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KAKO PRIDEJO NEVARNE SNOVI IZ TAL V ÈLOVEKA?

MEJNE VREDNOSTI NEVARNIH SNOVI V TLEH IN VRTNINAH

Tla opravljajo številne naloge pomembne tako za obstoj in dejavnosti ljudi (na primer pridelava hrane in krme) 
kot za ohranjanje ravnovesja v naravi. Z zmanjševanjem vrednosti (degradacijo) tal oznaèujemo negativne 
procese, ki lahko povzroèajo fizièno izgubo tal/zemljišè (erozija, pozidava) ali pa imajo manj vidne posledice; 
mednje prištevamo tudi onesnaženost tal. 

Po Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, 41/04) snovi, ki povzroèajo onesnaženost tal imenujemo nevarne snovi. 
Tla so onesnažena, kadar vsebujejo toliko nevarnih snovi, da se zmanjša njihova samooèišèevalna sposobnost, 
poslabšajo fizikalne, kemijske in biotiène lastnosti, zavira ali prepreèuje rast rastlin, onesnažuje podtalnica 
oziroma rastline ali je zaradi nevarnih snovi kako drugaèe okrnjena trajna rodovitnost tal. 

Izvor nevarnih snovi so:   
?nevarni in posebni odpadki: gošèe komunalnih in drugih èistilnih naprav ter greznic, razne odpadne snovi 

        iz industrije, kompostirane odpadne snovi, radioaktivni odpadki ...;
?onesnažen zrak, kot posledica èlovekovih dejavnosti (industrija, promet, kurišèa …) ali iz naravnih virov 

(vulkani, gozdni požari …);
?onesnažene namakalne ali poplavne vode;
?organska (gnojevka) in mineralna (rudninska) gnojila;
?sredstva za zašèito rastlin (fitofarmacevtska sredstva);
?mulj iz reènih strug in jezer in
?drugi možni viri.

Nevarne snovi se v tleh kopièijo, zato obièajno ostanejo onesnažena še dolgo po tem, ko se onesnaževanje 
preneha.

 Nevarne snovi iz onesnaženih tal v èloveka najpogosteje vnašamo:  

?s hrano (rastlinskega ali živalskega izvora) pridelano v onesnaženem okolju,

?z vdihavanjem majhnih prašnih talnih delcev ob obdelavi onesnaženih tal ali igri na igrišèu brez travne ruše         

ali druge zašèite

?z vnašanjem onesnažene zemlje v usta – predvsem otroci (neumite roke po igri, uživanje neopranih sadežev 

(jagode) in drugo nenamerno zaužitje tal),

?z drugimi posrednimi vnosi (na primer onesnaženi viri pitne vode). 

V Pravilniku o mejnih, opozorilnih in kritiènih vsebnostih nevarnih snovi v tleh (Ur. l. RS, 68/96) so doloèene tri 

normativne vrednosti za 11 skupin anorganskih in 7 skupin organskih nevarnih snovi (vir: ROTS) (glej tabelo 

desno). 
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Na vrtu, kjer vsebnost kovin v zemlji 
ne presega mejne vrednosti, 
je raba tal praviloma neomejena, 
pri èemer ne izkljuèujemo možnost 
onesnaženja vrtnin  preko zraka ali 
vode za zalivanje oziroma s pripravki, 
ki jih uporabljamo na vrtu (gnojila, 
sredstva za varstvo rastlin).

Kjer koncentracija kovin presega mejno 
vrednost in je manjša od opozorilne 
vrednosti je možnost kopièenja 
biodostopnih kovin (na primer Cd) 
v užitne dele vrtnin verjetna, vendar je 
za razliène vrtnine razlièna. Dostopnost 
kovin rastlinam je odvisna tudi od drugih 
lastnosti tal, zato je priporoèljivo, da se 
obèasno preveri kakovost vrtnin iz prve 
in druge skupine (glej tabelo na zadnji 
strani „Vrtnine glede na sprejem  ...“).

Kadar koncentracija elementa v tleh 
doseže opozorilno vrednost štejemo 
tla za onesnažena. Verjetnost prehajanja 
kovin iz tal v rastline je veèja, zato ne 
priporoèamo gojenja vrtnin iz prve in 
druge skupine 

, 
èe pa so tla kisla (pH <5.5) in malo 
humozna, pa moramo biti pozorni tudi pri 
vrtninah iz tretje skupine. Priporoèamo 
analizo vrtnin, ki jih gojimo na vrtu.

(glej tabelo na zadnji 
strani „Vrtnine glede na sprejem  ...“)

V kolikor koncentracija elementov 
presega kritièno vrednost velja splošno 
priporoèilo, da vrta ne uporabljamo 
za pridelavo vrtnin za neposredno rabo 
v prehrani. Izjema so lahko vrtnine 
iz èetrte skupine oziroma vrtovi, 
kjer kritièno vrednost presegajo zelo 
nedostopni elementi (na primer Pb in Cr). 
V vsakem primeru priporoèamo 
obdelavo, pri kateri se v najveèji možni 
meri omeji prašenje tal.

VPLIV ONESNAŽENIH TAL 
NA ZDRAVJE LJUDI

Rastline ali tla, ki vsebujejo manj nevarnih snovi, kot 

doloèajo normativi, niso nujno popolnoma varna, pa 

tudi rastline ali tla, kjer vsebnost nevarnih snovi 

presega normativne vrednosti, niso nujno škodljiva! 

Kako lahko to pojasnimo?

Za dejansko tveganje za zdravje ljudi moramo 

upoštevati še izpostavljenost èloveka nevarnim 

snovem, to sta predvsem èas, ki ga preživimo 

v onesnaženem okolju in kolièina zaužitih onesnaženih 

živil. U vrtnin g na onesnaženih tleh lahko 

prispeva k izpostavljenosti nevarnim snovem v okolju, 

saj se veèina kovin v telesu kopièi. Prispevek je veèji 

pri višji stopnji onesnaženosti (tal, rastlin) in/ali veèji 

kolièini zaužitih onesnaženih vrtnin.   

živanje ojenih 

Mejne vrednosti za živila rastlinskega izvora smo v Sloveniji povzeli po 

Uredbi Komisije (ES) št. 1881/2006, kjer so za sveža živila predpisane 

le mejne vrednosti za vsebnost nitratov, kadmija (Cd) in svinca (Pb). 

Ker smo v Zasavju ob kemijskih preiskavah nekaterih vrtnin ugotovili 

presžene vrednosti kadmijja, navajamo mejne vrednosti za Cd v:

Živilo                          Mejna vrednost  

                                                                       
Zelenjava in sadje 
(razen listnate zelenjave, svežih zelišè, gob, 0,05
stebelne zelenjave, korenovk in krompirja)       

Stebelna zelenjava, korenovke (razen gomoljne zelene)   0,10                       
in krompir (olupljen)       

Listnata zelenjava, sveža zelišèa, gomolja zelena 0,20

Cd

mg/kg sveže mase
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KAKO RAVNATI, ÈE SO V TLEH POVIŠANE VREDNOSTI TEŽKIH KOVIN?

1. Za delo na vrtu uporabljamo rokavice. Po delu na vrtu si vedno umijemo roke. 
2. Hrano z vrtov vedno dobro operemo pod tekoèo vodo in olupimo. 
3. Ko po opravljenem delu pridemo z vrta, pred vstopom v hišo operemo obuvala in se preobleèemo,
    da z oblaèili in obutvijo ne vnašamo zemlje v hišo/stanovanje. 
4. Èe imamo žival (npr. psa), ga preden vstopi v hišo ošèetkamo.
5. Ko se zaradi obdelovanja vrta praši, zapremo okna in poskrbimo, da otroci ne bodo v obmoèju 

prašenja.
6. Lahko se odloèimo, da zeljenavo, ki dobro sprejema težke kovine posadimo v lesene zabojnike
    za vrtnarjene, v katere damo neosnaženo zemljo, na vrtu pa posejemo vrtnine, ki imajo nizek sprejem 

težkih kovin ali celo širokolistnato travo, ki prepreèuje prašenje. Tako se zašèitimo pred vnosom 
težkih kovin z vdihavanjem - še zlasti s tem zašèitimo otroke.

Vrtnine 
glede na 
sprejem 

(biodostopnost) 
težkih kovin 

iz tal

Onesnaženost tal 
- kako ravnati?

V letu 2012 so potekale meritve tal in izbranih vrtnin 
na 90 vrtovih v obèinah Zagorje, Trbovlje in Hrastnik. 

Poroèila z ugotovitvami bodo objavljena 
na spletnih straneh obèin 

Zagorje, Trbovlje in Hrastnik,
veè o problematiki pa lahko preberete 

tudi na spletni strani 
Zavoda za zdravstveno varstvo 

Ljubljana.
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1. supina:                2. supina:                 3. supina:                  4. supina:
                              

solata                           ohrovt                          zelje                              fižol 
špinaèa                        pesa                             koruza                          grah 
artièoka                        repa                             brstièni ohrovt               kumare 
endivija                        redkvica                       cvetaèa                         paradižnik 
kreša                           ogršèica                       zelena                           paprika 
repa                             krompir                        jagodièevje                    sadje
korenje                        èebula                                                                buèke 
                                    pšenica 

VISOK SPREJEM SREDNJI SPREJEM NIZEK SPREJEM ZELO NIZEK SPREJEM

www.trbovlje.si 
www.zagorje.si

www.hrastnik.si 
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