, 

• odgovornostjo ponudnikov in 

• kritično naravnanostjo uporabnikov


