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Distrična rjava tla na pleistocenskem-pliocenskem nanosu gline in ilovice  

Konglomeratne terase reke Save so najstarejši nanos peska in proda v gorenjski kotlini. Razvoj tal je potekal več kot 
10.000 let, tako da imamo v spodnjem delu tal lahko tudi več metrov mineralne preperine. Tla spadajo med teksturno 
težka, večinoma prevladujeta fini melj in glina. 
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Opis in podatki pedološkega profila  (ICPVO  št.1698) 
Kraj: Lahovče; GKX: 461448m, GKY: 118881m, nv: 359m 
Raba tal: njiva (koruza) 
Datum izkopa: 3.10.2014 
 
Zgoraj so tla izrazito rjave barve, proti globini postajajo vse bolj 
rumena. Padavinska voda izpira bazično delujoče katione, 
predvsem Ca2+, Mg2+, K+ . Izprana je tudi glina, med mineralnimi 
talnimi delci močno prevladuje melj. Tla so zato kisle reakcije, pod 
pH 5,6; izjema je orni sloj (Ap horizont), ki je zaradi gnojenja in 
apnjenja manj kisel. Med vezanimi kationi na sorptivnem delu pod 
ornico prevladujeta vodik (oksonijev ion H3O

+ ) in aluminij (Al3+).  

Obdelovanje tal in izdatno gnojenje z organskimi gnojili je 
povzročilo nastanek globokega humusnega horizonta, ki ga delimo 
v obdelovalni Ap 0-20 cm, ter Ah 20-55 cm. Slednji je nastal z 
premeščanjem humusa v globino, deloma zaradi obdelave tal, 
deloma s pronicajočo padavinsko vodo, kar je razvidno tudi iz 
jezičastega prehoda med Ah in ABv horizontom. Ta tvori prehodno 
cono med zgornjim humoznim delom tal in mineralnim spodnjim 
delom. Korenine koruze sledijo v globino vodi in hranilom, tako da 
jih najdemo še v globini pod 90 cm.  

Nasvet za obdelavo in gnojenje takih tal: 
‐ Redna kontrola rodovitnosti tal (pH, humus,P, K) vsakih 4 

– 6 let (vedno po isti poljščini, v istem letnem času!). 
Potrebna povečana skrb za humus.  Vsebnost humusa 
v ornici mora biti vsaj 4 %. Nujno redno vzdrževalno 
apnjenje, z apnencem, ki vsebuje tudi Mg. Optimalni pH v 
Ap = 6,8 – 7,0.  

‐ Tla so podvržena tlačenju in zbijanju, tvorbi plazine – 
ne obdelovati tal v (pre)mokrem stanju. Menjavati globino 
oranja. Zmanjšati prehode po njivi na minimum. Po potrebi 
občasno (na 3 do 5 let) podrahljati do globine 35 cm. 


