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1

UVOD

V današnjem času v prehrano vključujemo znatno količino zelenjave, med katero imajo
največji delež plodovke. Med najpomembnejše solatnice sodi vrtna solata (Lactuca sativa
L.). Njeno pomembnost v vsakdanji prehrani dokazuje tudi velik obseg pridelave po svetu
in v Sloveniji. Tako je bilo pri nas v letu 2012 na 591 ha površin pridelano 8887 t solate
(Zagorc in sod., 2013).
Solato gojimo na prostem (v pomladnih in pozno poletnih mesecih) ter v zavarovanem
prostoru (v zimskih in prvih pomladnih mesecih). Tržno uspešna in hkrati okolju prijazna
pridelava te vrtnine pa je odvisna tudi od uspešnega povezovanja oziroma vključevanja v
tržne tokove in procese trženja. Z različnimi časi setve, s pravilnim izborom sort in
ustrezno tehnologijo si lahko zagotovimo celoletni pridelek (Černe, 2000).
Zaradi velike razširjenosti pridelave in potrošnje te vrtnine se za gojenje razvijajo novi
sistemi, ki omogočajo pridelovalcem dosegati večje pridelke, hkrati pa se z uporabo le-teh
skuša zagotoviti tudi primerna prehranska kakovost. Med sodobnejšimi tehnikami
pridelave vrtnin prevladuje breztalni oziroma hidroponski način gojenja. Čeprav je
hidroponsko gojenje tehnično nekoliko zahtevnejše od klasičnega talnega, se zaradi
avtomatizacije določenih opravil zmanjša potreba po ročnem delu, vzpostavijo se boljše
rastne razmere, poveča se izkoristek prostora in intenzivnost pridelovanja, izboljša se
sprejem vode in hranil, težave s škodljivci in boleznimi so manjše, kar v končni fazi vpliva
na izboljšanje kakovosti pridelkov (Adams, 1992).
1.1

NAMEN RAZISKAVE

Ob vse večji kontaminaciji tal in ozračja bodo tehnično izpopolnjeni gojitveni sistemi, kot
je hidroponika, z možnostjo kontrole gojenja rastlin v prihodnosti, omogočali oskrbo ljudi
z zdravo hrano. V naši raziskavi smo želeli preveriti, kako rastne razmere v hidroponskem
sistemu vplivajo na pridelek različnih sort vrtne solate.
Namen diplomske naloge je bil preveriti kakovost solate vrste Lactuca sativa L., gojene s
tehniko, pri kateri se kot vir mineralnih snovi ne uporablja prst, ampak se vzpostavijo
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ustrezne razmere (temperatura, vlažnost zraka…), da korenine, ki so lahko v zraku ali v
različnih inertnih medijih, kljub temu vsrkavajo ustrezne mineralne snovi, za rast in razvoj
rastline. Hidroponsko tehniko vzgoje smo primerjali s solato, gojeno v prsti. Zanimalo nas
je, pri katerem načinu gojenja so rastline lepše na pogled in kakšna je kakovost glede
vsebnosti hranljivih snovi.
1.2

HIPOTEZE

Postavili smo naslednje hipoteze:
 vrtna solata, vzgojena v hidroponskem sistemu, bo imela večji pridelek kot solata,
vzgojena v prsti,
 vrtna solata, vzgojena na hidroponskem sistemu, bo imela nižjo vsebnost nitratov in
večjo vsebnost antioksidantov (C vitamin in fotosintezna barvila),
 med posameznimi sortami vrtne solate obstajajo razlike v masi in kakovosti pridelka.
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3

PREGLED OBJAV

2.1

OPIS VRTNE SOLATE

Vrtna solata (Lactuca sativa) sodi v družino nebinovk (Asteraceae), in sicer v podružino
radičevk (Cichorioideae) (Parađiković, 2009).

Kraljestvo:

PLANTAE (rastline)

Deblo:

MAGNOLIPHYTA (kritosemenke)

Razred:

MAGNOLIOPSIDA (dvokaličnice)

Red:

ASTERALES (košarnice)

Družina:

ASTERACEAE (nebinovke)

Podružina:

CICHORIOIDEAE (radičevke)

Rod:

LACTUCA (solata, ločika)

Vrsta:

LACTUCA SATIVA L. (vrtna solata, gojena ločika)

Nebinovke imajo socvetja, imenovana koški, ki ga obdaja skupen ovojek iz številnih
ovojkovih listov in predstavlja eno opraševalno enoto (Martinčič in sod., 2007). Žile so
napolnjene z balzamom, smolo ali oljem (artičoke, sončnice) (Lešić in sod., 2002).
Radičevke imajo v koških jezičaste cvetove, listi in steblo imajo žlezne kanale napolnjene
z mlečkom. Sem pa spadajo solata (Lactuca), endivja in radič (Cichorium), kozja brada
(Tragopogon), črni koren (Scorzonera) in druge. Vrste so večinoma enoletnice. Nekatere
med njimi lahko namesto škroba vsebujejo inulin, v listih imajo lahko organske kisline,
eterična olja in celo sečnino.
Vrtna solata naj bi nastala z mutacijo iz divje vrste Lactuca serriola Torner. Solata izvira
iz zahodne Azije in vzhodne Afrike, kjer je v kulturi poznana že več kot 2500 let. Iz pisnih
virov izhaja podatek, da so jo že več kot 500 let p.n.št. uporabljali kot živilo. Iz Egipta se je
razširila v Grčijo, od tam pa v Rimsko cesarstvo in prek njega v srednjo Evropo, kjer so jo
začeli vzgajati že v 8. stoletju. Glava solate je bila prvič opisana v 16. stoletju, vzgajali pa
so jo v samostanskih vrtovih. Veliko mlajša je glava »kristalka«, selekcionirana konec 19.
stoletja v ZDA. Že v začetku 18. stoletja so v Franciji vzgajali solato, zaščiteno z
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naoljenim pergamentnim papirjem, da so jo lahko pobirali za Božič. Je ena prvih solat, ki
je bila vzgajana v zaščitenem prostoru oziroma v ogrevanih rastlinjakih (Lešić in sod.,
2002).
Statistike, ki bi spremljala proizvodnjo vrtne solate, ni, je pa ena najpomembnejših in
najpopularnejših vrtnin povsod po svetu. Njeno komercialno vrednost v ZDA presega le
krompir (Lešić in sod., 2002).
Morfološke značilnosti vrstne solate so (povzeto po Parađiković, 2009):


Korenina je mesnata, vretenasta in razvejana. V času zorenja solate se iz glavne
korenine razvijejo še stranske, ki na koncu letne sezone segajo od 20-35 cm
globoko v tla, sorazmerno s premerom rozete.



Steblo je zgrajeno iz nodijev in internodijev, ki so v prvem letu tesno skupaj, v
drugem letu pa se internodiji podaljšajo in steblo lahko doseže višino 1,2-1,5 m.



Listi tvorijo rozeto (glavo) in so sedeči, ovalni ali okrogli. Nazobčanost listnega
roba je odvisna od sorte solate.



V vsakem košku je približno 15 dvospolnih rumenih cvetov. Socvetje je obdano z
ovojkom iz braktej, ki spominja na čašo. Rastlina se samooprašuje, možna pa je
tudi tuja oprašitev (s pomočjo žuželk).



Plod je enosemenska rožka sive, rjave ali črne barve in ovalne ali podolgovate
oblike. Tisoč semen lahko tehta 0,6 – 1,3 g.

2.2

SORTIMENT

Povzeto po Osvald in sod., 1994:
2.2.1 Glavnata solata (L. sativa var. capitata)
Tekom sezonske rasti vrtna solata izoblikuje glavo, kjer zunanji listi prekrivajo drug
drugega in so zato večji in temno zeleni, medtem ko notranji listi rastejo počasneje in so
zato manjši in stisnjeni, svetlo zelene barve.
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Najznačilnejša tipa glave sta:
Kristalka:
Ima močnejše, krhke liste z nazobčanimi listnimi robovi. Listi so nekoliko nagubani in
marmorirani. Nekatere imajo tudi črnkast listni rob zaradi vsebnosti antociana. Barva
zunanjih listov je temno zelena, proti notranjosti pa vse bolj svetla. Rozeta je večja kot pri
maslenkah. Glava je okrogla ali ovalna, bolj ali manj gosta. Baza glave mora biti dobro
zaprta, brez lukenj. Doseže lahko tudi do 1 kg teže.
Pravijo ji tudi ledena solata, ker so jih izvažali iz Kalifornije, položene na led, da bi
ohranile svežino. Ta tip glave imajo tudi naše preučevane sorte.
Maslenka:
Ime je dobila zaradi svojih nežnih in sočnih listov. Listi so ovalni, bolj ali manj gladki, z
ravnim listnim robom. So svetlo zelene barve z odtenki črne, glavice pa so dobro zaprte,
svetlo zelene ali rumenozelene barve. V nekaterih gojilnicah lahko dosežejo težo 250-500
g.
2.2.2 'Listnata solata' – 'berivka' (L. sativa var. acephala)
Listi so v bogati rozeti in imajo raven ali nazobčan listni rob. Listna površina je gladka ali
nagubana, od zelene do rjavočrne barve. Vzgajajo tudi sorto, pri kateri se lahko del rozete
odreže ali pa odtrga posamični list (L. sativa var. secalina).
2.2.3 'Solata rezivka' (L. sativa var. crispa)
Bogate rozete ne tvorijo glave. Imajo temno ali svetlo zelene narezane liste. Primerne so za
gosto setev. Če imajo več prostora, lahko naredijo velike rozete. Primerne so tudi za
rezanje listov.
2.2.4 'Dolgolistna solata' (L. sativa var. longifolia) – 'Solata vezivka' (L. sativa var.
romana)
Ima podolgovato glavico z ozkimi, gladkimi listi, ki imajo dobro izražen srednji žilni rob.
Notranji listi so rumeni in nežni. Dobro prenaša visoke temperature. Je dolgodnevnica, kar
pomeni, da gre pri pomladanski, poletni pridelavi hitro v cvet.
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2.2.5 'Stebelna solata' (L. sativa var. angustana)
Ima 20-35 cm visoko krhko in mesnato steblo. Pri nas se je ne vzgaja, je pa razširjena v
Aziji. Ima suličaste liste s celim listnim robom, glavna listna žila na spodnji strani lista je
nežno bodeča.
2.3

HRANILNA IN ZDRAVILNA VREDNOST VRTNE SOLATE

V literaturi (Lešić in sod., 2002) - je mogoče najti podatke, da je v zunanjih listih glave 30krat več vitamina A in 3-krat več vitamina C kot v notranjih listih glave, žile pa imajo več
kalija, natrijevega citrata in vlaken.
Solatna glava v povprečju vsebuje 94 % vode, 2 % ogljikovih hidratov, 0,6 % vlaknin, 0,6
% mineralnih snovi in 1,2 % beljakovin. Bogata je z vitamini, karotenom in drugimi
snovmi. Od mineralnih snovi prevladujejo kalij, kalcij in fosfor (Preglednica 1). Sorte, ki
so temnejše barve, so bogatejše z železom in odpornejše na nižje temperature (Parađiković,
2009, povzeto po Lazić in sod., 2001).
Preglednica 1: Hranilna vrednost, količina mineralnih snovi in vitaminov na 100 g svežega lista solate (Lešić
in sod., 2002).

Hranilna
vrednost
svežega lista
solate (g /100 g)

Ogljikovi hidrati
od tega sladkorji
Surove beljakovine
Surove masti
Vlakna
Voda
Vsebnost
Fosfor (F)
mineralnih snovi Kalcij (Ca)
(mg/100 g sveže Kalij (K)
mase)
Magnezij (Mg)
Natrij (Na)
Železo (Fe)
Žveplo (S)
Vsebnost
Folna kislina
vitaminov
Karoten
(mg/100 g sveže Vitamin B1
mase)
Vitamin B2
Vitamin B3
Vitamin B6
Vitamin E

0,1-2,9
0,1
0,8-2,25
0,1-0,4
0,54-1,5
91,2-95,9
21-68
13-60
133-530
7,2-23
5-20
0,3-6,2
15
0,004-0,054
0,16-1,6
0,04-0,09
0,08-0,25
0,2-0,5
0,036-0,075
0,5
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2.3.1 Vpliv mineralnih snovi in vitaminov na rast in razvoj rastlin
Neoptimalna vsebnost mineralnih hranil in vitaminov povzroči spremembe v rasti in
razvoju rastlin.
Mineralne snovi (povzeto po Jun in sod., 2006; Krese, 1989; Taiz in sod., 2010):
Dušik je pomemben za rast listov in je glavni sestavni del beljakovin in klorofila.
Pomanjkanje dušika se opazi v omejeni rasti, starejši listi pobledijo in propadejo, mlajši pa
postanejo rumenozeleni, togi in težki, oblika se ne spremeni. Lahko se pojavi črna barva na
listih. Glavica je majhna ali pa se sploh ne razvije. Korenina je slabo razvita ali gosto
razvejana. Presežek dušika povzroči, da je rastlina temne sivozelene barve in zaostaja v
razvoju. Listi, ki zaostajajo v razvoju, postanejo podobni špinačnim. Postanejo bolj okrogli
in nagubani. Listni robovi sort, bogatih z antocianom, lahko počrnijo. Takšni simptomi
opozarjajo na višek soli.
Fosfor je mobilen element, ker prehaja v mlade in rastoče dele rastlin. Pospešuje dejavnost
korenin, zorenje plodov in je sestavni del številnih organskih kislin. Pomanjkanje fosforja
se kaže v zaostali rasti mlade rastline ali pa sploh ni očitnih simptomov. Razvoj glave
zaostaja. Glavica je rahla in ploščata, listi pa so temnejše barve, kot je za vrsto običajno. V
skrajnem primeru stari listi odmrejo.
Kalij je mobilen element in sodeluje pri gradnji ogljikovih hidratov. Pomanjkanje kalija se
ne kaže z očitnimi simptomi. Rahlo je ovirana rast. Listi so temnejše barve in manj
nagubani kot običajno. V skrajnem primeru se lahko list spremeni v srčasto ali okroglo
obliko z izraženim pecljem. Na robovih starejših listov so klorozne pege (zaradi
pomanjkanja hranil list postopoma rumeni in bledi), ki se lahko kasneje združijo v nekroze
(odmrlo tkivo). Pri sortah z več antociana robovi postanejo vijoličasti.
Magnezij je sestavni del klorofilne molekule in pomaga pri mobilnosti fosforja.
Pomanjkanje magnezija se pojavi zaradi slabega razvoja korenin, največkrat na hladnih in
vlažnih tleh. Stari listi rumenijo od roba proti sredini in kasneje ves list postane pegav. Pri
sortah z več antociana pege počrnijo. V skrajnem primeru se že na mladem listu naredijo
kloroze, klorozni deli odmrejo, rastlina pa neha rasti.
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Kalcij pomaga pri absorpciji kalija in drugih ionov, krepi celične stene in spodbuja rast
korenin. Pomanjkanje kalcija je opazno v sploščenosti rozete in omejeni rasti. Mladi listi
so temnejše barve in bolj nagubani, kot je običajno, na njihovih robovih se pojavijo
nepravilne rjave in sive pege, ki se širijo tudi na starejše liste. Odmrli deli lista postanejo
sivo-zelene barve. Pri sortah z več antociana sredina lista počrni. Takšna rastlina je tudi
občutljivejša na bolezni in zajedalce.
Žveplo deluje skupaj s fosforjem in je pomemben tudi pri izgradnji beljakovin.
Pomanjkanje žvepla se kaže v rumenozelena barvi celotne rastline. Listi so debelejši in
togi, starejši listi so temnejše barve, rastlina zaostaja v rasti.
Bor sodeluje pri izgradnji beljakovin in pri delitvi celic. Pomanjkanje bora opazimo v
prekinjenem razvoju rastline. Listi so temnejše barve, kot je normalno, togi, okrogli, s
klorozami na robu in med žilami. Z antocianom bogatejše sorte postanejo vijoličnorjave.
Rjave pege se pojavijo tudi na najmlajših, še zaprtih listih. Korenina je slabo razvita.
Presežek bora se dobro opazi, če list obrnemo proti svetlobi. Opazimo, da dobijo robovi
starih listov sivorjave pege s temno rjavimi žilami. Pri večji koncentraciji, ki je že toksična,
pa se pege sušijo, postanejo papirnate, tkivo odmre. Simptomi se širijo od starih proti
mladim listom. Mladi listi ves čas rastejo normalno.
Baker sodeluje pri dihanju in fotosintezi ter povečuje odpornost proti nekaterim boleznim
rastlin. Pomanjkanje bakra se vidi v omejenem razvoju rastline. Rastlina nima čvrstosti,
listi so ozki, deljeni, na robovih so zaviti navzdol in imajo kloroze. Kasneje listi po robu
porumenijo in ovenijo. Simptomi se širijo proti mladim listom, nastajanje glave se prekine.
Železo je nepogrešljivo pri izgradnji beljakovin, dihanju in fotosintezi. Pomanjkanje železa
povzroči, da je vsa rastlina bledo zelene barve in zaostaja v rasti. Listi so manj nagubani
kot je običajno, starejši listi postanejo pikčasti, kjer so žile, ostajajo zeleni. Sčasoma se rast
ustavi, starejši listi pa odmrejo.
Mangan pospešuje rast in sodeluje z dušikom. Pomanjkanje mangana se kaže v
zaostajanju v rasti, poleg tega je vsa rastlina rumenozelena. Listi so manj nagubani kot
običajno. Pri večjem pomanjkanju listi močno porumenijo, pri žilah pa ostanejo zeleni.
Sorte, bogate z antocianom, črne barve nimajo.
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Molibden je sestavni del nekaterih encimov. Pomanjkanje molibdena opazimo po tem, da
zunanji listi izrazito potemnijo, mlade rastline pa so svetlo zelene. Listi venejo od vrhnjih
robov proti notranjosti, odmrlo tkivo (nekroze) postane rumenorjavo. Starejše rastline
dobijo porozne pege, ki se kasneje širijo, in tkivo odmre. Odmiranje tkiva se širi od starih
proti mladim listom. Rast nadzemnega dela in korenine je slaba.
Cink sodeluje pri rasti in razvoju rastlin, njegovi ioni so aktivatorji mnogih encimskih
reakcij (izgradnja klorofila). Pomanjkanje cinka se vidi v počasnejšem razvoju. Kasneje
vzdolž listnega roba nastanejo kloroze in pege papirnatega izgleda s tankim robom. Na
delih lista, ki niso izpostavljeni svetlobi, simptomi niso vidni. Se pa odmiranje tkiva širi od
starih k mladim listom.
Barvilo in vitamini (povzeto po Batič F. in sod., 2011):
Karoteni so barvila oranžne do rumene barve, ki v kloroplastu sodelujejo pri fotosintezi, v
kromoplastih pa pri obarvanju celic. α karoten in β karoten sta antenski barvili, ki
sodelujeta tudi kot zaščita pred presežnimi jakostmi svetlobnega sevanja.
Vitamin E ali tokoferol je v maščobi topen vitamin (je v oljih semen pri mnogih rastlinah),
ki ima različne vloge (stabilizira celične membrane, regulira razmnoževanje, deluje kot
antioksidant).
Vitamin B sestavlja več vitaminov, zato se imenuje tudi b kompleks (vitamine B1
(tiamin), B2 (riboflavin), B6 (piridoksin), pantonensko kislino, niacin, biotin, folno kislino
in vitamin B12). Ima vlogo antioksidanta.
Vitamin C ali askorbinska kislina je v vodi topen vitamin z antioksidativno vlogo, ki se
nahaja v zelenih delih rastlin.
2.4

POMEN VRTNE SOLATE V PREHRANI

Solata je svojo popularnost opravičila z visoko hranilno gostoto (koliko hranil vsebuje
glede na prostorninsko enoto) in nizko energijsko gostoto (koliko energije vsebuje na
določeno prostorninsko enoto). To pomeni, da jo lahko zaužijemo v večjih količinah, dolgo
časa bomo siti in hkrati bomo v telo vnesli malo kalorij (primerna za diete). Dober okus ji
dajeta jabolčna in citronska kislina, grenak okus pa povzročajo lakticin, laktopikrin,
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laktocerol in neolaktucin. Slednje naštete snovi omogočajo, da prebavljena hrana ne zastaja
v črevesju (so tudi pospeševalci prebave) (Lešić in sod., 2002).
Največ hranljivih snovi dobimo iz solate, če je sveža. Solate ni dobro namakati narezane,
saj tako izgubi hranljive snovi. Treba jo je oprati pod tekočo vodo (Lešić in sod., 2002).
Lahko jo jemo kot prilogo, ki jo začinimo z začimbami, oljem in kisom ali kakšnim drugim
solatnim prelivom, kot samostojno jed ali kot dodatek k sendvičem. Kot predjed pa solata
poveča tek in s svojimi grenko-trpkimi snovmi in citronsko kislino pospešuje prebavo.
Deluje tudi pomirjevalno in lajša izkašljevanje (Lešić in sod., 2002).
Nekatere tipe solat se lahko kuha, preliva z juho ali duši. Se je pa ne zamrzuje, suši ali
konzervira (Deshpande in sod., 1998).
2.5

TEHNOLOGIJE PRIDELAVE

Za sodobno vzgojo solate je potrebno dobro seme, da se iz njega razvije rastlina, ki bo
ustrezala kriterijem na trgu. Možno je kupiti nedodelano, neobloženo in nekalibrirano
seme ali dodelano, razkuženo in kalibrirano (razvrščeno po velikosti in obliki) seme.
Razvito je bilo z namenom, da je v čim krajšem času dosežena čim večja kvalitativna in
kvantitativna stopnja pridelka. V Evropski uniji se v proizvodnji solate uporablja izključno
dodelana semena SP (Split Pills).
Dodelana semena najprej vlažijo in potem sušijo, na ta način pospešijo proces kaljenja.
Prednosti dodelanih semen glede na nedodelana semena (Parađiković, 2009):


lažje in natančnejše sejanje,



kaljivost je tudi za 95 % večja,



skrajšan čas proizvodnje (varčevanje z energijo za ogrevanje in optimalno
izkoriščen prostor),



večji optimalni temperaturni razpon za kaljivost in kaljenje,



sadike, vzgojene iz briketov, se normalno razvijajo.

Dodelana semena sejejo v notranje, zaščitene in ogrevane vrtove, kjer so rastne razmere
(temperatura, vlažnost zraka in ta) prilagojene posejani kulturi. Sadike, ki zrastejo iz teh
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semen, lahko še naprej gojijo v zaščitenem prostoru ali pa jih presadijo na zunanje vrtove,
kjer pa na njihov razvoj močno vplivajo nepredvidljivi zunanji dejavniki.
2.5.1 Načini pridelovanja
Gojenje solate lahko na manjših površinah poteka ročno, za prodajo na tržišču pa
uporabljajo mehanizirano obdelavo. Na odprtih njivah sadike presadijo na gredice širine
100-110 cm. Gredice so razdeljene na 4 vrste z razmikom 25-30 cm, da je dovolj prostora
za razvoj rozet. Sadike lahko presadijo na gredice s folijo ali brez nje. Folijo največkrat
uporabljajo v pomladanskem času, ko so temperature nižje, in tako vzpodbudijo rast in
razvoj sadik. Pod folijo so namreč položene plastične preluknjane cevi z oznakami o
razdaljah med posameznimi rastlinami, odvisno od vrste oziroma sorte. Cevi so vzdolžno
povezane s cevovodom in priključene na razvodno mrežo s črpalko. Folija ima tudi vlogo
zadrževanja vlage in kulturo varuje pred plevelom. Zato je tudi cena tako proizvedene
solate višja (Deshpande in sod., 1998.).
Zaradi hitrega razvoja rastlin je solato možno proizvajati tekom celega leta. V zimskem
času jo gojijo v zaprtih, zaščitenih in ogrevanih prostorih, kar pa zaradi skromnih potreb, ki
jih ima, ne predstavlja prevelikih stroškov. V toplejših mesecih, od začetka pomladi do
začetka jeseni, pa jo gojijo na prostem (Bajec, 1988).
Solato se še uspešneje goji v posebej temu namenjenih rastlinjakih. V njih gojijo
občutljivejše kulture, ki že na splošno bolje uspevajo v zaprtih prostorih (paradižnik,
kumara, paprika itd.). Kulture s kratkim vegetacijskim obdobjem gojijo v več časovnih
intervalih tekom leta. Ker imajo skromne potrebe glede toplote in svetlobe, jih z lahkoto
gojijo tudi v zimskem obdobju. V sodobni vzgoji solate v rastlinjakih se uporablja posebej
pripravljene stisnjene kocke iz šote v velikosti 3-4 cm. Uporabljajo briketirana semena in
specializiran stroj, ki vsako seme vloži v svojo kocko. Kocke nato zalijejo in prekrijejo s
folijo do kaljenja (Osvald in sod., 2003b).
2.5.2 Gojenje v gojitvenih ploščah
Gojitvene plošče so lahko iz PVC-ja ali stiropora z vdolbinicami različnih oblik in
velikosti s prostornino 1-400 cm3. Velikost lončkov prilagodijo potrebam sadik. Dobra
lastnost je ne samo kvalitativna in kvantitativna uspešnost vzgoje, ampak tudi izredna
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varčnost s substratom. Manjše rastline se presaja na razmik 15-20 cm, večje pa na 20-25
cm. Ko pa večje sadike presajajo v tla, pripravijo vdolbinice (4x4 cm), v katere spustijo
kocko z rastlino.
Ponovno je treba biti pozoren na temperaturo in vlažnost tal. V sončnem vremenu je
priporočljiva temperatura med 12-20 °C, v oblačnem vremenu pa med 10-12 °C, nočne
temperature morajo biti za 4 °C nižje od dnevnih. Vlažnost tal mora biti v prvi fazi razvoja
75-80 % maksimalne vodne kapacitete, v času oblikovanja glave pa 60-65 %. Relativna
vlažnost zraka mora biti 70-80 %. Za namakanje rastlin se priporoča sistem rosenja ali
kapljanja. Rastline, gojene v zaščitenih ali zunanjih prostorih, so lahko na foliji ali brez nje
(Pavlek, 1970).
2.5.3 Namakanje
Tekom vzgoje mora biti zagotovljeno dovolj vlage in mineralnih snovi. Obstaja več
načinov namakanja, in sicer brazdno namakanje, površinsko namakanje (pod folijo),
kapljičasto namakanje in namakanje s škropilko. Ti načini namakanja veljajo bolj za
vrtnine v zavarovanem prostoru. Če je prostor še ogrevan, se poraba vode nekoliko poveča.
Na prostem je dovolj, če se zemljo vlaži na zgornjih 15 cm, ker solata zaradi plitkih
korenin ne doseže vode iz globine. Na začetku pomladi, v času pred oblikovanjem glav, je
potrebno namakati na 8 do 10 dni. Ko so glave v celoti izoblikovane, se jih namaka
(rosenje, kapljanje) zgodaj zjutraj in zvečer. Čez dan se listi osušijo in tako se izognemo
gnilobi. Pri namakanju zelenjadnic moramo upoštevati potrebe po vodi, ki jih imajo
rastline v določeni rastni fazi. Če tega ne upoštevamo, lahko pride do hude izgube pridelka.
Pravilno namakanje je pomembnejše za zgodnje posevke (zgodnje poletne vrste) kot za
pozne posevke (Osvald in sod., 2003a).
2.5.4 Setev in gojenje sadik
Seme sejemo 0,5-1 cm globoko. Če je gredica široka 1 m, naredimo torej dve vrsti z
razmikom do 36 cm. Seme ne prenaša dobro gnoja, zato ga sejemo kot drugo ali tretjo
kulturo. Prve 3-4 tedne so sadike počasne rasti in potrebujejo malo mineralnih snovi, nato
pa se potrebe povečajo in jim zadostimo z dušičnimi gnojili.
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Mlada sadika je pripravljena na presaditev, ko ima dobro razvito korenino in 3-4 liste.
Presaja se jih, ko so tla dovolj vlažna. Z mladimi sadikami je treba ravnati previdno, saj se
lahko hitro poškodujejo, počasi se zakoreninjajo in imajo neenakomerno rast. V tem času
so zelo občutljive tudi za različne bolezni.
Če so sadike gojene v optimalnih razmerah za njihovo rast, jih lahko po dvajsetih dneh od
setve presadijo.
Zgodaj spomladi, ko so temperaturne razlike med dnevom in nočjo še velike, sadike
zaščitijo s tekstilnim materialom (preluknjani umetni materiali), ki varujejo nasad pred
pozebo in škodljivci, ki se takrat pojavijo.
Rast pospešujejo višje temperature, nižja zračna vlaga, slabša preskrba z dušikom in
fosforjem ter daljši dnevi. Različne sorte se različno odzovejo na dolžino dneva. Če je dan
daljši od 13 ur, so razlike opazne pri trdoti glave ali pa hitrosti poteka rastne faze (glava je
trša, razvoj poteka hitreje). Pri nekaterih vrstah se raje držijo nevtralnih dolžin dneva, ker
so odzivi na spremembe slabe, to velja predvsem za poletne sorte solate.
Zrelo solato poberejo še preden doseže polno velikost in čvrstost, preden listi postanejo trdi
in grenki ter preden steblo postane izrazito. Pobiranje poteka mehansko ali ročno, pobira se
jih od prvega lista navzdol. Treba je biti zelo pazljiv, saj je solata občutljiva na mehanske
poškodbe. Zložijo jih v kartonsko ali leseno embalažo in odnesejo v hladilnico. V
hladilnicah jih lahko uspešno hranijo 2-3 tedne pri temperaturi 1-2 °C in 95 % vlažnosti
zraka (Lešić in sod., 2002).
2.6

RASTNE RAZMERE

2.6.1 Temperatura
Optimalna temperatura za kaljenje semena solate je med 14 in 20 °C. Pri tej temperaturni
skali že v 2-4 dneh. Minimalna temperatura za kaljenje je 3-5 °C. Ko pa temperatura
preseže 25 °C, je dobro, da semena postavimo v temen in hladen prostor in se tako
izognemo dormanci. Dormantnost semena je stanje začasne neaktivnosti oziroma
zmanjšane aktivnosti presnove pri organizmih. Kristalke kalijo tudi pri 30 °C, zato so za
poletno pridelavo primernejše od maslenk. Mlade rastline prenesejo temperaturo do -5 °C,
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tiste, ki so že dobro okoreninjene, s 5-7 listi, pa lahko preživijo zimo. Bolj ko je solata
zrela, bolj je občutljiva na nizke temperature. Možno pa je zamenjati znake solate,
izpostavljene prenizki temperaturi, z znaki viroze. Pri nizki temperaturi se poveča količina
antocianov v listih. Antociani so vodotopna barvila, ki se nahajajo v vakuolah rastlinskih
celic in so modre, vijolične ali rdeče barve. Imajo vlogo privabljanja žuželk in zaščite pred
oksidativnim stresom in UV-sevanjem. Zaradi nizkih temperatur rastline prenehajo z
rastjo, antociani pa povzročijo nagubano in mehurjasto površino tkiva. Če so temperature
pred nastankom glav nižje, se razvijejo večje in čvrstejše glave, kot če je v tistem času
razvoja solata izpostavljena močnemu sončnemu sevanju in višjim temperaturam. Pri
vzgoji v zaščitenem prostoru temperaturo usklajujejo z jakostjo svetlobe (Parađiković,
2009).
2.6.2 Tla
Optimalna vrednost pH tal za vzgojo solate je 6-7. Solata je občutljiva na povišano
vrednost soli v prsti, ta vrednost pa se z vnosom različnih kultur in substratov na
obdelovalno površino spreminja. Tla obdelujejo do globine 20-25 cm, gnojil pa ni potrebno
nanesti globoko, saj se sama z vodo sperejo do potrebne globine. Da se tla kljub temu ne
izčrpajo, jih je treba rahljati in zračiti 35-40 cm globoko, če so postala preveč zbita.
Priprava tal za saditev se prične že jeseni. Tla je treba dobro zorati in nato pognojiti. Na
pomlad pa se tla še enkrat prezrači z okopavanjem ali oranjem in površino se izravna
(Bajec, 1988).
2.6.3 Gnojenje
Solata potrebuje za rast rahlo, drobno in vsaj 3-4 % humusno prst (bogata z organskimi
snovmi in minerali), ki dobro zadržuje vlago. Najboljše gnojilo je hlevski gnoj ali zrel
kompost. Vendar če naravno gnojilo ni dovolj kompostirano, se lahko razvijejo plesni. Če
pri analizi tal ugotovijo, da so bolj kisla od vrednosti pH 6, priporočajo dodatek apna in, če
je potrebno, dodajajo še magnezij, fosfor in kalij. Gnojijo torej primerno tlom, gojeni
kulturi, podnebju in načinu proizvodnje (Deshpande in sod., 1998).
Za vnos kalija pri gojenju v zaprtem prostoru ni potrebno skrbeti, saj ga z hlevskim gnojem
vnesemo dovolj, če se poleg solate goji paradižnik, kumare ali paprike, torej kulture s
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kratko življenjsko dobo. Previdni pa moramo biti pri vnosu dušičnih snovi, saj pri
prekomerni količini v prsti solata te snovi lahko začne nalagati v liste (5000 mg/kg sveže
snovi) (Osvald in sod., 2005b).
Ker ima solata plitke korenine, je priporočljivo ponovno gnojenje tik pred sajenjem.
Priporočljiva je uporaba enostavnih gnojil, če že ni mogoče gnojiti z naravnim gnojilom.
Treba je zagotoviti, da je v prsti dovolj P, Mg in B. Pred gnojenjem je dobro narediti
analizo tal, da se izbere tudi pravo gnojilo. Še posebej če gre za dušikova gnojila, je treba
biti previden. Za tla, ki imajo 6,5 pH in 4% humusa je pred saditvijo priporočljiv sledeči
vnos gnojil v tla: N (80-100 g/ 10m2), P2O2 (50-70g/ 10m2), K2O (120-140g/ 10m2)
oziroma 3-5 kg organskega gnoja na m2 (Parađiković, 2009).
2.6.4 Kolobar
Kolobar je sistem razvrščanja zelenjadnic, poljščin, aromatičnih rastlin in krmnih rastlin.
Uporabljamo ga na vrtovih, njivah ali v rastlinjakih.
S kolobarjem preprečujemo:


enostransko izrabo hranil in posledično uničevanje zgradbe tal zaradi izčrpavanja,



utrujenost tal, ki je posledica kopičenja delujočih proizvodov presnove in
razgradnje gojenih rastlin in mikroorganizmov v tleh (toksini, škodljivi rastlinski
kulturi),



pojav bolezni in predvsem talnih škodljivcev, ki se pojavijo pri prepogostem
pridelovanju istih ali sorodnih kultur na isti površini.

Nekatere rastlinske kulture zemljo krepijo, druge pa jo »kvarijo«. V kolobarjenju se
uporablja obe skupini. Po koncu rastne sezone, jeseni, ko zemljo z oranjem ponovno
prezračimo, posejemo deteljo ali trave, ki tla obogatijo z dušikom in humusom. Nato
spomladi zemljo še enkrat zrahljamo, jo pognojimo in najprej posadimo kulture, ki
zahtevajo hlevski gnoj, nato tiste, ki ne prenesejo neposrednega stika z njim, in na koncu še
kulture, ki niso zahtevne za gnojenje. Kulture, gojene v časovnem zaporedju na določenem
območju, morajo biti glede na porabo hranil čim bolj različne. Tako je recimo solata pri
nas največkrat predkultura paradižniku, papriki, kumaram, ker so ti nekoliko bolj potrošni
kot solata. Zemljo pa najbolj izčrpavajo žita ( Ilijaš in sod., 2011).
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OSKRBA POSEVKA

2.7.1 Varstvo pred plevelom in boleznimi
Preden je zemlja pripravljena za obdelavo, jo je treba še očistiti plevela. Zemljo očistimo
vseh ostankov plevela, ga izkopljemo, osušimo in zažgemo. Plevel, še posebej s semeni, ne
sodi na kompost. Tla, na katerih raste solata, je treba rahljati, vse dokler rozete ne
prekrijejo tal. Rahla tla pa ustrezajo tudi plevelom. Rast jim lahko preprečimo na naravni
način (s slamo, senom, pokošeno travo ali listjem), predvsem v zavarovanem sistemu.
Lahko pa se uporabimo herbicide, ki solati niso škodljivi, a na tistem mestu kasneje ne
moremo vzgajati druge kulture. Herbicide uporabljajo redko. Najbolj naravna zaščita pred
plevelom je folija (črne, črno-bele barve). Folija je napeta ali položena na gredico in na
vsakih 20-35 cm je narejena luknja, kamor se presadi sadiko. Učinkovito je tudi namakanje
pod folijo (kapljanje), prekrivanje s sintetičnimi materiali ali kar s papirjem (zaprti
prostor). Toplotnega zatiranja plevela pa se lotimo z odprtim plamenom (ožig neželenih
rastlin) (Osvald in sod., 2003a).
Bolezni, ki napadajo solato, so glivične bolezni, pepelnice, bakterijske bolezni in viroze.
Nekaj najpogostejših:
Bela gniloba (Sclerotinia spp.)
Bela gniloba se pojavi, če solate ne redčijo. Okužba z glivo se začne na koreninskem vratu
in tam nastane mehko gnilo tkivo. Glava okužene solate izgubi turgor. Če jo želimo
dvigniti, se loči od korenin. Takrat tudi lahko opazimo belo prevleko z miceliji. Gniloba se
lahko pojavi v kateri koli fazi razvoja solate. Za zaščito uporabljamo fungicide (0,6 kg/ha)
in to samo takrat, ko opazimo gnilobo in jo želimo zatreti. Kasneje fungicida ne smemo
več uporabiti zaradi karenčne dobe. V zimskem času je karenčna doba 32 dni, v poletnem
pa 21 dni (Celar, 1999).
Siva plesen (Botrytis cinerea Pers.)
Siva plesen se prav tako lahko pojavi v vseh stadijih razvoja solate, tudi v času
skladiščenja in transporta. Prvi znak bolezni je vodeno zelen predel na bazi lista. Če je
napaden koreninski del, lahko propade cela rastlina. Seveda so najprej napadeni listi, ki so
bili že prej poškodovani. Če je vreme vlažno, se bolezen širi v notranjost glave, kjer
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povzroči gnilobo listov in razvijejo se sivi miceliji. Po ugodnem obdobju širjenja bolezni
nastopi suho obdobje, kjer pa se pokažejo očitne posledice, to je spreminjanje barve listov
v svetlo rjavo in sušenje. Za zaviranje bolezni se uporablja isti fungicid kot za belo gnilobo
(Celar, 1999).
Solatna plesen (Bremia lactucae Regel.)
Solatna plesen, na katero je solata občutljiva v vseh fazah razvoja, povzroči venenje
mladih sadik, pri starejših rastlinah pa so prizadeti zunanji listi. Na listih so opazna mesta
žarišč bolezni, rumene pege na zgornji strani listov, na spodnji strani listov pa so vidne
bele plesnive prevleke. V začetnem stadiju bolezni listi postajajo svetlo zelene do rumene
barve, na robovih listov nastanejo kloroze (zaradi pomanjkanja hranil listi postanejo
rumeni, beli), za tem pa tkivo potemni, postane suho in vse tanjše do poroznosti. Bolezni
se je treba lotiti sistematično. Najbolje je širjenje zatreti s kolobarjenjem, sterilizacijo tal in
odstranjevanjem okuženih rastlin, saj gliva prezimi v okuženih rastlinskih ostankih.
Prenaša se tudi s trosi. Poleg naštetih ukrepov pa je kemijsko »zdravljenje« neizogibno.
Karenčna doba preparatov je 14-35 dni (Celar, 1999).
2.8

HIDROPONIKA

Hidroponika ali vodna kultura vključuje rast in razvoj rastlin na vodni osnovi z dodanim
substratom, ki je rastlini stalno na voljo. Rastline uspevajo vse dokler imajo na voljo kisik
(vpihovanje zraka z zračnimi črpalkami skozi vodo), mineralne snovi in oporo za rast.
Oporo za rast predstavljajo različni talni substrati (mivka, pesek, ekspandirana glina, šota
ali žagovina) in sintetični substrati (kamena volna, gradbeni material), ki jim nudijo tudi
ugodne fizikalne pogoje za rast. S tem načinom vzgajanja se rastline bolje razvijajo, saj so
jim zagotovljene točno takšne razmere, kot jih določena vrsta potrebuje. Izguba vode in
hranil je v tem sistemu minimalna. Zaradi vseh teh razlogov je tudi pridelek večji in bolj
kakovosten.
Hidroponski sistemi so večinoma v zaprtih prostorih, kjer je lažje uravnavati in
nadzorovati parametre okolja ter rastline varovati pred škodljivci in boleznimi (Krese,
1989).
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ZGODOVINA IN RAZVOJ HIDROPONSKIH SISTEMOV

Zgodovina hidroponike sega daleč nazaj v antične čase. Tak način gojenja rastlin so
poznali na Kitajskem, v Egiptu in Indiji še pred našim štetjem. Na ta način so zelenjavo
pridelovali tudi Azteki (Krese, 1989).
V antičnem Babilonu so imeli vrtove, ki še danes veljajo za sedmo čudo sveta. Zgrajeni naj
bi bili 600 let pred našim štetjem. Obstajajo tudi zapisi, ki opisujejo vijaku podobno
»črpalko«, ki je vodo dvigala na zahtevano višino. Kitajske vrtove riža je opisal Marko
Polo. Primitivno hidroponsko gojišče v deželi Kašmir v Andih, je bilo narejeno iz serije
kanalov, napolnjenih z vodo, ki so ščitili pred zmrzaljo v zimskih dneh. Vodo so bogatili z
dodatkom živalskega gnoja, odpadne vode od rib, z dušikom bogatimi algami ipd. Ta način
pa so Azteki v Mehiki še izpopolnili, ko so se preselili na zemljo brez jezer. Nomadski
Azteki, ki so živeli ob jezerih, pa so si naredili kar plavajoče sisteme, ki so jih združili, da
so nastali otoki na jezerih. Korenine zelenjave, okrasnih rastlin in celo sadnih dreves so
segale skozi splav v vodo. Po prihodu Špancev je od te kulture ostalo le opustošenje,
izginili pa so tudi vsi zapisi njihovega načina dela (Gert Venter, 2010).
Od 15. do 19. stoletja je bil napredek v razvoju hidroponskih sistemov počasen. Razvijali
so jih na podlagi izkušenj iz eksperimentov. Že leta 1492 je Leonardo da Vinci želel
dognati pomembnost mineralov za rast rastlin, kasneje, okoli leta 1600, pa je belgijski
znanstvenik Jan van Helmont dokazal, da rastline potrebne sestavine dobijo iz vode.
Zmotil se je le, da rastline večino CO2 dobijo iz atmosfere, O2 pa iz vode (Gert Venter,
2010).
Poskuse so opravljali še številni znanstveniki, večje premike pa sta naredila nemški
botanik W. Knop (1861) in znanstvenik Julijas von Sach (1860) v času med 1859 in 1865.
Poznali so tudi pomen mikro- in makro elementov, potrebnih za rast in razvoj rastlin (Gert
Venter, 2010).
V 20. stoletju so dodali še nekaj elementov in mineralov, ki izboljšajo rast rastlin.
Dr. W. F. Gericke (deloval je v letih 1925-1940) pa je 1940 objavil navodila za tehniko
gojenja brez prsti in mu dal ime iz grščine «hydroponics« (»hidro« pomeni voda, »ponos«
pomeni delo). Na začetku je hidroponski sistem uporabljal za raziskave, šele kasneje v
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komercialne namene. Še vedno pa je bil sistem preveč občutljiv in so ga v kasnejših letih
še dodelali. S pojavom plastike so hidroponsko gojenje še poenostavili. V Sloveniji je tak
način pridelave zanemarljivo majhen. Vodilne države, ki na tak način pridelujejo rastline,
so Kanada, Nizozemska, Nemčija in Avstrija (Gert Venter, 2010; Krese, 1989).
2.10 DELITEV HIDROPONSKIH SISTEMOV
Slika 1 prikazuje delitev hidroponskih sistemov glede na tehniko gojenja. Lahko pa jih
delimo še glede na:
Substrat:
- tekočinski sistem - ni substrata za oporo koreninam,
- agregatni sistem - zagotovljena trdna opora.
Hranilne raztopino:
-

odprti - če jo po uporabi zamenjamo z novo,

-

zaprti - če jo po uporabi obnovimo in vrnemo v sistem.

Dostopnost hranilne raztopine:
-

pasivni (dodaja po potrebi),

-

aktivni (redno dovajanje).

Gojitveni prostor:
-

na prostem (angl. open-air hydroponics),

-

v zavarovanem - zaprtem prostoru,

-

v rastlinskih komorah (fitotronih) – za laboratorijske raziskave,

-

hidroponski moduli – manjši moduli za na balkone in terase.
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Slika 1: Delitev hidroponskih sistemov glede na tehniko gojenja (povzeto po Gert Venter, 2010, str. 142)

2.10.1 Opis hidroponskih sistemov
 Glede na substrat
Tekočinski sistemi
Večinoma gre za zaprte sisteme, korenine so povsem ali delno potopljene v vodo (ni
inertnega substrata). Rastline rastejo v uravnoteženem, prezračenem, hranljivem substratu,
ki vsebuje uravnoteženo razmerje hranil za rast posamezne vrste rastline.
a) Tehnika hranilnega filma, NFT (Nutrient Film Technique), pri kateri se tanka plast
(film) hranilne raztopine pretaka po kanalih, v katerih so korenine. Kanali, ki imajo
1-2 % padec, so postavljeni na nosilcih, stene kanalov so iz plastične mase in belo
obarvane, tako da odbijajo sončne žarke (preprečevanje presevanja svetlobe v
notranjost in zmanjševanje segrevanja hranilne raztopine v poletnih mesecih).
Hranilno raztopino dovajamo na najvišji nivo kanalov s črpalko, z najnižje ravni pa
odteka po drenažnih ceveh do zbirnega rezervoarja, kjer jo analizirajo in ji dodajo
manjkajoča hranila. Hranilna raztopina kroži po sistemu nepretrgoma ali v
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presledkih. NFT je najbolj primeren za gojenje solate in druge listnate zelenjave in
dišavnic oziroma vrtnin s kratko rastno dobo (Osvald in sod., 2005a,b).
Sistem je lahko postavljen tudi v obliki teras, kar omogoča večji izkoristek
prostora. Pri tem načinu je treba paziti, da se ne prekine pretakanje hranilne
tekočine po kanalih (vodni stres) in da korenine hitro rastočih rastlin ne zamašijo
kanalov.
b) FHS (Floating Hydroponics Systems) je namenjen gojenju listnate solate, še
posebej hitro rastoče. Sestavljen je iz pravokotnih posod (bazenov) s hranilno
raztopino. Plošče iz stiropora plavajo na raztopini, v njih pa so posajene sadike.
Potreben je reden nadzor prezračenosti in vrednosti pH raztopine. Sistem se zrači
(kisik) s pomočjo cevk in črpalke (Osvald in sod., 2005a,b).
c) Aerokultura (Aeroponika) omogoča koreninam rastlin, da visijo v zraku v vlažnih
in temnih pogojih. Nekajkrat na dan jih poškropijo z ustrezno hranilno raztopino
(mehansko vodeno) ali pa je nekaj korenin večino časa potopljenih v tanek sloj
vodne raztopine.
Sistem je lahko tudi v obliki piramide. V tem primeru lahko na isti površini gojijo
dvakrat več rastlin kot pri vodoravni postavitvi. Vzdrževanje piramidnih sistemov
je težje. Razpršilci so izpostavljeni visokim pritiskom in možnosti zamašitve
(Osvald in sod., 2005a,b).
Agregatni sistemi
Ta sistem vključuje agregatne kulture. Ima inertne substrate, ki koreninam nudijo oporo.
Substrati so lahko organskega izvora (večinoma iz dreves) ali sintetičnega izvora (kamena
volna, gobaste pene, ekspandirana plastika idr.).
Agregatni sistemu so lahko odprti ali zaprti in so večinoma vodeni mehansko (časovno
stikalo). Med rastline so lahko nameščeni tudi senzorji, ki merijo vlago in po potrebi
sprožijo impulz, ki odpira magnetni ventil (Osvald in sod., 2003c).
a) Gojenje na ploščah iz kamene volne – plošče kamene volne so zaradi številnih por
izredno lahke. Tehtajo okoli 80 kg/m3. Pri tem sistemu koreninsko grudo skupaj z
rastlino (ko ima dva klična lista) vstavimo v gojitveno kocko. Kocke so po obodu
ovite z belo PVC folijo, na zgornji strani pa imajo odprtino v obliki valja. Ko
rastlina razvije 4 do 6 pravih listov in korenine prerastejo kocko, to postavimo na
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odprtino gojitvene plošče. Gojitvena plošča je prav tako ovita z belo PVC folijo.
Tudi tla v rastlinjaku so zaradi večje higiene in večjega odboja svetlobe prekrita z
enako folijo. Na isti gredi sta v rastlinjaku običajno 2 vrsti plošč, tla pod njima pa
se rahlo spuščajo v medvrstni prostor, kjer se zbira odvečna hranilna raztopina. Če
želimo imeti talno ogrevanje, položimo pod gojitvene plošče stiroporne plošče
enake velikosti in na sredino teh ogrevalne cevi. Hranilno raztopino dovajamo do
rastlin s kapljičnim namakalnim sistemom, odvečna raztopina pa izteče iz plošče
preko poševne zareze (Savvas in sod., 2002).
b) PPH (Plant Plain Hidroponic) – Na podlagi z rahlim padcem (1%), s položenim
koprenastim (flisnim) prekrivalom ter prekriti z odsevajočimi folijami, gojimo
rastline, ki jim dovajamo hranilno raztopino. Sistem se uporablja za gojenje
plodovk, solatnic in rezanega cvetja. Za oporo sadikam uporabljamo običajno
kocke kamene volne, lahko pa tudi plastične lončke z mrežastim dnom. Sadike so
lahko tudi neposredno

vložene v notranjo vlažilno plast sistema, kjer se

ukoreninijo. Iz vlažilne podlage dobivajo gojene rastline s pomočjo primernega
namakalnega sistema potrebna hranila in vodo (Osvald in sod., 2003c).
c) Sistem tankoplastnih substratov ima debelino med 2 do 10 cm. Kot substrat lahko
uporabimo kosmiče kamene volne, pesek, šoto, mešanice kremenčevega peska in
vermikulita itd. Substrat je nasut v debelini 1-3 cm med dve foliji in se pred
uporabo namoči. Nato se skozi izrezane luknje zgornje folije na pripravljeni
substrat posadi sadike (gojene v kockah kamene volne ali v lončkih z mrežastim
dnom). Rastlinam se nato dovaja hranilna raztopina s kapljičnim namakalnim
sistemom. Tla sistema so nagnjena za 1-2 %, tako da odvečna raztopina teče v
kanal. Folija v sistemu povečuje odboj svetlobe, preprečuje izsuševanje korenin,
rast alg in izhlapevanje hranilne raztopine. Veliki površini substrata in hranilne
raztopine omogočata, da je raven kisika v območju korenin visoka (difuzija kisika
iz zraka). Na tak način gojijo večino vrtnin. Sistem je 30 % cenejši od ostalih,
uporablja pa se ga lahko 3 do 5 let, ne da bi ga vmes zamenjali (Osvald in sod.,
2005a,b).
d) Ebb and Flow, poplavni sistem deluje tako, da občasno namočimo rastni substrat s
hranilno raztopino. Začetek namakanja oziroma tako imenovani cikel plime
sprožimo s potopno črpalko, ki je povezana s časovnim stikalom. Ko stikalo
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izključi delovanje črpalke, »izrabljena« raztopina steče nazaj v rezervoar. Tako se
stikalo vključi nekajkrat na dan, odvisno od lastnosti substrata, temperature, vlage
in zahtev rastline. Težave nastanejo ob morebitnem izpadu električnega toka ali
okvari črpalke, ker se korenine hitro osušijo. Zato je za substrat najbolje uporabiti
kameno volno, vermikulit ali kokosova vlakna (Osvald in sod., 2005a).
e) Sistem s pregibnimi cevmi je verjetno trenutno najbolj razširjen hidroponski sistem.
Njegovo delovanje je preprosto in je zasnovano podobno kot pri poplavnem
sistemu. Časovno stikalo vključi podvodno črpalko, ki prek cevk s kapljalniki
dovaja hranilno raztopino, obogateno s kisikom, do vsake rastline posebej. Še zlasti
zaradi pregibnih cevk je sistem še bolj prilagodljiv. Tako lahko na primer
premikamo posamezne rastline bliže svetlobi, česar nam drugi sistemi ne
omogočajo. Sistem je najbolj primeren za gojenje kumar, paradižnika in paprike
(Osvald in sod., 2005a).
f) Navpični hidroponski sistem
- VPH (Vericale Plane Hydroponics) - Rastline gojimo na fiksni podlagi z
odsevajočimi folijami, ki so obešene na stojalih. Hranilno raztopino
dovajamo na vrhu gojitvene plošče. S pravilno razporeditvijo hranilne
raztopine ter kakovostnim navlaževanjem fiksne podlage je koreninski
sistem gojenih rastlin pravilno navlažen (Osvald in sod., 2003a,b).
- Gojenje v visečih mrežah, napolnjenih s substratom - Na vrhu vreč
dodajamo hranila s kapljičnim namakalnim sistemom. Drenažne odprtine
so na dnu vreč in tako dovoljujejo tudi prekomerno namakanje, ker
odvečna hranilna raztopina hitro odteče. Prednost vertikalnega sistema
gojenja rastlin je, da omogoča sajenje večjega števila rastlin na kvadratni
meter. Slaba stran tega načina gojenja rastlin pa je posledica gravitacije, ki
povzroča iztekanje in večjo vlažnost substrata v spodnjem delu vreče
(Osvald in sod., 2005a).
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3.2.1.2. Glede na dostopnost hranilne raztopine (Gert Venter, 2010):
Pasivni hidroponski sistem
Hranilne snovi se dodaja periodično in pogosto ročno. Določena količina hranil pa je na
zalogi v posebni cisterni, kjer jih rastlina lahko dobi, ko jih potrebuje. Tak tipični sistem je
gojenje v lončkih. Takšen sistem deluje pri manjši količini rastlin, nikakor pa ne pri
komercialni vzgoji.
Aktivni hidroponski sistem
Uporablja gravitacijo ali pa črpalko, da rastlinam redno dovaja hranila. Od pasivnega se
razlikuje po tem, da je krožno povezan. Obstaja več vrst aktivnih sistemov, kot so NFT,
ebb and flow sistem, kamena volna idr.
2.11 PREDNOSTI IN POMANJKLIVOSTI HIDROPONSKIH SISTEMOV
Prednosti:


zmanjša se poraba časa in energije za pripravo in obdelavo tal,



lažji je nadzor nad škodljivci in boleznimi zaradi sterilnega substrata (ni potrebno
fizikalno in kemično razkuževanje) in večje odpornosti rastlin (živijo v optimalnem
okolju),



rastline se lahko goji na balkonu, terasi, na ravni strehi, onesnaženih tleh itd.,



na majhni površini lahko pridelamo veliko pridelka,



nekateri inertni substrati ovirajo ali preprečujejo razvoj talnih škodljivcev,



kontrola nad hranljivimi snovmi, vrednostjo pH, količino vode,



stres pri presajanju zmanjšan, lažje presajanje,



ni onesnaževanja okolja,



ni kolobarjenja,



manjša poraba vode, kot pri klasičnem gojenju.

Slabosti:


velik začeten vložek,



bolezni in škodljivci se hitro razširijo,



potrebno znanje in izkušnje za uspešno gojenje,
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ni vsaka rastlina primerna za takšno gojenje.
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2.12 HRANILNE RAZTOPINE
Hranila raztopina je voda z dodano mešanico elementov, ki so nujni za rast in razvoj
rastline (preglednica 4). Ločijo se glede na delež vsebnosti makroelementov (fosfor, kalcij,
magnezij, žveplo, kalija, dušika) in mikroelementov (baker, bor, železo, mangan, cink,
molibden, kobalt). Makroelementi so tisti elementi, ki jih rastlina potrebuje v večjih
količinah, mikroelemente pa v manjših količinah. Vodik in kisik rastline dobijo iz vode,
ogljik pa iz CO2. Paziti je treba tudi na vrednost pH raztopine. Glede na sestavo ločimo
univerzalne raztopine, ki so primerne za splošno uporabo, in selektivne, ki so namenjene
določeni vrsti rastlin.
Hranilne raztopine lahko na kulturo nanašamo v obliki meglice, kapljično z razpršilci ali
cevkami ter s preplavljanjem (Adams, 1992).
Preglednica 2: Esencialni elementi za večino rastlinskih vrst (Demšar, 1998, povzeto po Schwarz, 1995).

element

Mo
Cu
Zn
Mn
Fe
B
Cl
S
P
Mg
Ca
K
N
O
C
H

oblika,
dostopna
rastlinam
MoO42Cu+, Cu2+
Zn2+
Mn2+
Fe3+, Fe2+
BO32-, B4O72ClSO42H2PO4-, HPO42Mg2+
Ca2+
K+
NO3-, NH4+
O2, H2O
CO2
H2O

atom.
masa
95,95
63,54
65,38
54,94
55,85
10,82
35,46
32,07
30,98
24,32
40,08
39,10
14,01
16,00
12,01
1,01

koncentracija
v suhi snovi
[ppm]
0,1
6
20
50
100
20
100
1000
2000
2000
5000
10000
15000
450000
450000
60000
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2.12.1 Prevodnost
S prevodnostjo (konduktivnostjo) merimo elektroprevodnost hranilne raztopine. S
povečevanjem koncentracije hranil se povečuje tudi prevodnost, ki jo je treba uravnavati.
Prevodnost se meri s pomočjo konduktometra; njena oznaka je EC. Enota je milisiemens
na centimeter (mS/cm) in se ugotavlja pri 25°C (Sojar, 2008, povzeto po Manson, 1990).
2.12.2 Vrednost pH hranilne raztopine
Vrednost pH se meri s pH metrom. Meri se dnevno ali pa je avtomatsko kontrolirana.
Vrednost pH, nam pove kolikšna je koncentracija prostih vodikovih ionov v vodi, zemlji
ali drugih merjenih medijih. Meri se na logaritemski skali z vrednostmi od 0 do 14.
Vrednost 7 ponazarja nevtralno reakcijo, višje vrednosti pomenijo bazičnost, nižje pa
kislost medija. Optimalna vrednost pH za večino vrtnin je 5,5 do 6,5; pri hidroponskem
gojenju je želena vrednost pH med 6 in 6,5. Za zniževanje pH vrednosti uporabljamo
dušikovo in žveplovo kislino, za zviševanje vrednosti pH pa apno. Ko je vrednost pH pod
4 (zelo kisla reakcija), pride do poškodb rastlinskih korenin (Sojar, 2008, povzeto po
Manson, 1990).
2.12.3 Koncentracije hranilne raztopine
Hranilne raztopine temeljijo na količini HCO3 (nastane iz CO2 in H2O), Ca in Mg v vodi,
ki jo uporabimo za sestavo hranilne raztopine (namakanje). Da dosežemo njihovo pravilno
sestavo, moramo dodati določeno količino kislin za nevtralizacijo HCO3, in deleža Ca in
Mg, ki sta prisotna v osnovni raztopini (Sojar, 2008).
Pri gojenju vrtnin se občasno pojavljajo znaki pomanjkanja posameznih hranil. S skrbnim
pregledom rastlin in znakov, ki se pojavijo na posameznih delih rastlin (listih ali
poganjkih) v obliki kloroz, obarvanja, nekroz in drugih znakov sprememb, lahko
ugotovimo vzroke tega pojava. Z odvzemom vzorcev listov v določeni razvojni fazi in z
določenega mesta lahko s kemijsko analizo listov ugotovimo stopnjo preskrbljenosti s
posameznimi hranili (Osvald in sod., 2005b).
2.12.4 Priprava hranilnih raztopin
Hranilne raztopine so univerzalne, te so za splošno uporabo ali selektivne, ki so primerne
za določene vrste rastlin. Za vsako posamezno vrsto, razvojno fazo in način gojenja
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sestavimo hranilno raztopino, ki jo dovajamo gojenim rastlinam v obliki zaprtega ali
odprtega sistema gojenja. Pri sestavi hranilnih raztopin moramo biti pozorni na lastnosti
posameznih komponent (soli), da ne pride pri mešanju do obarjanja in kasneje do
zamašenja namakalnega sistema (kapljalnikov in cevčic). Običajno pripravljamo raztopino
soli v koncentrirani obliki ločeno v dveh posodah (posoda A in posoda B). V posodi A
raztapljamo soli, ki vsebujejo kalcij, v posodi B pa soli, ki se s kalcijem obarjajo in se
vežejo v težje topno obliko soli, če jih raztapljamo v isti

posodi. Obe komponenti

(raztopini) dovajamo v vodo za namakanje neposredno ob namakanju (pri odprtih
sistemih). Pri zaprtih sistemih uravnavamo vrednost pH hranilne raztopine z dodajanjem
dušičnih ali fosfornih kislin in s tem zmanjšamo pojav obarjanja dostopnih oblik hranil
(Osvald in sod., 2005a).
2.13 SUBSTRATI V HIDROPONIKI
2.13.1 Anorganski substrati
Povzeto po Krese, 1989:
Mivka zadržuje vlago, a ima izredno slabo zračnost. Zato lahko drobno mivko uporabimo
z mešanico peska.
Pesek ima dobro zračnost, a se hitro izsuši (zato ga je treba zalivati 2-3 krat na dan, če ga
uporabljamo kot samostojno polnilo). Pesek preprosto razkužujemo. Zaradi svoje teže je
dobro, da ga damo v močan lonec, ki ga ne bomo premikali. Mešanico peska in mivke
naredimo v razmerju 5:3.
Kamena volna je vlaknast material. Pridobljen je s taljenjem rudnin (običajno bazalta) pri
visokih temperaturah (nad 1500 °C). Plošče kamene volne so iz veliko por, ki predstavljajo
kar 96 % celotne prostornine volne. Ima zelo dobro vpojnost.
Vermikulit in perlit sta narejena iz rudninskih snovi in jih uporabljamo kot gradbeni
material pri gradnji hiš. Pri visoki temperaturi se razširita v izredno lahke materiale, ki
dobro vpijajo vodo. Ker sta lahka, jih lahko uporabljamo za viseče posode in košare. Perlit
lahko uporabljamo brez dodatkov, vermikulit pa moramo tako kot mivko, pripraviti v
mešanico, ker je sam preveč vlažen. Oba materiala moramo pred uporabo navlažiti.
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Opeko razbijemo na manjše koščke s premerom 1,5 cm, in ti so podlaga manjšim
opečnatim koščkom in prahu.
Kremenčev pesek ima podobne lastnosti kot pesek, le da so delci večji (2-15 mm). Zaradi
svoje velikosti še slabše zadržuje vlago in ga je ravno tako treba mešati še s kakšnim
substratom.
Žlindra porozna vulkanska kamnina z delci različnih velikosti. Njena vrednost pH je med
7-10, odvisno od izvora. Ima dobre fizikalne lastnosti, tako da jo lahko uporabljamo kot
samostojen substrat ali pa v mešanici.
Ekspandirana glina – glinopor nastane z mešanjem goriva in gline, ki jo oblikujejo v
kroglice in izpostavijo visoki temperaturi. Gorivo, ki je znotraj kroglic pomešano v
majhnih kapljicah, se vžge in nastanejo pore, kjer se lahko voda dobro zadržuje.
Substrati, pridobljeni iz sintetičnih materialov, so cenovno neugodni (gobaste pene sponge foams) ali pa imajo fizikalne pomanjkljivosti, kot so izločanje iz mešanice na
površino, ne zadržujejo vlage in ne dajejo prave opore rastlini (ekspandirana plastika
(polistirol)-stiropor).
2.13.2 Organski substrati
Žagovina, ki ni bila predhodno kompostirana, se bo razkrajala v času rasti gojenih rastlin
in v tem času bodo mikrobi porabili dušik iz hranilne raztopine. Žagovina ima v primerjavi
s šoto nekoliko slabšo kationsko izmenjalno kapaciteto (Sojar, 2008, povzeto po Manson,
1990).
Lahko se jo meša tudi z drugimi substrati, saj ima dobre kationske izmenjevalne
sposobnosti.
Šota ima nizko vrednost pH (približno 4), kar je posledica dobrega zadrževanja vode in
ustvarjanja anaerobnih razmer. Zaradi teh lastnosti se organske snovi težko razkrajajo. Ker
organske snovi zaradi tega ne zgnijejo, se nalagajo v plasti in tako se plasti šote debelijo.
Ima tudi dobro kationsko izmenjevalno sposobnost. Zaradi teh lastnosti je odlična
kombinacija s substrati, ki teh lastnosti nimajo.
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Odpadna slama je lahka in zračna, slabo vpija vlago in se hitro razgradi.
Kompost sestavljajo organski ostanki živalskega in rastlinskega izvora. Vsebuje velike
količine vlage, dušika, kisika in kalcija. Vsebuje veliko število mikroorganizmov, ki
pomagajo pri razkroju in uravnavanju vrednosti pH.
2.14 PLAVAJOČI SISTEM
Sistem vodnih kultur temelji na gojenju rastlin v posodah oziroma bazenih s hranilno
raztopino, nadzemni del pa gleda skozi odprtine plošče, ki je nameščena na posodi. V
sistem, v katerem korenine lebdijo v raztopini, dovajamo zrak s pomočjo kompresorja. Pri
tej obliki gojenja je potrebno redno dovajanje hranilne raztopine (Demšar, 1998).
Plavajoči sistem je relativno poceni hidroponski sistem gojenja rastlin in nezahteven za
uporabo. Je primeren za gojenje zelenjave s kratko rastno dobo ter za gojenje zelenjave z
veliko specifično težo (Sojar, 2008).
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MATERIAL IN METODE DELA

Raziskava je bila izvedena v raziskovalnem rastlinjaku - plestenjaku (18 m x 20 m)
laboratorijskega polja Biotehniške fakultete, pokritem z enojno trdo kritino (polikarbonat)
in na prostem na površinah laboratorijskega polja Biotehniške fakultete v Ljubljani. Setev
je bila opravljena 1.3., sadike smo presajali 8.4., pridelke pa pobirali in opravljali meritve
10.7. leta 2013. V poskus so bile vključene štiri sorte vrtne solate in sicer, 'Vanity',
'Dalmatinska ledenka', 'Ljubljanska ledenka' in 'Lidija'. Spremljali smo rast rastlin, ob
pobiranju pa ocenili pridelek. V laboratoriju Katedre za tehnologije in prehrano smo
analizirali vsebnosti nitratov, nitritov, askorbinske kisline (vitamin C) in fotosinteznih
barvil (karoten α in β, klorofil a in b).
3.1

PREDSTAVITEV SORTIMENTA

3.1.1 Sorta 'Ljubljanska ledenka'
Ljubljanska ledenka (sl. 2) je poletna, krhkolistna solata, ki dobro prenaša vročino in gre
pozno v cvet. Glave so velike in trde. Listi so svetlečo rumene barve, rob lista je valovit in
nazobčan. Sorta se vzdržuje v Sloveniji (Veliki vrtni katalog, 2012).
Je poletna sorta, vendar primerna tudi za jesensko gojenje in za v zimovanje. Sadi se jo
spomladi do konca maja, glavo oblikuje od junija do julija (Vardjan, 1987).
Sorta 'Ljubljanska ledenka' je bila v sortno listo vpisana leta 1989 (Sortna lista, …2004).

Slika 2: Vrtna solata sorte 'Ljubljanska ledenka'.
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3.1.2 Sorta 'Dalmatinska ledenka'
'Dalmatinska ledenka' (sl. 3) je poletna, krhkolistna solata, ki dobro prenaša vročino in gre
pozno v cvet. Glave so velike in trde. Listi so temno rumene barve, rob lista je valovit in
nazobčan. Sorta se vzdržuje v Sloveniji (Veliki vrtni katalog…, 2012).
Primerna tudi za jesensko gojenje in za v zimovanje. Sadi se jo spomladi do konca maja,
glavo oblikuje od junija do julija (Vardjan, 1987).
Sorta 'Dalmatinska ledenka' je bila v sortno listo vpisana leta 1989 (Sortna lista, …2004).

Slika 3: Vrtna solata sorte 'Dalmatinska ledenka'.

3.1.3 Sorta 'Vanity'
'Vanity' (sl. 4) je sorta v tipu botavie, ki oblikuje velike, dobro zaprte glave svetlo zelene
barve. Sorta je odporna na rjavenje listnega robu. Tudi v slabših rastnih razmerah gre zelo
redko v cvet. Primerna je za gojenje na prostem prek celega leta (Urh, 2007, povzeto po
Vegetable seeds, 1994,).
Je pomladanska sorta, ki jo gojimo v zaprti gredi od februarja do marca ali neposredno na
prostem od marca do aprila (Vardjan, 1987).
Sorta 'Vanity' je bila v sortno listo vpisana leta 1996 (Sortna lista, …2004).
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Slika 4: Vrtna solata sorte 'Vanity'.

3.1.4 Sorta 'Lidija'
'Lidija' je temnozelena krhkolistna solata. Oblikuje srednje velike, čvrste glave, ki so
pokončno okroglaste. Listna površina je usnjata in rahlo mehurjasta. Uvrščamo jo med
pozne sorte. Pridelujemo jo v zimskem in zgodnje spomladanskem času (Kavčič, 2011,
povzeto po Osvald in sod., 1998).

Slika 5: Vrtna solata sorte 'Lidija'.

3.2

GOJENJE

Preden smo začeli s poskusom, smo pripravili seme in kameno volno. Sadike smo posadili
v šotni substrat na poliestrske gojitvene plošče (30 x 50 cm) in jih nato presadili stalno
mesto na hidroponski sistem in v zemljo na razdaljo 30 × 30 cm. Presajene sadike so bile
v času presajanja visoke do 5 cm s tremi do štirimi pravimi listi.
Izvedbo namakanja in gnojenja je omogočal kapljični namakalni sistem s T-TAPE cevjo
506-20. Hidroponsko gojenje je potekalo v vkopanem plestenjaku, širokem 1 m, dolgem
20 m in globokem 35 cm. Poskus je bil nastavljen tako, da je bila vsaka sorta v štirih
ponovitvah.
Uporabili smo hranila v razmerju NPK 12:12:36 + ME (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn).
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Med poskusom smo kontrolirali temperaturo zraka in vode v bazenu plestenjaka, pH vode
in koncentracijo hranil – EC (električna prevodnost).
3.3

MERITVE

Pridelek vseh sort smo pobrali hkrati, v enem dnevu, vse rastline so imele enake razmere
ob spravilu in enako rastno dolžino od presajanja do pobiranja.
Na vsaki gojitveni plošči smo naključno zbrali pet rastlin vsake sorte in opravili
natančnejše meritve. Vsaki rastlini smo izmerili višino, premer in maso rozet, dolžino in
maso korenin ter zbitost glav. Po opravljenih meritvah smo porezali rastline iz cele
gojitvene plošče (po sortah ločeno) in jih stehtali. Tako smo dobili dejanski pridelek na
gojitveno ploščo. Od skupne mase pridelka smo odtehtali 50 gramski vzorec posamezne
sorte, ga spravili v označeno papirnato vrečko in ga dali sušit v sušilnik, kjer se je sušili en
teden na temperaturi 50 °C in jih nato ponovno stehtali. Odstotek suhe snovi smo
izračunali na podlagi sveže mase snovi in mase suhe snovi vzorcev posameznih sort. Od
skupne sveže mase rozet in korenin posameznih sort, smo izračunali tudi delež sveže mase
listov in korenin.
V času poskusa smo opazovali tudi zdravstveno stanje vrtne solate na obeh gojiščih in ga
ocenili na koncu poskusa, ob pobiranju pridelka.
Za ocenjevanje stopnje okuženosti zunanjih listov solate smo uporabili EPPO lestvico z
ocenami od 1 do 5 (1 = ni okužbe, 2 = do 5% okužene listne površine, 3 = 6-10% okužene
listne površine, 4 = 11-25% okužene listne površine, 5 = 26-50% okužene listne površine,
6 = nad 50% okužene listne površine) (OEPP/EPPO, 1997).
Zbitost glav solat smo ocenjevali od ena do deset glede na izbrane vzorce solat.
3.4

ANALIZA

Določanje vsebnosti nitratov in nitritov v rastlinskih vzorcih in zemlji smo naredili tako, da
smo vzorce pred analizo homogenizirali in nato ekstrahirali z vodo (vzorci rastlin) ali
raztopino CaCl2 (vzorci tal). Za analizo nitratov in nitritov v vrtninah uporabimo
kontinuirni pretočni analizator (kjer poteče redukcija nitrata v nitrit). Koncentracijo nitrita
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določimo fotometrično s tvorbo rdečega azo-barvila. Poteče diazotiranje aminske skupine
(-NH2) na sulfanilamidu v prisotnosti nitritnega iona (NO2-) v kislem mediju. Nastala
diazonijeva sol se veže na N – naftiletilen diamin (NEDD) na mesto 4, pri čemer nastane
rdeče azo-barvilo, ki ima maksimalni absorpcijski vrh pri valovni dolžini 520 nm. Rezultat
je vsota nitratnega in nitritnega iona, izraženega kot dušik (NO2--N + NO3--N). Če želimo
izraziti samo nitratni dušik, moramo odšteti predhodno določeni nitritni dušik.
Kemično analizo vzorcev posameznih sort smo naredili z metodo HPLC (visokotlačno
tekočinsko kromatografijo). Podrobnejši opisi analiz so v diplomski nalogi kolegice Kotar
Anite (Kotar, 2013).
Karotenoidi in klorofila so bili pridobljeni iz prahu vzorcev solate (3 g) po metodi, opisani
v Bo¨hm (2001).
Analiza in statistična obdelava podatkov je bila opravljena s programskima paketoma
Microsoft Excell 7.0 (Microsoft corporation, ZDA) in Statgraphic plus 4.0 (Manugistics,
ZDA). Razlike med vzorci so bile testirane z analizo variance (ANOVA). Statistično
značilna razlika je bila sprejeta pri vrednostih p, manjših od 0,05 (p < 0,05). Razlike med
vzorci so na slikah označene z različnimi črkami (a – e). Rezultati so prikazani grafično in
tabelarično (priloga).
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REZULTATI

HABITUS RASTLIN

4.1.1 Višina rozete
Iz slike 6 je vidno, da je povprečna višina rozete pri štirih sortah solate znašala pri
hidroponskem gojenju 20,90 cm (18,43-22,10 cm), pri gojenju v prsti pa 18,38 cm (16,7519,43 cm). Rozete rastlin, gojenih na hidroponski način, so bile višje za povprečno 2,52
cm, kot rozete rastlin, gojenih v prsti. Sorti 'Dalmatinska ledenka' in 'Lidija' sta imeli pri
hidroponskem gojenju statistično značilno višjo rozeto kot rastline, ki smo jih gojili v prsti.
Sorta 'Ljubljanska ledenka' je imela najnižjo razliko v višini rozete, če primerjamo
'Ljubljansko ledenko' gojeno v prsti in tisto na hidroponiki. Razlikujeta se le za 1,68 cm,
medtem ko se pri ostalih sortah višina rozete iste sorte na različnih gojiščih giblje 2,403,35 cm. Med sortami 'Vanity', 'Dalmatinska ledenka' in 'Lidija', ki so bile gojene na
hidroponski način, ni bilo statistično pomembne razlike v višini rozete,

'Ljubljanska

ledenka' pa je bila statistično značilno nižja od teh treh. Pri gojenju v prsti je imela sorta
'Ljubljanska ledenka' statistično značilno nižjo rozeto od sorte 'Lidija', med ostalimi ni bilo
statistično pomembne razlike. Odstopanje višine rozete posameznih sort od povprečne
vrednosti je pri hidroponskem gojenju 0,71-1,37 cm, pri gojenju v prsti pa 0,73-1,39 cm.
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Slika 6: Povprečna višina rozete štirih sort solate, gojenih na hidroponski način in v prsti.
Predstavljene so povprečne vrednosti ± SD (N = 4). Oznake predstavljajo sorte solate: V – Vanity, DL –
Dalmatinska ledenka, LL – Ljubljanska ledenka, L – Lidija. Statistično značilna razlika je bila sprejeta pri p
< 0,05. Različne črke označujejo statistično značilne razlike med vzorci.

4.1.2 Premer rozete
Iz slike 7 vidimo, da je v povprečju premer rozete rastlin gojenih hidroponsko, 35,47 cm
(33,45-37,78 cm), medtem ko so rozete rastlin, gojenih v prsti, dosegle povprečni premer
33,03 cm (31,38-35,40 cm). Torej so bile rozete rastlin, gojenih v prsti, v povprečju za 2,44
cm ožje od rastlin na hidroponskih gojiščih. Statistično pomembna razlika se pri obeh
načinih gojenja kaže pri vseh sortah solat. Pri sorti 'Lidija' pa je še dodatno izratita, saj ima
statistično značilno večji premer rozete od vseh ostalih sort na obeh gojiščih. Na
hidroponskem gojišču se statistično pomembno razlikujeta tudi sorti 'Ljubljanska ledenka'
in 'Vanity'. Sorta 'Ljubljanska ledenka' je imela pri obeh načinih gojenja najmanjši premer
rozete. 'Dalmatinska ledenka' in 'Vanity' povprečno merita 35,34 cm pri hidroponskem
gojenju in 32,68 cm v prsti. Med gojenjem v prsti in hidroponsko je največja razlika pri
'Dalmatinski ledenki' (za 2,78 cm), nato pri 'Vanity' (za 2,55 cm), 'Lidiji' (za 2,38 cm) in
najmanjša razlika je pri 'Ljubljanski ledenki' (za 2,07 cm). Odstopanje premera rozete
posameznih sort od povprečne vrednosti je pri hidroponskem gojenju 0.81-0,96 cm, pri
gojenju v prsti pa 0,52-1,20 cm.
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Slika 7: Povprečni premer rozete štirih sort solate, gojenih na hidroponski način in v prsti.
Predstavljene so povprečne vrednosti ± SD (N = 4). Oznake predstavljajo sorte solate: V – 'Vanity', DL –
'Dalmatinska ledenka', LL – 'Ljubljanska ledenka', L – 'Lidija'. Statistično značilna razlika je bila sprejeta pri
p < 0,05. Različne črke označujejo statistično značilne razlike med vzorci.

4.1.3 Ocena plesni
Povprečna stopnja plesni (slika 8) je bila pri hidroponskem gojenju 1,87 (1,53-2,10), pri
gojenju v prsti pa 2,92 (2,45-3,33). V prsti je bila stopnja plesnivosti torej višja, vrstni red
posameznih sort po stopnji plesnivosti pa je na obeh gojiščih enak. Po stopnji plesnivosti
sta bili najobčutljivejši sorti 'Dalmatinska ledenka' in 'Ljubljanska ledenka', takoj za njima
pa 'Lidija' in nato 'Vanity'. Vendar pri hidroponskem gojenju te razlike med štirimi sortami
niso bile statistično pomembne. Pri gojenju v prsti pa je bila sorta 'Vanity' statistično
značilno manj plesniva od sorte 'Dalmatinska ledenka' (v prsti), medtem ko med sortami
'Dalmatinska ledenka', 'Ljubljanska ledenka' in 'Lidija' ni bilo statistično pomembnih razlik
(gojene v prsti). Sorta 'Vanity' iz hidroponskega gojišča je statistično značilno manj
plesniva, kot 'Vanity' gojena v prsti. Hidroponsko gojena sorta 'Vanity' je statistično
značilno manj plesniva glede na vse ostale sorte gojene v prsti. Sorta 'Dalmatinska ledenka'
gojena hidroponsko je bila statistično značilno manj plesniva od 'Ljubljanske' in
'Dalmatinske ledenke' gojene v prsti. Sorta 'Ljubljanska ledenka' na hidroponskem gojišču
je bila statistično značilno manj plesniva od 'Dalmatinske ledenke' v prsti. Sorta 'Lidija' na
hidroponskem gojišču je bila statistično značilno manj plesniva od sort 'Dalmatinske
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ledenke', 'Ljubljanske ledenke' in 'Lidije' v prsti. Odstopanje stopnje plesni posameznih
sort od povprečne vrednosti je pri hidroponskem gojenju 0,39-0,59, pri gojenju v prsti pa
0,34-0,43.

Slika 8: Povprečna ocena plesni na štirih sortah solate, gojenih na hidroponski način in v prsti.
Predstavljene so povprečne vrednosti ± SD (N = 4). Oznake predstavljajo sorte solate: V – 'Vanity', DL –
'Dalmatinska ledenka', LL – 'Ljubljanska ledenka', L – 'Lidija'. Statistično značilna razlika je bila sprejeta pri
p < 0,05. Različne črke označujejo statistično značilne razlike med vzorci.

4.1.4 Zbitost glav
Zbitost glav rastlin, gojenih v prsti, je večja od rastlin, gojenih na hidroponskih gojiščih kar
prikazuje slika 9. Ocenjevalo se je od 1 do 10, pri čemer ocena 1 pomeni najmanj zbito
glavo, ocena 10 pa najbolj. Povprečna ocena zbitosti glav na hidroponskem gojišču je 7,17
(6,10-7,68), medtem ko so dobile glave, gojene v prsti, oceno 8,01 (7,15-8,35). Statistično
pomembna razlika se pokaže pri sorti 'Vanity', ki je imela pri hidroponskem načinu gojenja
za 0,78 nižjo oceno zbitosti glave kot druge tri sorte gojene hidroponsko, pri gojenju v prsti
pa za 0,84 nižjo oceno zbitosti glave kot druge tri sorte gojene v prsti (v obeh primerih sta
razliki statistično pomembni). Med sortami 'Dalmatinska ledenka', 'Ljubljanska ledenka' in
'Lidija' ni bilo statistično pomembnih razlik niti pri hidroponskem gojenju (povprečje
ocene 7,52) niti pri gojenju v prsti (povprečje ocene 8,01). Hidroponsko gojena sorta
'Vanity' ima statistično značilno manj zbito glava tudi glede na ostale sorte, gojene v prsti.
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'Dalmatinska ledenka', gojena na hidroponski način, se statistično pomembno razlikuje od
sort 'Ljubljanske' in 'Dalmatinske ledenke' gojene v prsti. Hidroponska 'Ljubljanska
ledenka' ima statistično značilno manj zbito glavo od 'Ljubljanske ledenke' in 'Lidije'
gojene v prsti. Pri hidroponsko gojeni sorti 'Lidija' pa ni nobene statistično pomembne
razlike glede na katerokoli sorto, gojeno v prsti. Odstopanje ocene zbitosti glav
posameznih sort od povprečne vrednosti je pri hidroponskem gojenju 0,29-0,57, pri
gojenju v prsti pa 0,22-0,35.

Slika 9: : Povprečna ocena zbitosti glav štirih sort solate, gojenih na hidroponski način in v prsti.
Predstavljene so povprečne vrednosti ± SD (N = 4). Oznake predstavljajo sorte solate: V – 'Vanity', DL –
'Dalmatinska ledenka', LL – 'Ljubljanska ledenka', L – 'Lidija'. Statistično značilna razlika je bila sprejeta pri
p < 0,05. Različne črke označujejo statistično značilne razlike med vzorci.

4.1.5 Dolžina glavne korenine
Iz slike 10 se vidi očitna razlika dolžina glavne korenine med preučevanima načinoma
gojenja. Korenine rastlin na hidroponskem sistemu (39,18-48,18 cm) so v povprečju za
13,02 cm daljše od korenin rastlin, gojenih v prsti (25,80-35,83 cm). Pri hidroponskem
gojenju med štirimi sortami ni bilo statistično pomembne razlike v dolžini glavne korenine
(gojene hidroponsko). Pri gojenju v prsti pa je imela sorta 'Dalmatinska ledenka' statistično
značilno daljšo glavno korenino od sort 'Ljubljanska ledenka' in 'Lidije'. Statistično
pomembne razlike so še pri hidroponsko gojeni 'Vanity' in v prsti gojenih 'Dalmatinska
ledenka', 'Ljubljanska ledenka' in 'Lidija'. Hidroponsko gojena 'Dalmatinska ledenka' se po
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dolžini korenine statistično pomembno razlikuje od v prsti gojene 'Dalmatinske ledenke',
'Ljubljanske ledenke' in 'Lidije'. Hidroponsko gojena 'Ljubljanska ledenka' se po dolžini
korenine statistično pomembno razlikuje od v prsti gojene 'Ljubljanske ledenke' in 'Lidije'.
Hidroponsko gojena sorta 'Lidija' se po dolžini korenine statistično pomembno razlikuje od
v prsti gojene 'Lidije'. Odstopanje dolžine korenine posameznih sort od povprečne
vrednosti je pri hidroponskem gojenju 2,94-8,15 cm, pri gojenju v prsti pa 1,59-6,69 cm.

Slika 10: Povprečna dolžina glavne korenine štirih sort solate, gojenih na hidroponski način in v prsti.
Predstavljene so povprečne vrednosti ± SD (N = 4). Oznake predstavljajo sorte solate: V – 'Vanity', DL –
'Dalmatinska ledenka', LL – 'Ljubljanska ledenka', L – 'Lidija'. Statistično značilna razlika je bila sprejeta pri
p < 0,05. Različne črke označujejo statistično značilne razlike med vzorci.

4.1.6 Povprečna masa korenine
Slika 11 prikazuje povprečno maso korenine štirih sort solate, gojenih na hidroponski
način in v prsti. Razvidno je, da so korenine vseh štirih sort solate, gojenih na hidroponski
način (68,50-73,00 g) težje od rastlin, gojenih v prsti (58,50-59,50 g), in to v povprečju za
11,94 g. Statistično pomembne razlike med različnimi sortami solate glede na gojišče ni
bilo niti pri hidroponskem gojenju niti pri gojenju v prsti. Največjo razliko v masi
posamezne sorte na obeh gojiščih sta dosegli sorti 'Lidija' (14,50 g) in 'Vanity' (12,75 g).
Za 10,50 g se od hidroponsko gojene sorte 'Dalmatinska ledenka' razlikuje 'Dalmatinska
ledenka' v prsti in z razliko 10 g je 'Ljubljanska ledenka' dosegla najmanjšo razliko. Če pa
pogledamo statistično pomembno razliko vidimo, da je masa korenine hidroponsko gojene
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'Vanity' statistično značilno večja od mase korenin v prsti gojenih 'Dalmatinske ledenke',
'Ljubljanske ledenke' in 'Lidije'. Hidroponsko gojena 'Dalmatinska ledenka' se statistično
pomembno razlikuje od 'Dalmatinske ledenke', 'Ljubljanske ledenke' in 'Lidije' gojene v
prsti. Hidroponsko gojena 'Lidija' pa se po masi korenine statistično pomembno razlikuje
od 'Dalmatinske', 'Ljubljanske ledenke' in 'Lidije' gojene v prsti. Odstopanje mase korenine
posameznih sort od povprečne vrednosti je pri hidroponskem gojenju 4,69-7,07 g, pri
gojenju v prsti pa 4,43-7,37 g.

Slika 11: Povprečna masa korenine štirih sort solate, gojenih na hidroponski način in v prsti.
Predstavljene so povprečne vrednosti ± SD (N = 4). Oznake predstavljajo sorte solate: V – 'Vanity', DL –
'Dalmatinska ledenka', LL – 'Ljubljanska ledenka', L – 'Lidija'. Statistično značilna razlika je bila sprejeta pri
p < 0,05. Različne črke označujejo statistično značilne razlike med vzorci.

4.1.7 Povprečna masa rozete
Tudi na sliki 12, ki prikazuje povprečno maso rozet štirih sort solat, vidimo, da so v
povprečju mase rozet rastlin gojenih na hidroponski način, večje od rozet rastlin, gojenih v
prsti. Povprečna masa hidroponsko gojenih rozet je 584,38 g (536,50-662,75 g). Pri
hidroponskem gojenju je imela sorta 'Vanity' statistično značilno večjo maso od drugih treh
sort na obeh gojiščih in ravno tako od 'Vanity', gojene v prsti. Hidroponsko gojena sorta
'Dalmatinska ledenka' ima statistično značilno nižjo maso rozete od sort 'Vanity' in
'Ljubljanska ledenka' na hidroponskem gojišču in od sorte 'Dalmatinske ledenke' ter
'Lidije', gojeni v prsti. 'Ljubljanska ledenka' na hidroponskem gojišču se torej statistično
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pomembno razlikuje od 'Vanity' in 'Dalmatiske ledenke' na istem tipu gojišča in od vseh
sort, gojenih v prsti, vključno z 'Ljubljansko ledenko'. Hidroponsko gojena sorta 'Lidija' se
statistično pomembno razlikuje od hidroponsko gojene sorte 'Vanity' in od v prsti gojene
'Dalmatinske', 'Ljubljanske ledenke' in 'Lidije'. Med sortami, gojenimi v prsti, ni bilo
statistično pomembnih razlik glede povprečne mase rozet. Hidroponsko gojena sorta
'Vanity' je od povprečne mase rozet ostalih vrst težja za 104,50 g. Povprečna masa rozet,
gojenih v prsti, je kar 114,94 g manjša od rozet rastlin iz hidroponskih gojišč. Razlike med
posameznimi sortami v masi rozete pri gojenju v prsti niso bile statistično pomembne.
Odstopanje mase rozete posameznih sort od povprečne vrednosti je pri hidroponskem
gojenju 14,39-29,86 g, pri gojenju v prsti pa 14,08-55,67 g.

Slika 12: Povprečna masa rozete štirih sort solate, gojenih na hidroponski način in v prsti.
Predstavljene so povprečne vrednosti ± SD (N = 4). Oznake predstavljajo sorte solate: V – 'Vanity', DL –
'Dalmatinska ledenka', LL – 'Ljubljanska ledenka', L – 'Lidija'. Statistično značilna razlika je bila sprejeta pri
p < 0,05. Različne črke označujejo statistično značilne razlike med vzorci.

4.1.8 Razmerje mase listi : korenine
Slika 13 prikazuje povprečno razmerje med maso listov in korenin štirih sort solate,
gojenih na hidroponski način in v prsti. Vidimo, da so si razmerja glede na način predelave
med različnimi sortami kar podobna. Med štirimi sortami, gojenimi na hidroponski način
ni bilo statistično pomembnih razlik, ni jih bilo niti med štirimi sortami, gojenimi v prsti.
Pojavila pa se je statistično pomembna razlika med hidroponsko gojeno 'Vanity' in v prsti
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gojeno 'Dalmatinsko ledenko'. Pri obeh načinih gojenja sicer navzgor nekoliko odstopa
sorta 'Vanity', ostale vrste pa si sledijo v različnem vrstnem redu. Pri hidroponskem
gojenju je povprečno razmerje mase listov in korenin vseh sort 8,25 (7,67-9,06). Pri
gojenju v prsti pa je povprečno razmerje med maso listov in korenin 8,04 (7,29-8,86).
Odstopanje razmerja mase listov in korenine posameznih sort od povprečne vrednosti je pri
hidroponskem gojenju 0,82-1,04, pri gojenju v prsti pa 0,69-1,74.

Slika 13: Povprečno razmerje mas listov in korenin štirih sort solate, gojenih na hidroponski način in v prsti.
Predstavljene so povprečne vrednosti ± SD (N = 4). Oznake predstavljajo sorte solate: V – 'Vanity', DL –
'Dalmatinska ledenka', LL – 'Ljubljanska ledenka', L – 'Lidija'. Statistično značilna razlika je bila sprejeta pri
p < 0,05. Različne črke označujejo statistično značilne razlike med vzorci.

4.1.9 Delež suhe snovi v listih
Povprečje deleža suhe snovi v listih solate, gojene na hidroponskih gojiščih (slika 14), je
3,65 % (3,48-3,78 %), gojene v prsti, pa 3,84 % (3,78-3,93 %). Edino pri sorti 'Lidija' je
bila statistično pomembna razlika v deležu suhe snovi med rastlinami, gojenimi
hidroponsko in v prsti. Vidi se, da je delež suhe snovi v listih med vrstami bolj podoben na
gojiščih z prsti, kot pa na vodi. Pri hidroponskem gojenju ima najvišji delež 'Dalmatinska
ledenka', najnižjega pa 'Lidija', vendar razlike med sortami niso statistično pomembne. Pri
gojenju v prsti je vrstni red sort enak, vendar razlike tudi tu niso statistično pomembne.
Odstopanje deleža suhih snovi posameznih sort od povprečne vrednosti je pri
hidroponskem gojenju 0,22-0,36 %, pri gojenju v prsti pa 0,08-0,46 %.
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Slika 14: Povprečni delež suhe snovi v listih štirih sort solate, gojenih na hidroponski način in v prsti.
Predstavljene so povprečne vrednosti ± SD (N = 4). Oznake predstavljajo sorte solate: V – 'Vanity', DL –
'Dalmatinska ledenka', LL – 'Ljubljanska ledenka', L – 'Lidija'. Statistično značilna razlika je bila sprejeta pri
p < 0,05. Različne črke označujejo statistično značilne razlike med vzorci.

4.1.10 Vsebnost nitratnega dušika
Iz slike 15 je razvidna statistično pomembna razlika pri sortah 'Vanity', 'Dalmatinska
ledenka' in 'Lidija' glede na način gojenja. Povprečna vsebnost nitratnega dušika pri
hidroponskem načinu gojenja je 1512,81 mg/kg sveže mase (1052,25-1930,50 mg/kg). To
je kar 661,43 mg/na kg sveže mase več kot pri gojenju v prsti, kjer je bila dobljena
vrednost 851,38 mg/kg sveže mase (582,75-1095,00 mg/kg). Če primerjamo še posamezne
sorte med seboj glede na način gojenja, vidimo, da je največja razlika v vsebnosti
nitratnega dušika pri sorti 'Dalmatinska ledenka', gojeni hidroponsko, in to za kar 965
mg/kg sveže mase več od iste sorte, gojene v prsti (razlika je statistično pomembna). Pri
hidroponsko gojeni sorti 'Lidija' je bilo 871,50 mg/kg sveže mase več kot pri isti sorti,
gojeni v prsti (razlika je statistično pomembna). Pri hidroponsko gojeni sorti 'Vanity' pa je
bilo 519,25 mg/kg sveže mase več nitratnega dušika kot pri isti sorti, gojeni v prsti (razlika
je statistično pomembna). Pri sorti 'Ljubljanska ledenka' razlika ni bila statistično
pomembna. Pri hidroponskem načinu gojenja sta imeli sorti 'Vanity' in 'Dalmatinska
ledenka' statistično značilno višjo vsebnost nitratnega dušika od sorte 'Ljubljanska
ledenka'. Hidroponsko gojena 'Dalmatinska ledenka' se statistično pomembno razlikuje
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tudi od sorte 'Lidija', gojene na enaki vrsti gojišča, enako velja za pri gojenju na prsti. Pri
gojenju v prsti ima 'Vanity' statistično značilno višjo vsebnost nitratnega dušika od sort
'Lidija' in 'Ljubljanska ledenka'. Hidroponsko gojeni 'Vanity' in 'Dalmatinska ledenka'
imata statistično značilno višje vrednosti od vseh sort, gojenih v prsti. Hidroponsko gojena
'Ljubljanska ledenka' se statistično značilno razlikuje samo od sorte 'Lidija', gojene v prsti.
Hidroponska 'Lidija' pa se statistično pomembno razlikuje od vseh sort, razen od 'Vanity',
gojenih v prsti. Odstopanje vsebnosti nitratnega dušika posameznih sort od povprečne
vrednosti je pri hidroponskem gojenju 150,71-281,47 mg/kg sveže mase, pri gojenju v prsti
pa 54,68-173,57 mg/kg sveže mase.

Slika 15: Povprečna vsebnost nitratnega dušika (mg/kg sveže mase) štirih sort solate, gojenih na hidroponski
način in v prsti.
Predstavljene so povprečne vrednosti ± SD (N = 4). Oznake predstavljajo sorte solate: V – 'Vanity', DL –
'Dalmatinska ledenka', LL – 'Ljubljanska ledenka', L – 'Lidija'. Statistično značilna razlika je bila sprejeta pri
p < 0,05. Različne črke označujejo statistično značilne razlike med vzorci.

4.1.11 Vitamin C
Slika 16 prikazuje, da je vsebnost vitamina C pri rastlinah, gojenih na hidroponski način,
nižja, kot pri tistih, gojenih v prsti. Hidroponsko gojene rastline imajo v povprečju 3,97
mg/100g (3,45-4,30 mg/100g) vitamina C, medtem ko vsebujejo rastline, gojene v prsti,
4,91 mg/100g (4,35-5,65 mg/100g) vitamina C. Vrstni red sort solate po vsebnosti
vitamina C je na obeh gojiščih enak, in sicer si sledijo po vsebnosti padajoče: 'Lidija',
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'Vanity', 'Dalmatinska' in na koncu 'Ljubljanska ledenka'. Pri hidroponskem gojenju je
imela sorta 'Ljubljanska ledenka' statistično značilno nižjo vrednost vitamina C od sorte
'Lidija', gojene na enaki vrsti gojišča. Pri gojenju v prsti je imela sorta 'Lidija' statistično
značilno višjo vrednost vitamina C od ostalih sort, gojenih v prsti. Če primerjamo še
posamezne sorte na obeh gojiščih vidimo, da ima hidroponska 'Venity' statistično značilno
nižjo vsebnost vitamina C od sort 'Vanity' in 'Lidija' v prsti. Hidroponsko gojena
'Dalmatinska ledenka' ima statistično značilno nižjo vsebnost vitamina C od 'Vanity',
'Dalmatinske ledenke' in 'Lidije', gojenih v prsti. Hidroponsko gojena 'Ljubljanska ledenka'
ima statistično značilno nižjo vsebnost vitamina C od vseh štirih sort, gojenih v prsti. Pri
hidroponsko gojeni sorti 'Lidija' pa je statistično značilno nižja vsebnost vitamina C od sort
'Vanity' in 'Lidija', gojenih v prsti. Odstopanje vsebnosti vitamina C posameznih sort od
povprečne vrednosti je pri hidroponskem gojenju 0,22-0,45 mg/100g, pri gojenju v prsti pa
0,24-0,45 mg/100g.

Slika 16: Povprečna vsebnost vitamina C (mg/100g) štirih sort solate, gojenih na hidroponski način in v prsti.
Predstavljene so povprečne vrednosti ± SD (N = 4). Oznake predstavljajo sorte solate: V – 'Vanity', DL –
'Dalmatinska ledenka', LL – 'Ljubljanska ledenka', L – 'Lidija'. Statistično značilna razlika je bila sprejeta pri
p < 0,05. Različne črke označujejo statistično značilne razlike med vzorci.

4.1.12 Klorofil a
Po vsebnosti klorofila a so si hidroponsko gojene rastline in rastline, gojene v prsti, zelo
podobne (slika 18). Razlika med obema načinoma gojenja pri nobeni sorti ni statistično
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pomembna. Vrstni red po vsebnosti klorofila a je pri obeh načinih gojenja enak in sicer po
vsebnosti padajoče: 'Lidija', 'Vanity', 'Dalmatinska' in na koncu 'Ljubljanska ledenka'. Pri
hidroponskih gojenih rastlinah je povprečje vsebnosti klorofila a vseh sort 2781,38 ng/g
(2682,25-3037,50 ng/g), od tega pa se povprečje nekoliko dvigne sorti 'Lidija', vendar
razlike med sortami niso statistično pomembne. Pri gojenju v prsti pa je povprečje
vsebnosti klorofila a 2700,56 ng/g (2612,50-2796,00 ng/g), tudi v tem primeru razlike med
sortami niso statistično pomembne. Odstopanje vsebnosti klorofila a posameznih sort od
povprečne vrednosti je pri hidroponskem gojenju 134,03-391,64 ng/g, pri gojenju v prsti
pa 228,37-351,64ng/g.

Slika 17: Povprečna vsebnost klorofila a (ng/g SS) štirih sort solate, gojenih na hidroponski način in v prsti.
Predstavljene so povprečne vrednosti ± SD (N = 4). Oznake predstavljajo sorte solate: V – 'Vanity', DL –
'Dalmatinska ledenka', LL – 'Ljubljanska ledenka', L – 'Lidija'. Statistično značilna razlika je bila sprejeta pri
p < 0,05. Različne črke označujejo statistično značilne razlike med vzorci.

4.1.13 Klorofil b
Tudi pri vsebnosti klorofila b so si hidroponsko gojene rastline in rastline, gojene v prsti,
podobne (slika 19). Razlika med obema načinoma gojenja pri nobeni sorti ni statistično
pomembna. Pri hidroponsko gojenih rastlinah je povprečje vsebnosti klorofila b vseh vrst
895,25 ng/g (850,50-956,75 ng/g), nad tem povprečjem je sorta 'Lidija', pod njim pa
'Ljubljanska ledenka', vendar razlike med sortami niso statistično pomembne. Pri gojenju v
prsti je povprečje vsebnosti klorofila b 866,19 ng/g (842,00-885,50 ng/g), od tega ima
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največjo vsebnost klorofila b sorta 'Vanity', za njo je sorta 'Lidija', nato 'Ljubljanska
ledenka', najmanjšo vsebnost klorofila b pa ima sorta 'Dalmatinska ledenka', vendar razlike
med njimi niso statistično pomembne. Odstopanje vsebnosti klorofila b posameznih sort od
povprečne vrednosti je pri hidroponskem gojenju 57,05-95,53 ng/ g, pri gojenju v prsti pa
59,95-102,21ng/g.

Slika 18: Povprečna vsebnost klorofila b (ng/g SS) štirih sort solate, gojenih na hidroponski način in v prsti.
Predstavljene so povprečne vrednosti ± SD (N = 4). Oznake predstavljajo sorte solate: V – 'Vanity', DL –
'Dalmatinska ledenka', LL – 'Ljubljanska ledenka', L – 'Lidija'. Statistično značilna razlika je bila sprejeta pri
p < 0,05. Različne črke označujejo statistično značilne razlike med vzorci.

4.1.14 Klorofila a+b
Na sliki 20 vidimo, da po vsebnosti klorofilov a + b hidroponsko gojene rastline in rastline,
gojene v prsti, nihajo podobno, kot pri meritvah posameznega klorofila. Razlika med
obema načinoma gojenja ni statistično pomembna pri nobeni sorti. Pri hidroponskih
gojenih rastlinah je povprečje vsebnosti obeh klorofilov a in b skupaj za vse sorte
3676,63ng/g (3532,75-3994,25 ng/g), od tega pa povprečje pri hidroponskem gojenju
nekoliko dvigne 'Lidija', vendar razlike med sortami niso statistično pomembne. Pri
gojenju v prsti je povprečje vsebnosti klorofilov a in b 3566,75 ng/g (3454,50-3672,75
ng/g), od tega ima največjo vsebnost obeh klorofilov 'Lidija', za njo je 'Vanity', nato
'Ljubljanska ledenka' in 'Dalmatinska ledenk', vendar razlike med sortami niso statistično
pomembne. Odstopanje vsebnosti klorofila a in b posameznih sort od povprečne vrednosti
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je pri hidroponskem gojenju 183,64-485,12 ng/g, pri gojenju v prsti pa 323,91-425,97
ng/g.

Slika 19: Povprečna vsebnost klorofila a + b (ng/g SS) štirih sort solate, gojenih na hidroponski način in v
prsti.
Predstavljene so povprečne vrednosti ± SD (N = 4). Oznake predstavljajo sorte solate: V – 'Vanity', DL –
'Dalmatinska ledenka', LL – 'Ljubljanska ledenka', L – 'Lidija'. Statistično značilna razlika je bila sprejeta pri
p < 0,05. Različne črke označujejo statistično značilne razlike med vzorci.

4.1.15 Razmerje klorofila a:b
V povprečju imajo opazovane sorte na hidroponskem gojišču podobno razmerje med
klorofiloma a in b (slika 21) kot rastline, gojene v prsti. Razlika med obema načinoma
gojenja ni statistično pomembna pri nobeni sorti. Hidroponsko gojene rastline imajo
povprečje 3,11, medtem ko imajo rastline, gojene v prsti, povprečje 3,12. Pri
hidroponskem načinu gojenja vidimo, da ima največje razmerje klorofila a in b na
hidroponskem gojišču 'Lidija', za njo je 'Ljubljanska ledenka', nato 'Dalmatinska ledenka'
in 'Vanity', vendar razlike med sortami niso statistično pomembne. Pri gojenju v prsti pa
sta si 'Vanity' in 'Dalmatinska ledenka' glede na razmerje klorofila a:b dokaj podobni,
manjše razmerje 'Ljubljanska ledenka', večje razmerje od povprečja pa ima 'Lidija'. Razlike
med sortami tudi v tem primeru niso statistično pomembne. Odstopanje razmerja klorofila
a in b posameznih sort od povprečne vrednosti je pri hidroponskem gojenju 0,05-0,19, pri
gojenju v prsti pa 0,09-0,17.
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Slika 20: Povprečno razmerje klorofila a in b štirih sort solate, gojenih na hidroponski način in v prsti.
Predstavljene so povprečne vrednosti ± SD (N = 4). Oznake predstavljajo sorte solate: V – 'Vanity', DL –
'Dalmatinska ledenka', LL – 'Ljubljanska ledenka', L – 'Lidija'. Statistično značilna razlika je bila sprejeta pri
p < 0,05. Različne črke označujejo statistično značilne razlike med vzorci.

4.1.16 Karoten β
Iz slike 22 lahko razberemo, da med hidroponskim načinom gojenja in gojenjem v prsti ni
statistično pomembne razlike glede vsebnosti karotena β pri posamezni sorti solate.
Povprečna vsebnost karotena β je na hidroponskih gojiščih 5,51mg/100g (4,26-6,80
mg/100g), v prsti pa 5,47 mg/100g (4,19-6,66 mg/100g). Največjo vsebnost na obeh tipih
gojišč ima 'Vanity', za njo je 'Ljubljanska ledenka', nato 'Dalmatinska ledenka' in 'Lidija'.
Sorta 'Vanity' ima na obeh gojiščih statistično značilno višjo vsebnost karotena β od drugih
treh sort. Sorta 'Lidija' pa ima na obeh gojiščih statistično značilno nižjo vsebnost karotena
β od drugih treh sort. Odstopanje vsebnosti karotena β posameznih sort od povprečne
vrednosti je pri hidroponskem gojenju 4,82-7,14 mg/100 g, pri gojenju v prsti pa 4,80-6,91
mg/100g.
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Slika 21: Povprečna vsebnost karotena β (mg/100g) štirih sort solate, gojenih na hidroponski način in v prsti.
Predstavljene so povprečne vrednosti ± SD (N = 4). Oznake predstavljajo sorte solate: V – 'Vanity', DL –
'Dalmatinska ledenka', LL – 'Ljubljanska ledenka', L – 'Lidija'. Statistično značilna razlika je bila sprejeta pri
p < 0,05. Različne črke označujejo statistično značilne razlike med vzorci.

4.1.17 Karoten α
Pri vsebnosti karotena α je iz slike 23 razvidno, da razlika med obema načinoma gojenja
pri nobeni sorti ni statistično pomembna. Povprečna vrednost vsebnosti karotena α pri
hidroponsko gojenih rastlinah je 0,22 mg/100g (0,14-0,35 mg/100g,), pri rastlinah, gojenih
v prsti, pa 0,26 mg/100g (0,20-0,35 mg/100g,). Na hidroponskem gojišču je največjo
vsebnost karotena α dosegla 'Lidija', za njo 'Dalmatinska ledenka', nato 'Ljubljanska
ledenka' in na koncu 'Vanity'. Razlike med sortami 'Dalmatinska ledenka', 'Ljubljanska
ledenka' in 'Vanity' niso statistično pomembne, medtem ko ima sorta 'Lidija' statistično
značilno višjo vsebnost karotena α kot druge tri sorte. Pri rastlinah, gojenih v prsti, pa je
najvišjo vsebnost karotena α ravno tako imela sorta 'Lidija', za njo je bila 'Ljubljanska
ledenka', nato 'Dalmatinska ledenka' in 'Vanity'. Razlike med sortami Dalmatinska
ledenka', 'Ljubljanska ledenka' in 'Vanity' niso statistično pomembne, medtem ko ima sorta
'Lidija' statistično značilno višjo vsebnost karotena α od 'Ljubljanske ledenke'. Statistično
pomembno se razlikujejo tudi hidroponsko gojene 'Vanity', 'Dalmatinska' in 'Ljubljanska
ledenka' od sorte 'Lidija', gojene v prsti. Odstopanje karotena α posameznih sort od
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povprečne vrednosti je pri hidroponskem gojenju 0,06-0,08 mg/100g, pri gojenju v prsti pa
0,03-0,15 mg/100g.

Slika 22: Povprečna vsebnost karotena α (mg/100g) štirih sort solate, gojenih na hidroponski način in v prsti.
Predstavljene so povprečne vrednosti ± SD (N = 4). Oznake predstavljajo sorte solate: V – 'Vanity', DL –
'Dalmatinska ledenka', LL – 'Ljubljanska ledenka', L – 'Lidija'. Statistično značilna razlika je bila sprejeta pri
p < 0,05. Različne črke označujejo statistično značilne razlike med vzorci.

4.1.18 Skupni karoten α + β
Iz slike 24 lahko razberemo, da med hidroponskim načinom gojenja in gojenjem v prsti ni
statistično pomembne razlike glede vsebnosti skupnega karotena α + β pri posamezni sorti
solate. Povprečna vsebnost skupnega karoten α + β je na hidroponskih gojiščih 5,73
mg/100g (4,61-6,95 mg/100g), v prsti pa 5,72 mg/100g (4,54-6,86 mg/100g). Največjo
vsebnost na obeh tipih gojišč ima 'Vanity', za njo je 'Ljubljanska ledenka', nato
'Dalmatinska ledenka' in najnižjo vsebnost ima 'Lidija'. Na obeh gojiščih ima sorta 'Vanity'
statistično značilno višjo vsebnost skupnega karotena α + β od drugih teh sort. Prav tako na
obeh gojiščih ima sorta 'Lidija' statistično značilno nižjo vsebnost skupnega karotena α + β
od drugih teh sort. Odstopanje vsebnosti skupnega karotena α + β posameznih sort od
povprečne vrednosti je pri hidroponskem gojenju 0,28-0,43 mg/100g, pri gojenju v prsti pa
0,20-0,50 mg/100g.

Mlakar M. Biokemijske lastnosti talno in hidroponsko vzgojene solate (Lactuca sativa L.)
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, 2014

53

Slika 23: Vsebnost skupnega karotena α+β (mg/100g) štirih sort solate, gojenih na hidroponski način in v
prsti.
Predstavljene so povprečne vrednosti ± SD (N = 4). Oznake predstavljajo sorte solate: V – 'Vanity', DL –
'Dalmatinska ledenka', LL – 'Ljubljanska ledenka', L – 'Lidija'. Statistično značilna razlika je bila sprejeta pri
p < 0,05. Različne črke označujejo statistično značilne razlike med vzorci.
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RAZPRAVA IN SKLEPI

RAZPRAVA

Raziskava je bila izvedena v raziskovalnem rastlinjaku laboratorijskega polja Biotehniške
fakultete. V poskus so bile vključene štiri sorte solate in sicer, 'Vanity', 'Dalmatinska
ledenka', 'Ljubljanska ledenka' in 'Lidija'. Sadike so bile presajene na hidroponski sistem
(kamena volna) in v prst na razdaljo 30 X 30 cm. Spremljali smo rast rastlin in ob
pobiranju pa ocenili pridelek. V laboratoriju Katedre za tehnologije in prehrano smo
analizirali vsebnosti nitratov, askorbinske kisline (vitamin C), in fotosinteznih barvil
(klorobil a in b, α in β karoten).
Pričakovali smo, da je hidroponski način gojenja donosnejši in kakovostnejši. To pa zato,
ker se pri hidroponskih sistemih dovaja točno določene minerale, vitamine in organske
snovi, ki jih rastlina potrebuje. Odmerjene so tudi količine le-teh. Poleg hranilnih snovi so
pri hidroponskem načinu gojenja skrbno nadzorovani tudi drugi parametri, tako da se
rastlini zagotovi popolno okolje za rast in razvoj. Pri gojenju v prsti pa je praktično
nemogoče nadzorovati količino hranilnih snovi, ki jih rastlina prejme. Za hidroponski
način gojenja so značilni zaprti prostori, kjer se uravnavajo tudi vlažnost zraka, svetloba in
temperatura okolja. Solato v prsti se goji tudi na prostem, kjer je podvržena
nepredvidljivemu vremenu. Predpostavili smo tudi razlike, ki se bodo pojavile zaradi
različnih sort, na katerih smo opravljali raziskavo.
Rezultati sorte 'Ljubljanska ledenka' so pokazali, da so bile pri njej najmanjše razlike v
višini (slika 6; priloga 1) in premeru rozet (slika 7; priloga 2) med rastlinami, gojenimi
hidroponsko in v prsti. Iz rezultatov bi lahko sklepali, da ima 'Ljubljanska ledenka' boljše
absorpcijske lastnosti korenin ali prilagoditev na okolje od drugih sort solate, saj
sprememba gojišča ne povzroča tolikšnega nihanja merjenih lastnosti, kot pri drugih
sortah. 'Lidija' je pri višini in premeru rozet dosegla najvišje in najširše rezultate, na obeh
gojiščih (razlika je statistično pomembna). Iz tega sledita dve ugotovitvi; da ima 'Lidija'
med sortami najvišjo in najširšo rozeto in da hidroponski način gojenja omogoča večji
pridelek. Dalmatinska ledenka je med vsemi sortami imela statistično značilno največjo

Mlakar M. Biokemijske lastnosti talno in hidroponsko vzgojene solate (Lactuca sativa L.)
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, 2014

55

razliko v premeru rozete glede na to, ali je bila gojena hidroponsko ali v prsti. To lahko
primerjamo z raziskavo Domingues in sod. (2012), kjer so ravno tako primerjali kakovost
solate gojene na hidroponski način in v tleh (število in velikost listov). Podobno kot mi, so
prišli do ugotovitev, da ni velike razlike glede fizičnih lastnostih rastlin pri enem in
drugem načinu gojenja. Mi smo ugotovili, da rastline sicer se statistično razlikujejo po
premeru rozet, po višini rozet pa se statistično razlikujeta le dve sorti glede na vrsto
gojenja. V raziskavi Domingues in sod. (2012) so bile hidroponsko gojene rastline tudi
nekoliko večje in težje, kot rastline gojene v tleh in sicer zaradi zunanjih dejavnikov, ki jih
v odprtem prostoru ne moremo kontrolirati (sončno sevanje, temperaturne razlike med
dnevom in nočjo…). Medtem ko so se v raziskavi Selmaa in sod. (2011), oba načina
gojenja ocenili za enakovredna. Raziskavo so naredili v Španiji (Valencija), v zimskem
času (pomemben vpliv podnebja, kjer so mile zime). Raziskavo z obema načinoma gojenja
so delali istočasno, na istem odprtem prostoru. Primerjali so sveže pripravljeno (narezano)
solato in njihovo obstojnost glede na način gojenja. Rezultati so bili različni, glede na
lastnosti sort. Pokazali so, da je določena sorta imela lepši videz in obstojnost (po osmih
dneh shranjevanja) gojene na hidroponski način v primerjavi s tisto v prsti, druga sorta pa
je imela te iste lastnosti izražene v prid prsti.
Stopnja plesnivosti je bila pri gojenju v prsti statistično višja (slika 8; priloga 3) kot na
hidroponskem gojišču, kar smo tudi pričakovali, saj so razmere pri gojenju v prsti manj
nadzorovane. V raziskavi Selmaa in sod. (2011), so prišli do istih zaključkov enake študije.
Ugotovili so, da začetna plesnivost v prsti je pri vseh sortah večja kot na hidroponskem
sistemu. Po spiranju solate se je izkazalo, da je plesnivost na obeh gojiščih manjša, kot je
bila na začetku, a ko so solato shranjevali, se je plesnivost nekoliko povečala in to pri obeh
načinih gojenja do enake stopnje.
Zbitost glav rastlin (slika 9; priloga 4), gojenih v prsti, je večja kot pri rastlinah, gojenih na
hidroponskih gojiščih, kar lahko razložimo kot posledico počasnejše rasti rastlin, gojenih v
prsti, saj so te dosegle manjšo višino v istem časovnem obdobju, kot rastline, gojene na
hidroponski način. Sorta 'Vanity' ima pri obeh načinih gojenja od vseh sort najnižjo oceno
zbitosti glave, kar bi lahko povezali z oceno plesnivosti, ki je ravno tako pri isti sorti in pri
obeh načinih gojenja najnižja. Posledica tesnejšega spleta listov gotovo omogoča boljše
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zadrževanja vlage med listi in tako bolj zbite glave posledično tudi bolj plesnijo, saj so
razmere za razvoj plesni boljši. Rastline, gojene na hidroponski način, so razvile bogatejši
koreninski splet (slika 10; priloga 5). Statistična razlika se pojavlja pri vseh sortah, razen
pri 'Vanity', če primerjamo posamezne sorte na enem in drugem gojišču.
Masa korenin (slika 11; priloga 6) je pri rastlinah, gojenih na hidroponskih gojiščih
(statistično značilna razlika le pri dveh sortah), večja kot pri rastlinah, gojenih v prsti. Na
hidroponskem gojišču so bila odstopanja posameznih sort opaznejša (a ne statistično
pomembna), kot pri gojenju v prsti, ki so si bile sorte zelo podobne glede na maso korenin.
Za razliko od mase korenin se po masi rozete (slika 12; priloga 7) sorte, gojene na enak
način, precej bolj razlikujejo. Najtežja rozeta na obeh gojiščih gojišču je bila sorta 'Vanity'
(statistično pomembno od ostalih sort le na hidroponskem gojišču). Pri 'Dalmatinski
ledenki' gre verjetno za sortno značilno manjšo rast, katere posledica je tudi manjša masa
rozete na obeh gojiščih. Vendar ne gre za statistično razliko pri nobeni od drugih treh sort.
Na splošno pa imajo hidroponsko gojene rastline statistično značilno težjo rozeto.
Iz rezultatov je razvidno, da so razmerja med maso listov in korenin (slika 13; priloga 8) na
hidroponskem gojišču nekoliko večja kot pri rastlinah, gojenih v prsti (ni statistično
pomembne razlike), kar ni presenetljivo zaradi večje dostopnosti vode, ki poveča maso.
Sorta 'Vanity' zaradi svoje velikosti največjo maso na obeh gojiščih (ni statistično
pomembne razlike). Ostale sorte se na različna gojišča odzovejo različno. Na rezultate torej
vplivajo značilnosti (velikost, teža...) posamezne sorte. Lahko pa bi vplivala tudi kakovost
semen, če ta ne bi bila posebej izbrana.
Delež suhe snovi (slika 14; priloga 9) je le malo večji v rastlinah, gojenih v prsti, kot pa
hidroponsko. Statistična razlika se pojavlja le pri ´Lidiji´ na enem hidroponskem gojišču in
v prsti. Drugih statistično pomembnih razlik pa med sortami in med gojiščema ni. Ne gre
za veliko razliko, saj delež suhe snovi predstavlja vso zgradbo celic listov in njenih delov.
Opaziti je bilo, da so si deleži suhe snovi v listih med sortami bolj podobni na gojiščih s
prstjo, kot pa na hidroponskih gojiščih. Iz tega bi lahko sklepali, da mora rastlina v prsti
vložiti več energije v kompaktnost in prilagoditvene mehanizme (barvila, celična stena...)
na okolje, kot pa rastlina, gojena v zaščitenem okolju. Enako so ugotovili v raziskavi
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Domingues in sod. (2012) in Selmaa in sod. (2011). Kar se tiče posameznih sort pa vidimo,
da ima sorta 'Dalmatinska ledenka', ki je dosegla manjšo rast in visoko oceno zbitosti
glave, tudi rahlo prednost pred ostalimi vrstami v deležu suhe snovi. Iz teh rezultatov bi
lahko sklepali, da se 'Dalmatinska ledenka' najbolje odzove na stres (sprememba
temperature, pomanjkanje vode...). Najnižjo vrednost deleža suhe snovi pa sta dosegli sorti
'Lidija' na hidroponskem gojišču in 'Vanity', gojena v prsti.
Glede vsebnosti dušika (slika 15; priloga 10) smo predpostavili, da je pri hidroponskem
sistemu njegova vsebnost manjša kot pri rastlinah, gojenih na prsti. To hipotezo smo
zavrnili, saj smo ugotovili, da je v hidroponsko gojenih rastlinah več dušika, kot v
rastlinah, gojenih v prsti (vse sorte so imele statistično pomembno razliko glede na vrsto
gojišča, razen ´Ljubljanske ledenke´). Razlog, da imajo hidroponsko gojene rastline toliko
nitratov, pa je odmerjena količin v hranljivi raztopini. V raziskavi Kelly in sod. (2009) so
sicer preučevali lastnosti organsko pridelane solate in solate, gojene v zaprtem prostoru s
sintetičnimi gnojili (intenzivno gojenje). Ko so merili vsebnost nitratov je bila v organsko
pridelani solati za polovico manj nitratov kot v intenzivni pridelavi, kjer jih ima rastlina na
voljo več. Zapisali so tudi, da je poleg sestave tal in načina pridelave, pri vsebnosti
nitratov, pomembno vpliva tudi količina svetlobe (letni čas). Namreč manj kot je svetlobe,
manjša je stopnja fotosinteze in posledično pride do kopičenja nitratov. To potrjuje tudi
raziskava Pintoa in sod. (2014).
Postavili smo tudi hipotezo, da bo imela solata, vzgojena na hidroponskem sistemu, nižjo
vsebnost nitratov in večjo vsebnost antioksidantov (vitamin C in fotosintezna barvila).
Glede vsebnosti vitamina C (slika 16; priloga 11) smo hipotezo zavrnili, saj je vsebnost
vitamina C statistično značilno večja pri vseh rastlinah, gojenih v prsti. Največ vitamina C
je imela sorta 'Lidija' na obeh gojiščih. Enake rezultate so dobili tudi v raziskavi Selmaa in
sod. (2011). Opazovali so tudi, kaj se dogaja z vitaminom C po osmih dneh shranjevanja in
so ugotovili, da v rastlinah, gojenih, v prsti sicer vsebnost počasi pada, a je še vedno veliko
višja kot v rastlinah gojenih v hidroponskih sistemih. Ta razlika se s številom dni
shranjevanja še dodatno povečuje.
Pri hidroponskem načinu gojenja je bila le nekoliko višja vsebnosti klorofila a (slika 17;
priloga 12) in klorofila b (slika 18; priloga 13) v primerjavi z gojenjem v prsti, vendar med
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sortami nikjer ni statistično pomembnih razlik. Po vsebnosti klorofila a je pri obeh načinih
gojenja enak in sicer največ ga ima 'Lidija' in najmanj 'Ljubljanska ledenka'. Enako velja
za vsebnost klorofila b rastlin hidroponskega gojišča, od rastlin gojenih v prsti pa ima
največ klorofila b 'Vanity' in najmanj 'Dalmatinska ledenka'.
Pri povprečni vsebnost klorofilov a + b (slika 19; priloga 14) ni statistično pomembnih
razlik ne med gojiščema in ne med posameznimi sortami. Rezultati kažejo, da je na
hidroponskih gojiščih malenkost večja kot v prsti (ni statistične razlike). Največjo vsebnost
na obeh tipih gojišč ima 'Vanity', najnižjo pa 'Lidija'.
Ugotovili smo tudi, da v razmerje klorofila a:b (slika 20; priloga 15) pri hidroponskem
gojenju niti pri gojenju v prsti med sortami ni statistično pomembne razlike. Pri
hidroponskem načinu gojenja vidimo, da ima največje razmerje klorofila a in b 'Lidija',
najmanjše razmerje pa ima 'Vanity'. Pri gojenju v prsti pa ima najmanjše razmerje
'Ljubljanska ledenka', največje razmerje od povprečja pa ima 'Lidija'.
Povprečna vsebnost karotena β (slika 21; priloga 16) je na hidroponskih gojiščih malenkost
večja kot v prsti (ni statistične razlike). Sorta 'Vanity' ima na obeh gojiščih statistično
značilno višjo vsebnost karotena β od drugih treh sort. Sorta 'Lidija' pa ima na obeh
gojiščih statistično pomembno nižjo vsebnost karotena β od drugih treh sort.
Povprečna vrednost vsebnosti karotena α (slika 22, priloga 17) se med obema načinoma
gojenja pri nobeni sorti ne razlikuje statistično pomembno. Kot zanimivost je največjo
vsebnost karotena α dosegla 'Lidija', najnižjo pa 'Vanity', vendar ne gre za statistično
pomembna odstopanja.
Kar pa se tiče vsebnosti karotena α + β (slika 23; priloga 18) med gojiščema kot celota ni
statistično pomembnih razlik. So pa statistično pomembne razlike med sortami na
posameznem gojišču. Na obeh gojiščih ima sorta 'Vanity' statistično značilno višjo
vsebnost skupnega karotena α + β od drugih treh sort. 'Lidija' pa ima na obeh gojiščih
statistično značilno nižjo vsebnost skupnega karotena α + β od drugih teh sort.
V raziskavi Domingues in sod. (2012), so primerjali makroelemente (N, P, Mg, K) in
mikroelemente Fe, Mn, Zn, Cu- iz obeh gojišč. Ugotovili so, da so bile vsebnosti- N, Ca,
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Mg, S, Cu, Mn, Zn, Fe pri obeh načinih gojenja v skladu s priporočljivimi vrednostmi za
solato; P in K pa so te vrednosti presegali. Tako so še dodatno potrdili, da je solata izredno
tolerantne in dovzetne za snovi iz okolja. V raziskavi Selmaa in sod. (2011), ki kažejo, da
so bili določeni rezultati hranil večji na hidroponskih gojiščih, ki zagotavlja odmerjeno in
konstantno količino hranil, oba načina pa dosegata priporočljive vsebnosti. Lo´pez in sod.
(2013), potrjujejo, da vsebnost hranljivih snovi, vitaminov in oksidantov ni odvisna le od
zunanjih dejavnikov ampak tudi od lastnosti posamezne sorte.
5.2

SKLEPI

Hipoteza 1: Solata, vzgojena na hidroponskem sistemu, bo imela večji pridelek kot solata,
vzgojena na prsti.
Hipotezo, da je hidroponsko gojenje rastlin donosnejše, smo sprejeli, saj so rezultati
fizičnih lastnosti rastlin statistično pomembno večji od rezultatov rastlin, gojenih v prsti.
Ugotovili smo, da se rastline statistično razlikujejo po premeru rozet, po višini rozet pa se
statistično razlikujeta le dve sorti glede na vrsto gojenja. Ocena plesnivosti je bila pri
gojenju v prsti statistično višja kot na hidroponskem gojišču. Videli smo, da je zbitost
glave večja pri rastlinah zraslih v prsti, verjetno zaradi počasnejše rasti. Torej rastline,
gojene v prsti, so bile sicer manjše, a kompaktnejše.
Hipoteza 2: Solata, vzgojena na hidroponskem sistemu, bo imela nižjo vsebnost nitratov in
večjo vsebnost antioksidantov (C vitamin in fotosintezna barvila).
Hipotezo smo zavrnili, saj smo ugotovili, da je v hidroponsko gojenih rastlinah več dušika,
kot v rastlinah, gojenih v prsti (vse sorte so imele statistično pomembno razliko glede na
vrsto gojišča, razen ´Ljubljanske ledenke´). Razlog, da imajo hidroponsko gojene rastline
toliko nitratov, pa je odmerjena količin v hranljivi raztopini.
Pri vsebnosti vitamina C smo hipotezo zavrnili, saj je vsebnost vitamina C statistično
značilno večja pri vseh rastlinah, gojenih v prsti.

Hipoteza 3: Med posameznimi sortami solate obstajajo razlike v masi in kakovosti
pridelka.

Mlakar M. Biokemijske lastnosti talno in hidroponsko vzgojene solate (Lactuca sativa L.)
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, 2014

60

Hipotezo, da med posameznimi sortami solate obstajajo razlike v masi in kakovosti
pridelka smo sprejeli, ker so rezultati pokazali, da so med sortami na posameznem gojišču,
statistično pomembne razlike.
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PEDAGOŠKI DEL

Pripravila sem dve učni uri, ki si sledita ena za drugo. Uri sem pripravili tako, da sem ju
umestila približno tako, kot bi si teme v resnici sledile po letnem učnem načrtu. Predvidela
sem, kaj naj bi učenci že znali in kje bi temo nadgradili. Pripravi sta narejeni za šesti razred
osnovne šole za predmet Naravoslovje.
Kot uvod v zgradbo in delovanje rastlin bi skupaj posejali semena solate Lactuca sativa.
Ko bi prišli do učne ure Hidroponika 1, bi že imeli usvojeno znanje o razvoju rastlin iz
semen, zgradbi in funkciji rastlinskih organov ter pomenu fotosinteze. Razvoj iz semen bi
tukaj ponovili, ure bi pa nadaljevali z razmnoževanjem rastlin.
6.1

UČNA PRIPRAVA 1

Predmet:

Naravoslovje

Razred:

6. razred

Datum:

April

Učna tema:

Živa narava

Učna enota:

Neživi dejavniki okolja

Učna oblika:

Frontalna, delo v skupinah

Učna metoda:

Razgovor, prikazovanje, razlaganje

Učna sredstva:

Avdio-video predstavitev za učence (v prilogi 9.4), delovni list (v prilogi

1 ura

9.2), zemlja, rastline, lončki, polnila

Učni
pripomočki:
Cilji učne ure:

 Krese M., Hidroponika, ČZP Kmečki Glas, Ljubljana, 1989, str. 1-19,
42,43,
 spletne povezave.
 Ponovitev, kaj rastline potrebujejo za rast in razvoj (mineralne snovi,
ki jih privzema iz okolja, kot surovine za proizvodnjo nekaterih sebi
lastnih snovi),
 spoznajo delovanje neživih dejavnikov na rastline, spoznajo primer
nespolnega razmnoževanja rastlin v naravi in da človek, sposobnost
rastlin za nespolno razmnoževanje, uporablja za umetno
razmnoževanje (na primer potaknjenci).
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UVODNA MOTIVACIJA:
Čas
10

Delo učitelja
Učence povabim, da se postavijo v kolono in en za drugim sežejo

min

v prekrito škatlo, v kateri imam pripravljenih nekaj anorganskih

Delo učencev

substratov. Še preden jim dovolim, da potipajo presenečenje, jim
naročim, naj ne delajo grimas ali se ne oglašajo, temveč naj se
potem, ko so preverili vsebino škatle z dotikom, tiho usedejo v
klop in razmislijo, kaj bi to lahko bilo (tako jih še dodatno
motiviram).
Ko vsi sedijo, eden od učencev razdeli učne liste, vmes pa se z

Ponavljajo

ostalimi pogovarjamo.

utrjujejo snov

Počasi jim razkrivam substrate, ki so jih tipali (mivka in pesek,

z

kamena volna in žagovina mešana z razbito opeko).

odgovarjanjem

Prinesem jim tudi mlado solato, ki smo jo vzgojili iz semen
(posejana pri uvodni uri o zgradbi in delovanju rastlin v prsti).

in

na vprašanja.
.

Ali si predstavljate, da bi te iste rastline rasle iz teh stvari na mizi?
Bi imele dovolj snovi za rast? Bi jim kaj manjkalo glede na to, kaj
vse smo že našteli?
Kaj bi torej lahko zagotovilo rast v takšnih »tleh«. Skupaj pridemo
do ugotovitve, da bi voda morala biti obogatena in da bomo te
rastline tudi zalivali z obogateno vodo (v liter vode bomo zlili 10
mL Substrala).
Zakaj sta mivka in pesek ter žagovina in opeka združeni? (večja
zračnost…)
Na kakšne načine rastline dobivajo mineralne snovi?
In kaj vse potrebujejo za rast in razvoj.
OBRAVNAVANJE NOVE UČNE SNOVI:
Čas

Delo učitelja

20

Sedaj nas pa zanima, kako bi lahko ali celo bodo v bodoče ljudje v

min

urbaniziranih področjih (tisti ki živijo v blokih ali več stanovanjskih

Delo
učencev
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hišah brez vrta) pridelovali lastno zelenjavo. Namreč sami boste gojili
rastline. Rastline, ki jih boste presajali, so pred tablo. Še preden se
lotijo dela, jim pokažem, kako se odreže list ali kako se deli rastlino,
nato za vsako skupino pripravim ustrezne rastline in jih odnesem k
mizam s polnili. Poudarim, da je treba rastlino posaditi dovolj globoko
(do 2cm), a ne preveč. Razdelim jih v skupine po 4-5 (z žrebom barvnih
listkov). In povem navodila, da bodo štiri delovne mize. Na vsaki mizi
bo eno polnilo: mivka-pesek, žagovina-opeka, kamena volna in voda
(navadna in obogatena s Substralom) ter vzorec, ki bo kar kupljena prst
(ki bi jo lahko mešali z opeko, kar jim predlagam za domov). Vsaka
skupina bo imela šest načinov presajanja (lahko vsak posameznik v
skupini presaja sam, lahko pa si pomagajo v parih, trojkah). Vse
skupine bodo imele še mlado solato s koreninami in seme solate.
Navodila imajo tudi na delovnih listih, mene pa lahko pokličejo kadar
potrebujejo pomoč (sama krožim med skupinami).
Ko skupina konča, za seboj pospravijo mizo. Česar ne potrebujejo več,
naj odnesejo na mesto, kjer so stvar dobili. Presajene rastline zložijo na
pladenj in jih odnesejo do miz pri oknih. Se usedejo in dopolnijo
delovni list (narišejo lončke s presajenimi rastlinami), izpolnijo tabelo
pričakovanj, ocenijo v katerem polnilu bodo rastline najbolje uspevale
in zakaj takšna ocena (tabela 1., prva dva stolpca). Ko vsi zaključijo z
delom, skupaj preverimo, kakšna so pričakovanja, in jih komentiramo.
Po Krese, M., 1989:
»Potikanje listov
Od zdrave matične rastline afriške vijolice z ostrim nožem odrežemo
mlad list s pecljem (odrežemo več listov, da je možnost za uspeh
večja). Potaknjence postavimo v polnilo, vendar le toliko, da se ga list
ne dotika.
Rastline imajo pritlike
Zeleničica (Clorophytum) požene nove rastline (hčerinske osebke) kar
na cvetnih ali stranskih poganjkih. Na teh mestih rastline le porežem,
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učenci pa naj jih posadijo v polnilo.
Potikanje vršičkov
Pri potikanju vršičkov uporabimo glavne ali stranske vršičke. Le-te
odrežemo tako, da imajo 3 do 4 liste ali listne pare. Brez težav (se
zakoreninijo že samo v vodi) bodo pognali potaknjenci bršljana
(Hedera). Le steblo moramo odrezati postrani in potrgati spodnje liste,
ker radi gnijejo.
Razmnoževanje z delom lista
Preprosto je razmnoževanje dolgolistnih rastlin, kot na primer sabljike
(Sansevieria). Z ostrim nožem razrežemo list in delčke do polovice
potaknemo v polnilo.
Delitev
Najpreprostejše je razmnoževanje z delitvijo koreninske grude, ker ima
rastlina na tak način že od začetka korenine. Za tako razmnoževanje so
primerne rastline z močno koreninsko grudo, kot na primer bršljan
(Hedera) in večina praproti.
Razmnoževanje s semeni
Semena solate posejemo v mešanico grobe in drobne mivke ali kameno
volno. Učence lahko pritegnem tudi z najrazličnejšo posodo.
Seme posejemo en centimeter globoko v polnilo. Če voda predstavlja
polnilo, naj jo bo ravno toliko, da ne prelije celega semena.
Presajanje mlade solate
Mlade rastline zelene solate položimo v kozarec s polnilom, tako da so
potopljene samo korenine. Plastičnemu lončku naredimo pokrov iz
folije za živila ali plastične vrečke, ki jo napnemo čez vrh lončka. Na
sredini naredimo luknjo, skozi katero potisnemo korenine solate, ki
sežejo v vodo.
10

Dobili smo približno 6 lončkov z vsakim substratom (vse skupaj

min

približno 36 lončkov vseh rastlin v vsakem substratu). Polovico jih
bomo zalivali z navadno vodo, polovico pa z obogateno. Nekaj jih
bomo postavili v temo, da bomo videli kako svetloba deluje na rast in
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razvoj.

Dopolnijo

Kaj lahko pričakujete, če rastlini odvzamemo svetlobo?

delovni

(pobledele,počasi propadle) Če poskus ne uspe, dam naslednjič domačo

list

nalogo kaljenja fižola oz. nastavimo fižol na koncu naslednje ure.
*Kot smo že na začetku omenili, je tak način pridelovanja prihodnost
urbanih prebivalcev, saj rastline lahko visijo na posebnih stojalih ena
nad drugo. Ni umazanije, nadzor nad porabo vode in mineralnih snovi
ter uravnavanje količine svetlobe. Kar smo danes delali, je sodoben
način pridelovanja vrtnin in vzgoja rastlin na splošno, ki se imenuje
hidroponika. V tujini takšen način gojenja že uporabljajo, saj je okolju
prijazen. Kaj več o hidroponiki bomo povedali naslednjič.
ZAKLJUČEK:
Čas

Delo učitelja

5

Opozorim, naj do konca rešijo delovni list. Rešene morajo biti skice

min

začetnih lončkov, ocene pričakovanj v tabeli in pri drugi nalogi
pričakovani rezultat, ko odvzamemo svetlobo).
Kater polnila smo danes uporabili? Zakaj sto bila mivka in pesek ter
žagovina in opeka skupaj?
Katere nežive dejavnike, ki pomembno vplivajo na rast in razvoj,
smo danes spoznali (voda, svetloba, polnilo, mineralne snovi).
Naslednjič bomo preverili, kaj smo uspeli vzgojiti, ter potrdili ali
zavrnili naša pričakovanja, zato imejte delovne liste s seboj.
Pogledamo, če je čas, če ne pri uvodu naslednje ure:
*http://www.youtube.com/watch?v=W5tnHfikb64&list=TL1Wz1vo-

_BYE (24. 11. 2013)

VIR pridobljen 24.11.2013 iz:
http://www.youtube.com/watch?v=W5tnHfikb64&list=TL1Wz1vo-_BYE

Delo
učencev
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UČNA PRIPRAVA 2

Predmet:

Naravoslovje

Razred:

6. razred

Datum:

Maj

Učna tema:

Živa narava

Učna enota:

Neživi dejavniki okolja

Učna oblika:

Frontalna, delo v skupinah

Učna metoda:

Razgovor, prikazovanje, razlaganje

Učna sredstva:

Avdio-video predstavitev za učence (v prilogi 9.4), delovni list (v

Učni pripomočki:
Cilji učne ure:

1 ura

prilogi 9.2), zemlja, rastline, lončki, polnila.
spletne povezave.

 Spoznajo, da rastline ogrožajo bolezni (virusne, bakterijske in
glivne),
 spoznajo, kako neživi dejavniki vplivajo na način življenja
človeka (pridelava hrane…),
spoznajo primer nespolnega razmnoževanja rastlin v naravi in da
človek sposobnost rastlin za nespolno razmnoževanje uporablja za
umetno razmnoževanje (na primer podtaknjenci).

UVODNA MOTIVACIJA:
Čas
5
min

Delo učitelja
Delo učencev
Nazadnje smo presajali mlade sadike solate v posebna polnila. Mivka-pesek,
kamena volna in
Katere vrste polnil smo uporabili?
žagovina z opeko.
S čim smo gnojili rastline?
Kater neživi dejavnik smo še opazovali?
Proti koncu ure sem vam tudi povedala, kako se imenuje
vzgoja rastlin s posebnimi polnili in mineralno obogateno
vodo. Kdo lahko prakticira tak način vzgoje.
Če še nismo pogledali, če ne jih samo spomnim na posnetek in
razlago označeno z * v zgornji pripravi.
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OBRAVNAVANJE NOVE UČNE SNOVI:
Čas

Delo učitelja

15

Pogledamo video posnetek, ob katerem sproti razlagam:

min

Hidroponika ali vodna kultura vključuje rast in razvoj rastlin na vodni
bazi z dodanim substratom, ki je rastlini stalno na voljo. Rastline
uspevajo, vse dokler imajo na voljo kisik (vpihovanje zraka z zračnimi
črpalkami skozi vodo), mineralne snovi in oporo za rast. Oporo za rast
predstavljajo različni talni substrati (mivka, pesek, ekspandirana glina,
šota ali žagovina) in sintetični substrati (kamena volna, gradbeni
material), ki jim nudijo tudi ugodne fizikalne razmere za rast. S tem
načinom vzgajanja se rastline bolje razvijajo, saj so jim zagotovljeni
točno takšne razmere, kot jih določena vrsta potrebuje. Izguba vode in
hranil je v tem sistemu minimalna. Posledično je tudi pridelek večji in
bolj kakovosten.
http://www.youtube.com/watch?v=W5tnHfikb64&list=TL1Wz1vo_BYE (24. 11. 2013)
http://www.youtube.com/watch?v=OjHGS1nirF0 (24. 11. 2013)
Dodatne možne povezave:
http://www.youtube.com/watch?v=ugc71yhAfV0 (24. 11. 2013)
http://www.youtube.com/watch?v=38sKOplqZ6M (24. 11. 2013)
http://www.youtube.com/watch?v=EulBdRyoPqU (24. 11. 2013)
http://www.youtube.com/watch?v=6-6lqPu7104 (24. 11. 2013)
Na delovnih listih je tudi vprašanje o lastnostih polnil. Poglejmo si jih
bolj podrobno.
Anorganski substrati
Mivka in pesek
Mivka zadržuje vlago, a ima izredno slabo zračnost. Zato lahko drobno
mivko uporabimo z mešanico peska.
Pesek ima pa dobro zračnost, a se hitro izsuši (zato ga je treba zalivati 23 krat na dan, če ga uporabljamo kot samostojno polnilo). Pesek

Delo
učencev
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preprosto razkužujemo. Zaradi svoje teže je dobro, da ga damo v močan
lonec, ki ga ne bomo premikali.
Mešanico peska in mivke naredimo v razmerju 5:3.
Kamena volna je vlaknat material. Pridobljen je s taljenjem rudnin
(običajno bazalta) pri visokih temperaturah (nad 1500 °C). Plošče
kamene volne so iz veliko por, ki predstavljajo kar 96 % celotne
prostornine volne. Ima zelo dobro vpojnost.
Opeko razbijemo na manjše koščke s premerom 1,5 cm, ki so podlaga
manjšim opečnatim koščkom in prahu.
Žlindra je porozna vulkanska kamnina z delci različnih velikosti. Njena
vrednost pH je med 7-10, odvisno od izvora. Ima dobre fizikalne
lastnosti, tako da se jo lahko uporablja kot samostojen substrat ali pa v
mešanici.
Organski substrati
Žagovina, ki ni bila predhodno kompostirana, se bo razkrajala v času
rasti gojenih rastlin in v tem času bodo mikrobi porabili dušik iz hranilne
raztopine. Žagovina ima v primerjavi s šoto nekoliko slabšo kationsko
izmenjalno kapaciteto.
Lahko se jo meša tudi z drugimi substrati, saj ima dobre kationske
izmenjevalne sposobnosti.
Šota ima nizek pH (približno 4), kar je posledica dobrega zadrževanja
vode in ustvarjanja anaerobnih razmer. Zaradi teh lastnosti se organske
snovi težko razkrajajo. Slabo razkrojeni ostanki se nalagajo v sklade, kar
imenujemo šota. Ima tudi dobro kationsko izmenjevalno sposobnost.
Zaradi teh lastnosti je odlična kombinacija s substrati, ki teh lastnosti
nimajo.
Odpadna slama je lahka in zračna, slabo vpija vlago in se hitro razgradi.
Kompost sestavljajo organski ostanki živalskega in rastlinskega izvora.
Vsebuje velike količine vlage, dušika, kisika in kalcija. Vsebuje veliko
število mikroorganizmov, ki pomagajo pri razkroju in uravnavanju pH.
Sedaj, ko poznamo polnila in njihove značilnosti, lahko preverimo naše
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rezultate in postavljene hipoteze. Komentiramo dobljene rezultate glede
na pričakovanja.
15

Hidroponski sistemi so večinoma v zaprtih prostorih, kjer je lažje

min

regulirati in nadzorovati parametre okolja ter varovati pred škodljivci in
boleznimi.
Zgodovina hidroponike sega daleč nazaj v antične čase. Poznali so jo na
Kitajskem, v Egiptu in Indiji še pred našim štetjem. Na ta način so
zelenjavo pridelovali tudi Azteki. V antičnem Babilonu so imeli vrtove,
ki še danes veljajo za sedmo čudo sveta. Zgrajeni naj bi bili 600 let pred
našim štetjem. Obstajajo tudi zapisi, ki opisujejo vijaku podobno
»črpalko«, ki je vodo dvigala na zahtevano višino (Arhimedov vijak –
poveži in jih spomni na TOK TEKOČIN). Kitajske vrtove riža je opisal
Marko Polo. Primitivno hidroponsko gojišče v Andih je bilo narejeno iz
serije kanalov, napolnjenih z vodo, ki so ščitili pred zmrzaljo v zimskih
dneh.
Vodo so bogatili z dodatkom živalskega gnoja, odpadne vode od rib, z
dušikom bogatimi algami ipd. Ta način pa so Azteki v Mehiki še
izpopolnili, ko so se preselili na zemljo brez jezer. Nomadski Azteki, ki
so živeli ob jezerih, pa so si naredili kar plavajoče sisteme, ki so jih
združili, da so nastali otoki na jezerih. Korenine zelenjave, okrasnih
rastlin in celo sadnih dreves, so segale skozi splav v vodo. Po prihodu
Špancev pa je od te kulture ostala le smrt in opustošenje. Izginili so tudi
vsi zapisi njihovega načina dela.
Od 15. do 19. stoletja je bil napredek v razvoju sistemov izredno
počasen.
S pojavom plastike so hidroponsko gojenje še poenostavili. V Sloveniji je
tak način pridelave zanemarljivo majhen. Vodilne države, ki na tak način
pridelujejo rastline, so Kanada, Nizozemska, Nemčija in Avstrija.
Prednosti in pomanjkljivosti hidroponskih sistemov:
Prednosti:
 zmanjša se poraba časa in energije za pripravo in obdelavo tal,
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lažji nadzor nad škodljivci in boleznimi zaradi sterilnega substrata
(ni potrebno fizikalno in kemično razkuževanje) in večje
odpornosti rastlin (živijo v optimalnem okolju),



rastline se lahko goji na balkonu, terasi, na ravni strehi,
onesnaženih tleh itd.,



na majhni površini lahko pridelamo veliko pridelka,



nekateri inertni substrati ovirajo ali preprečujejo razvoj talnih
škodljivcev,



kontrola nad hranljivimi snovmi, vrednostjo pH, količino vode,



stres pri presajanju zmanjšan, lažje presajanje,



ni onesnaževanja okolja,



ni kolobarjenja,



manjša poraba vode, kot pri klasičnem gojenju.

Slabosti:
 velik začeten vložek,


bolezni, škodljivci se hitro razširijo,



potrebno znanje in izkušnje za uspešno gojenje,



na vsako spremembo razmer rastline hitreje odreagirajo, so
občutljivejše,



ni vsaka rastlina primerna za takšno gojenje.

Kdo ali kaj so škodljivci in zakaj jih tako imenujemo?
Naštejemo: živali (srne, voluharji, polži, listne uši, bramorji), glive plesni in gniloba - bakterije, ki so povzročitelji bolezni
Ker nam zmanjšujejo pridelek.
Torej smo tudi mi zanje škodljivci, ker jim zmanjšujemo življenjski
prostor in jih na sploh omejujemo. Torej izraz ni ustrezen. Če gledamo z
gospodarskega stališča, pridelovalci občutijo škodo, ker se bolezen lahko
hitro razširi nad veliko količino njihovega pridelka, ki jim predstavlja vir
zaslužka. Če gledamo na svoj vrt, pa poskusimo paziti, da je prst čim bolj
zračna in da sadike niso pregosto posajene, kjer bi se lahko zaradi vlage
razvile plesni. Voluhar, na primer, bo nekaj pridelka pojedel, hkrati pa bo
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z rovi prezračil zemljo. Tudi ta bitja so del ekosistema in nujna za
kroženje snovi. Doma lahko namerno posadite kako rastlino več, živali
pa lahko odganjate z okolju neškodljivimi pripomočki (klopotec…).
ZAKLJUČEK
Čas

Delo učitelja

Delo
učencev

5min http://www.youtube.com/watch?v=VBspR2p0YYM (24. 11. 2013)

Navodila/pomoč

za

učitelja

pri

izvedbi

(pridobljeno

dne

24.11.2013

iz):

http://www.hydroponics.eu/yaroots-growit_28-204.html
Delovni list je narejen za hidroponiko. Lahko bi dodala več nalog iz razmnoževanja rastlin,
kar bi sledilo v kasnejših urah. To bi lahko vključila že v tabeli pričakovanj in rezultatov
(ali se bo del matične rastline lahko razvil v novo, samostojno enoto iz posameznega
celega ali dela lista, iz vršička…).
VIRI pridobljeni dne 24.11.2013 iz:
http://www.youtube.com/watch?v=W5tnHfikb64&list=TL1Wz1vo-_BYE
http://www.youtube.com/watch?v=OjHGS1nirF0
http://www.youtube.com/watch?v=ugc71yhAfV0
http://www.youtube.com/watch?v=38sKOplqZ6M
http://www.youtube.com/watch?v=EulBdRyoPqU
http://www.youtube.com/watch?v=6-6lqPu7104
http://www.youtube.com/watch?v=VBspR2p0YYM
http://www.hydroponics.eu/yaroots-growit_28-204.html
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DELOVNI LIST
NEŽIVI DEJAVNIKI OKOLJA (HIDROPONIKA)
(delovni list)
DATUM:
IME IN PRIIMEK:

1. Nariši skico rastline v polnilu na začetku in skico rezultata, po tem ko je rastlina že
zrasla. Skice označuj.
 Potikanje listov: od zdrave matične rastline afriške vijolice z ostrim nožem
odrežemo mlad list s pecljem. Potaknjence postavimo v polnilo, vendar le toliko, da
se ga list ne dotika.
SKICA: NA ZAČETKU



Rastline, ki imajo pritlike: zeleničica požene nove rastline (hčerinske osebke) na
cvetnih ali stranskih poganjkih. Na teh mestih rastline le odrežemo in posadimo v
polnilo.

SKICA: NA ZAČETKU



NA KONCU

Potikanje vršičkov: uporabimo glavne ali stranske vršičke. Odrežemo jih tako, da
imajo 3 do 4 liste. Steblo bršljana odrežemo postrani in potrgamo spodnje liste, ker
radi gnijejo.

SKICA: NA ZAČETKU



NA KONCU

NA KONCU

Razmnoževanje z delom lista: sabljiki z ostrim nožem razrežemo list in delčke do
polovice podtaknemo v polnilo.

SKICA: NA ZAČETKU

NA KONCU
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Delitev: najpreprostejše je razmnoževanje z delitvijo, ker ima rastlina na tak način
že od začetka korenine. Za tako razmnoževanje so primerne rastline z močno
koreninsko grudo, kot na primer bršljan in večina praproti.

SKICA: NA ZAČETKU



NA KONCU

Razmnoževanje s semeni: seme posadimo en centimeter globoko v polnilo. Če je
polnilo voda, naj je bo ravno toliko, da ne prelije celega semena.

SKICA: NA ZAČETKU
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NA KONCU

Presajanje mlade solate: ko presajamo mlado solato, naj bodo korenine obrnjene
navzdol. Kadar je polnilo voda, naj bodo vanjo potopljene samo korenine
(plastičnemu lončku naredimo pokrov iz folije za živila ali plastične vrečke, ki jo
napnemo čez vrh lončka. Na sredini naredimo luknjo, skozi katero damo korenine
solate, ki sežejo v vodo).

SKICA: NA ZAČETKU

NA KONCU

2. Kaj se zgodi, če odvzamemo svetlobo?
Pričakovanje: ___________________________________________________________
Rezultat: ______________________________________________________________
Rastlina na kateri smo to preizkusili: ________________________
Na kateri rastlini bi še lahko preizkusili: _____________________
3. Kdo ali kaj so škodljivci vrtnin? Zakaj jih tako imenujemo?
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4. Izpolni tabelo katera polnila smo uporabili in napiši nekaj njihovih lastnosti.
 Obkroži, katera voda bo zagotovila večji uspeh: navadna ali obogatena.
 S čim smo obogatili vodo in zakaj?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
POLNILA:

LASTNOSTI POLNIL

OPOMBE
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Preglednica 1: Ocena pričakovanj in rezultatov
5. Kaj je hidroponika? Opiši s svojimi besedami.

6. Katere trditve opisujejo prednosti in katere slabosti hidroponike? Odgovori tako, da
pri vsaki trditvi narediš križec v stolpec prednost ali v stolpec slabost.
Trditev
Rastline lahko gojimo na balkonu, terasi, na ravni strehi, onesnaženih tleh
itd.,
Velik začeten vložek.
Bolezni, škodljivci se hitro razširijo.
Na majhni površini lahko pridelamo veliko pridelka.
Manjša poraba vode, kot pri klasičnem gojenju.
Nekateri inertni substrati ovirajo ali preprečujejo razvoj talnih
škodljivcev.
Na vsako spremembo razmer rastline hitreje odreagirajo, so občutljivejše.
Stres pri presajanju zmanjšan, lažje presajanje.
Potrebno znanje in izkušnje za uspešno gojenje.
Ni vsaka rastlina primerna za takšno gojenje.
Kontrola nad hranljivimi snovmi, vrednostjo pH, količino vode.
Zmanjša se poraba časa in energije za pripravo in obdelavo tal.
Ni onesnaževanja okolja.
Ni kolobarjenja.
Lažja nadzor nad škodljivci in boleznijo zaradi sterilnega substrata (ni
potrebno fizikalno in kemično razkuževanje) in večje odpornosti rastlin
(živijo v ustreznem okolju).

Prednost

Slabost
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DELOVNI LIST – REŠITVE

6.4

NEŽIVI DEJAVNIKI OKOLJA (HIDROPONIKA)
(delovni list)
DATUM:
IME IN PRIIMEK:
1. Nariši skico rastline v polnilu na začetku in skico rezultata, po tem ko je rastlina že
zrasta. Skice označuj.
 Potikanje listov: od zdrave matične rastline afriške vijolice z ostrim nožem
odrežemo mlad list s pecljem. Potaknjence postavimo v polnilo, vendar le toliko, da
se ga list ne dotika.
SKICA: NA ZAČETKU



Rastline, ki imajo pritlike: zeleničica požene nove rastline (hčerinske osebke) na
cvetnih ali stranskih poganjkih. Na teh mestih rastline le odrežemo in posadimo v
polnilo.

SKICA: NA ZAČETKU



NA KONCU

NA KONCU

Potikanje vršičkov: uporabimo glavne ali stranske vršičke. Odrežemo jih tako, da
imajo 3 do 4 liste. Steblo bršljana odrežemo postrani in potrgamo spodnje liste, ker
radi gnijejo.

SKICA: NA ZAČETKU

NA KONCU
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Razmnoževanje z delom lista: sabljiki z ostrim nožem razrežemo list in delčke do
polovice podtaknemo v polnilo.

SKICA: NA ZAČETKU



NA KONCU

Razmnoževanje s semeni: seme posadimo en centimeter globoko v polnilo. Če voda
predstavlja polnilo,naj jo bo ravno toliko, da ne prelije celega semena.
SKICA: NA ZAČETKU



NA KONCU

Delitev: najpreprostejše je razmnoževanje z delitvijo, ker ima rastlina na tak način
že od začetka korenine. Za tako razmnoževanje so primerne rastline z močno
koreninsko grudo, kot na primer bršljan in večina praproti.

SKICA: NA ZAČETKU
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NA KONCU

Presajanje mlade solate (flancanje): ko presajamo mlado solato, naj bodo korenine
obrnjene navzdol. Kadar je polnilo voda, naj bodo vanjo potopljene samo korenine
(plastičnemu lončku naredimo pokrov iz folije za živila ali plastične vrečke, ki jo napnemo
čez vrh lončka. Na sredini naredimo luknjo, skozi katero damo korenine solate, ki sežejo v
vodo).
SKICA: NA ZAČETKU

NA KONCU
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2. Kaj se zgodi, če odvzamemo svetlobo?
Pričakovanje: rastlina pobledi, počasi propadle.
Rezultat: rastlina pobledi, počasi propadle.
Rastlina na kateri smo to preizkusili: zelena solata
Na kateri rastlini bi še lahko preizkusili: fižol
3. Kdo ali kaj so škodljivci vrtnin? Zakaj jih tako imenujemo?
Živali (srnjad, voluharji, polži, listne uši, bramorji), glive-plesni in bakterije, ki so
povzročitelji bolezni.
Če gledamo iz gospodarskega stališča, pridelovalci občutijo škodo, ker se bolezen lahko
hitro razširi nad veliko količino njihovega predelka, ki jim predstavlja vir zaslužka. Če pa
gledamo na svoj vrt, pa poskusimo paziti, da je čim bolj zračna prst in ne preveč gosto
sajenje sadik, kjer bi se lahko zaradi vlage razvile plesni.
Pridelka pa je načeloma dovolj za vse, tudi za voluharje, ki bo pojedel toliko kot potrebuje,
hkrati pa vam bo z rovi prezračil zemljo. So del ekosistema in nujni za kroženje snovi.
Doma lahko namerno posadite kako rastlino več odganjate pa jih lahko z okolju
neškodljivimi pripomočki (klopotec…).
4. Izpolni tabelo pričakovanj in rezultatov. Oceni z oceno od 1 do 5 (1= najslabše, 5 =
najboljše) kako bodo rastline uspevale v določenih polnilih.
 Obkroži katera voda bo zagotovila večji uspeh: navadna ali obogatena.
 S čim smo obogatili vodo in zakaj? Z gnojilom (Substralom) v katerem so hranljive
snovi, ki jih rastlina potrebuje.
POLNILA

LASTNOSTI POLNIL

OPOMBE
REZULTATOV

Mivkapesek

Mivka zadržuje vlago, slaba zračnost.
Pesek ima dobro zračnost, a se hitro
izsuši.

Rastline z obogateno vodo so bile večje.

Žagovinaopeka

Žagovina ima dobro vpojnost in
izmenjevalne sposobnosti vodarastlina.
Opeka (razbita prah+delci) ima dobro
zračnost, a se hitro izsuši.

Rastline z obogateno vodo so bile večje.

Kamena
volna

Plošče kamene volne iz veliko porzračnost. Ima zelo dobro vpojnost.

Rastline z obogateno vodo so bile večje.

Vodanavadna

Hranljiva, kot substrat primerna samo
ko je v stiku s koreninam.

Zgnil
Seme, bi bolje uspelo, če bi imel kak servet
kot polnilo, kjer bi laže dihal
delitev bršljana in potaknjenec mlade
solate s korenino, vršiček, cel list vijolice
in rastlina s pritliko, naredili korenine.

Mlakar M. Biokemijske lastnosti talno in hidroponsko vzgojene solate (Lactuca sativa L.)
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, 2014

Vodaobogatena

Hranljiva, kot substrat primerna samo
ko je v stiku s koreninam. Rastlina še
lažje dobi iz nje kar potrebuje.
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Zgnil
Seme, bi bolje uspelo, če bi imel kak servet
kot polnilo, kjer bi laže dihal
delitev bršljana in potaknjenec mlade
solate s korenino, vršiček, cel list vijolice
in rastlina s pritliko, naredili korenine.

5. Kaj je hidroponika? Opiši s svojimi besedami.
Hidroponika ali vodna kultura vključuje rast in razvoj rastlin na vodni bazi ki je rastlini
stalno na voljo. Rastline uspevajo, vse dokler imajo na voljo kisik (vpihovanje zraka z
zračnimi črpalkami skozi vodo), mineralne snovi in oporo za rast. Oporo za rast
predstavljajo različni organski talni substrati (šota, slama, kompost, žagovina) in
sintetični/anorganski substrati (mivka, pesek, kamena volna, gradbeni material, žlindravulkanska kamenin), ki jim nudijo tudi ugodne fizikalne pogoje za rast. S tem načinom
vzgajanja se rastline bolje razvijajo, saj so jim zagotovljeni točno takšni pogoji, kot jih
določena vrsta potrebuje. Posledično je tudi pridelek večji in bolj kakovosten.
6. Katere trditve opisujejo prednosti in katere slabosti hidroponike? Odgovori tako, da
pri vsaki trditvi narediš križec v stolpec prednost ali v stolpec slabost.
Trditev
Rastline lahko gojimo na balkonu, terasi, na ravni strehi, onesnaženih tleh
itd.,
Velik začeten vložek.
Bolezni, škodljivci se hitro razširijo.
Na majhni površini lahko pridelamo veliko pridelka.
Manjša poraba vode, kot pri klasičnem gojenju.
Nekateri inertni substrati ovirajo ali preprečujejo razvoj talnih
škodljivcev.
Na vsako spremembo pogojev rastline hitreje odreagirajo, so
občutljivejše.
Stres pri presajanju zmanjšan, lažje presajanje.
Potrebno znanje in izkušnje za uspešno gojenje.
Ni vsaka rastlina primerna za takšno gojenje.
Kontrola nad hranljivimi snovmi, vrednostjo pH, količino vode.
Zmanjša se poraba časa in energije za pripravo in obdelavo tal.
Ni onesnaževanja okolja.
Ni kolobarjenja.
Lažja nadzor nad škodljivci in boleznijo zaradi sterilnega substrata (ni
potrebno fizikalno in kemično razkuževanje) in večje odpornosti rastlin
(živijo v ustreznem okolju).

Prednost
x

Slabost

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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POVZETEK

Namen diplomske naloge je bil preveriti kakovost solate vrste Lactuca sativa L., gojene s
tehniko, pri kateri se kot vir mineralnih snovi ne uporablja prst, ampak se vzpostavijo
ustrezne razmere (temperatura, vlažnost zraka…), da korenine, ki so lahko v zraku ali v
različnih inertnih medijih, kljub temu vsrkavajo ustrezne mineralne snovi, za rast in razvoj
rastline. Hidroponsko tehniko vzgoje smo primerjali s solato, gojeno v prsti. Zanimalo nas
je, pri katerem načinu gojenja so rastline lepše na pogled in kakšna je kakovost glede
vsebnosti hranljivih snovi.
Raziskava je bila izvedena v raziskovalnem rastlinjaku laboratorijskega polja Biotehniške
fakultete. V poskus so bile vključene štiri sorte solate in sicer, 'Vanity', 'Dalmatinska
ledenka', 'Ljubljanska ledenka' in 'Lidija'. Sadike so bile presajene na hidroponski sistem
(kamena volna) in v prsti na razdaljo 30 X 30 cm. Spremljali smo rast rastlin in ob
pobiranju pa ocenili pridelek. V laboratoriju Katedre za tehnologije in prehrano smo
analizirali vsebnosti nitratov, askorbinske kisline (vitamin C), in fotosinteznih barvil
(klorobil a in b, α in β karoten).
Hipoteza, da je hidroponsko gojenje rastlin donosnejše, je potrjena, saj so rezultati fizičnih
lastnosti boljši od rezultatov rastlin gojenih v prsti. Ocena plesnivosti je bila pri gojenju v
prsti statistično višja kot na hidroponskem gojišču. Videli smo, da je zbitost glave večja pri
rastlinah zraslih v prsti, verjetno zaradi počasnejše rasti. Torej rastline, gojene v prsti, so
bile sicer manjše, a kompaktnejše. Ugotovili smo tudi, da je v hidroponsko gojenih
rastlinah več dušika, kot v rastlinah, gojenih v prsti (vse sorte so imele statistično
pomembno razliko glede na vrsto gojišča, razen ´Ljubljanske ledenke´). Razlog, da imajo
hidroponsko gojene rastline toliko nitratov, pa je odmerjena količin v hranljivi raztopini.
Pri vsebnosti vitamina C smo hipotezo zavrnili, saj je vsebnost vitamina C statistično
značilno večja pri vseh rastlinah, gojenih v prsti. Pri ostalih merjenih lastnostih (klorofila a
in b ter karotena α in β), ki pridelek enačijo kot kakovosten, so odstopanja neznačilna.
Rezultati, glede kakovosti solate, so pri obeh načinih gojenja v skladu s priporočljivimi
vrednostmi za solato.. Potrdili smo tudi, da se različne sorte različno odzovejo na
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okoliščine. Merjene lastnosti niso samo pogojene okoliščinam, ampak tudi sortnim
lastnostim rastlin.
Z raziskavo smo ugotovili, da je hidroponski način gojenja donosnejši za pridelovalce.
Dolgoročno gledano je dobro tudi iz vidika okoljevarstva, saj zaradi svojih lastnosti, sistem
ne škoduje okolju in se tako velik začetni finančni vložek, povrne.
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PRILOGE
Priloga 1: Povprečna višina rozete štirih sort solate, gojenih na hidroponski način in v prsti.

Vanity
Ponovitev Hidroponika
1.
20,7
2.
21,6
3.
20,4
4.
23,2
Povp.
21,48
Min.
20,40
Max.
23,20
S.D.
1,26

Prst
18,4
20,8
17,6
19,5
19,08
17,60
20,80
1,39

Dal. ledenka
Ljub. ledenka
Lidija
Hidroponika Prst Hidroponika Prst Hidroponika
21,4
17,8
17,6
15,7
23,5
20,7
19,4
18,8
16,8
20,7
23,6
18,3
18,1
18,2
22,6
20,7
17,5
19,2
16,3
21,6
21,60 18,25
18,43 16,75
22,10
20,70 17,50
17,60 15,70
20,70
23,60 19,40
19,20 18,20
23,50
1,37
0,83
0,71
1,07
1,21

Prst
19,1
20,4
18,7
19,5
19,43
18,70
20,40
0,73

Priloga 2: Povprečni premer rozete štirih sort solate, gojenih na hidroponski način in v prsti.

Vanity

Dal. ledenka

Ponovitev Hidroponika

Prst

Hidroponika

Prst

Ljub. ledenka
Hidroponika

Prst

Lidija
Hidroponika

Prst

1.

34,5

33,2

33,9

32,1

32,7

31,4

37,6

35,2

2.

35,4

34,5

34,8

32,5

32,9

32,2

38,3

36,8

3.

36,8

32,1

35,8

31,6

34,7

30,3

36,7

33,9

4.

35,9

32,6

35,6

32,8

33,5

31,6

38,5

35,7

Povp.

35,65

33,10

35,03

32,25

33,45

31,38

37,78

35,40

Min.

34,50

32,10

33,90

31,60

32,70

30,30

36,70

33,90

Max.

36,80

34,50

35,80

32,80

34,70

32,20

38,50

36,80

S.D.

0,96

1,04

0,87

0,52

0,90

0,79

0,81

1,20

Priloga 3: Povprečna ocena plesni na štirih sortah solate, gojenih na hidroponski način in v prsti.

Vanity
Ponovitev Hidroponika
1.
2
2.
1,2
3.
1,8
4.
1,1
Povp.
1,53
Min.
1,10
Max.
2,00
S.D.
0,44

Prst
2,6
2
2,4
2,8
2,45
2,00
2,80
0,34

Dal. ledenka
Ljub. ledenka
Lidija
Hidroponika Prst Hidroponika Prst Hidroponika
2,2
3,1
2,1
3,4
2,2
2,4
3
2,5
2,5
1,5
2,3
3,4
1,2
3,4
2
1,5
3,8
2,4
3
1,4
2,10
3,33
2,05
3,08
1,78
1,50
3,00
1,20
2,50
1,40
2,40
3,80
2,50
3,40
2,20
0,41
0,36
0,59
0,43
0,39

Prst
3,1
2,8
2,3
3,1
2,83
2,30
3,10
0,38

Priloga 4: Povprečna ocena zbitosti glav štirih sort solate, gojenih na hidroponski način in v prsti.

Vanity
Ponovitev Hidroponika
1.
6,2
2.
5,7
3.
6,1
4.
6,4
Povp.
6,10
Min.
5,70
Max.
6,40
S.D.
0,29

Prst
7
7,5
6,8
7,3
7,15
6,80
7,50
0,31

Dal. ledenka
Ljub. ledenka
Lidija
Hidroponika Prst Hidroponika Prst Hidroponika
7,5
8,2
7,6
8,7
7,8
7,8
7,8
8
8,6
8,2
6,9
8,6
7,3
8
7,1
7,2
8,4
7,8
8,1
7
7,35
8,25
7,68
8,35
7,53
6,90
7,80
7,30
8,00
7,00
7,80
8,60
8,00
8,70
8,20
0,39
0,34
0,30
0,35
0,57

Prst
8,4
8,3
8
8,5
8,30
8,00
8,50
0,22

Priloga 5: Povprečna dolžina glavne korenine štirih sort solate, gojenih na hidroponski način in v prsti.

Vanity
Ponovitev Hidroponika
1.
40,5
2.
53
3.
41
4.
51,2
Povp.
46,43
Min.
40,50
Max.
53,00
S.D.
6,60

Prst
32,6
25,8
42
35
33,85
25,80
42,00
6,69

Dal. ledenka
Ljub. ledenka
Lidija
Hidroponika Prst Hidroponika Prst Hidroponika
38
40,8
32,8
30,1
42,7
46,7
32
40,2
21,8
41,2
57,6
34,5
49,7
25
38,7
50,4
36
34
26,3
36
48,18 35,83
39,18 25,80
39,65
38,00 32,00
32,80 21,80
36,00
57,60 40,80
49,70 30,10
42,70
8,15
3,70
7,73
3,43
2,94

Prst
26,3
25,5
24
27,8
25,90
24,00
27,80
1,59

Priloga 6: Povprečna masa korenine štirih sort solate, gojenih na hidroponski način in v prsti.

Vanity
Ponovitev Hidroponika
1.
78
2.
72
3.
64
4.
72
Povp.
71,50
Min.
64,00
Max.
78,00
S.D.
5,74

Dal. ledenka
Ljub. ledenka
Lidija
Prst Hidroponika Prst Hidroponika Prst Hidroponika
56
68
64
65
66
81
62
76
58
78
54
72
50
65
62
63
58
75
67
71
54
68
56
64
58,75
70,00 59,50
68,50 58,50
73,00
50,00
65,00 54,00
63,00 54,00
64,00
67,00
76,00 64,00
78,00 66,00
81,00
7,37
4,69
4,43
6,66
5,26
7,07

Prst
58
52
64
60
58,50
52,00
64,00
5,00

Priloga 7: Povprečna masa rozete štirih sort solate, gojenih na hidroponski način in v prsti.

Vanity
Dal. ledenka
Ljub. ledenka
Lidija
Ponovitev Hidroponika Prst Hidroponika Prst Hidroponika Prst Hidroponika Prst
1.
684
458
512
430
602
532
527
452
2.
652
502
528
385
567
482
583
474
3.
641
573
580
462
581
410
540
486
4.
674
517
526
451
584
426
569
471
Povp.
662,75 512,50
536,50 432,00
583,50 462,50
554,75 470,75
Min.
641,00 458,00
512,00 385,00
567,00 410,00
527,00 452,00
Max.
684,00 573,00
580,00 462,00
602,00 532,00
583,00 486,00
S.D.
19,72 47,47
29,86 34,03
14,39 55,67
25,75 14,08
Priloga 8: Povprečno razmerje mas listov in korenin štirih sort solate, gojenih na hidroponski način in v prsti.

Vanity
Ponovitev Hidroponika
1.
8,77
2.
8,10
3.
10,02
4.
9,36
Povp.
9,06
Min.
8,10
Max.
10,02
S.D.
0,82

Prst
8,18
8,10
11,46
7,72
8,86
7,72
11,46
1,74

Dal. ledenka
Ljub. ledenka
Lidija
Hidroponika Prst Hidroponika Prst Hidroponika
7,53
6,72
9,26
8,06
6,51
6,95
6,64
7,27
8,93
8,10
8,92
7,45
9,22
7,07
7,20
7,41
8,35
8,59
7,61
8,89
7,70
7,29
8,59
7,92
7,67
6,95
6,64
7,27
7,07
6,51
8,92
8,35
9,26
8,93
8,89
0,85
0,80
0,93
0,79
1,04

Prst
7,79
9,12
7,59
7,85
8,09
7,59
9,12
0,69

Priloga 9: Povprečni delež suhe snovi v listih štirih sort solate, gojenih na hidroponski način in v prsti.

Vanity
Ponovitev Hidroponika
1.
3,7
2.
3,8
3.
3,1
4.
3,9
Povp.
3,63
Min.
3,10
Max.
3,90
S.D.
0,36

Prst
4
4,1
3,9
3,1
3,78
3,10
4,10
0,46

Dal. ledenka
Ljub. ledenka
Lidija
Hidroponika Prst Hidroponika Prst Hidroponika
3,4
3,8
3,4
3,8
3,2
4,1
3,6
3,9
4
3,4
3,6
4,2
4
4
3,7
4
4,1
3,5
3,6
3,6
3,78
3,93
3,70
3,85
3,48
3,40
3,60
3,40
3,60
3,20
4,10
4,20
4,00
4,00
3,70
0,33
0,28
0,29
0,19
0,22

Prst
3,8
3,9
3,7
3,8
3,80
3,70
3,90
0,08

Priloga 10: Povprečna vsebnost nitratnega dušika (mg/kg sveže mase) štirih sort solate, gojenih na
hidroponski način in v prsti.

Vanity

Dal. ledenka

Ponovitev Hidroponika
1.
2.
3.
4.

Hidroponika

Prst

Hidroponika

Povp.

1614,25 1095,00

1930,50

965,50

1052,25 762,25

1454,25 582,75

Min.
Max.

1432,00 956,00
1780,00 1205,00

1758,00 895,00
2152,00 1028,00

865,00 563,00
1236,00 956,00

1235,00 457,00
1856,00 691,00

168,00 173,57

281,47 105,53

175,00

54,68

1235
1856
1439
1287

Prst

895
975
1028
964

105,27

684
956
563
846

Hidroponika

2152
1983
1829
1758

150,71

1236
1143
965
865

Prst

Lidija

1205
1136
1083
956

S.D.

1780
1562
1432
1683

Prst

Ljub. ledenka

457
691
538
645

Priloga 11:Povprečna vsebnost vitamina C (mg/100g) štirih sort solate, gojenih na hidroponski način in v
prsti.

Vanity
Ponovitev Hidroponika
1.
4,1
2.
3,5
3.
4,4
4.
4,5
Povp.
4,13
Min.
3,50
Max.
4,50
S.D.
0,45

Prst
5,2
4,8
4,8
4,6
4,85
4,60
5,20
0,25

Dal. ledenka
Ljub. ledenka
Lidija
Hidroponika Prst Hidroponika Prst Hidroponika
3,6
4,2
2,9
4,1
4,6
4,1
4,7
3,6
4,5
4,3
4,2
5,1
3,7
4,6
4,2
4
5,2
3,6
4,2
4,1
3,98
4,80
3,45
4,35
4,30
3,60
4,20
2,90
4,10
4,10
4,20
5,20
3,70
4,60
4,60
0,26
0,45
0,37
0,24
0,22

Prst
6,1
5,2
5,6
5,7
5,65
5,20
6,10
0,37

Priloga 12: Povprečna vsebnost klorofila a (ng/g SS) štirih sort solate, gojenih na hidroponski način in v
prsti.

Vanity

Dal. ledenka

Ponovitev Hidroponika

Prst

Hidroponika

Prst

Ljub. ledenka
Hidroponika

Prst

Lidija
Hidroponika

Prst

1.

2730

2654

2456

2354

2324

2864

3562

2904

2.

2860

3124

2958

2782

3104

2753

3112

2753

3.

2546

2861

2783

2864

2840

2394

2745

3185

4.

2638

2473

2652

2450

2461

2452

2731

2342

Povp.

2693,50 2778,00

2712,25 2612,50

2682,25 2615,75

3037,50 2796,00

Min.

2546,00 2473,00

2456,00 2354,00

2324,00 2394,00

2731,00 2342,00

Max.

2860,00 3124,00

2958,00 2864,00

3104,00 2864,00

3562,00 3185,00

S.D.

134,03

279,88

211,89

248,47

355,93

228,37

391,64

351,64

Priloga 13: Povprečna vsebnost klorofila b (ng/g SS) štirih sort solate, gojenih na hidroponski način in v
prsti.

Vanity

Dal. ledenka

Ponovitev Hidroponika
1.
2.
3.
4.

975
921
854
828

Prst
862
953
912
815

Hidroponika

Ljub. ledenka

Prst

806
943
896
872

Hidroponika

765
912
934
757

Lidija

Prst

728
953
864
857

Hidroponika

986
876
738
842

1086
965
864
912

Prst
940
875
927
765

Povp.

894,50 885,50

879,25 842,00

850,50 860,50

956,75 876,75

Min.

828,00 815,00

806,00 757,00

728,00 738,00

864,00 765,00

Max.

975,00 953,00

943,00 934,00

953,00 986,00

1086,00 940,00

S.D.

66,45

59,95

57,05

94,02

92,62 102,21

95,53

79,62

Priloga 14: Povprečna vsebnost klorofila a in b (ng/g SS) štirih sort solate, gojenih na hidroponski način in v
prsti.

Vanity

Dal. ledenka

Ponovitev Hidroponika

Prst

Hidroponika

Ljub. ledenka

Prst

Hidroponika

Lidija

Prst

Hidroponika

Prst

1.

3705,00 3516,00

3262,00 3119,00

3052,00 3850,00

4648,00 3844,00

2.

3781,00 4077,00

3901,00 3694,00

4057,00 3629,00

4077,00 3628,00

3.

3400,00 3773,00

3679,00 3798,00

3704,00 3132,00

3609,00 4112,00

4.

3466,00 3288,00

3524,00 3207,00

3318,00 3294,00

3643,00 3107,00

Povp.

3588,00 3663,50

3591,50 3454,50

3532,75 3476,25

3994,25 3672,75

Min.

3400,00 3288,00

3262,00 3119,00

3052,00 3132,00

3609,00 3107,00

Max.

3781,00 4077,00

3901,00 3798,00

4057,00 3850,00

4648,00 4112,00

S.D.

183,64

339,47

268,68

341,16

440,23

323,91

485,12

425,97

Priloga 15: Povprečno razmerje klorofila a in b štirih sort solate, gojenih na hidroponski način in v prsti.

Vanity

Dal. ledenka

Ponovitev Hidroponika

Prst

Hidroponika

Prst

Ljub. ledenka
Hidroponika

Prst

Lidija
Hidroponika

Prst

1.
2.

2,80
3,11

3,08
3,28

3,05
3,14

3,08
3,05

3,19
3,26

2,90
3,14

3,28
3,22

3,09
3,15

3.

2,98

3,14

3,11

3,07

3,29

3,24

3,18

3,44

4.

3,19

3,03

3,04

3,24

2,87

2,91

2,99

3,06

Povp.

3,02

3,13

3,08

3,11

3,15

3,05

3,17

3,18

Min.

2,80

3,03

3,04

3,05

2,87

2,90

2,99

3,06

Max.

3,19

3,28

3,14

3,24

3,29

3,24

3,28

3,44

S.D.

0,17

0,11

0,05

0,09

0,19

0,17

0,12

0,17

Priloga 16: Povprečna vsebnost karotena β (mg/100g) štirih sort solate, gojenih na hidroponski način in v
prsti.

Vanity
Ponovitev Hidroponika
1.
7,14
2.
6,28
3.
6,87
4.
6,92
Povp.
6,80
Min.
6,28
Max.
7,14
S.D.
0,37

Prst
6,82
6,38
6,91
6,54
6,66
6,38
6,91
0,25

Dal. ledenka
Ljub. ledenka
Lidija
Hidroponika Prst Hidroponika Prst Hidroponika
5,26
5,62
5,87
6,14
3,82
5,78
4,84
6,12
5,28
4,16
5,02
5,16
5,41
5,56
4,25
5,14
5,48
5,35
5,93
4,82
5,30
5,28
5,69
5,73
4,26
5,02
4,84
5,35
5,28
3,82
5,78
5,62
6,12
6,14
4,82
0,33
0,35
0,37
0,38
0,42

Prst
4,2
3,63
4,12
4,8
4,19
3,63
4,80
0,48

Priloga 17: Povprečna vsebnost karotena α (mg/100g) štirih sort solate, gojenih na hidroponski način in v
prsti.

Vanity
Ponovitev Hidroponika
1.
0,16
2.
0,05
3.
0,12
4.
0,24
Povp.
0,14
Min.
0,05
Max.
0,24
S.D.
0,08

Prst
0,26
0,34
0,06
0,12
0,20
0,06
0,34
0,13

Dal. ledenka
Ljub. ledenka
Lidija
Hidroponika Prst Hidroponika Prst Hidroponika
0,18
0,42
0,14
0,27
0,42
0,14
0,15
0,07
0,15
0,35
0,26
0,08
0,18
0,26
0,27
0,25
0,27
0,23
0,27
0,34
0,21
0,23
0,16
0,24
0,35
0,14
0,08
0,07
0,15
0,27
0,26
0,42
0,23
0,27
0,42
0,06
0,15
0,07
0,06
0,06

Prst
0,36
0,32
0,34
0,38
0,35
0,32
0,38
0,03

Priloga 18: Vsebnost skupnega karotena α+β (mg/100g) štirih sort solate, gojenih na hidroponski način in v
prsti.

Vanity

Dal. ledenka

Ponovitev Hidroponika

Prst

Hidroponika

Prst

Ljub. ledenka
Hidroponika

Prst

Lidija
Hidroponika

Prst

1.

7,30

7,08

5,44

6,04

6,01

6,41

4,24

4,56

2.

6,33

6,72

5,92

4,99

6,19

5,43

4,51

3,95

3.

6,99

6,97

5,28

5,24

5,59

5,82

4,52

4,46

4.

7,16

6,66

5,39

5,75

5,58

6,20

5,16

5,18

Povp.

6,95

6,86

5,51

5,51

5,84

5,97

4,61

4,54

Min.

6,33

6,66

5,28

4,99

5,58

5,43

4,24

3,95

Max.

7,30

7,08

5,92

6,04

6,19

6,41

5,16

5,18

S.D.

0,43

0,20

0,28

0,48

0,31

0,43

0,39

0,50

