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II. Vsebinska struktura poročila 
 
1. Opisno poročilo o realizaciji predloženega programa dela1: 

Tri leta trajajoč projekt z naslovom Tehnologije pridelave hrušk in češenj je pripeljan h koncu. V 
prijavni vlogi je projekt izgrajevalo 21 mejnikov (točka 2). Naloge za dosego posameznih mejnikov 
so bile razdeljene med projektne partnerje. Sodelovanje med projektnimi partnerji je bilo 
zgledno, sicer pa je na ta način sestavljena projektna skupina (FKBV UM, BF UL, KIS, KGZS MB s 
sajdarskim centrom Maribor Gačnik, KGZS NG s Sadjarskim centrom Bilje) predhodno že večkrat 
dokazovala, da lahko zelo uspešno sodeluje.  

Rezultati sodelovanja so objavljeni v prilogah tega poročila, nekateri so bili predstavljeni in so 
objavljeni v zborniku 4. sadjarskega kongresa z mednarodno udeležbo, za uporabo pri 
pridelovalcih pa so zbrani v obliki priročnika v Tehnoloških navodilih za izvedbo posameznih  
ukrepov v pridelavi hrušk in češenj. 

                                                           
1 Popis in opis opravljenega raziskovalnega dela vključno z doseženimi delnimi rezultati projekta v skladu s programom. 

V primeru interdisciplinarno in interinštitucionalno sestavljenih projektnih skupin posebej navedite uspešnost oz. 

neuspešnost tega sodelovanja. Opis naj bo stvaren, sklicujoč se na zastavljene naloge in vlogo v projektni skupini glede 

na medsebojni dogovor o sodelovanju na projektu.  
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2. Ocena o stopnji realizacije programa in zastavljenih ciljev (samoevalvacija)2: 

Iz prilog tega zaključnega poročila ter do sedaj objavljenih rezultatov dela je moč razbrati, da smo 
v projektu izpolnili vseh 21 t.i. »vmesnih ciljev« oz. mejnikov. V nadaljevnaju so v preglednici 
predstavljeni posamezni mejniki, njihove vsebine, partnerji, zadolženi za izvedbo, ocena izvedbe 
ter mesto, kjer lahko najdemo rezultate, vezane na posamezen dosežek oz. mejnik.  

Dosežki oz. mejniki, vsebina, izvajalci, izvedba in mesto objave rezultatov (SK – objava rezultatov na 
sadjarskem kongresu, spletno mesto Sadjar.si/wp-content/upload/2017/02/Zbornik-referatov1.pdf.) 

DOSEŽEK - 
MEJNIK 

Vsebina Nosilec naloge Izvedba / 
dostopnost 
rezultatov 

1 Tehnološka rešitev za učinkovito 
preprečevanje pojava gnilobe pri 
češnji 

UM FKBV Izvedeno;  

Priloga 1 

 

2 Primernost posameznega načina 
namakanja v pridelavi češenj 

SC Maribor 
Gačnik,  

SC Bilje 

Izvedeno; 

Priloga 2 

3 Gnojenje češenj (čas gnojenja, 
odmerek dušika)  

UM FKBV Izvedeno; 

SK 

4 Definiranje vzrokov osipanja pri češnji KIS Izvedeno; 

SK 

 5 Vsebnost FFS v češnjah iz 
različnih pridelovalnih sistemov 

UL BF Izvedeno; 

Vsebina dodana k 
prilogi 1 

6 Primernost posameznih načinov 
namakanja za pridelavo hrušk 

UL BF Izvedeno; 

SK 

 7 Tehnološke rešitve za izboljšanje 
opraševanja in oploditve pri hruški  

UL BF 

 

Izvedeno; 

SK 

 8 Priporočila za gnojenje hrušk (s 
poudarkom na dušiku) 

UL BF Izvedeno; 

SK 
 9 Metode varstva hrušk pred hruševo bolšico UM FKBV,  

KGZ Maribor 
Izvedeno; 

SK,  

  Priloga 3 

10 Gnojenje hrušk (s poudarkom na kaliju) UM FKBV Izvedeno; 

Priloga 4 

11 Kakovost pridelka hrušk iz različnih 
pridelovalnih sistemov 

 

UM FKBV Izvedeno; 

Priloga 5   

 12 Alternativne metode zatiranja 
plevelov v nasadu hrušk 

UM FKBV Izvedeno; 

Priloga 6 

 13 Metode izboljšanja oveska pri 
hruški   sorte 'Sweet sensation' 

KIS Izvedeno; 

SK 

 

 
14 Režimi skladiščenja in priprave za trg za 

sorti hrušk 'Uta' in 'Viljamovka' iz različnih 
načinov pridelave 

UL BF Izvedeno; 

Priloga 7  

 

15 Mikrobiološke in fiziološke  spremembe  med  

skladiščenjem hrušk sorte 'Uta' 

UL BF Izvedeno; 

Priloga 8 

                                                           
2 Realizacija programa z utemeljitvijo večjih odstopanj od stopnje realizacije glede na vsebinski in terminski plan 

projekta 



5 
 

16 Parametri kakovosti pri hruškah sorte 
'Uta' in 'Sweet sensation' 

UL BF Izvedeno; 

Priloga 9  

 17 Skladiščna sposobnost hrušk sorte 'Uta' 
in 'Sweet sensation' ter spremljanje 
kakovosti med skladiščenjem v CA 

UL BF Izvedeno; 

Priloga 10  

 

18 Postopek priprave za trg za sorti 
'Uta' in 'Sweet sensation' 

UL BF Izvedeno; 

Priloga 11 

 19 Vsebnost FFS v hruškah sorte 'Sweet 
sensation' iz različnih pridelovalnih 
sistemov 

UL BF Izvedeno; 

Priloga 12 

 

 20 Ekonomsko vrednotenje pridelave hrušk 
in češenj v različnih pridelovalnih 
sistemih. 

UM FKBV Izvedeno; 

Priloga 13 

 

21 Navodila za izvedbo pomembnih tehnoloških 
ukrepov v pridelavi hrušk  i n češe n j  t e r 
ekonomsko vrednotenje posameznih načinov 
pridelave (IP, 0,0 MRL, EKO, brez škropljenja) 

VSI 
SODELUJOČI 

Izvedeno; 

Priloga 14- 
samostojni 
dokument 

  
Ocenjujemo, da smo v za tovrstno vsebino kratko trajajočem projektu dosegli vse predvidene 
mejnike, ki so ob zaključku projekta omogočali napravo Tehnoloških navodil za izvedbo 
posameznih ukrepov v pridelavi hrušk in češenj. 

Manjša odstopanja od vsebinskega plana projekta, katerih vzrok so bili pretežno vremenski 
pogoji posameznega leta, ki so omejevali primerno izvedbo ali celo povzročili izgubo podatkov za 
posamezno leto, so bila sprotno navajana v faznih poročilih. Naj spomnimo: 

Med izvedbo preliminarnih poskusov v letu 2014 se je pokazala potreba po določenih 
spremembah izhodiščne zasnove poskusov. Te so bile sledeče: 

- Poskus 2: Na lokacijah SC Maribor Gačnik in SC Bilje se je poskus na češnji omejil na sorto 
'Regina'. Vzrok je bil: delni propad dreves ali/in prazna drevesa  

- Poskus 4: v predposkusu, izvedenem v letu 2014 se je izkazalo, da s kovertanom in mrežo 
ni možno popolnoma preprečiti oplodnje s strani insektov, zato smo za pravi poskus v 
letu 2015 pripravili drugačna obravnavanja. 

Omejitve v rastni sezoni 2015 je predstavljal izpad pridelka na sorti hrušk ‘Sweet sensation’, ki je 
delno spremenil potek poskusov pod točko 10 (uporaba večjih količin kalija pri pridelavi hrušk) in 
posledično 14 (prilagoditev režimov skladiščenaj hrušk iz različnih pridelovalnih sistemov ter 
priprava za trg).  

Omejitve v rastni sezoni 2016 je predstavljal izpad pridelka na določenih lokacijah v pri obeh 
proučevanih sadnih vrstah zaradi močne spomladanske pozebe, kateri je sledilo deževno 
obdobje, ki je dodatno oviralo izvedbo poskusov, vezanih na namakanje češenj in hrušk. Pri češnji 
smo se srečali tudi z izpadom pridelka zaradi izrazitega napada bolezni in škodljivcev. V projektu 
smo tekom rastne sezone 2016 (zaradi že omenjenih vzrokov) ostali brez naslednjih podatkov: 

- lokacija SC Maribor – Gačnik: 100 % pozeba češenj 
- lokacija Bistrica ob Sotli: izpad podatkov o pridelku zaradi 100 % pozebe hrušk 
- lokacija SC Bilje: namakanje pri češnjah je bilo izvedeno glede na napovedi ARSO v mesecu 

maju, potem pa je pričelo redno deževati in dodatnega namakanja kar nekaj dni nismo 
izvajali. Prideleka pozeba ni uničila, ga je pa slabo vreme v času zorenja plodov precej močno 
zmanjšalo; pojavila se je monilija in tudi plodova vinska mušica, kljub škropljenju. 

- Lokacija Brdo:  nezmožnost vrednotenja pridelka češenj zaradi izjemnega napada stenic, ki so 
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deformirale plodove 

Pokazalo se je, da je bila odločitev za 36 mesecev trajajoč projekt dobra, saj smo kljub odvisnosti 
od pogojev pridelave uspeli pri vsakem postavljene poskusu pridobiti vsaj dveletne podatke 
(razen pri poskusu z mejnikom št. 10, kjer smo se srečali z dveletnim izpadom rezultatov zaradi 
izpada pridelka); s tem se je seveda povečala verodostojnost navodil za izvedbo posameznih 
ukrepov v pridelavi hrušk in češenj, ki predstavljajo končni cilj projekta.  

Dejstvo pa je, da je potrebno s tovrstnim delom, ki temelji na uvajanju novih  - do neke mere tudi 
»alternativnih« pristopov v pridelavi, tudi sprejetju drugačnih miselnih vzorcev in stališč 
pidelovalcev, nadaljevati vsaj še nekaj let, na kar opozarja velika odvisnost rezultatov posameznih 
poskusov od klimatskih pogojev posameznega leta. 

 

 

3. Morebitne spremembe programa in njihova utemeljitev 3: 

Ocenjujemo, da večjih odstopanj od vsebinske zasnove projekta, ki bi imeli za posledico bistveno 
spremembo v zadanih ciljih projekta, ni bilo.  

 

                                                           
3 Samo v primeru večjih sprememb oziroma odstopanj od sprejetega programa. 
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4. Bibliografski in drugi doseženi rezultati projektne skupine 4: 

Dosedanji bibliografski dosežki projektne skupine so razvidni objav, izvedenih na 4. sadjarskem 
kongresu z mednarodno udeležbo, kjer je bila širši strokovni javnosti predstavljena možnost 
usmeritve sadjarske pridelave (nazaj) k hruški in češnji s predočeno možnostjo reševanja 
najaktualnejših tehnoloških zagat, ki so krive za opustitev širitve oz. celo za omejevanje pridelave 
omenjenih dveh sadnih vrst.  

Do sedaj objavljeni rezultati so na voljo na spletnem naslovu 4. slovenskega sadjarskega 
kongresa z mednarodno udeležbo, ki je potekal 21. in 22. januarja 2017 v Krškem. Spletni naslov 
zbornika del v elektronski obliki je Sadjar.si/wp-content/upload/2017/02/Zbornik-referatov1.pdf. 

Na omenjenem naslovu je moč najti naslednje objave:  

IZBOLJŠANJE RODNEGA NASTAVKA ČEŠENJ (Prunus avium L.) Z UPORABO 1-NAFTILOCETNE IN 
GIBERELINSKE KISLINE Matej STOPAR, str. 51  

KAKO POVEČATI OVESEK PRI HRUŠKI (Pyrus communis L.) SORTE 'VILJAMOVKA'?  Metka HUDINA, Jerneja 
JAKOPIČ, str. 65  

PRIMERNOST KOMBINACIJE ČASA GNOJENJA IN ODMERKA DUŠIKA ZA PRIDELAVO ČEŠENJ SORTE 'SUMMIT' 
Tatjana UNUK, Gregor TOMŠE, Andrej VOGRIN, Marijan SIRK, Mario LEŠNIK, Matjaž LERŠ, Stanislav 
TOJNKO, str. 135  

REZULTATI TESTIRANJA ALTERNATIVNIH ŠKROPILNIH PROGRAMOV ZA ZATIRANJE NAVADNE HRUŠEVE 
BOLŠICE (Cocopsylla pyri L.) V SISTEMU PRIDELAVE HRUŠK  »0.0 RESIDUE« Mario LEŠNIK, Tatjana UNUK, 
Stanislav VAJS, Stanislav TOJNKO, str. 201  

VPLIV OPRAŠEVANJA NA PRIDELEK IN KAKOVOST PLODOV NAVADNE HRUŠKE (Pyrus communis L.) SORT 
'VILJAMOVKA' IN 'ABATE FETEL'  Metka HUDINA, Jerneja JAKOPIČ, str. 299  

KOLIČINA IN KAKOVOST PRIDELKA NAVADNE HRUŠKE (Pyrus communis L.) SORT 'VILJAMOVKA' IN 'ABATE 
FETEL' PRI RAZLIČNIH NAČINIH NAMAKANJA  Metka HUDINA, Franci ŠTAMPAR, str. 307  

Vsebinskim spremljevalcem je bilo delo skupine predstavljeno na sestankih, ki so bili izvedeni  26. 
3. 2015, 4. 12. 2015, 13. 10. 2016, 22. 3. 2,17. Junija 2017 se s partnerji in vsebinskimi 
spremljevalci nismo uspeli dogovoriti za termin srečanja.  

Rezultati, ki doslej niso bili javno objavljeni, so podani v posameznih prilogah tega poročila in so 
na voljo spletni strani projekta z naslovom http://www.fkbv.um.si/60-vsebina/3835-tehnologija-
pridelave-hrusk-in-cesenj-v4-1409 v Zaključnem poročilu projekta in v Tehnoloških navodilih za 
izvedbo posameznih ukrepov v pridelavi hrušk in češenj.  

Zaključno poročilo, s poudarkom na smernicah za izvedbo posameznih ukrepov v pridelavi hrušk 
in češenj, bo v dogovoru z vsebinskimi spremljevalci in drugimi predstavniki Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano javno predstavljeno v drugem tednu v septembru na Fakulteti 
za kmetijstvo in biosistemske vede UM. Takrat bodo strokovni javnosti in vsem drugim 
zainteresiranim ponovno predstavljeni rezultati dela, opravljenega v sklopu projekta.  

Projektna skupina predvideva še dodatne objave rezultatov v obliki znanstvenih člankov in 
znanstvene monografije, katerih priprava in objava pa terja nekaj več časa. V osnovi se vsi 
projektni partnerji strinjamo, da bo prava vrednost našega dela in celotnega projekta vidna šele 
takrat, ko se bo spremenila tudi razširjenost in uspešnost pridelave omenjenih sadnih vrst.  

 

                                                           
4 Navedite vse morebitne objave vezane na izvajanje projekta in ostale  podatke o vseh javnih in drugih predstavitvah 

projekta in njegovih rezultatov, vključno s predstavitvami, ki so bile organizirane izključno za sofinancerje projekta. 
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KALAZO PRILOG            str. 

I. PREDSTAVITEV OSNOVNIH PODATKOV RAZISKOVALNEGA PROJEKTA 1 

Priloga 1) M1+ M5:Tehnološke rešitve za uspešno zatiranje gnilobe pri češnji +  Vsebnost FFS v češnjah iz 

različnih pridelovalnih sistemov 9 

Priloga 2) M2: Primernost posameznega načina namakanja v pridelavi češenj 22 

Priloga 3) M9: Rezultati testiranja alternativnih škropilnih programov za zatiranje navadne hruševe bolšice 

(C. pyri L.) v sistemu pridelave hrušk  »0.0 MRL (residue)« 25 

Priloga 4) M10: Gnojenje hrušk ( s poudarkom na kaliju) 57 

Priloga 5) M11: Kakovost pridelka hrušk iz različnih pridelovalnih sistemov 59 

Priloga 6) M12 Alternativne metode zatiranja plevelov v nasadu hrušk - Možnosti oblikovanja 

samoohranjevalnega  rastlinskega pokrova pod drevesi hrušk z namenom prenehanja uporabe herbicidov v 

pasu pod drevesi 62 

Priloga 7) M13: Vrednotenje možnosti izboljšanja oveska pri hruški sorte 'Sweat sensation' / navodila za 

povečanje rodnega nastavka 79 

Priloga 8) M14 – Določanje optimalnih postopkov zorenja hrušk 'UTA' takoj po obiranju iz različnih 

pridelovalnih sistemov 81 

Priloga 9) M15: Definiranje mikrobioloških in fizioloških sprememb med skladiščenjem hrušk sorta ‘Uta‘ in 

‘Sweet sensation‘ 83 

Priloga 10) M16: Vrednotenje parametrov kakovosti hrušk sort 'Uta' in 'Sweet sensation' (trdota mesa, barva 

plodov, vsebnost skupnih sladkorjev, vsebnost posameznih organskih kislin, vitamin C, vsebnost hlapnih 

spojin 85 

Priloga 11) M17: Primerjava skladiščne sposobnosti hrušk sorte 'Uta' ter  spremljanje kakovosti med 

skladiščenjem v CA 87 

Priloga 12) M18: Definiranje postopka priprave za trg za sorto 'Uta' iz različni pridelovalnih sistemov po 

skladiščenju v kontrolirani atmosferi 89 

Priloga 13) M20:  Ekonomsko vrednotenje pridelave hrušk in češenj v različnih pridelovalnih sistemih 91 
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Priloga 1) M1+ M5:Tehnološke rešitve za uspešno zatiranje gnilobe pri češnji +  Vsebnost 
FFS v češnjah iz različnih pridelovalnih sistemov  

 
Zaradi povezanosti vsebin priloga 1 zudružuje poročilo za mejnika 1 in 5 (M1 in M5). 
 
1. Uvod  
 
Češnje so zelo atraktivno sezonsko sadje. Pridelek lahko zmanjša večje število bolezni in nekaj 
škodljivcev. Trenutno je najbolj nevarna bolezen gniloba povzročena od različnih gliv iz rodu Monilia, 
od škodljivcev pa sta najbolj pomembna češnjeva muha in v zadnjem času tudi plodova mušica. 
Bolezni in škodljivci se pojavljajo tudi v obdobju zaključka zorenja,  zato kemične ukrepe proti njim 
izvajamo praktično še nekaj dni pred obiranjem. Zaradi tega imamo v plodovih ob obiranju veliko 
ostankov FFS, kar lahko zelo zmanjša atraktivnost tega sadja. Občutno zmanjšanje porabe FFS v 
številnih letih povzroči občutne izgube pridelka. Že dolgo je znano, da s prekrivanjem češenj s 
prozorno folijo lahko zmanjšamo pojav gnitja plodov. Naprava folije je velik finančni zalogaj in obstaja 
vprašanje, pri kateri obliki pridelave se bolj splača naprava folije. Ali je naprava folije bolj primerna za 
ekološko pridelavo, ali pa je bolj smiselna v integrirani pridelavi. V ekološki pridelavi lahko skoraj 
popolnoma zmanjšamo ostanke FFS, imamo pa velika tveganja za velike izgube pridelkov. V raziskavi 
smo želeli stestirati, za koliko lahko zmanjšamo vnos FFS v integrirani pridelavi, če češnje pridelujemo 
pod folijo in ali v ekološki pridelavi lahko s pomočjo folije shajamo z majhnim številom aplikacij 
alternativnih pripravkov, primernih za ekološko pridelavo.     
 
 
2. Metode dela 
 
Za preučitev vpliva prekrivanja nasada češenj s folijo smo zasnovali poskus v  nasadu češenj  sorte 
'Sunbrst', ki je bila cepljena na podlago Gisela 5. Drevesa so bila posajena na razdalji 4 x 3 m in visoka 
so bila 4 – 4,5 m. Imeli smo majhne parcelice, sestavljene iz 5 dreves. Poskus je bil zasnovan tako, da 
smo imeli dva sistema varstva pred boleznimi in škodljivci.  Prvi je bil ekološki in je temeljil na uporabi 
pripravkov, ki so primerni za ekološko pridelavo, drugi je bil integriran in v njem  smo izbrali pripravke 
s čim hitrejšim razpadanjem. Polovico dreves je bilo pokritih s folijo, polovica dreves pa ni bila 
prekrita s folijo. Uporabili smo sistem prekrivanja  od podjetja Frustar imenovan Standard plastic 
cover (glej http://www.frustar.com/index_124_124___2_0__.html). Med rastno dobo od odganjanja 
do obiranja predelka smo analizirali pojav bolezni in škodljivcev po standardnih fitopatoloških in 
entomoloških  metodah. Ob obiranju smo analizirali pridelek na drevo, delež češenj, ki so bile 
brezhibne in delež plodov propadlih od pokanja in zaradi napada od glivičnih bolezni. V letu 2014 
smo češnje prekrili šele ob zaključku cvetenja in v letu 2015 in 2016 že v začetku cvetenja.  
Analizirali smo tudi stopnjo zavezanosti cvetov. Postopek je bil takšen, da smo v času polnega 
cvetenja naključno v različnih delih krošnje izbrali cvetne šope in v njih prešteli cvetove. Potem smo s  
škarjicami odrezali nekaj cvetov, da smo dobili šope z 10, 20 ali 30 cvetovi. Glede na število cvetov  
smo potem cvetne šope označili z različnimi barvnimi trakovi. Konec maja smo prešteli plodove in 
izračunali, kolikšen del cvetov se je uspel razviti v plodove. Ko so plodovi dozoreli smo češnje obrali. 
Plodove smo sortirali v tri kategorije, popolnoma zdravi, razpokani brez gnitja in propadajoči od 
različnih povzročiteljev bolezni. Izmed obranih plodov smo pri vsakem obravnavanju in ponovitvi 100 
plodov prerezali in analizirali prisotnost ličink češnjeve muhe. Podatki o škropilnih programih so 
prikazani v delu besedila z rezultati. Škropilni programi so bili oblikovani v sistemu najmanjšega 
možnega števila škropljenj. Iskali smo minimum vložka FFS.  
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2.1 Analiza vsebnost FFS v plodovih češenj ob obiranju  

Skozi celotno obdobje trajanja projekta, torej v letih 2014, 2015 in 2016 smo ob obiranju naredili tudi 
nekaj analiz ostankov FFS v plodovih. Vse analize smo izvedli z multirezidualno metodo, ki temelji na 
tehniki tekočinske kromatografije sklopljeno z masno spektroskopijo (LCMSMS) za določanje večjega 
števila ostankov. V vzorcih češenj smo ugotavljali prisotnost šestih aktivnih snovi in sicer 
imidakloprid, tiakloprid, fenheksamid, iprodion in fosmet.  

 

2.2 Podatki o sestavi FFS, ki smo jih uporabljali za varstvo češenj pred boleznimi in škodljivci  

Preglednica 1.1: Podatki o sestavi testiranih pripravkov  

Pripravek:  Aktivna snov in vsebnost:  

Algovital  Izvlečki iz morskih alg  

Calypso  Tiakloprid 0,015 % 

Cutisan  Kaolinitna glina 99 % 

Dithane  M-45 Mankozeb 80 % 

GF-120  Privabilni atraktant + spinosad 0,024 % 

Naturalis  Glivični pripravek Beauveria bassiana  

NeemAzal   T/S  Azadirahtin  1 % 

Milsana  Rastlinski izvlečki japonskega dresnika  

Mospilan  Acetamprid  20 %  

Rovral aqua  Iprodion  50 % 

Serenade  Bakterijski pripravek Bacillus subtilis  

Spada  Fosmet 20 %  

Topsin M Tiofanat-metil 70 % 

Teldor  sc 500 Fenheksamid  50 %  

Ulmasud B Mineralne kisle gline + rastlinski izločki  

 

3. Rezultati  
3.1 Rezultati v letu 2014 

 
Preglednica 1.2: Integriran in ekološki škropilni program v letu 2014 
Datum aplikacije Integrirana pridelava Ekološka pridelava 

27.03.2014  Cutisan  10 kg/ha 

01.04.2014 Rovral aqua 1,5 l/ha Serenade 3 kg/ha 

04.04.2014  Serenade 3 kg/ha 

17.04.2014  Serenade 3 kg/ha 
+Cutisan 3 kg/ha 

25.04.2014 Dithane 2 kg/ha 
+Confidor 0,5 l/ha 

Serenade 3 kg/ha 
+Milsana 2 l/ha 

06.05.2014 Dithane 2 kg/ha 
+ Teldor 0,5 l/ha 
+ Calypso 0,375 l/ha 

Naturalis 0,15% 
+NeemAzal 0,15% 
+Serenade 3 kg/ha 

19.05.2014 Spada 4,5 l/ha 
+Topsin 1kg/ha 

Serenade 3 kg/ha 
+Nulure 2 l/ha 
+ GF 120 1 l/ha (premaz po deblu) 

04.06.2014 Spada 4,5 l/ha 
+ Teldor 0,5 l/ha 
 

Serenade 3 kg/ha 
+Nulure 2 l/ha 
+ GF 120 1 l/ha (premaz po deblu) 
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Preglednica 1.3:  Stopnja zavezanosti cvetov (% cvetov, kjer je prišlo do razvoja popolnih plodov, ki 
niso odpadli pri junijskem trebljenju)  

Obravnavanje: 
 2014 

Stopnja (%) zavezanosti cvetov  
22.5., BBCH 71 

1 Integrirano pod folijo 27,30 AB 

2 Integrirano izven folije  31,50 B 

3 Ekološko pod folijo  23,60 A 

4 Ekološko izven folije  29,50 AB 

5 Kontrola pod folijo 26,70 AB 

6 Kontrola izven folije  34,44 B 

*Povprečja označena z enakimi črkami se ne razlikujejo značilno po Tukey HSD testu (P0,05). 

 
Pogoji za cvetenje v letu 2014 so bili srednje ugodni. Stopnja zavezanosti cvetov pri drevesih pod 
folijo se je nekoliko zmanjša proti drevesom, ki niso bila pokrita, a ne izrazito. Glede na postopek 
analize na rezultat lahko vpliva pojav gliv, ki napadejo cvetove. Kot kaže preglednica 1.4 stopnja 
napada od cvetne monilije ni bila velika, zato glive niso imele velikega vpliva na stopnjo zavezanosti. 
Večji vpliv je imela stopnja prehranjenosti dreves in učinek zmanjšanega sončnega obsevanja na 
zgodnje stadije plodičev od folije, ki je bila razprostrta v času odcvetanja.  

 
Preglednica 1.4:  Podatki o stopnji napada cvetov od cvetne monilije na cvetovih in gliv povzročiteljic 
gnilobe na zelenih plodovih, kmalu po cvetenju   
Obravnavanje: 
 2014 

Cvetna monilija 
(%) nap. cvetov 
28. 4.,   BBCH 66 
Monilia laxa 

Siva plesen na 
zelenih plodovih (%) 
nap. plodov 
24.5., BBCH 72 
Botrytis cinerea  

Cvetna monilija na 
zelenih plodovih (%) 
nap. plodov 
24.5., BBCH 72 
Monilia laxa 

1 Integrirano pod folijo 0,12 A 0,10 A 0,00 A 

2 Integrirano izven folije  0,90 AB 0,30 AB 0,00 A 

3 Ekološko pod folijo  1,25 AB 0,75 B 0,50 B 

4 Ekološko izven folije  2,60 B 1,25 C 0,90 B 

5 Kontrola pod folijo 0,70 A 0,92 BC 2,50 C 

6 Kontrola izven folije  1,90 AB 1,23 C 4,27 D 

*Povprečja označena z enakimi črkami se ne razlikujejo značilno po Tukey HSD testu (P0,05). 

 
Uporaba pripravkov je nekoliko zmanjšala obseg okužb od cvetne monilije. Pogoji za okužbe niso bili 
dobri. Uporaba FFS  je nekoliko, a ne statistično značilno,  zmanjšalo pojav sive plesni in monilije na 
zelenih plodovih, v obdobju, kmalu po odcvetanju. Uporaba folije ni imela statistično značilnega 
vpliva na pojav bolezni v zgodnjem obdobju po cvetenju.  
 
Preglednica 1.5:  Podatki o stopnji napada poganjkov z ušmi in o stopni napada listja od listnih 
zavrtačev   
Obravnavanje:  
2014 

Uši (Myzus cerasi) 
5.6.2014 
% naseljenih poganjkov 

Listni zavrtač 
(Lyonetia spp.) 
 5.6.2014 
% listov z izvrtinami  

1 Integrirano pod folijo 0,15 b 0,69 ab 

2 Integrirano izven folije  0,0 b 0,4 b 



12 
 

3 Ekološko pod folijo  1,29 a 0,64 ab 

4 Ekološko izven folije  2,40 a 0,60 ab 

5 Kontrola pod folijo 0,0 b 0,76 a 

6 Kontrola izven folije  0,03b 0,60 ab 

*Povprečja označena z enakimi črkami se ne razlikujejo značilno po Tukey HSD testu (P0,05).  

 
Prekrivaje s folijo ni imelo značilnega vpliva na velikost populacije češnjeve uši in listnih zavrtačev iz 
rodu Lyonetia.  

 
Preglednica 1.6:  Podatki o stopnji napada plodov od ličink češnjeve muhe  

Obravnavanje: 
2014 

Odstotek črvivih plodov na 
dan obiranja (%) 
26. 6.,   BBCH 87 

1 Integrirano pod folijo 1,78 a 

2 Integrirano izven folije  2,75 ab 

3 Ekološko pod folijo  2,08 ab 

4 Ekološko izven folije  2,73 ab 

5 Kontrola pod folijo 3,42 b 

6 Kontrola izven folije  5,75 c 

*Povprečja označena z enakimi črkami se ne razlikujejo značilno po Tukey HSD testu (P0,05).  

 
Pri integriranem in ekološkem škropilnem programu prekrivanje s folijo ni imelo značilnega vpliva na 
delež napadenih  plodov od češnjeve muhe. Pri kontrolnih neškropljenih parcelicah se je videlo, da je 
bila stopnja napada od muhe pod folijo značilno manjša. Morda zaradi slabših svetlobnih razmer 
zaradi zasenčevanja od folije samice težje najdejo  plodove in nanje odložijo manj jajčec.    
 
Preglednica 1.7:  Podatki o deležu (%) gnilih plodov ugotovljenem v času obiranja  

Obravnavanje: 
2014 

Odstotek gnilih  plodov na 
dan obiranja (%) 
26. 6.,   BBCH 87 

1 Integrirano pod folijo 14,1  A 

2 Integrirano izven folije  31,5   B 

3 Ekološko pod folijo  29,2   B 

4 Ekološko izven folije  77,3   D 

5 Kontrola pod folijo 37,6   BC 

6 Kontrola izven folije  86,6    D 

*Povprečja označena z enakimi črkami se ne razlikujejo značilno po Tukey HSD testu (P0,05).  

 
Podatki o deležu gnilih plodov v času obiranja so v preglednici 1.7. Najmanj gnitja je bilo pri 
integriranem programu. Uporaba folije je za polovico zmanjšala delež gnilih plodov. Pri ekološkem 
škropilnem programu je uporaba folije zmanjšala delež gnilih plodov za več kot polovico. Pri kontroli 
pod folijo smo tudi zelo zmanjšali delež gnilih plodov. 37,6 % je še vedno velik delež, kar pomeni, da 
zgolj z uporabo folije, brez vsakršnega nanosa pripravkov, ne moremo zagotoviti dovolj visoke 
stopnje zatiranja gnilobe, da se ne bi pojavile nesprejemljivo velike ekonomske izgube.  
 
Preglednica 1.8: Podatki o pridelku češenj  
Obravnavanje: 
2014 

Masa gnilih plodov 
Kg na drevo 

Skupen pridelek na 
drevo (gnilo + 
zdravo) 

Utežni delež gnilobe 
v pridelku (%) 

1 Integrirano pod folijo 2,23 a 12,18 b 18,31    a 

2 Integrirano izven folije  4,74 ab 12,51 b 37,89    ab 

3 Ekološko pod folijo  4,97 ab 8,53 ab 58,26  b 
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4 Ekološko izven folije  5,21 b 6,85 a 76,06   c 

5 Kontrola pod folijo 2,94 a 8,86 ab 33,18  ab 

6 Kontrola izven folije  5,10 b 6,13 a 83,20a c 

*Povprečja označena z enakimi črkami se ne razlikujejo značilno po Tukey HSD testu (P0,05).  

 
Preglednica 1.9: Podatki o pridelku razpokanih plodov češenj  na drevo  
 
 

PRIDELEK 
RAZPOKANE (Kg) 
na drevo 

PRIDELEK LEPE 
(Kg) 
na drevo  

SKUPEN PRIDELEK (Kg) 
na drevo zdravi plodovi 

1 Integrirano pod folijo 1,44 ab 8,52 b 9,95   c 

2 Integrirano izven folije  2,53 b 5,23 ab 7,77  bc 

3 Ekološko pod folijo  0,50 a 3,07 a 3,56  ab 

4 Ekološko izven folije  0,49 a 1,15 a 1,64   a 

5 Kontrola pod folijo 0,40 a 5,52 ab 5,92  b 

6 Kontrola izven folije  0,27 a 0,76 a 1,03    a 

*Povprečja označena z enakimi črkami se ne razlikujejo značilno po Tukey HSD testu (P0,05).  

 
Preglednica 1.10: Podatki o pridelku zdravih češenj na ha in  masi 100 plodov  
Obravnavanje: 
2014 

Podatki o pridelku 
češenj kg/ha, zdravi 
plodovi 

MASA 100 PLODOV 
(Kg) 

1 Integrirano pod folijo 7960,0 c 1,49 b 

2 Integrirano izven folije  6216,0  c 1,44 ab 

3 Ekološko pod folijo  2848,0 ab 1,25 a 

4 Ekološko izven folije  1312,0 a 1,28 a 

5 Kontrola pod folijo 4736,0 b 1,42 ab 

6 Kontrola izven folije  824,0   a 1,47 ab 

*Povprečja označena z enakimi črkami se ne razlikujejo značilno po Tukey HSD testu (P0,05).  

 
Podatki o pridelku kažejo, da smo pri ekološki pridelavi doživeli velike izgube. Pridelava pod folijo je 
izgube sicer prepolovila, vendar so v času zorenja bile razmere za razvoj bolezni ugodne in sama 
uporaba folije brez dodatnega varstva ne more zagotoviti ekonomičnega pridelovanja. Pri integrirani 
pridelavi uporaba folije ni statistično značilno povišala pridelka, je pa vsaj za 40 % zmanjšala delež 
razpokanih plodov, kar je nekaj manj, kot smo pričakovali.  Pridelovanje pod folijo ni imelo značilnega 
vpliva na maso 100 plodov. Ker je bil pridelek majhen, so bile češnje debele in atraktivne za prodajo.  
 
V letu 2014 smo analizirali 8 vzorcev češenj iz različnih načinov pridelave, rezultati analiz so bili 
sledeči:   

Preglednica 1.11: Vsebnost FFS v plodovih češenj iz različnih pridelovalnih sistemov v letu 2014 

Št. Oznaka 
vzorca 

Imidakloprid Tiakloprid Tiofanat-
metil 

Fosmet Fenheksamid Iprodion 

    mg/Kg mg/Kg mg/Kg mg/Kg mg/Kg mg/Kg 

1 Spada zunaj <0.02 <0.02 <0.01 0.070 <0.01 <0.01 

2 Spada pod f.  <0.02 <0.02 <0.01 0.094 <0.01 <0.01 

3 Spada zunaj <0.02 <0.02 <0.01 0.162 <0.01 <0.01 

4 Spada pod f.  <0.02 <0.02 <0.01 0.189 <0.01 <0.01 

5 IP zunaj  <0.02 <0.02 0.014 0.104 0.019 0.010 

6 IP zunaj  <0.02 <0.02 0.024 0.080 0.018 0.010 

7 IP pod f. <0.02 <0.02 0.045 0.141 0.029 0.004 
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8 IP pod f.  <0.02 <0.02 0.037 0.170 0.037 0.005 

 

Koncentracija fosmeta je bila pri vseh analiziranih vzorcih nad  mejo detekcije, tiofanat metil in 
fenheksamid smo določili zgolj pri vzorcih iz integrirane pridelave (IP).  Koncentracija iprodiona je bila 
v sledovih in pod mejo kvantifikacije, ostanki so bili prisotni samo pri vzorcih iz IP pridelave. 
Prisotnost imidakloprida in tiakloprida v vzorcih češenj nismo potrdili. V nobenem vzorcu češenj 
koncentracija FFS ni presegla maksimalno dovoljene (MRL) vrednosti FFS.  

V letu 2014 smo nekaj več pozornosti posvetili analizi ostankov snovi fosmet. Pri vzorcih 1, 2, 3, in 4 
so bila drevesa škropljena zgolj z insekticidom Spada in ne z drugimi FFS.  Aplicirali smo ga v dveh 
terminih (T1 19. 6.) ali pa pozneje (T2  10. 6.). Želeli smo videti, kako termin uporabe vpliva na 
količino ostankov. Pri vzorcih 1, 2, 5 in 6 je bil pripravek Spada apliciran v T1 in pri vzorcih 3, 4, 7 in 8 
je bil apliciran v terminu T2.  Termin aplikacije je imel značilen učinek na koncentracijo ostankov. Tudi 
pri drugem terminu nismo presegli MRL. Pri uporabi v drugem terminu nismo ugotovil statistično 
manjšega pojava črvivosti plodov, kot pri prvem terminu. Podatki kažejo, da je morda pod folijo 
razpadanje ostankov FFS nekoliko upočasnijo, saj so bile koncentracije ostankov v plodovih z dreves, 
ki niso bila pokrita (vz. 1, 3, 5, 6) nekaj nižji, kot pri plodovih s pokritih dreves (vz. 2, 4, 7, 8).    
 
3.2 Rezultati v letu 2015 

 
Preglednica 1.12: Integriran in ekološki škropilni program v letu 2015 
Datum: Pripravek: BBCH 

 INTEGRIRAN ŠKROPILNI PROGRAM   

17.04.2015 Rovral aqua        1,5kg/ha 65 

17.05.2015 Teldor 0.5l/ha 73 

25.05.2015 Spada 4,5l/ha + Topsin 1kg/ha 75 

15.06.2015 Spada 4,5l/ha + Teldor 0.5l/ha 83 

 EKOLOŠKA PRIDELAVA   

13.04.2015 Caolin 20 kg/ha 65 

17.04.2015 Serenade 3 kg/ha 65 

17.05.2015 Serenade 3 kg/ha 73 

25.05.2015 Milsana 2 l/ha 
Nu-lure+GF 120 

75 

04.06.2015 Ulmasud 8kg/ha + 
 Nu-lure+GF 120 

81 

15.06.2015 Serenade 3kg/ha 
Nu-lure+GF 120 

83 

 
 
Preglednica 1.13:  Stopnja zavezanosti cvetov (% cvetov, kjer je prišlo do razvoja popolnih plodov, ki 
niso odpadli pri junijskem trebljenju)  

Obravnavanje: 
 2015 

Stopnja (%) zavezanosti plodičev  
25.5., BBCH 73 

1 Integrirano pod folijo 15,75 A 

2 Integrirano izven folije  27,60 B 

3 Ekološko pod folijo  18,52 A 

4 Ekološko izven folije  29,12 B 

5 Kontrola pod folijo 19,20 A 

6 Kontrola izven folije  31,77 B 

*Povprečja označena z enakimi črkami se ne razlikujejo značilno po Tukey HSD testu (P0,05).  
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Takoj na začetku sezone 2015 smo opazili razliko proti prejšnji sezoni. Stopnja zavezanosti plodičev je 
bila nižja, kot v letu 2014.   V tem letu smo folijo razgrnili v začetku cvetenja, ker smo želeli videti, ali 
prekrivanje s folijo vpliva na pojav cvetne monilije. Po podatkih iz preglednice 1.13 prekrivanje češenj 
s folijo lahko statistično značilno zmanjša stopnjo zavezanosti cvetov. To lahko ima odločilen vpliv na 
končni pridelek.  V preglednici 1.14 se vidi, da je prekrivanje s folijo občutno zmanjšalo stopnjo 
napada od monilije, ki sicer v letu 2015 ni bila velika, ker v času cvetenja ni bilo veliko padavin. 
Pokazal se je potencialni negativni učinek prekrivanja s folijo. Pri ekološki pridelavi in pri kontrolnih 
parcelicah se je pri drevesih pod folijo povečal delež plodov napadenih od sive plesni. To je bil 
povsem nepričakovan rezultat. Običajno siva plesen ni posebej pomembna težava pri pridelavi češnje 
na plodovih pred obiranjem. Pomembna je v skladišču. V integrirani pridelavi je folija povzročila 
značilno zmanjšanje pojava gnilobe na zelenih plodovih. To se ni zgodilo pri ekološkem sistemu.  
 
Preglednica 1.14:  Podatki o stopnji napada cvetov od cvetne monilije na cvetovih in gliv 
povzročiteljic gnilobe na zelenih plodovih, kmalu po cvetenju   
Obravnavanje: 
 2015 

Cvetna monilija 
(%) nap. cvetov 
30. 4.,   BBCH 67 

Siva plesen na 
zelenih plodovih (%) 
29.5., BBCH 74 

Cvetna monilija na 
zelenih plodovih (%) 
29.5., BBCH 74 

1 Integrirano pod folijo 0,98 A 1,47 A 0,53 A 

2 Integrirano izven folije  1,41 AB 2,66 AB 5,63 B 

3 Ekološko pod folijo  1,05 A 5,35 BC 9,41 BC 

4 Ekološko izven folije  1,71 B 3,74 ABC 10,40 BC 

5 Kontrola pod folijo 1,16 A 6,75 C 9,49 BC 

6 Kontrola izven folije  2,48 C 4,83 ABC 11,44 C 

*Povprečja označena z enakimi črkami se ne razlikujejo značilno po Tukey HSD testu (P0,05).  

 
Preglednica 1.15:  Podatki o stopnji napada listja in plodov od glive povzročiteljice listne luknjičavosti  

Obravnavanje: 
 2015 

Listna luknjič. na listju  
(C. carpophyllum) 
(%) nap. površine 
25.5., BBCH 76 

Listna luknjič. na listju  
(C. carpophyllum) 
(%) nap. površine 
22.6., BBCH 87 

Listna luknjič. na 
plodovih   
(C. carpophyllum) 
(%) nap. plodov 
22.6., BBCH 87 

1 Integrirano pod folijo 0,05 A 0,19 A 0,06 A 

2 Integrirano izven folije  0,09 A 1,80 AB 0,14 A 

3 Ekološko pod folijo  0,24 A 2,84 BC 0,15 A 

4 Ekološko izven folije  0,43 A 3,42 BC 0,22 A 

5 Kontrola pod folijo 0,91 B 4,04 CD 0,16 A 

6 Kontrola izven folije  2,04 C 6,17  D 0,63 B 

*Povprečja označena z enakimi črkami se ne razlikujejo značilno po Tukey HSD testu (P0,05).  

 
Konec maja se je na drevesih, ki niso bila pokrita pojavila listna luknjičavost koščičarjev. Opravili smo 
analizo in ugotovili, da prekrivanje s folijo nekoliko zmanjša pojav listne luknjičavosti.  
 
Preglednica 1.16:  Podatki o stopnji napada plodov od ličink češnjeve muhe  

Obravnavanje: 
2015 

Odstotek črvivih plodov   
2 ted. pred obiranjem (%) 
15. 6.,   BBCH 84 

Odstotek črvivih plodov na 
dan obiranja (%) 
23. 6.,   BBCH 87 

1 Integrirano pod folijo 0,47 A 1,87 A 

2 Integrirano izven folije  1,20 AB 2,50 A 

3 Ekološko pod folijo  2,15 BC 1,75 A 

4 Ekološko izven folije  2,45 C 2,25 A 

5 Kontrola pod folijo 2,42 C 2,50 A 
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6 Kontrola izven folije  4,07  D 6,25 B 

*Povprečja označena z enakimi črkami se ne razlikujejo značilno po Tukey HSD testu (P0,05).  

 
Populacija češnjeve muhe je bila v letu 2015 nekaj večja, kot v letu 2014, a še vedno dokaj majhna.  
Prekrivanje s folijo ni imelo značilnega vpliva na delež črvivih plodov, razen, pri neškropljenih 
drevesih, kjer se je delež črvivih plodov zmanjšal.  
 
Preglednica 1.17: Podatki o deležu (%)  počenih plodov in o masi 100 plodov 

Obravnavanje: 
23. 6.,   BBCH 87   

(%) počenih plodov 
ob obiranju 

23. 6.,   BBCH 87 

Masa 100 plodov 

1 Integrirano pod folijo 0,32 A 1668,94 A 

2 Integrirano izven folije  0,34 A 1641,63 A 

3 Ekološko pod folijo  0,42 A 1581,54 A 

4 Ekološko izven folije  0,65 A 1583,84 A 

5 Kontrola pod folijo 0,50 A 1599,94 A 

6 Kontrola izven folije  0,65 A 1545,31 A 

*Povprečja označena z enakimi črkami se ne razlikujejo značilno po Tukey HSD testu (P0,05).  

 
V letu 2015 vremenske razmere niso bile ugodne za pokanje plodov, zato prekrivanje s folijo ni imelo 
značilnega vpliva na obseg pokanja plodov. Drevje je bilo optimalno preskrbljeno z vodo. Kar med 
predelki ni bilo izrazitih razlik, tudi razlike v masi plodov niso bile značilne.  
 
Preglednica 1.18: Podatki o pridelku češenj na drevo in na hektar  

Obravnavanje: 
 2015 

Skupen pridelek 
kg/drevo   /    kg/ha  

Tržen pridelek  
kg/drevo  (%) 

Propadel pridelek: 
kg/drevo (%) 

1 Integrirano pod folijo 4,716 A / 3772,8 4,130 B (87,6)   0,586 A  (12,4) 

2 Integrirano izven folije  4,695 A / 3756,0 3,778  AB (80,5) 0,9171 A  (19,5) 

3 Ekološko pod folijo  4,526 A / 3620,8 3,600 AB (79,5) 0,926 A (20,5) 

4 Ekološko izven folije  4,467 A / 3573,6 3,330 A (74,5) 1,137 AB (25,5) 

5 Kontrola pod folijo 6,344 A / 5975,2 4,972 B (78,4) 1,372 B (21,6) 

6 Kontrola izven folije  6,452 A / 5161,6  3,852 B (59,7) 2,600 C (40,3) 

*Povprečja označena z enakimi črkami se ne razlikujejo značilno po Tukey HSD testu (P0,05).  

 
Podatki o pridelku v letu 2015 so bili nepričakovani. Ker smo imeli v kontroli bistveno višjo stopnjo 
zavezanosti plodičev je bil skupni pridelek na drevo tam večji, kot pri integriranem in ekološkem 
pridelovalnem sistemu. Iz omenjenega vzroka smo najvišji tržni pridelke dosegli na kontrolnih 
drevesih, ki niso bila škropljena. Drugi najvišji pridelek je bil pri integrirani pridelavi pod folijo. 
Uporabe folije je za 30 % povečala količino tržnega pridelka. Pridelek je bil majhen. Vzroka ne 
poznamo, verjetno leži v prehranjenosti dreves s hranili.  
 
Preglednica 1.19: Podatki o rezultatih analize ostankov FFS v plodovih ob obiranju (koncentracija 
mg/kg na svežo snov) 
Obravnavanje  Tiofanat-metil Fosmet  Fenheksamid  Iprodion  

EKO pokrito < 0,01  < 0,01 < 0,01 < 0,01 

EKO pokrito < 0,01  < 0,01 < 0,01 < 0,01 

EKO pokrito < 0,01  < 0,01 < 0,01 < 0,01 

EKO zunaj  < 0,01  < 0,01 < 0,01 < 0,01 

EKO zunaj < 0,01  < 0,01 < 0,01 < 0,01 

EKO zunaj < 0,01  < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Integr. pokritio  <0,01 0,090 0,007 <0,01 
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Integr. pokritio  <0,01 0,079 0,011 <0,01 

Integr. pokritio  <0,01 0,064 0,003 <0,01 

Integr. zunaj   <0,01 0,024 <0,01 <0,01 

Integr. zunaj   <0,01 0,049 <0,01 <0,01 

Integr. zunaj   <0,01 0,035 <0,01 <0,01 

Kontrola pokrito  < 0,01  < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Kontrola pokrito  < 0,01  < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Kontrola pokrito  < 0,01  < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Kontrola pokrito  < 0,01  < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Kontrola pokrito  < 0,01  < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Kontrola pokrito  < 0,01  < 0,01 < 0,01 < 0,01 

 
Pri aktivnih snoveh tiofanat-metil in iprodion prekrivanje s folijo ni imelo vpliva na hitrost razpadanja 
ostankov, pri aktivnih snoveh fosmet in fenheksanid pa kaže na možnost, da bi njuni ostanki na 
plodovih dreves gojenih pod folijo razpadali počasneje, kot pri tistih, ki niso prekrita.   

 
3.3 Rezultati v letu 2016  
 
Preglednica 1.20: Integriran in ekološki škropilni program v letu 2016 
Datum: Pripravek: BBCH 

2016 INTEGRIRAN ŠKROPILNI PROGRAM   

07.04.2016 Rovral aqua        1,5l/ha 64 

18.04.2016 Teldor 0.5l/ha 67 

18.05.2016 Rovral aqua        1,5l/ha 
Mospilan 0,375kg/ha 

75 

25.05.2016 Topsin 1kg/ha 
Spada 4,5l/ha  

79 

08.06.2016 Teldor 4kg/ha 
Spada 4,5l/ha 

81 

 EKOLOŠKI ŠKROPILNI PROGRAM   

07.04.2016 Serenade 3 kg/ha 64 

18.04.2016 Serenade 3 kg/ha 67 

18.05.2016 Serenade 3 kg/ha 
Naturalis 2 l/ha 

75 

25.05.2016 Algovital 5l/ha, Milsana 2 l/ha 
Nu-lure+GF 120 

79 

1.06.2016 Algovital 5l/ha, Milsana 2 l/ha 
Nu-lure+GF 120 

80 

08.06.2016 Serenade 4 kg/ha, Naturalis 2 l/ha 
Algovital 5l/ha, Nu-lure+GF 120 

81 

 
Preglednica 1.21:  Stopnja zavezanosti cvetov (% cvetov, kjer je prišlo do razvoja popolnih plodov, ki 
niso odpadli pri junijskem trebljenju)  
OBRAVNAVANJE 
2016 
Analiza na 1. junij  

Stopnja (%) zavezanosti 
plodov  

INTEGRIRANO POKRITO 34,7  B 

INTEGRIRANO ZUNAJ  20,4  A 

EKOLOŠKO POKRITO 32,8  B 

EKOLOŠKO ZUNAJ  17,5  A 

KONTROLA POKRITO 29,7  B 

KONTROLA ZUNAJ  19,45 A 

*Povprečja označena z enakimi črkami se ne razlikujejo značilno po Tukey HSD testu (P0,05).  
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V letu 2016 smo imeli pozebo (-2 oC med cvetenjem). Ker je nasad na nagnjenem terenu so bila 
drevesa v različnih točkah različno prizadeta. Po višini dreves so bile večje razlike. Na dnu krošnje ni 
bilo plodov, na vrhovih pa je bilo veliko plodov. Analiza v letu 2016, kjer smo folijo razprli v začetku 
cvetenja, je pokazala povsem drugačen rezultat, kot v 2015.  Folija je vplivala na učinek mraza, tako 
na učinek gibanja hladnega vetra, kot na dolgovalovno sevanje. Zaradi tega je bila stopnja zavezanosti 
pri drevesih pod folijo višja, kot stopnja zavezanosti pri drevesih, ki niso bila pokrita.  Mraz je imel 
vpliv na zavezanost. Plodovi poškodovani od mraza so odpadali zelo pozno, celo v obdobju, ko so 
dobivali rdečo barvo.   
 
Preglednica 1.22:  Podatki o stopnji napada poganjkov z ušmi in o stopni napada listja od listnih 
zavrtačev   
Obravnavanje: 
2016 

Uši (Myzus cerasi) 
1.6.2016 
% naseljenih poganjkov 

Listni zavrtač 
(Lyonetia sp.) 
 1.6.2016 
% listov z izvrtinami  

INTEGRIRANO POKRITO 0,50 A 0,0 A 

INTEGRIRANO ZUNAJ  0,25 A 0,25 B 

EKOLOŠKO POKRITO 5,52 B 0,75  BC 

EKOLOŠKO ZUNAJ  4,50 B 1,0  C 

KONTROLA POKRITO 5,70 B 0,50 BC 

KONTROLA ZUNAJ  6,57 B 1,0  C 

*Povprečja označena z enakimi črkami se ne razlikujejo značilno po Tukey HSD testu (P0,05).  

 
Prekrivanje dreves s folijo ni imelo vpliva na velikost populacije češnjeve uši. Nekoliko je zmanjšalo 
stopnjo napada od listnega zavrtača, kar pa ni imelo nobenega vpliva na pridelek.  
 
Preglednica 1.23:  Podatki o stopnji napada cvetov od cvetne monilije na cvetovih in gliv 
povzročiteljic gnilobe na zelenih plodovih, kmalu po cvetenju   
Obravnavanje  
2016 

Cvetna monilija (%) 
napadenih cvetov  
23. 4.  

Siva plesen na 
zelenih plodovih 
(%) 
20.5.  

Cvetna monilija na 
zelenih plodovih 
(%) 
20.5.  

INTEGRIRANO POKRITO 1,75 A 0,33 A 3,98  A 

INTEGRIRANO ZUNAJ  2,67 AB 0,30 A 5,67 B 

EKOLOŠKO POKRITO 3,78 B 4,07 C 7,78 C 

EKOLOŠKO ZUNAJ  5,72 C 2,89 B 14,8 E 

KONTROLA POKRITO 5,20 BC 5,30 D 8,89 D 

KONTROLA ZUNAJ  7,24 D 4,02 C 19,89 F 

*Povprečja označena z enakimi črkami se ne razlikujejo značilno po Tukey HSD testu (P0,05).  

 
Prekrivanje s folijo je zmanjšalo cvetno gnilobo pri obeh sistemih pridelave. Ponovno se je v manjši 
meri pokazal učinek, da prekrivanje s folijo lahko nekoliko poveča pojav sive plesni na zelenih 
plodovih. Bilo je veliko plodov z velikimi fiziološkimi motnjami. Takšni plodovi so dovzetni za okužbe 
od glive povzročiteljice sive plesni. Uporaba folije je značilno zmanjšala pojav monilije na zelenih 
plodovih. Na plodovih so ostale velike količine ostankov cvetov. Če ti ostanki ne odpadejo so dobro 
gojišče za sivo plesen, ki pozneje z ostankov cvetov preide na plodove.   
 
Preglednica 1.24:  Podatki o stopnji napada listja in plodov od glive povzročiteljice listne luknjičavosti  
Obravnavanje  
2016 

Listna luknjič. na 
listju  
(C. carpophyllum) 
(%) nap. površine 
25.5., BBCH 78 

Listna luknjič. na 
listju  
(C. carpophyllum) 
(%) nap. površine 
17.6., BBCH 84 

Listna luknjič. na 
plodovih   
(C. carpophyllum) 
(%) nap. plodov 
22.6., BBCH 86 
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INTEGRIRANO POKRITO 0,08 A 0,10 A 0,12 A 

INTEGRIRANO ZUNAJ  0,44 B 0,78 B 0,22 A 

EKOLOŠKO POKRITO 0,38 B 0,99 B 0,17 A 

EKOLOŠKO ZUNAJ  0,78 B 1,22 BC 0,29 A 

KONTROLA POKRITO 0,54 B 1,13 BC 0,33 AB 

KONTROLA ZUNAJ  1,22 C 2,89 C 0,78 B 

*Povprečja označena z enakimi črkami se ne razlikujejo značilno po Tukey HSD testu (P0,05).  

 
V letu 2016 je bilo v maju in juniju veliko padavin in bilo so dobri pogoji za pojav listne luknjičavosti. 
Prekrivaje s folijo je pri integrirani pridelavi zmanjšalo pojav listne luknjičavosti, pri ekološki pa ne. 
Povsem pričakovano je, da v primeru, da listje ni omočeno lahko pričakujemo manjši napad na listju 
od običajnih glivičnih bolezni (luknjičavost in češnjeva listna pegavost). Češnje listne pegavosti 
(Blumeriella japii) pod folijo ni bilo niti za vzorec.   
 
Preglednica 1.25:  Podatki o stopnji napada plodov od ličink češnjeve muhe  
Obravnavanje  
2016 

% črvivih plodov 2 tedna pred 
obiranjem   
BBCH 83-84 

% črvivih plodov na dan 
obiranja  
BBCH 87-88 

INTEGRIRANO POKRITO 2,78 A 1,33 A 

INTEGRIRANO ZUNAJ  4,33 A 2,66 A 

EKOLOŠKO POKRITO 8,94 B 5,66 B 

EKOLOŠKO ZUNAJ  9,33 BC 7,66 B 

KONTROLA POKRITO 11,34 C 11,33 C 

KONTROLA ZUNAJ  12,66 C 12,06 C 

*Povprečja označena z enakimi črkami se ne razlikujejo značilno po Tukey HSD testu (P0,05).  

 
Napad češnjeve muhe je bil v letu 2016 močnejši, kot v prejšnjih letih. Viden je trend, da se pod folijo 
nekoliko zmanjša delež črvivih plodov, vendar ne statistično značilno. Je pa bila značilna razlika med 
integriranim in ekološkim programom, kar kaže na to, da razpoložljivi ekološki pripravki niso dovolj 
učinkoviti in verjetno je tudi frekvenca uporabe bila premajhna. Naš poskus je bil izoliran sredi 
večjega kompleksa, kjer je bila muha intenzivno zatirana. Če bi bil nekje samostojno, bi verjetno imeli 
še bistveno večji napad muhe.  
 
Preglednica 1.26:  Podatki o pridelku in o deležu propadlega  pridelka zaradi napada od gliv 
povzročiteljic gnitja  
OBRAVNAVANJE 
2016 

Skupen 
pridelek na 
drevo (kg) 

Tržen 
pridelek na 
drevo (kg) i 

Tržen 
pridelek na 
drevo  % v 
celoti 

Propadel 
pridelek na 
drevo (kg)  

Propadel 
pridelek na 
drevo  % v 
celoti 

Tržni 
pridelek 
kg/ha  

INTEGRIRANO 
POKRITO 15,864 D 12,918 D 81,43 E 2,946 A 18,57 A 10334,4 D 

INTEGRIRANO 
ZUNAJ  14,409 C 10,496 C 72,84 DE 3,913 A 27,16 B 8396,8 C 

EKOLOŠKO 
POKRITO 14,18 C 9,574 C 67,52 D 4,606 B 32,48 C 7659,2 C 

EKOLOŠKO 
ZUNAJ  12,269 AB 5,843 AB 47,62 B 6,426 BC 52,38 D 4674,4 B 

KONTROLA 
POKRITO 13,022 B 8,021  B 61,60 C 5,001 B 38,40 C 6416,8 BC 

KONTROLA 
ZUNAJ  11,774 A 4,649 A 39,49 A 7,125 C 60,51 E 3719,2A 

*Povprečja označena z enakimi črkami se ne razlikujejo značilno po Tukey HSD testu (P0,05).  
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Razlike v skupnem, predvsem pa v tržnem pridelku so bile precejšnje. Najboljši rezultat smo dobili pri 
integrirani pridelavi in pri prekrivanju s folijo. Povečanje tržnega pridelka pri integrirani pridelavi je 
bilo skoraj za 2 tone na ha. Povečanje pridelka pri ekološki pridelavi, zaradi prekrivanja s folijo, pa je 
bilo skoraj 3 tone. Predvsem pri ekološki pridelavi se vidi velika dodana vrednost uporabe folije.  
Zanimivo, da pri tržnem pridelku ni bilo značilne razlike med pokrito kontrolo in ekološkim sistemom. 
Izgube pri nepokriti kontroli so bile zelo velike (60 %) in to kaže, kako tvegana je pridelave brez zelo 
dobrega varstva in brez uporabe prekrivne folije.  
Tudi v letu 2106 nismo zaznali obsežnega pokanja plodov. Razlike med obravnavanji niso bile 
značilne. Pojavile so se razlike v debelni (masi) plodov, kar je precej vezano na količino pridelka.  Na 
maso plodov je moral vplivati mraz. Od vsega začetka se je pri številnih plodovih videlo, da so sicer 
preživeli, v obdobju zorenja pa niso dosegli pričakovane debeline (mnogi okrog 20 mm).  
 
Preglednica 1.27:  Podatki o deležu počenih plodov in o masi 100 plodov  
Obravnavanje  
2016 

% počenih plodov ob 
obiranju  

Masa 100 plodov (g)  

INTEGRIRANO POKRITO 3,33 A 1293,3 AB 

INTEGRIRANO ZUNAJ  3,22 A 1311,7 AB 

EKOLOŠKO POKRITO 3,77 A 1330,0 AB 

EKOLOŠKO ZUNAJ  3,45 A 995,0 A 

KONTROLA POKRITO 3,78 A 1170,0 AB 

KONTROLA ZUNAJ  3,82 A 1341,7 B 

*Povprečja označena z enakimi črkami se ne razlikujejo značilno po Tukey HSD testu (P0,05).  

 
Preglednica 1.28: Delež plodov, ki je propadel od različnih povzročiteljev gnitja ugotovljen v času 
obiranja in skupni delež (%) plodov, ki je propadel 
Obravnavanje  
2016 

Propadel 
pridelek od 
Botrytis sp.  
(%) 

Propadel 
pridelek od 
Alternaria sp.  
(%) 

Propadel 
pridelek od 
Monilia  sp.  
(%) 

Propadel 
pridelek  
  % v celoti 

INTEGRIRANO POKRITO 4,89 B 0,27 A 17,74 A 22,9 A 

INTEGRIRANO ZUNAJ  2,29 A 0,99 AB 31,02 AB 34,3 B 

EKOLOŠKO POKRITO 6,22 BC 1,36 B 33,62 AB 41,2 C 

EKOLOŠKO ZUNAJ  3,78 AB 0,87 AB 64,68 BC 69,3 D 

KONTROLA POKRITO 6,89 C 2,2 C 40,81 B 49,9 C 

KONTROLA ZUNAJ  3,33 AB 1,89 BC 75,98 C 81,2 E 

*Povprečja označena z enakimi črkami se ne razlikujejo značilno po Tukey HSD testu (P0,05).  

 
Pri analizi propadlih plodov smo bolj natančno analizirali glive, ki so povzročile propadanje. Razmerja 
med različnimi glivami so bila pri različnih škropilnih programih različna. Ponovno se je pokazalo, da v 
obravnavanjih pod folijo naraste delež plodov, ki propadejo zaradi okužbe od glive Botrytis cinerea 
(siva plesen).  
 
Preglednica 1.29: Vsebnost FFS v plodovih češenj iz različnih pridelovalnih sistemov v letu 2016  

Št. Oznaka vzorca Tiofanat-metil Fosmet Fenheksamid  Iprodion 

    mg/Kg mg/Kg mg/Kg mg/Kg 

1 Ekološko pod folijo <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

2 Ekološko pod folijo <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

3 Ekološko pod folijo <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

4 Ekološko zunaj <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

5 Ekološko zunaj <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

6 Integrirano zunaj <0.01 0.027 0.084 0.110 
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7 Integrirano zunaj <0.01 0.040 0.082 0.196 

8 Integrirano zunaj <0.01 0.061 0.124 0.174 

9 Integrirano pod folijo <0.01 0.024 0.055 0.122 

10 Integrirano pod folijo <0.01 0.065 0.142 0.180 

11 Integrirano pod folijo <0.01 0.020 0.059 0.127 

12 Kontrola zunaj <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

13 Kontrola zunaj <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

14 Kontrola zunaj <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

 
V letu 2016 smo ponovili poskus iz leta 2015, analizirali smo 14 vzorcev češenj. Od skupno 14 vzorcev 
8 vzorcev ni vsebovalo ugotovljivih ostankov, v 6 vzorcih češenj so bile vrednosti nad mejo določitve. 
V nobenem vzorcu češenj vsebnost ostankov ni presegala mejne vrednosti (MRL) FFS. Analiza je 
pokazala, da kontrolni vzorci in vzorci iz ekološke pridelave niso vsebovali analiziranih pesticidov, 
medtem ko smo prisotnost pesticida fosmet, fenheksamid in iprodion določili v vseh vzorcih iz 
integrirane pridelave. Vsebnost ostanka tiofanat metil nismo določili v nobenem vzorcu češenj. Med 
pokritim in nepokritim načinom integrirane pridelave ni bilo večjih razlik v vsebnosti FFS.   V letu 2016 
nismo opazili takšnih razlik v koncentraciji ostankov FFS, da bi lahko trdili, da ostanki FFS na plodovih 
dreves prekritih s folijo razpadajo počasneje, kot pri drevesih, ki niso pokrita.  

 
ZAKLJUČKI  
Prekrivanje s folijo nima velikega vpliva na populacijsko dinamiko škodljivcev češnje; morda se celo 
nekoliko zmanjša napad češnjeve muhe. Pod folijo se verjetno premaz na deblu narejen z uporabo  
GF-120 počasneje izpira in je ta metoda zato pri drevesih pod folijo nekaj bolj učinkovita, kot na 
prostem, kjer je izpiranje z dežjem veliko. Verjetno prekrivanje s folijo nekoliko poveča okužbo 
zelenih plodov s sivo plesnijo kmalu po odcvetanju. Siva plesen se razvije na ostankih cvetov, ki ne 
odpadejo s plodov po cvetenju.  
Prekrivanje s folijo pred pričetkom cvetenja lahko nekoliko zmanjša stopnjo zavezanosti plodov, kar 
lahko značilno zmanjša pridelek. V letu s prevelikim nastavkom cvetov nas to verjetno ne moti, saj s 
tem povečamo debelino plodov. Fiziološko ozadje tega učinka folije ni znano; morda gre za učinek 
pomanjkanja svetlobe. Testiran sistem prekrivanja je glede stopnje zasenčevanja folije zastarel. Folija 
ima preveliko stopnjo zasenčevanja. Z posameznimi meritvami fotosintestko aktivnega sevanja smo 
ugotovili, da se količina svetlobe, ki dospe do listja v aprilu lahko zmanjša vsaj za 25 %.  Zasenčevanje 
povzroči fiziološke spremembe v oplodnji cvetov, kar lahko značilno vpliva na pridelek. Obstaja 
možnost, da prekrivanje s folijo nekoliko ublaži učinek pozebe (do -2 oC) v zgornjem delu krođenj 
dreves. S tega stališča je prekrivanje s folijo že v času cvetenja pozitivno. V letu 2016 je prekrivanje 
imelo značilen ekonomski vpliv,  saj je na drevesih izven foliji od napada gliv propadlo dvakrat več 
pridelka, kot na drevesih pod folijo (pod folijo 20 – 30 %,  izven  50 do 60 %).  
S prekrivanjem češenj s folijo lahko ostanke FFS v plodovih ob obiranju občutno zmanjšamo, tako pri 
integrirani, kot pri ekološki pridelavi. Razpad nekaterih ostankov kontaktno delujočih FFS je morda 
lahko nekoliko upočasnjen, ker ni izpiranja z dežjem, ker so rastline večji del časa suhe in, ker je 
obloga FFS na površju rastlin manj izpostavljena delovanju UV žarkov.   
Investicija (približno 35 000 evrov na hektar) bi se v naših krajih verjetno izšla v 10 letih, če bi vsako 
leto imeli vsaj 9000 kg pridelka na ha (debelina plodov več kot 27 – 28 mm) in bi kilogram češenj 
prodali vsaj za 7 evrov/kg.  
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Priloga 2) M2: Primernost posameznega načina namakanja v pridelavi češenj 

 

Češnjo po obstoječih evidencah (SURS, 2016) v Sloveniji pridelujemo na približno 176 hektarjih. Po 
površinah gre za šesto sadno vrsto v Sloveniji, pred njo so jablana, oljka, breskev in nektarina, oreh in 
hruška. Češnja je ena izmed sadnih vrst (ob češnji še oreh, marelica, kaki, jagoda in sliva), pri katerih 
se površine povečujejo. Na tržišču je prisotno povpraševanje po češnji in pridelovalci v njej vidijo 
možnost zaslužka. Dotični trend lepo ponazarja spodnja tabela, ki prikazuje površine intenzivnih 
nasadov češnje v obdobju 2000-2016. 

 

Iz podatkov lahko razberemo, da se je povečevanje površin začelo okrog leta 2008 in od takrat naprej 
površine naraščajo, v povprečju za 10 ha/leto. Slovenija vseeno s pridelanimi češnjami ni 
samooskrbna in prav tu in v zadovoljivi ceni pridelka lahko iščemo vzroke za interes pridelovalcev 
zanjo. Pridelava češenj se širi tudi na območja, ki nimajo tradicije pridelave te sadne vrste, so pa po 
podnebnih in talnih razmerah zanjo primerna. V projekt »CRP-Tehnologija pridelave hrušk in češenj« 
je bila češnja umeščena zaradi točno določenih težav v pridelavi (občutljivost na pokanje in gnilobo, 
nejasnosti pri gnojenju in namakanju…). Poskusi v projektu naj bi ponudili odgovore na omenjena 
vprašanja. Eno izmed odprtih vprašanj je namakanje češenj, natančneje primernost posameznih 
načinov namakanja za povečanje količine in kakovosti pridelka češenj. 

Zahodni del Slovenije ima dolgo tradicijo pridelovanja češenj, Goriška Brda, Vipavska dolina in 
Slovenska Istra so tradicionalna pridelovalna območja. Češnjeva drevesa so bila v preteklosti 
pretežno cepljena na sejanec, kasneje tudi na podlage Maxma 14, Colt; gre za večja češnjeva drevesa 
na bujni do srednje bujni podlagi. V zadnjih letih pridelovalci sledijo svetovnim sadjarskim trendom, 
začeli so saditi tudi češnje, cepljene na šibkih podlagah. Gre predvsem za podlagi Gisela 5 in Gisela 6, 
ki v kombinaciji z rodnimi in novejšimi samooplodnimi sortami lahko dajeta količinsko in kakovostno 
dobre pridelke. Gosto sajenje, manjša drevesa (s šibkejšim koreninskim sistemom!) in večji hektarski 
pridelki pomenijo intenzivno pridelavo in v tem primeru ne gre brez namakanja nasadov. Rast dreves 
brez namakanja je preverjeno slabša, prav tako rodnost, velik vložek v nasad pa se ne povrne. 

Če si želimo rednega in kakovostnega pridelka, je namakanje obvezen ukrep tudi v nasadih na bujnih 
in srednje bujnih podlagah. Zadostna preskrba z vodo namreč odločilno prispeva k rasti, diferenciaciji 
in rodnosti ter boljši kondiciji dreves. Podnebne spremembe z visokimi T in pomanjkanjem padavin v 
vegetaciji močno vplivajo na fiziologijo dreves in posledično na rodnost, v skrajnih primerih drevesa 
lahko tudi propadejo (odmiranje češnjevih dreves po suši v letu 2003). 

Namakanje je zelo pomembno za šibke podlage in šibko rastoče sorte češenj, saj spreminja lastnosti 
tal. Zmerno vlažna tla so bolj primerna za rast korenin, poleti namakanje tla ohlaja in zmanjšuje 
temperaturna nihanja v tleh ter spodbuja mikrobiološke procese v tleh (Milatović in sod., 2015). 
Blagodejno vpliva tudi na mikroklimo pod drevesi in blaži poletno vročino. 

V poskusnem nasadu KGZS-Zavod Go, SC Bilje smo izvedli večletni namakalni poskus, v katerem smo 
nenamakano kontrolo češenj na šibki podlagi primerjali z obravnavama namakanja z mikrorazpršilci 
in kapljičnega namakanja, obe različici pod krošnjo dreves. Cilj poskusa je bil določiti način namakanja 
češenj, ki je primernejši z vidika doseganja zadovoljive količine in kakovosti pridelka češenj. Količino 
vode za namakanje smo določili po formuli za potencialno evapotranspiracijo: 

ETc = ET0 × kc 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Površina (ha) Češnje 92 92 107 107 107 107 107 92 92 110 114 124 136 148 158 166 176

Pridelava sadja v intenzivnih sadovnjakih 

Opombe: 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
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ETc – potencialna evapotranspiracija rastline 

ET0 – referenčna evapotranspiracija (pogojena s tipom tal) 

kc – faktor rastline (v našem primeru češnja), odvisen od razvojne faze rastline (določen za 
posamezni mesec) 

Po dogovoru z ARSO smo na njihovi spletni spremljali napoved potrebe po namakanju (temelječe na 
vodni bilanci in ET0) za češnjo v Biljah in po izračunih glede na pretoke mikrorazpršilcev in kapljačev 
potrebno količino vode zagotovili z različnim časom namakanja v posamezni obravnavi. Napovedi so 
upoštevale predvidene količine padavin. Razmiki med namakanji so bili povprečno od 1 do 3 dni, na 
samem začetku (april, maj) in koncu (avgust) pa tudi nekaj daljši. V letu 2015 smo opravili 36 
namakanj, 2016 pa 37. Leto 2016 je bilo spomladi in v začetku poletja deževno, konec poletja pa 
sušno in vroče. 

V letu 2015 (manj padavin; 265 mm v vegetaciji) smo rastlinam z mikrorazpršilci zagotovili dodatnih 
157 mm (l/m2) vode v vegetaciji, v letu 2016 (več padavin; 610 mm v vegetaciji) pa 132 mm. Količina 
porabljene vode s kapljači je bila nekaj manjša, in sicer 98 mm v letu 2015 in 95 l v letu 2016. Tu je 
očitno prišlo do razhajanj med teoretičnimi pretoki kapljačev in dejansko porabljeno vodo. Količine 
skupno porabljene vode po posameznih obravnavah smo merili s pomočjo števca na začetku vrste. V 
letu 2016 je plodova vinska mušica (D. Suzukii) z močnim napadom vplivala na poskus, izvedli smo 
samo eno obiranje, celoten pridelek smo pobrali naenkrat. V letu 2015 smo opravili tri obiranja. Ob 
količini pridelka smo spremljali še maso plodov, premer in presek debla ter volumen krošnje dreves v 
obravnavi. 

Zavedati se moramo, da univerzalnih navodil za namakanje češenj ni mogoče oblikovati. Na potrebe 
rastlin po vodi vplivajo veliko dejavnikov, pred izbiro načina namakanja je potrebno upoštevati 
lastnosti sadilnega materiala (sorta/podlaga), lastnosti tal in mikroklime v nasadu. 

Na osnovi podatkov iz poskusa CRP projekta V4-1409 (češnje sorte 'Regina', cepljene na podlago 
Weiroot 72) in podatkov, pridobljenih iz literature ugotavljamo naslednje: 

• Namakanje češenj na šibkih podlagah (velja za mikrorazpršilce in kapljično namakanje) ima 
pozitiven vpliv na debelino plodov in manj na skupno količino pridelka. V namakanih obravnavah je 
bila debelina plodov večja od nenamakane kontrole ne glede na leto in vremenske razmere.  

 Drevesa v kontroli so utrpela (vizuelno) očiten vodni stres, viden na padcu turgorja, manjših 
prirastih in debelini plodov. 

 Količina pridelka na kontrolni (nenamakani) obravnavi ni bila značilno manjša od količin pri 
namakanju z mikrorazpršilci in kapljači. 

 Z mikrorazpršilci v krajšem času (2-3 krat manj časa; odvisno od pretoka razpršilca) kot s 
kapljači dodamo potrebno količino vode. 

 Ob morebitnem nadaljevanju poskusa bi rodnost nenamakanih dreves upadla zaradi manjših 
prirastov, vodnega stresa in slabe splošne kondicije. 

 Ob relativno majhni porabi vode si z namakanjem lahko zagotovimo kakovosten pridelek 
(debelejši plodovi). 
 

Navodila za namakanje češenj na šibkih podlagah na območju zahodne in osrednje Slovenije: 

 Namakanje z mikrorazpršilci in kapljično namakanje sta po količini in kakovosti pridelka  
enakovredna. 

 Kapljično namakanje priporočamo za težja, glinasta tla (boljše razporejanje vode v tleh, ) in  
razmere, v katerih je količina vode na razpolago omejena. 
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 Namakanju z mikrorazpršilci dajemo prednost tam, kjer količina vode ni omejena in na lažjih  
tleh (širša fronta omočitve). 

 Z namakanjem po potrebi začnemo po cvetenju (izjemoma pred cvetenjem v slučaju  
pomladanske suše) in nadaljujemo v eno- do tridnevnih intervalih glede na vremenske  
razmere. V primeru obilnejših padavin ne namakamo. Povprečne količine vode, potrebne za 
namakanje, so 4-8 mm. Pomagamo si s podatki o evapotranspiraciji, padavinah in vodni 
bilanci na spletni strani ARSO http://meteo.arso.gov.si/met/sl/agromet/recent/etp/. Ko 
vodna bilanca zaradi padavin presega 0, namakanje ni potrebno. Podatke o evapotranspiraciji 
korigiramo s kc (faktor rastline), vrednosti v spodnji tabeli so za češnjo (M. Pintar, 2003, M. 
Pintar, 2006). 
 

 

 Namakamo tudi po obiranju dreves v izogib vodnemu stresu v času diferenciacije brstov  in 
kopičenja asimilatov konec poletja. V sušnih letih je namakanje potrebno do konca meseca 
septembra. 
 

Navodila za namakanje češenj na šibkih podlagah (češnje sorte 'Regina' in 'Kordia', cepljene na 
podlago Weiroot 72) na območju vzhodne in severovzhodne Slovenije: 

 Namakanje češenj je potrebno opraviti  ob primerni fenofazi - po naših izkušnjah začetek  
namakanja po cvetenju, ko se začne intenzivno deljenje celic. Namakamo glede na  
vremenske razmere. 

 Zelo dobro je poznati propustnost tal za vodo in opraviti začetna merjenja vlage v tleh v  
pomladanskem času, za kar je potrebna dodatna oprema. 

 Uporabiti racionalni način namakanja, da ne pride do spiranja hranil. Količino vode, ki jo  
bomo dodali je povezana z velikostjo krošnje in listne mase. Pri koščičarjih je najracionalnejše 
namakanje s kapljači ali mikrorazpršilci. 

 Nasade na peščenih tleh in nasade, kjer gojimo češnjo na šibki podlagi, namakamo pogosteje. 

 Namakanje z mikrorazpršilci in kapljično namakanje sta po količini in kakovosti pridelka  
enakovredna. 
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mesec msj junij julij avgust september

dekada 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Z in osrednja Slovenija 0,36 0,36 0,40 0,64 0,92 1,16 1,20 1,20 1,18 1,16 1,15 1,13 1,11 1,09 1,07 1,06 1,04 1,02 1,00 0,98

V in SV Slovenija 0,50 0,50 0,50 0,52 0,66 0,82 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 0,89 0,73

marec april

http://meteo.arso.gov.si/met/sl/agromet/recent/etp/
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp%20(4
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Priloga 3) M9: Rezultati testiranja alternativnih škropilnih programov za zatiranje navadne 
hruševe bolšice (C. pyri L.) v sistemu pridelave hrušk  »0.0 MRL (residue)« 

 
Priloga 3a) Sorta 'Viljamovka' 
 
1. Namen raziskave   

Navadna hruševa bolšica (Cacopsylla pyri L.) spada med najbolj nevarne škodljivce hrušk. Pri zatiranju 
se večkrat srečamo s težavo, da insekticidi niso učinkoviti in da zgolj z uporabo insekticidov škodljivca 
ne moremo zatreti, do stopnje, da nebi imeli škode.  Rezultat pogoste uporabe insekticidov je veliko 
število ostankov insekticidov v plodovih ob obiranju, kar zmanjšuje možnosti za uspešno trženje. Išče 
se alternativne metode zatiranja, ki bi omogočale zmanjšanje uporabe klasičnih insekticidov. Z 
namenom testiranja alternativnih pristopov za zatiranje hruševe bolšice smo tri leta v nasadu hrušk 
preskušali nekatere alternativne pripravke (škropilne programe). Preučili smo vpliv uporabe 
alternativnih pripravkov na uspešnost zastiranja bolšice, na količino in kakovost pridelka in na 
velikost populacij nekaterih koristnih žuželk.  

 

2. Material in metode  

2.1 Postavitev poskusa  

Za potrebe ugotavljanja učinkovitosti posameznih pripravkov in celotnih škropilnih programov za 
zatiranje navadne hruševe bolšice smo v sezonah 2014, 2015 in 2016 izvedli poskuse v katerih smo 
pripravke nanašali na poskusne parcelice po sistemu klasičnega integriranega programa in po sistemu 
alternativnega 0.0 MRL (residue) programa. Pri osnovnem integriranem konceptu smo bolšico zatirali 
z eno neposredno aplikacijo insekticida pred cvetenjem in dvema aplikacijama insekticida po 
cvetenju. Pri alternativnih škropilnih programih pa smo pred in po cvetenju izvedli večje število 
nanosov alternativnih sredstev. Poskus je bil izveden v 25 let starem nasadu hrušk sorte 'Viljamovka' 
na podlagi kutina MA posajene v terasnem sistemu z gostoto sajenja 2,7 x 0,6 m. 

 

2.2 Uporabljeni pripravki in njihov nanos  
Večji del pripravkov smo na parcelice nanesli s klasičnim pršilnikom Zupan 350 DT  pri porabi vode 
412 l/ha, manjši del pripravkov pa z nahrbtnim pršilnikom Stihl pri porabi vode 1000 l/ha. Zaradi 
zahtevne konfiguracije terena in neenake dolžine vrst v terasno zasnovanem sadovnjaku so bile 
parcelice razporejen po sistemu naključnih skupin in ne po sistemu povsem naključnih blokov. 
Parcelice škropljene s traktorskim pršilnikom so bile velike 100 m2, parcelice škropljene z nahrbtnim 
pršilnikom znotraj velikih parcelic pa so obsegale posamezne vrste dolžine 15 m. Sestava preučevanih 
pripravkov, ki so sestavljali  različne škropilne programe je bila naslednja:   Malusan (kaolin 100 %; 
H2Al2Si2O8 x H2O), Žvepleno apnena brozga ŽAB (Ca-polisulfid 29 % w/w), Oranol (95 % eterično olje 
pridobljeno iz lupin citrusov),  Golden LDC in Golden Super 10 (mešanica di-etanol amidov olj, ki 
sestavljajo kokosovo olje v zmesi z mono- in di-etanolamini dodecil sulfonatov),  gnojilo KNO3 (MultiK 
– Zeleni hit; 13,5 % N + 46 % K2O), Alsupre (vodotopen SO3 40 % w/w), Matrifruit (izločki Sophora sp. 
6,2 % w/w, Lizin 2,2 % w/w, Mn 0,5 % w/w, Zn 1,5 % w/w), Matrinal B (izločki Sophora sp., B 20 g/l, 
olje iglavcev). Termini uporabe pripravkov so prikazni v preglednicah  1, 9 in 18.  Varstvo proti 
hruševem škrlupu je bilo izvedeno z običajnimi kontaktnimi fungicidi uporabljenimi 6 krat v sezoni. 
Fungicidov večinoma nismo mešali z insekticidi in so bili večinoma naneseni ločeno. Pri vseh drugih 
pripravkih so podatki o njih dostopni na fito-info (http://www.fito-info.si/).  

http://www.fito-info.si/
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2.3 Analiza velikosti populacij škodljivcev  in nekaterih naravnih sovražnikov bolšic   
Za oceno velikosti populacije bolšice, nekaterih škodljivcev  in drugih žuželk smo uporabili preprosto 
metodo ocenjevanja velikosti populacije na 100-150 naključno izbranih 20 cm dolgih poganjkih v 
različnih točkah krošenj dreves pri vsaki od 4 ponovitev parcelic (skupno 4 x 100-150). Na izbranem 
poganjku smo na kraju samem z natančnim opazovanjem prešteli vse žuželke, ki jih je bilo možno tam 
najti. Vzorčenje smo ponovili večkrat letno.  Enako smo naredili pri plodovih za analizo stopnje 
napada pri zavijačih.  

 

3 Rezultati  
3.1 Rezultati v letu 2014  
 

Preglednica 3.1:  Škropilna programa, ki smo ju testirali v letu 2014  

Datum aplikacije IP »00 residue«  Kontrola 

7.04.2014 
Pred cvetenjem  

Delan 0,65 kg/ha + 
Urea 4kg/ha + Frutapon 

1 l/ha 

Rdeči mineral 40 l/ha 
+ KNO3  10 kg/ha+ Delan 
0,65 kg/ha  

0 

13.04.2014 
Polno  cvetenja 

Merpan  2kg/ha + 
Urea 5 kg/ha +  

Regalis  1 kg/ha  

Merpan  2kg/ha + 
Urea 5 kg/ha +  

Regalis  1 kg/ha  
0 

2.05.2014 
Začetek intenzivnega 
razvoja plodičev 

 Rdeči mineral 8  l/ha 
+ KNO3  3 kg/ha  

+ Delan 0,7 kg/ha 

 Rdeči mineral 8  l/ha 
+ KNO3  3 kg/ha  

+ Delan 0,7 kg/ha 

0 

7.05.2014   Delan 0,7 kg/ha 
 + KNO3  3 kg/ha  

 Cutisan  20kg/ha + 
+ KNO3  3 kg/ha  

+ Delan 0,7 kg/ha 

0 

22.05.2014 
  

Delan 0,7kg/ha+ 
Folifert 2l/ha + 

KNO
3  

6 kg/ha 

Kaolin 30kg/ha + 
Ogriol 1l/ha  

  

0 

03.06.2014 Dithane  2 kg /ha + 
Mospilan 0,5 kg/ha + 

KNO
3  

7 kg/ha 

Kaolin 30 kg/ha  
 + KNO

3  
7 kg/ha 

+ Delan 0,7 kg/ha 

0 

14.06.2014 
  

  

Merpan 2kg/ha +  
Frutapon  1l/ha +  

MKP 2 kg/ha  

Kaolin 30kg/ha  
  0 

23.06.2014 
   

Delan 0,6 kg/ha  
  

Kaolin 30  kg/ha  
 + Delan 0,6 kg/ha 0 

27.06.2014 
  

  
  

KNO
3   

7 kg/ha + 

Kaolin 35 kg/ha 
0 

7.07.2014 
  

  

Merpan 2,5 kg/ha + 
Mospilan 0,5 kg/ha + 

Delan  0,06 l/ha 

KNO
3   

7 kg/ha + 

Kaolin 35 kg/ha 0 
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19.07.2014 
  

Merpan 2,5 kg/ha + 
KNO

3  
  6 kg/ha 

KNO
3   

4  kg/ha + 

Kaolin 70 kg/ha 
0 

29.08.2014 
  

Urea  20 kg/ha Urea 20 kg/ha  
0 

 

Preglednica 3.2: Povprečno število nimf hruševe bolšice na 20 cm velikem poganjku v različnih 
časovnih obdobjih sezone 2014 

 11.4. 25.4.  23.5. 19.6. 1.7. 18.7. 5.8. 

INT  0,0 a 0,94 a 0,88 a 1,40 b 0,57 a 0,02 b 0,008 a 

0,0 MRL 0,0  a 0,31 a 0,42 b 2,23 a 0,67 a 0,27 a 0,001 a 

Kontrola  0,0 a 1,23 a 0,96 a 0,56 c 0,70 a 0,22 a 0,003 a 

 

Preglednica 3.3: Povprečno število odraslih bolšic na 20 cm velikem poganjku v različnih časovnih 
obdobjih sezone 2014 

 11.4. 25.4.  23.5. 19.6. 1.7. 18. 7. 5.8. 

INT  0,42 ab 0,16 b 1,12 a 0,27 a 1,28 a 0,22 a 0,17 a 

0,0 MRL 0,28 b 0,06 c 0,61 b 0,17 a 1,17 a 0,06 b 0,08 b 

Kontrola  0,56 a 0,31 a 0,99 ab 0,21 a 0,70 b 0,01 c 0,03 b 

 

Preglednica 3.4: Povprečno število odraslih polonic (Coccinela spp.) na 20 cm velikem poganjku v 
različnih časovnih obdobjih sezone 2014 (analiza ne glede na velikost populacije uši) 

 11.4. 25.4.  23.5. 19.6. 1.7. 18.7. 5.8. 

INT  0,11 a 0,22 a 0,17 b 0,0 b 0,13 a 0,0 c 0,12 a 

0,0 MRL 0,04 a 0,17 a 0,12 b 0,12 a 0,12 a 0,12 a 0,04 b 

Kontrola  0,12 a 0,26 a 0,26 a 0,10 a 0,07 b 0,04 b 0,02 b 

 

Preglednica 3.5: Povprečno število stenic  (ličinke in odrasle rod Anthocoris spp.) na 20 cm velikem 
poganjku v različnih časovnih obdobjih sezone 2014 (analiza ne glede na velikost populacije bolšic) 

 11.4. 25.4.  23.5. 19.6. 1.7. 18.7. 5.8. 

INT  0,0 a 0,04 a 0,02 a 0,0 b 0,0  b 0,0  b 0,0 b 

0,0 MRL 0,0 a 0,03 a 0,01 a 0,03 a 0,02 a 0,01 a 0,01 a 

Kontrola  0,0 a 0,07 a 0,06 a 0,01 a 0,01 a 0,00  b 0,00  b 

 

Preglednica 3.6: Podatki o velikosti populacije mokaste uši, zavijačev in deležu plodov, ki so imeli 
površinske poškodbe od različnih škodljivcev  

 Delež poganjkov 
napaden od  
Dysaphis piri 
1.6. 

Delež črvivih 
plodov (%) 
C. pomonella  
C. pyrivora  
1.7. 

Delež črvivih plodov 
(%) 
C. pomonella  
C. pyrivora 
10.8.  

Povprečen delež 
plodov napaden od 
stenic in drugih 
škodljivcev 
10.8.  

Integrira. 3,7 a 2,7 a  4,2 a  4,5 a 

0,0 MRL 4,9 ab 3,1 a 5,3 ab 5,5 a 

Kontrola 6,2 b 3,1 a 7,3 b 11,3 b 

*Povprečja označena z enakimi črkami se ne razlikujejo značilno po Tukey HSD testu (P0,05). 
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Preglednica 3.7: Podatki o pridelku hrušk v sezoni 2014  

  Štev. plodov 
/drevo 

Masa plodov 
kg/drevo 

Masa plodov 
kg/ha 

Integrirana 21,7 a 4,25 a 23375 a 

0,0 MRL 18,8 a 4,01 a 22055 a 

Kontrola 16,5 a 3,43 a 18865 b 

*Povprečja označena z enakimi črkami se ne razlikujejo značilno po Tukey HSD testu (P0,05). 

 

Preglednica 3.8: Podatki o deležu plodov v različnih kakovostnih razredih v sezoni 2014  

  I. Razred  2. Razred  Industrija  

Integrirana 65,8 b 22,9 a 11,3 a 

0,0 MRL 54,8 b 27,9 b 17,3 ab 

Kontrola 39,6 a 27,8  b 32,6 b 

*Povprečja označena z enakimi črkami se ne razlikujejo značilno po Tukey HSD testu (P0,05). 

 

Komentar rezultatov iz leta 2014  

Alternativni sistem varstva pred bolšico je nudil podobno učinkovitost zatiranja, kot integriran. Pri 0.0 
MRL sistemu smo v drugem delu poletja imeli nekaj manjšo populacijo bolšic. Populacije naravnih 
sovražnikov so bile v prvem delu sezone večje na drevju v sistemu 0.0 MRL kot pri klasični integrirani 
pridelavi, v drugem delu poletja ni bilo tako. To je posledica gibanja naravnih sovražnikov za plenom. 
V drugem delu poletja je bilo več plena na drevju z integrirano pridelavo in zato je bilo tam nekaj več 
naravnih sovražnikov. Pri alternativnem sistemu smo imeli nekaj več črvivih plodov od zavijača, 
vendar ne statistično značilno več.    

Jesenska populacija bolšic in naravnih sovražnikov je bila v klasičnem integriranem programu večja, 
kot v alternativnem programu temelječem na kaolinu in KNO3. V kontrolnih parcelicah je bil manjši 
pridelek predvsem zaradi zavijača (4-6 %) in nekaj zaradi monilije (gnitje pri poškodbah od drugih 
žuželk). Alternativni sistem varstva je povzročil manjše zmanjšanje količine pridelka (~ 1300 kg/ha). 
Po stroških sta škropilna programa skoraj enakovredna. Kaolin ni cenen  alternativni pripravek in 
pogosta uporaba velikih količin kaolina lahko znatno vpliva na stroške škropilnih programov.  

 

3.2 Rezultati v letu 2015 

V 2015 smo poskus nadaljevali po enakem konceptu, le škropilne programe smo nekoliko modificirali.  

Preglednica 3.9:  Škropilna programa, ki smo ju testirali v letu 2015  

Datum aplikacije IP »00 residue«  Kontrola 

13.04.2015 
/ 

Kaolin 80kg/ha + 
Belo olje 5l/ha 

0 

16.04.2015 
Začetek cvetenja 

Dithane 2kg/ha + 
Urea 5kg/ha 

Dithane 2kg/ha  
Kaolin 80kg/ha + 
Belo olje 5l/ha 

0 

20.04.2015 
Konec cvetenja 

Urea 5kg/ha Kaolin 80kg/ha + 
Belo olje 5l/ha 

0 

25.04.2015 Dithane 2kg/ha + 
Urea 3kg/ha 

Dithane 2kg/ha  
Kaolin 80kg/ha + 
Belo olje 5l/ha 

0 
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05.05.2015 Delan 0,7kg/ha + 
Urea 4kg/ha 

Kaolin 80kg/ha + 
Belo olje 5l/ha 

0 

19.05.2015 
 

Delan 0,7kg/ha+ 
Folifert 2l/ha + 
KNO3  6kg/ha 

Delan 0,7kg/ha+ 
Kaolin 60kg/ha + 
Ogriol 3l/ha + 
KNO3  6kg/ha 

0 

04.06.2015 
 

Sylit 1l/ha + 
Mospilan 0,5kg/ha + 
KNO3  6kg/ha 

Kaolin 80kg/ha  
 + 
KNO3  7kg/ha 

0 

13.06.2015 
 
 

Vertimec 1l/ha + 
Dithane 2kg/ha +  
Ogriol 1l/ha 

0 0 

26.06.2015 
 
 

Merpan 2kg/ha + 
Ogriol 0,5l/ha + 
KNO3  7kg/ha 

Merpan 2kg/ha  
 

0 

06.07.2015 
 
 

Merpan 2,5kg/ha + 
KNO3  5kg/ha 

Merpan 2,5kg/ha + 
KNO3  5kg/ha + 
Kaolin 45kg/ha 

0 

13.07.2015 
 
 

Merpan 2,5kg/ha + 
Mospilan 0,5kg/ha + 
Sylit 0,4l/ha 

0 0 

01.08.2015 
 

Merpan 2,5kg/ha + 
KNO3  5kg/ha 

0 0 

 

Preglednica 3.10: Povprečno število nimf hruševe bolšice na 20 cm velikem poganjku v različnih 
časovnih obdobjih sezone 2015 

 datum 13.4. 29.4. 18.5 3.6. 17.6. 13.8. 

Integrirana 0 0,21 a 5,92 b 1,95 a 0,66 a 0,44 c 

»00« 0 0,39 a 2,78 a 1,91 a 2,42 b 0,16 b 

Kontrola 0 0,43 a 4,88 b 2,76 a 0,66 a 0,01 a 

*Povprečja označena z enakimi črkami se ne razlikujejo značilno po Tukey HSD testu (P0,05). 

 

Glede velikosti populacije nimf na poganjkih smo ugotovili, da je bil »alternativni« program v prvem 
delu sezone celo bolj učinkovit od IP, le v sredini poletja je bil manj učinkovit.  

Preglednica 3.11: Povprečno število odraslih hruševih bolšic na 20 cm velikem poganjku v različnih 
časovnih obdobjih sezone 2015 

 datum 13.4. 29.4. 18.5 3.6. 17.6. 13.8. 

Integrirana 0,15 a 0,0 a 0,10 b 0,49 b 0,47 a 0,29 b 

0,0 MRL 0,02 b 0,0 a 0,0  a 0,11 a 0,12 a 0,0 a 

Kontrola 0,03 b 0,07 b 0,17 c 0,29 a 0,15 a 0,0 a 

*Povprečja označena z enakimi črkami se ne razlikujejo značilno po Tukey HSD testu (P0,05). 

 

Glede učinkovitosti zatiranja odraslih bolšic sta bila programa praktično enakovredna skoraj celotno 
sezono. V integrirani pridelavi je v drugem delu poletja bilo nekaj več bolšic, ko to pri 0.0 pridelavi.  
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Preglednica 3.12: Povprečno število odraslih polonic (Coccinella spp.) na 20 cm velikem poganjku v 
različnih časovnih obdobjih sezone 2015 (analiza ne glede na velikost populacije uši) 

 datum 13.4. 29.4. 18.5 3.6. 17.6. 13.8. 

Integrirana 0,05 a 0,06 a 0,7 a 0,03 c 0,04 a 0,12 a 

0,0 MRL 0,03 a 0,04 a 0,11 a 0,23 a 0,11 a 0,8 a 

Kontrola 0,05 a 0,06 a 0,26 b 0,12 b 0,11 a 0,01 a 

*Povprečja označena z enakimi črkami se ne razlikujejo značilno po Tukey HSD testu (P0,05). 

 

Preglednica 3.13: Povprečno število stenic  (ličinke in odrasle rod Anthocoris spp.) na 20 cm velikem 
poganjku v različnih časovnih obdobjih sezone 2015 (analiza ne glede na velikost populacije bolšic) 

 datum 13.4. 29.4. 18.5 3.6. 17.6. 13.8. 

Integrirana 0,0 a 0,01 b 0,0 a 0,04 a 0,0 a 0,0 a 

0,0 MRL 0,0 a 0,04 ab 0,02 a 0,03 a 0,04 a 0,0 a 

Kontrola 0,0 a 0,06 a 0,15 b 0,14 b 0,0 a 0,0 a 

*Povprečja označena z enakimi črkami se ne razlikujejo značilno po Tukey HSD testu (P0,05). 

 

Podatki glede velikosti populacij polonic in plenilskih stenic kažejo, da alternativni program ne 
prizadene občutno naravnih sovražnikov, saj se bile populacije le teh v glavnem delu sezone vedno 
nekaj večje, kot pri IP programu. Populacije plenilskih stenic so bile zelo majhne, tako, da je bilo 
učinek škropljenja nanje zelo težko realno oceniti. V poskusnem nasadu stenice verjetno ne igrajo 
velike vloge regulatorja velikosti populacije bolšic. Verjetno so strigalice bolj pomembne od njih.  

Preglednica 3.14: Podatki o velikosti populacije hruševe mokaste uši in črvivosti plodov  v 2015 

 Delež poganjkov 
napaden od  
Dysaphis piri 
 
1.6. 

Delež črvivih 
plodov (%) 
C. pomonella  
C. pyrivora  
1.7. 

Delež črvivih plodov 
(%) 
C. pomonella  
C. pyrivora 
10.8.  

Povprečen delež 
plodov napaden od 
stenic in drugih 
škodljivcev 
10.8.  

Integrirana 2,8 a 3,4 a  4,7 a  3,7 a 

0,0 MRL 4,3 ab 3,7 a 7,2 ab 4,5 a 

Kontrola 5,8 b 3,9 a 8,9 b 11,3 b 

*Povprečja označena z enakimi črkami se ne razlikujejo značilno po Tukey HSD testu (P0,05). 

 

Hruševa mokasta uš lahko ima velik vpliv na kakovost plodov, saj povzroča obsežne deformacije in 
plodovi z napadenih poganjkov so »netržni«. Če smo neuspešni pri njenem zatiranju lahko dosežemo 
slab finančni rezultat. Pri programu »0.0 MRL« smo opazili manjše povečanje populacije mokaste uši, 
bolj odločilna pa je vloga zavijačev, saj smo pri omenjenem programu opazili 30 % povečanje črvivosti 
plodov.  

Očitno alternativni pripravki nimajo dobre učinkovitosti proti zavijaču in je zavijač šibka točka tega 
sistema. Predvidevamo, da bi bilo potrebno za dosego želenega rezultata dodatno izvajati še metodo 
zbeganja.  

 

Preglednica 3.15: Podatki o količini pridelka v letu 2015  

 Štev. plodov Masa plodov Pridelek  
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število/drevo kg/drevo kg/ha  

Integrirana 29,8 a 5,253 a 28892 a 

0,0 MRL 33,65 a 4,967 a 27319 a 

Kontrola 28,65 a 4,643 a 25537 a 

*Povprečja označena z enakimi črkami se ne razlikujejo značilno po Tukey HSD testu (P0,05). 

 

Preglednica 3.16: Podatki o kakovostnih razredih plodov  v letu 2015 (%) 

  I. razred 2. razred Industrija 

Integrirana 69,5 b 18,9 a 11,6 a 

0,0 MRL 64,8 b 23,9 ab 11,3 a 

Kontrola 50,5  a 29,8 b 19,7 b 

*Povprečja označena z enakimi črkami se ne razlikujejo značilno po Tukey HSD testu (P0,05). 

 
Preglednica 3.17: Podatki o kakovosti pridelka v letu 2015  

 Povprečna 
masa 1. ploda 

Trdota kg/cm 
2
 TSS Oex TSS Brix Škrob (1-10) 

Integrirana 149,95 a 9,58 c 60,15 b 14,61 b 4,0 a 

0,0 MRL 154,35 a 10,25 b 59,25 b 14,38 b 4,6 a 

Kontrola 144,65 a 10,8 a 68,4 a 16,58 a 1,7 b 

*Povprečja označena z enakimi črkami se ne razlikujejo značilno po Tukey HSD testu (P0,05). 

 
V letu 2015 smo nadaljevali poskus, ki se je pričel v letu 2014. Osnovni cilj poskusa je bil ugotoviti, ali 
je v integriranem nasadu hrušk možno izvajati zatiranje hruševe bolšice (Cacopsylla pyri) povsem brez 
uporabe klasičnih sintetičnih insekticidov? Vemo, da bolšica zelo hitro razvije odpornost na 
insekticide in hkrati imamo velikokrat premajhne populacije naravnih sovražnikov, da bi jo zadržali 
pod pragom škodljivosti.  V takšnih razmerah bolšica povzroči veliko škodo.  Ponovno smo imeli tri 
vrste poskusnih parcelic glede izvajanja varstva rastlin, vsi ostali gojitveni ukrepi (gnojenje, rez, …) so 
pri vseh parcelicah bili povsem enaki. Pri  običajni integrirani pridelavi (obravnavanje 1) smo bolšico 
zatirali z dvema neposrednima aplikacijama klasičnih insekticidov (neonikotinoidi, mektini, …) in eno 
posredno (insekticidi proti ušem in zavijaču). Pri modificirani integrirani pridelavi (obravnavanje 2) 
smo bolšico zatirali z večkratno aplikacijo kaolina, rastlinskih olj in kalijevega nitrata. Tretje 
obravnavanje je bilo kontrolno obravnavanje brez izvajanja zatiralnih ukrepov proti bolšici.  

V sezoni 2015 smo izvedli pet štetij populacij bolšic in naravnih sovražnikov bolšic (plenilske stenice, 
tančičarice, polonice, …). Ugotovili smo, da je z nekajkratno uporabo kombinacij kaolina, olj in 
kalijevega nitrat  možno populacije bolšice zmanjšati do takšne stopnje, da je neškodljiva in, da 
obdržimo populacije naravnih sovražnikov. Pri modificirani integrirani pridelavi smo pri  populacijah 
naravnih sovražnikov bolšic  v drugem delu sezone celo ugotovili, da so večje, kot v kontrolnih 
parcelicah, kjer nismo izvajali nobenega varstva rastlin. Vzrok je preprost. V kontrolnih parcelicah je 
populacija bolšic padala do takšne stopnje, da naravni sovražniki niso imeli na voljo plena in so se pri 
iskanju  plena preseli v druge dele nasada, kje je bolšice še bilo nekaj.  

Redukcija uporabe klasičnih insekticidov proti bolšici in tudi proti drugim škodljivcem torej ni 
povzročila nesprejemljivega poslabšanja kakovosti zatiranja drugih škodljivcev (zavijač, uši, hržice) in 
zato ni bilo značilnih razlik v višini pridelka med običajnim in modificiranim pridelovalnim sistemom. 
Pridelek pri modificirani integrirani pridelavi je bil za 7 % nižji, v glavnem na račun nekoliko 
povečanega napada od jabolčnega zavijača, ker proti njemu nismo uporabili specifičnega insekticida 
in nismo izvedli metode zbeganja.   
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Rezultati iz leta 2015 so pokazali, da obstaja realna možnost za uspešno zatiranje hruševe bolšice 
brez usmerjenih škropljenj proti njej s klasičnimi insekticidi. Potrebujemo še kakšne dodaten biotični 
insekticid, ki deluje proti bolšici in proti zavijaču.  

 

3.3 Rezultati v letu 2016  

Preglednica 3.18: Prikaz uporabljenih pripravkov (v l ali kg/ha) in terminov uporabe pri 6 škropilnih 
programih (Int, 0.0 st, Matrinal, …) 

Št. Datum: Sredstvo:  
Preparation: 

Oznaka programa in odmerki pripravkov: 
Spray program  marks and preparation doses: 

   Int 0.0 st Matrinal  Oranol LDC  Super 10 

1. 20.03.2016 ŽAB 300 0 300 300 300 300 

  Malusan  0 80 0 0 0 0 

2. 01.04.2016 Matrinal B 0 0 2,5 0 0 0 

  Alsupre 0 0 1,25 0 0 0 

  Oranol 0 0 0 5 0 0 

3. 08.04.2016 Matrinal B 0 0 2 0 0 0 

  Oranol 0 0 0 3 0 0 

4. 18.04.2016 Matrifruit 0 0 1,7 0 0 0 

  Alsupre 0 0 1,25 0 0 0 

  Oranol 0 0 0 3 0 0 

5. 07.05.2016 KNO3 6 6 6 6 6 6 

  Malusan 0 70 0 0 0 0 

6. 19.05.2016 ŽAB 14 14 14 14 14 14 

7. 23.05.2016 Matrifruit 0 0 1,7 0 0 0 

  Alsupre 0 0 1,25 0 0 0 

  Oranol 0 0 0 3 0 0 

8. 01.06.2016 Mospilan 0,6 0 0,6 0,6 0,6 0,6 

9. 07.06.2016 Malusan 0 60 0 0 0 0 

  Coragen 0 0,27 0 0 0 0 

10. 18.06.2016 ŽAB 17 17 17 17 17 17 

11. 24.06.2016 Matrifruit 0 0 1,7 1,7 0 0 

  Alsupre 0 0 1,25 0,12 0 0 

12. 08.07.2016 Mospilan 0,6 0 0,6 0,6 0,6 0,6 

  Coragen 0 0,27 0 0 0 0 

  Malusan 0 70 0 0 0 0 

  ŽAB 0 10 0 0 0 0 

  LDC 0 0 0 0 5 0 

  Super 10 0 0 0 0 0 5 

13. 15.07.2016 LDC 0 0 0 0 5 0 

  Super 10 0 0 0 0 0 5 

14. 21.07.2016 KNO3 8 0 8 8 8 8 

  ŽAB 0 20 0 0 0 0 

15. 22.07.2016 LDC 0 0 0 0 5 0 

  Super 10 0 0 0 0 0 5 

16. 03.08.2016 LDC 0 0 0 0 5 0 

  Super 10 0 0 0 0 0 5 

ŽAB – žveplenoapnena brozga  

 

Preglednica 3.19: Velikost populacije bolšic in nekaterih škodljivcev v letu 2016 v odvisnosti od različnih 
škropilnih programov  
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Datum:  25.3. 10.5.  24.6.  20.7.  18.8.  

Povprečno število odraslih bolšic na 20 cm dolgem naključno izbranem poganjku 

Int 0,248 a 0,266 b 0,267 b 2,120 a 1,750 a 

0.0 st 0,204 a 0,483 b 0,483 b 0,765 b 0,900 ab 

0.0 oranol 0,223 a 0,241 b 0,241 b 0,115 b 0,120 b 

0.0 matrinal 0,273 a 0,233 b 0,233 b 0,295 b 1,200 ab 

Int LDC 0,048 a 0,276 b 0,277 b 1,870 a 1,150 ab 

Int S10  0,198 a 0,266 b 0,267 b 1,870 a 1,070 ab 

Kontrola  0,496 a 1,408 a 1,408 a 1,157 ab 0,860 ab 

Povprečno število nimf bolšic na 20 cm dolgem naključno izbranem poganjku  

Int 0 a  2,850 ab 2,350 ab 2,390 a 2,200 a 

0.0 st 0 a 1,666 a 1,820 ab 0,215 b 1,740 ab 

0.0 oranol 0 a 1,041 b 0,160 b 0,285 b 0,780 b 

0.0 matrinal 0 a 1,333 b 0,320 ab 0,730 b 1,100 ab 

Int LDC 0 a 4,000 ab 2,200 ab 0,225 b 0,230 c 

Int S10  0 a 2,100 b 2,050 ab 1,010 b 0,110 c 

Kontrola  0 a 5,049 ab 2,496 a 0,074 b 0,080 c 

Povp.  delež (%) poganjkov naseljen z mokasto ušjo  (Dysaphis pyri)  

Int 0 a 0,700 a 0,775 bc 0,750 a 0 a 

0.0 st 0 a 2,000 a 1,500 ab 1,000 a 0 a 

0.0 oranol 0 a 0,875 a 0,150 c 0,250 a 0 a 

0.0 matrinal 0 a 0,950 a 0,825 bc 0,250 a 0 a 

Int LDC 0 a 1,350 a 0,825 bc 0,500 a 0 a 

Int S10  0 a 0,900 a 0,625 bc 0,250 a 0 a 

Kontrola  0 a 1,212 a 2,498 a 0,500 a 0 a 

Povp.  delež (%) plodov  napaden od zavijačev   (Cydia spp.)  

Int 0 a 0 a 0,500 a 2,750 a 0,950  c 

0.0 st 0 a 0 a 0,250 a 3,150 a 1,070 c 

0.0 oranol 0 a 0 a 2,600 a 4,500 a 3,950 b 

0.0 matrinal 0 a 0 a 3,600 a 3,750 a 3,200 b 

Int LDC 0 a 0 a 3,600 a 1,000 ab 2,200 bc 

Int S10  0 a 0 a 2,700 a 0,750 b 1,340  c 

Kontrola  0 a 0 a 4,715 a 4,539 a 4,800 a 

Povp.  delež (%) plodov  napaden od stenic in zavijačev lupine  sadja 

Int 0 a 0,00 c 0,250 c 0,800 bc 1,300 bc 

0.0 st 0 a 0,300  b 0,750 b 1,340 b 1,900 bc 

0.0 oranol 0 a 0,040 c 0,230 c 0,300 c 1,040 bc 

0.0 matrinal 0 a 0,650 b 0,400 bc 1,300 b 2,400 b 

Int LDC 0 a 0,200 b 0,700 b 1,400 b 1,100 c 

Int S10  0 a 0,270 b 0,450  bc 0,890 bc 0,900 c 

Kontrola  0 a 1,340 a 2,400 a 3,780 a 4,780 a 

*Povprečja označena z enakimi črkami se ne razlikujejo značilno po Tukey HSD testu (P0,05). 

 

Rezultati poskusov iz leta 2016 potrjujejo, da kljub temu, da smo imeli zelo raznolike škropilne 
programe velikih razlik v velikosti populacije hruševe bolšice večji del sezone ni bilo. To kaže, da so 
testirani programi dokaj enakovredni po učinkovitosti. Uporaba alternativnih sredstev ni poslabšala 
uspešnosti zatiranja hruševe bolšice.  

 

3.3.1 Komentar rezultatov analiza velikosti populacije bolšic in nekaterih škodljivcev skozi rastno 
dobo 2016  
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Populacija navadne hruševe bolšice v poskusnem nasadu je bila povprečno velika in v preteklih letih 
se na njo ni izvajal velik pritisk s pogosto uporabo insekticidov. Rezultati primerjav med škropilnimi 
programi so vidni v preglednici 2. Razlike v velikosti populacij bolšic med različnimi programi so bile v 
sredini maja (1G) in sredini junija (2G) dokaj majhne. Alternativni programi so nudili podoben nivo 
zatiranja, kot klasični integriran program z uporabo pripravka Mospilan. Program 0.0 st, ki je temeljil 
na uporabi kaolina, ŽAB in KNO3 je ob koncu poletja dal celo boljši rezultat od klasičnega 
integriranega programa. V času obiranja smo opazili, da smo pri klasičnem integriranem programu 
imeli nekaj večjo populacijo bolšic, kot pri alternativnih programih. Videlo se je tudi, da je pri 
programu Matrinal prišlo do popuščanja učinkovitosti, ter, da je imel program Oranol in program z 
uporabo detergentov dokaj dolgo rezidualno učinkovitost predvsem pri ličinkah 3 in 4 generacije.  V 
spodnjem delu preglednice 2 so vidni stranski učinki na nekatere škodljivce. Pri zavijačih (jabolčni in 
hrušev) moramo upoštevati, da nismo izvajali metode zbeganja, ker je na tako majhnih parcelicah ni 
možno izvajati. Če bi izvajali metodo zbeganja bi zelo verjetno brez posledic lahko izpustili drugo 
poletno uporabo insekticidov Mospilan in Coragen. Gledano na stanje črvivosti ob obiranju se vidi, da 
je alternativni program 0.0 st z uporabo kaolina, ŽAB, KNO3 in eno korekcijo z insekticidom Coragen 
dal praktično enak rezultat, kot klasični integrirani program. Vidi se tudi, da Oranol in detergenta 
nista visoko učinkovita proti zavijaču. Enako velja za program Matrinal. To kaže, da je alternativne 
programe na vsak način potrebno kombinirati z metodo zbeganja ter z virusnimi in bakterijskimi 
pripravki. Pri mokasti uši smo ugotovili, da alternativni programi nudijo visoko učinkovitost  zatiranja. 
Najmanjša je bila pri 0.0 st. Pri zavijačih lupine sadja in stenicah pa alternativni programi nudijo 
srednjo učinkovitost zatiranja. Učinkovitost zatiranja škodljivcev je imela neposreden vpliv na 
pridelek. Izgube od glivičnih bolezni so bile minimalne, zato so na višino pridelka vplivali predvsem 
škodljivci. Kljub pozebi smo imeli srednje velik pridelek.  

Glede na pridelek lahko rečemo, da zaradi varstva z alternativnimi sredstvi ni prišlo do izrazitega  
povečanja izgub pridelka.  

Največje izgube so bile pri obravnavanju Oranol, kjer je delna fitotoksičnost morda zmanjšala 
fotosintetsko aktivnost in vplivala na debelino plodov. Nekaj manjši pridelek je bil tudi pri programu 
Matrinal, kar je verjetno šlo v glavnem na račun slabšega delovanja na zavijača. Programa Int in »0.0 
MRL« se med seboj po višini pridelka nista statistično značilno razlikovala.  

 

3.3.2 Komentar rezultatov analize velikosti populacije naravnih sovražnikov skozi rastno dobo 2016 

Hkrati z analizo velikosti populacije bolšice smo analizirali velikost populacij nekaterih naravnih 
sovražnikov. V poskusnem nasadu so glavni naravni regulator populacije bolšic bile polonice, 
plenilske stenice rodu Anthocoris pa so bile bistveno manj pomembne, ker jih je bilo malo. Velikost 
populacij teh stenic ni odvisna le od škodljivosti uporabljenih FFS zanje temveč tudi od okoliške 
vegetacije in velikosti populacij bolšic. Ta povezanost se vidi tudi v tem, da se v poletnem obdobju 
zgodi, da imamo na drevju škropljenem po integriranem sistemu več bolšic in posledično več 
naravnih sovražnikov, kot na drevesih kontrolnih neškropljenih parcelic, kjer zmanjka hrane. Glede na 
rezultate ocenjujemo, da uporaba kaolina v odmerkih 30 do 40 kg/ha ne povzroča velikih nihanj v 
velikosti populacij naravnih sovražnikov. Kaolin je verjetno najbolj moteč za plenilske stenice, za 
ličinke polonic in tenčičaric pa sploh ne. Najbolj naravne sovražnike prizadene olje Oranol. To je 
popolnoma neselektiven insekticid, ki pri pogosti uporabi, še posebej pri odmerku nad 4 l/ha za 
teden ali dva občutno zmanjša populacijo  sovražnikov. Naslednji po negativnem učinku so 
detergenti, med tem ko sta pripravka MatrinalB in Matrifruit dokaj selektivna do naravnih 
sovražnikov. Do polonic in tenčičaric sta visoko selektivna, do plenilskih stenic pa nekoliko manj.  
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Preglednica 3.20: Velikost populacij nekaterih naravnih sovražnikov škodljivcev v letu 2016 v 
odvisnosti od različnih škropilnih programov  

datum 25.3. 10.5.  24.6.  20.7.  18.8.  

Povp.  število ličink in odrastlih polonic (Coccinella spp.) na 20 cm dolg poganjek 

Int 0 a 0,850 b 0,135 a 0,190 a 0,230 a 

0.0 st 0 a 1,225 a 0,155 a 0,085 ab 0,120 ab 

0.0 oranol 0 a 0,050 c 0,065 a 0,043 b 0,075 b 

0.0 matrinal 0 a 0,550 b 0,235 ab 0,160 a 0,180 a 

Int LDC 0 a 1,000 b 0,135 a 0,075 ab 0,305 a 

Int S10  0 a 0,700 b 0,110 a 0,133 a 0,270 a 

Kontrola  0 a 1,056 ab 0,405 b 0,042 b 0,045  b 

Povp.  število ličink in odrastlih tenčičaric (Chrysopa spp.) na 20 cm dolg poganjek  

Int 0 a 0,075 a 0,000 a 0 a 0 a 

0.0 st 0 a 0,066 a 0,175 a 0 a 0,230 b 

0.0 oranol 0 a 0,027 a 0,000 a 0 a 0 a 

0.0 matrinal 0 a 0,015 a 0,000 a 0 a 0,200 b 

Int LDC 0 a 0,110 a 0,300 a 0 a 0 a 

Int S10  0 a 0,117 a 0,275 a 0 a 0 a 

Kontrola  0 a 0,162 a 0,226 a 0 a 0 a 

Povp.  število ličink in odrastlih stenic  (Anthocoris  spp.) na 20 cm dolg poganjek  

Int 0 a 0,052 a 0,217 ab 0,050 a 0,000 b 

0.0 st 0 a 0,077 a 0,240 ab 0,200 a 0,000 b 

0.0 oranol 0 a 0,035 a 0,195 b 0,065 a 0,000 b 

0.0 matrinal 0 a 0,010 a 0,242 ab 0,087 a 0,030 a 

Int LDC 0 a 0,087 a 0,237 ab 0,065 a 0,012 a 

Int S10  0 a 0,077 a 0,250 ab 0,070 a 0,000 b 

Kontrola  0 a 0,127 a 0,300 a 0,097 a 0,000 b 

Povp.  število  ličink in odraslih  mehkokrilcev  (Cantharis  spp.) na 20 cm dolg poganjek.  

Int 0 a 0,500 a 0,125 a 0,075 a 0,230 a 

0.0 MRL st 0 a 0,100 a 0,180 a 0,055 a 0,200 a 

0.0 MRL 0 a 0,250 a 0,075 a 0,150 a 0,070 b 
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oranol 

0.0 MRL 
matrinal 

0 a 0,500 a 0,125 a 0,082 a 0,340 a 

Int LDC 0 a 0,057 a 0,075 a 0,042 a 0,120 ab 

Int S10  0 a 0,105 a 0,075 a 0,062 a 0,090 b 

Kontrola  0 a 0,144 a 0,125 a 0,168 a 0,100 b 

*Povprečja označena z enakimi črkami se ne razlikujejo značilno po Tukey HSD testu (P0,05). 

 

Rezultati glede višine in kakovosti pridelka so vidni v preglednicah 3.21 in 3.22. Najvišji pridelek smo 
imeli pri sistemu »0.0 MRL st«  in pri integriranem programu z uporabo detergenta LDC (Int KDC). Vsi 
t.i. alternativni programi, razen v primeru 0.0 oranol so bili enakovredni standardnemu integriranim 
programom. Pri programu 0.0 oranol smo opazili, da so bili plodovi bolj drobni in da je bila bujnost 
dreves manjša. Olje agrumov je povzročilo manjši zastoj rasti in to je morda vplivalo na količino 
pridelka. Glede deleža plodov I. razreda so bili alternativni programi celo nekaj boljši od klasičnega 
integriranega programa.  

 

Preglednica 3.21: Pridelek hrušk v letu 2016  

 Pridelek 
(kg / drevo) 

Pridelek 
(kg/ha) 

Int 5,2 AB   28754 AB 

0.0 st 6,5  B 35722 B 

0.0 oranol 5,1 A 28231  A 

0.0 matrinal 5,8 AB   31773  AB 

Int LDC 6,4 B 35095 B 

Int S10  6,3 B 34826 B 

Kontrola  5,2 A 28765 A 

*Povprečja označena z enakimi črkami se ne razlikujejo značilno po Tukey HSD testu (P0,05). 

 

Preglednica 3.22: Podatki o deležu plodov različnih kakovostnih razredov v letu 2016 

 1. RAZRED 
(%) 

2.  RAZRED  
(%) 

Industrija  
(%) 

Int 40,3 a 28,5 b 31,2 b 

0.0 st 52,5 ab 24,5 ab 23,0 ab 

0.0 oranol 62,6 b 17,5 a 19,9 a 

0.0 matrinal 58,5 b 13,7 a 27,8 b 

Int LDC 57,4 b 26,8 b 15,8 a 

Int S10  53,7 ab 24,6 ab 21,7 ab 

Kontrola  50,7 ab 25,7 ab 23,6  ab 

*Povprečja označena z enakimi črkami se ne razlikujejo značilno po Tukey HSD testu (P0,05). 

 

4 Zaključki  
 
4.1 Komentar analize rezultatov glede stopnje učinkovitosti in uporabnosti posameznih 
alternativnih pripravkov  
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Kaolin  

Kaolin po svetu za zatiranje bolšic uporabljajo že vsaj 30 let. V Evropi povečujejo porabo zadnjih 10 
let. Obstajajo različne formulacije (npr. Surraund, Cutisan, Malusan, Tehnični kaolin, …). Nekatere 
formulacije so registrirane kot FFS (npr. Surraund), druge kot SKR. V večini raziskav in nasvetov je 
nekajkraten nanos priporočen v obdobju pred cvetenjem proti prezimili generaciji bolšic. Primarno 
delovanje je odvračanje od hranjenja na hruškah in odvračanje od odlaganja jajčec. Pri odmerkih do 
60 kg/ha ne moremo pričakovati smrtonosnih učinkov pri odraslih bolšicah in nimfah. Za izboljšano 
delovanje se priporoča dodajanje olj (nekje med 2 do 4 l/ha).   V cvet se navadno kaolina ne nanaša 
(razen za zatiranje bakterij povzročiteljic hruševega ožiga).  V poletnem času je uporaba možna do 
obdobja mesec dni do obiranja. Pomembno je, da ga dež pred obiranjem izpere s površja plodov.  
Glede na rezultate iz naše raziskave lahko pri vsaj trikratni uporabi pred cvetenjem zmanjšamo 
populacijo jajčec in ličink vsaj za 60 %, pri večkratni uporabi 30 – 40 kg/ha čez poletje pa vsaj  za 40 %. 
Cena za 1 kg se giblje med 0,6 do 1 evro. Pri analizi ekonomske upravičenosti lahko upoštevamo še 
pozitiven učinek na zmanjšanje mrežavosti plodov, zmanjšanje možnosti pojava  sončnih ožigov, 
zmanjšan pojav večine glivičnih in tudi bakterijski okužb hrušk in povečanje učinkovitosti virusnih in 
bakterijskih pripravkov. Humano toksikološko gledano se pri kaolinu izvajajo raziskave glede 
inhalatorne toksičnosti. Silicijevi nano delci v kombinaciji s težko kovino aluminijem niso povsem brez 
negativnih učinkov na zdravje. Glede na to je pomembno, kakšno formulacijsko obliko uporabljamo 
in da si pri delu varujemo dihala. Nekaj dni po uporabi naj v sadovnjaku nebi izvajali zelenih del. 
Najmanj zdravju škodljive oblike kaolina so kalcificirani kaolini (glej 
http://novasource.com/home/products/surround/).  

 

KNO3 

Pri gnojenju s tem gnojilom  preko listja so v preteklosti že večkrat opazili zmanjšanje populacij 
sesajočih žuželk. Največ navedb v literaturi je vezanih na uši. Na spletu je možno najti  tudi navedbe 
glede možnosti zatiranja bolšic. Primer so informacije na spletnem portalu wwwKNO3 
(http://www.kno3.org/recommendations/foliar-applications-of-potassium-nitrate) ali pa priporočila 
glede rabe pri nemški svetovalni službi. Zatiralen učinek je večplasten; razjedanje povrhnjice in 
ustnega aparata žuželk ter digestivna in dihalna zastrupitev. Povečanje vgradnje kalija v rastlinsko  
povrhnjico le to naredi bolj trdo in žuželke jo težje prebadajo. KNO3 raztaplja medeno roso 
(Anonimno, 2008). Kombiniranja z olji navadno ne priporočajo, ker se poveča stopnja fitotoksičnosti, 
lahko pa se kombinira z neionskimi močili in akaricidi (npr. s pripravkom Envidor). Pri akaricidih lahko 
poveča učinkovitost. Če škropimo po zelo mladih listih  nanos izvršimo na suhe rastline, pri starejšem 
listju pa je bolje na vlažne liste.  Po naših rezultatih je možno brez fitotoksičnosti nanesti do 3 krat 
zapored 10 kg/ha gnojila.  Pri večkratni uporabi v odmerku okrog 10 kg/ha lahko pri nimfah 
pričakujemo učinkovitost zatiranja okrog 60-70 %. Na odrasle bolšice gnojilo deluje manj učinkovito. 
Preveliko število rab lahko preveč spodbuja bujno rast in tudi razvoj saprofitskih gliv na površini 
plodov (različne sajavosti in pegavosti). Verjetno je najbolj optimalna točka za uporabo v začetku 
junija (prvi stadiji druge generacije), oziroma en dan pred zatiranjem z insekticidom. 

 

Žvepleno-apnena brozga »ŽAB«  

Splošno znano je, da ima ŽAB tako fungicidni, kot insketicidni učinek. Kljub temu pa je v literaturi 
glede učinka na bolšice zelo malo podatkov. Verjetno zato, ker pri hruškah ni takšne tradicije 
uporabe, kot pri jablanah, kjer je bila uporaba vedno usmerjana tudi proti kaparjem in pršicam. V 
praksi se večkrat omenja uporabnost za zatiranje pršic šiškaric (Epitrimerus pyri in Eriophyes pyri).  Pri 
določenih sortah se lahko pojavi obsežna mrežavost ('Lukasova', 'Viljamovka', 'Abate fetel', 

http://www.kno3.org/recommendations/foliar-applications-of-potassium-nitrate
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'Društvenka').  Pri uporabi večjih količin pred cvetenjem (nad 100 l/ha) lahko proti prezimelim 
bolšicam pričakujemo učinkovitost blizu 80 %. Velike količine brozge nanesene pred cvetenjem 
uničijo večino jajčec bolšic. Pri uporabi po cvetenju večkrat v odmerku do največ 20 l/ha lahko pri 
odraslih bolšicah pričakujemo do 50 % učinkovitost in pri nimfah do 85 % učinkovitost. Brozga ožiga 
površino kutikule žuželk saj ima  navadno bazičen pH in sprošča se H2S, ki je toksičen dihalno in 
kontaktno.  Olj med rastno dobo ŽAB ne dodajamo in jih ne uporabljamo vsaj teden dni po uporabi 
ŽAB. Tudi med uporabo ŽAB in pripravkov skupine Matrinal naj bo presledek vsaj 1 teden.   
Bodočnost uporabe ŽAB je žal povsem nejasna, ker pri njej obstaja veliko ekotoksikoloških in 
humanotoksikoloških  pomislekov.  Pri uporabi skozi poletje lahko občutno zavre razvoj naravnih 
sovražnikov. Pri nas lahko pričakujemo podaljševanje dovoljenja za uporabo pripravka Curatio. Pri 
ŽAB se pričakuje, da bo možna uporaba manjših odmerkov večkrat zapored, uporaba več kot 100 l/ha 
v času odganjanja pa v bodoče verjetno ne bo ekološko sprejemljiva.  

 

Pripravki znamke Matrinal in Alsupre 

Pripravki znamke Matrinal se tržijo v državah mediteranskega  območja kot naravi prijazna SKR.  
Lahko jih dodajamo klasičnim insekticidom, da le tem povečamo učinkovitost. Število uporab in 
termin je prilagojen prehrani z mikro hranili. Pomembno dejstvo je, da vsebujejo matrin izloček 
metuljnice Sophora flavescens Aiton, ki je v svetu evidentiran kot naravni insekticidi iz skupine 
alkaloidov. Kot formulacijski dodatek so dodana rastlinska eterična olja in detergenti. Glede na 
kombinacijo in razmerje učinkovin imamo večplastno toksičnost, digestivno od matrina in zunanjo 
zaradi učinkov od zadušitve in raztapljanja kutikole, antifiding učinek in repelentni  učinek pri 
odlaganju jajčec. Pri običajnem programu škropljenja Matrinal B + Alsupre v stadiju mišjega ušesca, 
nato MatrinalB pred cvetenjem, nato Matrifruit + Alsupre (ali drugi npr. Deffort) 2 do 3 krat po 
cvetenju, pri uporabi v optimalnih razmerah lahko pričakujemo vsaj 80 % učinkovitost pri ličinkah in 
vsaj 70 % pri odraslih bolšicah. Cenovno so pripravki manj ugodni, vendar moramo upoštevati tudi 
učinek gnojenja z mikrohranili, povečano odpornost hrušk proti boleznim, povečano fotosintetsko 
aktivnost in bistveno boljši zunanji zgled plodov. Glede dolgoročnega ohranjanja statusa SKR  so ti 
pripravki nepredvidljivi, ker vsebujejo bioinsekticid matrin. Sedaj je na volja nova formulacija 
pripravka Alsupre to je Alsupre S,  ki ima žveplovemu trioksidu SO3  dodan K2O in N. Ta formulacija 
ima vpliv na trdnost kutikule in na metabolizem obrambnih snovi.  Je manj fitotoksična, ker pride do 
delne nevtralizacije žveplove kisline, kar v končni fazi je ta pripravek.  

 

Eterična olja iz lupin agrumov  

Različna eterična olja so od nekdaj znani insekticidi proti žuželkam kot so bolšice. Imajo večplasten 
digestivni in dihalni toksični učinek, predvsem pa je potrebno izpostaviti učinek raztapljanja  
povrhnjice bolšic. Pri uporabi moramo zelo paziti na odmerke, ker ta olja  lahko zelo hitro raztopijo 
rastlinsko povrhnjico in ker lahko zelo močno prizadenejo naravne sovražnike. Nanos izvedeno pri 
temperaturi pod 25 oC. V našem poskusu se je pokazalo, da lahko po trikratni zaporedni uporabi v 
maju ali juniju v presledku dveh tednov pričakujemo fitotoksičnost,  če presežemo odmerek 4 l/ha. 
Priporoča se karenčna doba vsaj 1 mesec pred obiranjem. Pri eni aplikaciji 4 l/ha pričakujemo pri 
odraslih bolšicah učinkovitost okrog 60 % in pri ličinkah 80 %. Legalni status pri nas ni jasen. V več 
državah sveta se ta olja uporabljajo kot SKR, vemo pa, da je pri nas splošno stališče, da se rastlinska 
olja registrirajo kot FFS (npr. ogrščično).  V eteričnih oljih agrumov  je veliko naravnih insekticidov.  
Zelo znan je limonen.    

 

Detergenti   
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Detergenti imajo nekaj krajšo zgodovino uporabe od mil. Kalijeva mila maščobnih kislin so že dolgo v 
uporabi. Občasno so nekateri pripravki iz te skupine dostopni na našem trgu. Tako imenovani naravni 
detergenti imajo enako osnovo v maščobnih kislinah iz rastlinskih olj, kot kalijeva mila in tudi učinek 
na škodljivce je podoben. Posebej kokosova mila so že dolgo popularna v ekološki pridelavi (npr. 
Biofa Coccana). Bolj ali manj legalno uporabo detergentov v nasadih hrušk v mediteranskih deželah 
od koder mi hruške pogosto uvažamo  poznajo že vsaj 20 let. Najprej so z uporabo pričeli kot sredstvo 
za odstranjevanje sajavosti, ki je povezana z medeno roso – izločki bolšic. Pri detergentih se danes 
izpostavlja uporabo takšnih, ki temeljijo na naravnih snoveh (olja kokosa, eukaliptusa, oljk, ...).  
Naravno ozadje sodobnih detergentov ne daje nobene garancije za humano toksikološko 
sprejemljivosti, kljub temu, da sadjarji po svetu uporabljajo detergente, ki so primerni tudi za nego 
človeškega telesa. Preizkusili smo detergenta LDC in Super 10 za katerega je znano, da se uporabljata 
v Španiji in v Italiji.  S stališča učinkovitosti kažejo velik potencial predvsem za zatiranje ličink v prvih 
stadijih. Če gre za visoko vodotopne detergente, potem je možnost da se v kratkem času po uporabi 
izperejo z dežjem velika. To ublaži negativen učinek na naravne sovražnike in zmanjša možnost 
pojava ostankov na plodovih ob obiranju. LDC detergenti niso občutljivi za učinke trde vode. Glede na 
rezultate poskusa kaže, da je možno z nekajkratno zaporedno uporabo v odmerku 3 do 4 l na hektar 
doseči tudi do 95 % učinkovitost zatiranja nimf 1. in 2. stadija, še posebej pri vremenu z visokim UV 
sevanjem. Pri detergentu Super 10 se je po 4 zaporednih uporabah pokazala kumulativna 
fitotoksičnost zaradi premočnega raztapljanja povrhnjice listov. Spremembe na pokožici plodov so 
bile minimalne. LDC je manj fitotoksičen. Oba detergenta sta primerna za urgentno reševaje razmer 
ob velikih prerazmnožitvah pri 3 poletni generaciji, ko moramo populacijo ustaviti na hitro, ne želimo 
pa povzročiti dodatnih ostankov insekticidov v plodovih. Detergentom podobna so nekatera močila, 
ki imajo pri nas urejen legalen status. Ena od možnosti zatiranja bolšice je pogosta uporaba neionskih 
močil v 0,1% koncentraciji, ki imajo registracijo za uporabo na sadnih rastlinah kot dodatki (npr. 
trisiloksanki polimeri v kombinaciji s poli-etoksilati). Tako detergenti kot močila omogočajo zatiranje 
pod angl. motom »let dissolve the insect pests«. Glede tega je na voljo več objav. Kot pomemben 
stranski učinek je potrebno pri detergentih izpostaviti, da zelo verjetno zmanjšajo ostanke FFS v 
plodovih, ker z njihovo uporabo naredimo kemično čiščenje površine plodov (npr. odstranitev 
kaptana, boskalida, ciprodinila, …).  

 
4.2 Možne prilagoditve uporabe pripravkov z namenom zmanjšanja koncentracije ostankov v 
plodovih ob obiranju  

V preglednici 23 so prikazane ocene za potrebno podaljšanje karenčnih dob, da bi koncentracija 
ostankov v času obiranja padla pod 10 % MRL ali pod 0,01 mg/kg. S poznavanjem tovrstnih podatkov 
lahko naredimo prilagoditve pri škropilnih programih v smer, da v določenih obdobjih rastne dobe 
izberemo pripravke z dovolj hitrim razpadanjem. Običajne karenčne dobe se pri večini aktivnih snovi 
občutno podaljšajo in zato je v programe nujno vklapljati alternativna sredstva, da ta nadomestijo 
izpad učinkov klasičnih FFS. Nekaj primerov modifikacij škropilnih programov za doseganje ciljev 0.0 
residue pridelave je prikazanih v preglednici 24. Glede na naše izkušnje iz poskusov mislimo, da bi na 
takšne način lahko zagotovili dovolj visok nivo varstva pred škodljivci ob ne prevelikem povečanju 
stroškov za izvedbo škropilnih programov.  

 

Preglednica 3.23: Ocena potrebnega podaljšanja čakalnih (karenčnih)  dob za znižanje koncentracije 
ostankov insekticidov v času obiranja plodov pod določeno mejo  

Pripravek in aktivna snov: 
 

Osnovna  
karenca 
dni: WP 

Pod 10 % MRL Pod 0,01 mg/kg 

  S1 S2 S1 S2 

Actara / tiametoksam  21 dni 40 dni 30 dni 60 dni 50 dni 
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Calypso / tiakloprid  14 dni  30 dni 25 dni 45 dni  40 dni  

Coragen / klorantranilpirol 14 dni 30 dni 25 dni 50 dni 40 dni 

Harpun / piriproksifen  / 40 dni  30 dni 65 dni  60 dni  

Imidan / fosmet  49 dni  55 dni 40 dni 75 dni  65 dni 

Karate zeon / l.-cihalotrin 14 dni  25 dni 20 dni 45 dni 40 dni  

Karis / l.-cihalotrin 7 dni  25 dni 20 dni 45 dni 40 dni  

Kohinor / imidakloprid  14 dni  35 dni 30 dni 60 dni  50 dni  

Lepinox / BT   0 0 0 0 0 

Madex max  0 0 0 0 0 

Mimic / tebufenozid  14 dni  55 dni 45 dni  70 dni 55 dni  

Mospilan / acteamprid  14 dni  30 dni 20 dni  55 dni 45 dni 

Naturalis / B. bassiana  0 0 0 0 0 

Steward / indoksakarb  7 dni  30 dni  25 dni  50 dni  40 dni  

Teppeki / flonikamid  21 dni  60 dni 40 dni  65 dni 50 dni  

Vertimerc / abamektin  10 dni  30 dni 20 dni  45 dni 35 dni  

Exosex / kodlemon  0  0 0 0 0 

Movento / spirotetramat  21 dni 45 dni 35 dni 70 dni  60 dni  

Affirm / emamektin  7-10 dni 20 dni  15 dni  30 dni  20 dni  

Runner / metoksifenozid 14 dni 35 dni 25 dni  60 dni  45 dni  

*S1 – sorte, ki jih obiramo med 1. 8. in 1.9.  S2 – sorte, ki jih obiramo po 1.9. S1 – varieties which are harvested 
between 1.8. and 1.9., S2 - varieties which are harvested after 1.9. 

 

Preglednica 3.24: Nekaj primerov vklapljanja alternativnih insekticidov  v  škropilni program za hruške 
v sistemu pridelave 0.0-residue (odmerki v l ali kg/ha) 

BBCH V1 V2 V3 V4 V5 V6 

03-05 Olje 10  + 
piretroid 

 Oranol 5  olje + 
piretroid 

 Oranol 5 

5-10  ŽAB 150  MatrinalB 
+ Alsupre 

Oranol 5  Oranol 5  

10 kaolin 60 + 
olje 5  

   ŽAB 40 kaolin 60 + 
olje 

12-15 kaolin 60 ŽAB 18  Matrinal B MatrinalB ŽAB 20 kaolin 60 

15-20      MatrinalB 
+ Alsupre 

53-54     piriproksifen  Alsupre 

57-59 flonikamid       

60-61  kodlemon kodlemon kodlemon kodlemon kodlemon kodlemon 

65-67  tiakloprid acteamprid    

68-70   Matrifruit    Matrifruit + 
Alsupre 

70-72 abamektin  ŽAB 18 KNO3 10 tiametoksam Matrifruit   Matrifruit + 
Alsupre 

73-74 klorantranil abamektin kaolin 40  KNO3 10 Matrifruit  KNO3 10 

75-76 virusi in 
bakterije* 

virusi in 
bakterije* 

KNO3 10 KNO3 10 
Matrifruit  

Matrifruit  virusi in 
bakterije* 

77-78 virusi in 
bakterije* 

virusi in 
bakterije* 

virusi in 
bakterije* 

LDC 5  virusi in 
bakterije* 

virusi in 
bakterije* 

78-79 virusi in 
bakterije* 

virusi in 
bakterije* 

virusi in 
bakterije* 

LDC 5 LDC 5 LDC 5  

      LDC 5 

* upoštevati je potrebno specifiko temperaturnih in svetlobnih razmer in dodajanje dodatkov (npr. kaolin ali 
NuFilm) 
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4.3 Splošni zaključki o alternativnih možnostih zatiranja navadne hruševe bolšice pri sorti 
'Viljamovka'    

Hruševa bolšica bo tudi v bodoče ostala eden od osnovnih dejavnikov uspešnosti / neuspešnosti 
pridelave hrušk. Vedno bo potrebno veliko pozornost posvečati  umirjeni rasti dreves (harmonična 
prehrana in zmerna rez) in ohranjanju naravnih sovražnikov. Ob uravnoteženi prehrani in velikih 
populacijah naravnih sovražnikov je potreba po dodatnih sredstvih za zatirane majhna. Ker nam 
povsem naravna regulacija populacije bolšice ne uspe vedno, je nujno pravočasno uvajanje 
alternativnih sredstev, da se sadjarji pravočasno pripravijo na razmere, ko se bodo zahteve glede 
dovoljenih ostankov FFS zaostrile in ko se bodo zgodili umiki nekaterih skupin insekticidov (npr. 
neonikotinoidov).  Preučevana alternativna sredstva z določeno tradicijo uporabe v tujini lahko tudi 
pri nas, pri usmerjeni uporabi in ob manjšem povečanju stroškov izvedbe zatiranja škodljivcev 
omogočajo pridelavo hrušk praktično brez ostankov insekticidov. Izmed alternativnih sredstev so 
prosto dostopni kaolini, delno so na voljo tudi nekateri rastlinski izvlečki, še največ dela z razjasnitvijo 
statusa je potrebnega pri detergentih in eteričnih rastlinskih oljih.  Ne glede na to, da v bližnji 
prihodnosti upamo na možnost uporabe novih ciklo-ketoenolov (npr. spirotetramat) in butenolidnih 
insekticidov (npr. flupiradifuron) ter drugih (npr. spinetoram) je potrebno čim prej pričeti s postopki 
ureditve legalnega statusa preučevanih in drugih alternativnih pripravkov. Njihova uporaba po naši 
oceni glede na stopnjo učinkovitosti omogoča dober kompromis med doseganjem občutnega 
zmanjšanja ostankov insekticidov v hruškah in še dovolj visokim nivojem zanesljivosti zatiranje večine 
najbolj pomembnih škodljivcev. 

 
b) Sorta 'Uta' 

1. Namen raziskave  

Pri nekaterih sistemih ekološke pridelave sadja za varstvo pred škodljivimi organizmi v sadovnjak 
vnesemo velike količine snovi, ki jih ne moremo označiti kot »naravi in okolju prijazne« (npr. 
mineralna olja, baker, žveplo, …). V sodobnem konceptu ekološke pridelave težimo k temu, da bi 
zmanjšali vnos vseh snovi, ki imajo neugodne posledice za okolje in človeka.  

Osnovni namen naše raziskave je bil ugotoviti, kakšen vpliv ima intenzivna uporaba ekoloških 
pripravkov na populacije škodljivih in koristnih žuželk v nasadu hrušk in kako se prenehanje uporabe 
pripravkov nekaterih pripravkov odrazi na količini in kakovosti pridelka. Ideja je značilno zmanjšati 
tudi uporabo ekoloških pripravkov za varstvo rastlin. Preučevali smo, ali je možno, da imamo koncept 
travniškega nasada brez škropljenja v obliki ekološkega nasada s sistemom gostega sajena praktično 
brez izvajanja škropljenj. Dejansko smo proučevali, kakšne so posledice za količino in kakovost 
pridelka, če ne izvajamo nobenega varstva proti boleznim in škodljivcem.  

 

2. Poskusni nasad  

Poskus smo izvedli v nasadu hrušk sorte 'Uta', ki je robustna, odporna na poškodbe ter odporna na 
škrlup. Nasad je bil leta 2014 star 8 let. Hruške so bile posajene na razdalji 3 m x 1 m. Višina krošnje je 
znašala cca 3 m. Poskus je bil zasnovan v parcelicah, dolgih 20 metrov in širokih 5 vrst dreves.  Vse 
pripravke smo nanašali z običajnim pršilnikom pri porabi vode med 500 in 800 litrov na hektar. Na 
polovici parcelic smo varstvo rastlin izvajali z običajnimi »ekološkimi pripravki« vso sezono, na drugi 
polovici parcelic pa nismo uporabljali nobenih pripravkov za varstvo rastlin. Na obeh skupinah 
parcelic je bila leta 2014 in 2015 izvajana metoda zbeganja proti jabolčnem zavijaču, v letu 2016 je 
nismo izvajali. Vsa ostala pridelovalna tehnika (gnojenje, rez, …)  je bila na vseh parcelicah enaka. 
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Poskus je vključeval 4 ponovitve. Ocenjevanja velikosti populacije bolezni in škodljivcev smo izvajali v 
sredinski vrsti.  

 

3. Metode ocenjevanje velikosti populacij škodljivih in koristnih organizmov  

Stopnje napada bolezni so bile ocenjene po standardnih EPPO (European plant protection 
organisation) metodah z vizualnim opazovanjem deleža napadene površine poganjkov, listov ali 
plodov. V večini primerov smo na posamezni poskusni parcelici naključno izbrali od 100 do 150 
poganjkov, listov ali plodov in opravili vizualno oceno. Ocenili smo delež napadene površine ali delež 
napadenih organov. Pri napadu nekaterih žuželk smo ugotavljali delež napadenih poganjkov ali 
plodov, v nekaterih primerih pa smo opravili oceno velikosti populacije na poganjkih (npr. uši in 
bolšice). Za takšen način ocenjevanja smo najprej izvedli trening, kje se opravi nekaj natančnih 
preštevanj velikosti kolonij, nato pa se dajejo pavšalne ocene, glede na velikost in gostoto populacije. 
Pri dovolj velikem številu ponovitev se namreč napake statistično izničijo.  Pri naravnih sovražnikih 
smo navadno izvedli štetje na poganjkih, ki so bili napadeni in ne naključno po vseh organih dreves. 
Vedno smo pogledali posamezen poganjek s kolonijo uši ali bolšic in ugotovili, koliko je tam naravnih 
sovražnikov.   

 

4. Podatki o izvajanju varstva rastlin v poskusnem nasadu  

Preglednica 3.25:  Podatki o uporabljenih pripravkih v letu 2014  

Pripravek:  Hektarski odmerek:  Datum:  

CUPRABLAU Z  +  FRUTAPON 2 kg/ha  + 3 l/ha 20.03.2014 

CUPRABLAU Z 1,5 kg/ha 25.03.2014 

CUPRABLAU Z  + KAOLIN 1,5 kg/ha + 15 kg/ha 02.04.2014 

PEPELIN + MADEX 6 kg/ha + 0,1 l/ha 03.06.2014 

PEPELIN + MADEX 4 kg/ha + 0,05 l/ha 11.06.2014 

PEPELIN  + MADEX 3 kg/ha + 0,05 l/ha 21.06.2014 

PEPELIN + MADEX 3 kg/ha + 0,05 l/ha 28.06.2014 

PEPELIN  + MADEX 2 kg/ha + 0,05 l/ha 05.07.2014 

PEPELIN  + MADEX 3 kg/ha + 0,05 l/ha 12.07.2014 

PEPELIN + MADEX 2 kg/ha + 0,05 l/ha 19.07.2014 

PEPELIN + MADEX 2 kg/ha + 0,05 l/ha 28.07.2014 

PEPELIN + MADEX 2 kg/ha + 0,05 l/ha 07.08.2014 

PEPELIN + MADEX 3 kg/ha + 0,05 l/ha 18.08.2014 

 

Preglednica 3.26:  Podatki o uporabljenih pripravkih v letu 2015 

  Datum:  Pripravek:  

1 03.04.2015 Nordox 1,5 l/ha + Ogriol 3 l/ha 

2 10.04.2015 Nordox 1,5 l/ha + Pepelin 6 kg/ha 

3 03.06.2015 Madex 0,1 l/ha + Pepelin 6 kg/ha 

4 10.06.2015 Madex 0,05 l/ha + Pepelin 6 kg/ha 

5 24.06.2015 Madex 0,05 l/ha + Pepelin 6 kg/ha 
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6 02.07.2015 Madex 0,05 l/ha 

7 10.07.2015 Madex 0,05 l/ha + Champion 0,6 kg/ha 

8 18.07.2015 Madex 0,05l/ha 

9 31.07.2015 Madex 0,05 l/ha + Champion 0,6 kg/ha + Pepelin 3 kg/ha 

10 07.08.2015 Madex 0,05 l/ha 

11 14.08.2015 Madex 0,05 l/ha 

12 21.08.2015 Madex 0,05 l/ha 

13 13.11.2015 Nemapom 3 paketi/ha + Break True 0,25 l/ha 

 

Preglednica 3.27:  Podatki o uporabljenih pripravkih v letu 2016  

 Zap. št. Datum Sredstvo  Odmerek (kg, l/ha) 

1. 01.04.2016 Nordox 1,5 

    Frutopan 3 

2. 30.05.2016 Nordox 1,5 

    Pepelin 3 

    Madex 0,1 

3. 14.06.2016 Nordox 0,5 

    Pepelin 3 

    Madex 0,05 

4. 23.06.2016 Nordox 0,5 

    Pepelin 3 

    Madex 0,1 

5. 01.07.2016 Nordox 0,5 

    Pepelin 3 

    Madex 0,1 

6. 11.07.2016 Nordox 0,5 

    Madex 0,1 

7. 19.07.2016 Nordox 0,5 

    Madex 0,1 

8. 28.07.2016 Nordox 0,5 

    Madex 0,1 

9. 05.08.2016 Nordox 0,5 

    Madex 0,1 
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10. 16.08.2016 Nordox 0,5 

    Madex 0,1 

 

Podatki o vsebnosti aktivnih snovi pripravkov 

Cuprablau Z  (33 % Cu v obliki bakrovega oksiklorida), Nordox (75 % Cu v obliki bakrovega oksida),  
Madex (virusi granuloze za zatiranje C. pomonella), Cosan (žveplo 79,6 %), Pepelin (žveplo 79,6 %), 
Champion (50 % Cu v obliki bakrovega hidroksida), Frutapon (parafinsko olje 98 %), Kaolin (kaolinitna 
glina 99 %), Ogriol (olje oljne ogrščice), Nemapom (ogorčica  Steinernema feltiae).  
 

5. Rezultati analize velikosti populacij bolezni in škodljivcev ter pridelka   

5.1 Rezultati analize velikosti populacij škodljivcev  v treh preučevanih letih  

 

Preglednica 3.28: Velikost populacije hruševega brstožera (Anthonomus pyri) v treh letih  

Datum ocene:  Delež napadenih brstov (%):  

 Ekološka  pridelava:  Brez uporabe 
pripravkov:  

1. 4. 2014 0,52 a 0,84 a 

2. 4. 2015 0,72 a 0,98 b 

27. 3. 2016 0,65 a 1,22 b 

*Povprečja, označena z enako črko, se med pridelovalnima sistemoma ne ločijo statistično značilno (Tukey HSD 

test, 0,05).  

Prenehanje izvajana varstva pred škodljivci je v času treh let povzročilo manjše povečanje stopnje 
napada od hruševega brstožera, ki ga v ekološki pridelavi praktično ne zatiramo.  Kombinacije olj in 
naravnih piretrinov bi morali nanesti po obiranju, česar pa v praksi navadno ne počnemo.  

Preglednica 3.29: Velikost populacije dveh vrst hruševih hržic  v treh letih  

Datum ocene:  Delež napadenih poganjkov (%):  
(Dasyneura pyri) 

Delež napadenih plodov (%):  
(Contarinia pyrivora) 

 Ekološka  pridelava:  Brez uporabe 
pripravkov:  

Ekološka  pridelava:  Brez uporabe 
pripravkov:  

20. 5. 2014 2,9 a 4,2 b 0,27 a 0,78 a 

20. 6. 2014 4,1 a 5,7  a / / 

8. 5. 2015 2,0 a 3,05 a 2,43 b 4,50 a 

1. 6. 2015 3,45 a 5,2 a 2,40 b 4,34 a 

25. 5. 2016 2,4 a 3,7 b 3,45 a 4,78 b 

27. 6. 2016 3,5 a 5,1  b / / 

25. 7. 2016 3,9 a 5,7 b / / 

22. 8. 2016 4,8 a 6,9 b / / 

*Povprečja, označena z enako črko, se med pridelovalnima sistemoma ne ločijo statistično značilno (Tukey HSD 

test, 0,05).  
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V primeru hruševih hržic se kaže tendenca k povečevanju populacij in škode v delu nasada, kjer nismo 
izvajali nikakršnih škropljenj. Populacije tega škodljivca na splošno iz leta v leto nihajo. Pomemben 
vpliv ima vreme v času cvetenja. V 2016 smo beležili značilen porast plodov napadenih od plodovne 
hržice. Plodovno hržico v ekološki pridelavi zelo težko zatiramo, kar so potrebni nanosi insekticidov v 
začetku cvetenja. Edini delno učinkovit pripravek za uporabo v tistem obdobju je NeemAzal.  

V letu 2014 so bile razlike v populacijah pršic med obema sistemoma srednje velike. Napad je bil 
izjemno velik, zato smo celotno sezono nanesli velike količine žvepla. Upoštevati moramo, da je 
poskus pred tem tekel že 3 leta in je na velikost populacije že pustil nek pečat. Obe pršici sta pri 
ekološki pridelavi hrušk kar precej nevšečni, ker je zatiranje težko. Ker v hruškah navadno ne 
uporabimo veliko žvepla populacije teh dveh pršic sčasoma naraščata in delež plodov s poškodbami 
prične naraščati. Sorta Utaje dokaj odporna na pojav rjaste pršice na pokožici. Plod ne prične 
propadati, nekoliko se le pokvari izgled. Pri manjših populacijah pršic običajno ni težav pri trženju. 
Postopoma pa lahko  naraste delež plodov, ki jih ni možno tržiti po običajnih standardih kakovosti.  
Popolna opustitev škropljenj povzroči značilen porast populacij pršic šiškaric (glej preglednico 6). 
Naravni sovražniki (plenilske pršice) niso dovolj učinkoviti.  

Preglednica 3.30: Stopnja napada listja in plodov od  pršic šiškaric  v treh letih  

Datum ocene:  Delež površine listov (%)  s šiškami: 
Phytoptus pyri 

Delež površine plodov (%) z rjastimi 
spremembami: Epitrimerus pyri 

Leto 2014 Ekološka  pridelava:  Brez uporabe 
pripravkov:  

Ekološka  pridelava:  Brez uporabe 
pripravkov:  

17. 6. 2014 10,1 a 14,2 b 2,7 a 2,6 a 

15. 7. 2014 12,3 a 21,7 b 2,7 a 3,2 a 

18. 8. 2014 17,1 a 24,8 b 2,9 a 3,7 a 

Leto 2015     

22. 5. 6,6 a 8,7 a 1,1 a 2,7 a 

16. 6. 7,2 a 8,7 a 3,5 a 6,8 b 

22. 7. 9,4 a 10,9 a 3,7 a 7,4 b 

Leto 2016     

6. 6. 2016 5,4 a 7,2 b 0,3 a 0,28 a 

11. 7. 2016 6,5 a 9,4 a 1,6 a 2,2 a 

19. 8. 2016 7,4 a 11,5 a 4,7 a 5,3 a 

23. 9. 2016 12,8 a 18,9 a 4,9 a 6,7 b 

*Povprečja, označena z enako črko, se med pridelovalnima sistemoma ne ločijo statistično značilno (Tukey HSD 

test, 0,05).  

Preglednica 3.31: Velikost populacije mokaste hruševe uši (Dysaphis pyri) v treh letih  

Datum ocene:  Število zim. jajčec na poganjek*: 
Število uši na poganjek:  

Delež naseljenih poganjkov -jajčeca: 
Delež naseljenih poganjkov - uši:  

Leto 2014 Ekološka  pridelava:  Brez uporabe 
pripravkov:  

Ekološka  pridelava:  Brez uporabe 
pripravkov:  

27. 3.*  3,4 a 4,9 a 4,2 a 5,2 a 

15. 5.  22 a 34 a 17,2 a 12,8 a 

17. 6. 36 a 45 a 14,5 a 13,9 a 

Leto 2015     

1. 4.*  4,5  a 12,3 b 2,3 a 3,3 a 

8. 5.  33 a 75 b 5,2 a 11,5 b 

1. 6. 23 a 45 b 5,8  a 11,7 b 

Leto 2016     

4. 4.*  3,4 a 3,3 a 0,75 a 0,96 a 

3. 5.  36,1 a 43,5 a 1,06 a 1,82 a 

18. 5.  22,5 a 21,4 a 10,1 a 10,8 a 
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20. 6. 8,5 a 10,7 b 9,43 a 10,7 a 

15. 7.  5,4 a 5,67 a 3,1 a 3,7 a 

*Povprečja, označena z enako črko, se med pridelovalnima sistemoma ne ločijo statistično značilno (Tukey HSD 

test, 0,05).  

Posledica obsežnega napada mokaste uši je pojav plodov z deformacijami. Če uši ne uspemo zatreti 
dovolj zgodaj, lahko imamo več kot 10 % deformiranih plodov, ker ima konkretne neugodne finančne 
posledice. Na parcelicah, kjer nismo izvajali nikakršnih škropljenj, je bil opazen postopni manjši porast 
populacije mokaste uši.  Težko ocenimo, kaj bi se ob odsotnosti zatiranja zgodilo na še daljši  rok od 
treh let. Verjetno bi predatorji in parazitoidi zelo dobro držali uši v šahu in velikega povečanja 
populacije nebi bilo. Težava pri naravnih sovražnikih je, da so prepočasni. Oni uspejo zdesetkati  
populacijo šele po cvetenju, ko so uši že sprostile hormonom podobne snovi v plodove. Pri zatiranju 
moramo uši zazreti pred  cvetenjem, da v času cvetenja ne sprostijo zaviralnih snovi v plodiče. 
Dodatno moramo upoštevati, da velike populacije uši povečujejo obremenitev nasadov od virusov.  

Preglednica 3.32: Velikost populacije ličink navadne hruševe bolšice (Cacopsylla pyri) v treh letih  

Datum ocene:  Število ličink na poganjek:  Delež naseljenih poganjkov:  

Leto 2014 Ekološka  pridelava:  Brez uporabe 
pripravkov:  

Ekološka  pridelava:  Brez uporabe 
pripravkov:  

15. 5. 1 G 4,5 a 6,5 a 2,7 a 2,1 a 

22. 6. 2 G 11,5 a 13,2 a 3,8 a 3,9 a 

18. 7. 3 G 19,4 a 15,7 a 4,2 b 4,5 a 

13. 8. 4 G 2,2 a 3,1 a 4,1 a 4,5 a 

15. 9. 4 G 2,3 a 2,7 a 3,8 b 2,9 a 

Leto 2015     

8. 5. 1 G 1,3 a 2,1 a 5,1  a 4,7 a 

16. 6. 2 G 2,7 b 2,8 a 5,8 a 5,2 a 

22. 7. 3 G 3,3 a 6,5 b 2,5 a 2,4 a 

11. 8. 4 G 2,2 a 1,8 a 1,7 a 1,8 a 

3. 9. 4 G 1,4 b 0,4 a 0,9 a 1,5 a 

Leto 2016     

12. 5. 1 G 12,4 a 10,6 a 12,4 a 14,1 a 

22. 6. 2 G 18,4 a 17,5 a 5,7 a 5,2 a 

18. 7. 3 G 12,3 a 15,3 a 3,7 b 3,7 a 

15. 8. 4 G 2,1 a 1,8 a 2,8 a 3,3 a 

10. 9. 4 G 0,7 a 0,55 a 3,1 b 2,7 a 

*Povprečja, označena z enako črko, se med pridelovalnima sistemoma ne ločijo statistično značilno (Tukey HSD 

test, 0,05).  

Populacije odraslih bolšic so v poskusnem nasadu bile tako majhne, da jih sploh nismo analizirali. 
Velikost populacije navadne hruševe bolšice je tesno povezana s prehranjenostjo dreves. Le pri bujno 
rastočih drevesih se običajno hruševa bolšica občutno prerazmnoži. Ker običajno v ekološkem nasadu 
nimamo zelo bujnih dreves, tudi populacije bolšice niso velike. V celotnem triletnem obdobju 
izvajanja poskusov se bolšica nikoli ni prerazmnožila. Iz tega vzroka tudi opustitev zatiranja z 
ekološkimi pripravki praktično ni imela velikega učinka na velikost populacije bolšic.  Kaže na to, da 
opustitev škropljenj ne pripelje do povečevanja populacij navadne bolšice.  

V raziskavi smo analizirali tudi pojav zavijačev in zavijačev lupine sadja. Pri pojavu zavijača moramo 
upoštevati, da se v nasadu na obeh vrstah parcelic izvaja metoda zbeganja, kar pomeni, da je ta vrsta 
zatiralnega pristopa enaka. Razlika je le v uporabi virusov (pripravek Madex), ki jih na neškropljenih 
parcelicah nismo uporabili. V letu 2016 metode zbeganja nismo izvajali, kar se je jasno odrazilo na 
velikosti populacije zavijača. Metode nismo izvedli, ker smo imeli pozebo in smo ocenili, da ni 
smiselno delati stroškov. Pri poznih ocenjevanjih je potrebno upoštevati, da je nekaj plodov že 
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odpadlo in to lahko povzroči napako pri oceni. Porast populacije zavijačev zaradi opustitve škropljena 
v prvih dveh letih ni bil tako očiten, kot je to bilo pri zavijačih lupine sadja. Tretje leto, ko ni bilo 
metode zbeganja pa je bil porast zelo velik. Pri zavijačih lupine sadja lahko imamo interaktivni učinek 
naravnih sovražnikov in pomladanskih škropljenj, ki prizadenejo prezimele stadije, ki se ohranijo na 
lesu čez zimo. Popolna opustitev škropljenja lahko privede do postopnega povečevanja populacije 
zavijačev lupine sadja, kar lahko poveča pojav sadne gnilobe plodov. Zvijači lupine migrirajo v nasad iz 
okoliških gostiteljev, ki niso samo sadne rastline, temveč številne gozdne rastline. Na daljše obdobje 
postanejo skoraj tako pomembni, kot jabolčni in hrušev zavijač.  

Preglednica 3.33: Velikost populacije hruševega (Carpocapsa pyrivora) in jabolčnega zavijača (Cydia 
pomonella) ter zavijačev lupine sadja (Archips podanus,  A. rosanus,  Pandemis heparana,  …)  v treh 
letih  

Datum ocene:  Delež črvivih plodov: 
Carpocapsa in Cydia  

Delež poškodovanih plodov:  
Archips in Pandemis  

Leto 2014 Ekološka  pridelava:  Brez uporabe 
pripravkov:  

Ekološka  pridelava:  Brez uporabe 
pripravkov:  

15. 6. 1,7 a 1,6 a 1,6 a 1,4 a 

14. 7. 2,1 a 2,1 a 1,9 a 1,8 a 

14. 8. 2,7 a 3,8 a 2,1 a 2,2 a 

19. 9.   4,8 a 5,7 a 2,1 a 2,7 a 

Leto 2015     

16. 6. 2,7 a 2,4 a 0,4 a 0,8 a 

12. 7. 3,8 a 4,8 b 1,3 a 1,8 a 

15. 8. 5,6 a 7,7 b 2,4 a 3,5 b 

16. 9. 12,1 a 16,1 a 2,7 a 3,8 b 

Leto 2016     

10. 6. 0,7 a 0,82 a 0,1 a 0,1 a 

1. 7. 6,34 b 8,50 a 0,9 a 1,4 a 

1. 8. 10,4 a 11,4 a 2,7 b 4,5 a 

1. 9. 28,03 a 29,07 a 6,9 b 10,2 a 

*Povprečja, označena z enako črko, se med pridelovalnima sistemoma ne ločijo statistično značilno (Tukey HSD 

test, 0,05).  

 

Preglednica 3.34: Delež plodov s poškodbami od vbodov različnih stenic (Lygocoris pabulinus, 
Plesiocoris rugicollis, Palomena prasina, Gonocerus acuteangulatus, …) in poškodbe plodov od 
različnih hroščev  (Phyllobius pyri, Cetonia sp., Rhynchites bacchus, …)  

Datum ocene:  Delež plodov (%) s poškodbami od 
hroščev:  

Delež plodov (%) poškodovanih od stenic:   

Leto 2014 Ekološka  pridelava:  Brez uporabe 
pripravkov:  

Ekološka  pridelava:  Brez uporabe 
pripravkov:  

15. 5. 0,75 a 1,20 a 0,90 a 0,95 a 

14. 7. 1,11 a 2,80 b 1,45 a 2,80 b 

18. 8. 1,20 a 3,10 b 3,45 a 4,30 b 

Leto 2015     

16. 6. 0,13 a 0,17 a 1,20 a 1,70 a 

15. 8. 0,22 a 0,40 a 2,13 a 3,45 b 

10. 9. 0,48 a 0,57 a 3,50 a 4,40 a 

Leto 2016     

22. 6. 0,13 a 0,40 a 0,50 b 1,70 a 

15. 8. 2,35 a 3,70 a 2,20 b 3,50 a 

10. 9. 3,70 a 4,90 a 2,25 b 3,40 a 
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*Povprečja, označena z enako črko, se med pridelovalnima sistemoma ne ločijo statistično značilno (Tukey HSD 

test, 0,05).  

  

Škodljivcev, ki delajo površinske poškodbe na plodovih je veliko in v ekološki pridelavi je lahko 
prizadetih veliko plodov. Mnogi migrirajo na velike razdalje in pridejo iz okolice. Če natanko v  
obdobju migracije ne škropimo, jih ne zadenemo in zatiranje nima skoraj nikakršne učinkovitosti. 
Migracije se dogajajo tudi med cvetenjem in kmalu po odcvetanju, ko ima drevo zelo občutljive 
začetne stadije plodičev. Pri teh se vsak najmanjši vbod pozneje pozna kot deformacija v različno 
velikem obsegu. V našem poskusu smo imeli majhne populacije, vendar se izgube lahko hitro 
povečajo v posameznih letih. Delež poškodb od stenic postopoma naraste.  

Preglednica 3.35: Delež plodov s poškodbami od malega zimskega pedica in pagosenic različnih grizlic 
v treh letih   

Datum ocene:  Delež plodov s poškodbami od gosenic 
spomladi:  
Operophtera brumata 

Delež plodov, začrvivljenih od pagosenic 
grizlice:   
Hoplocampa brevis  

Leto 2014 Ekološka  pridelava:  Brez uporabe 
pripravkov:  

Ekološka  pridelava:  Brez uporabe 
pripravkov:  

10. 5. 0,67 a 0,80 a 1,40 a 2,20 a 

1. 6. 0,90 a 0,99 a 1,33 a 2,13 a 

Leto 2015     

22. 5. 0,23 a 0,35 a 2,05 a 3,15 a 

13. 6. 0,24 a 0,38 a 2,06 a 3,10 a 

Leto 2016     

15. 5. 0,10 a 0,12 a 2,37 a 3,90 a 

1. 6. 0,11 a 0,12 a 2,20 a 3,70 a 

*Povprečja, označena z enako črko, se med pridelovalnima sistemoma ne ločijo statistično značilno (Tukey HSD 

test, 0,05).  

Razlika v med obema skupinama parcelic v pogledu pojava gosenic pedica in pagosenic grizlice ni bila 
značilna v nobenem od treh let. Populacija hruševe grizlice je bila majhna. Ulov na bele lepljive vabe 
je bil zelo skromen. Zelo verjetno opustitev uporabe insekticidov dolgoročno ne poveča značilno 
deleža plodov, ki so napadni od hruševe grizlice. Napad pedica lahko zelo niha med leti. Če ni izvedbe 
običajnih spomladanskih škropljenj v času odganjanja lahko delež poškodovanih plodov naraste. 
Večina plodov rane zaceli, vendar potem to niso več prvovrstni plodovi.  

Preglednica 3.36: Velikost populacije redeče sadne pršice v treh letih   

Datum ocene:  Število pršic različnih stadijev  vrste 
Panonnychus ulmi na list  

Leto 2014 Ekološka  pridelava:  Brez uporabe 
pripravkov:  

15. 5. 0,02 a 0,01 a 

14. 7. 0,02 a 0,01 a 

18. 8. 0,01 a 0,01 a 

Leto 2015   

16. 6. 0,07 a 0,12 a 

15. 8. 0,34 a 0,22 a 

10. 9. 0,13 a 0,17 a 

Leto 2016   

12. 5.   0,42 a 0,16 a 

22. 6.  0,48 b 0,09 a 
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18. 7.  0,93 b 0,10 a 

15. 8.  1,12 b 0,08 a 

10. 9.  0,15 b 0,00 a 

*Povprečja, označena z enako črko, se med pridelovalnima sistemoma ne ločijo statistično značilno (Tukey HSD 

test, 0,05).  

 

Velikost populacije rdeče sadne pršice je  v poskusnem nasadu bila tako majhna, da razlik zaradi 
različnih sistemov pridelave sploh ni bilo možno realno oceniti. Rdeča sadna pršica v ekoloških 
nasadih z umnim gospodarjenjem ni pomemben škodljivec. Naravni sovražniki jo lahko povsem držijo 
v šahu.  Opustitev izvajanja škropljenje nanjo nima značilnega učinka. Podatki celo kažejo na to, da je 
pršice tam, kjer škropimo več, kot tam, kjer ne škropimo.  

 

5.2 Rezultati analize velikosti populacij nekaterih koristnih žuželk   

 

Preglednica 3.37: Velikost populacij plenilskih pršic  (predvsem Typhlodromus pyri)  

Število pršic na list:  2014 2. 6. 2014 2. 7. 2014 10. 8. 2014 1. 9. 2014 

Ekološka  pridelava: 0,09 a 0,22 a 0,33 a 0,10 a 

Brez uporabe pripravkov: 0,11 a 0,60 b 0,65 a 0,09 a 

Število pršic na list:  Leto 2015 9. 6. 2015 5. 7. 2015 4. 8. 2015 10. 9. 2015 

Ekološka  pridelava: 0,07 a 0,80 a 0,09 b 0,04 a 

Brez uporabe pripravkov: 0,11 a 0,82 a 0,43 a 0,11 a 

Število pršic na list:  Leto 2016 12. 5. 22. 6. 18. 7. 15. 8. 

Ekološka  pridelava: 0,06 a 0,05 a 0,13 a 0,18 b 

Brez uporabe pripravkov: 0,08 a 0,12 b 0,17 a 0,03 a 

*Povprečja, označena z enako črko, se med pridelovalnima sistemoma ne ločijo statistično značilno (Tukey HSD 

test, 0,05).  

  

Populacije plenilskih pršic so bile zelo majhne. Vzrok je verjetno bil pomanjkanje ustrezne hrane, ker 
pršic prelk ni bilo veliko in so se morale hraniti s pršicami šiškaricami, ki pa jih je bilo veliko. Vemo da 
standardni ekološki škropilni program (žveplo, baker, kisle gline, …) običajno delno prizadene 
plenilske pršice, vendar v našem poskusu škropljene ni povzročilo občutne redukcije populacije. 
Razlike med škropljenimi in neškropljenimi parcelicami so bile zelo majhne.  

 

Preglednica 3.38: Velikost populacij plenilskih stenic  Anthocoris spp. v treh letih  

Število stenic na poganjek naseljen 
z bolšicami:  2014 

1. 6. 2014 1. 7. 2014 1. 8. 2014 1. 9. 2014 

Ekološka  pridelava:  0,08 a 0,11 a 0,20 a 0,04 a 
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Brez uporabe pripravkov: 0,09 a 0,14 a 0,47 b 0,03 a 

Število stenic na poganjek naseljen 
z bolšicami:  2015 

9. 6. 2015 3. 7. 2013 1. 8. 2013 4. 9. 2013 

Ekološka  pridelava: 0,10 a 0,14 a 0,17 a 0,01 a 

Brez uporabe pripravkov: 0,18 a 0,22 b 0,33 b 0,04 a 

Število stenic na poganjek naseljen 
z bolšicami:  2016 

1. 6. 2016 1. 7. 2016 1. 8. 2016 1. 9. 2016 

Ekološka  pridelava: 0,08 b 0,13 b 0,14 a 0,08 a 

Brez uporabe pripravkov: 0,17 a 0,88 a 0,34 a 0,11 a 

*Povprečja, označena z enako črko, se med pridelovalnima sistemoma ne ločijo statistično značilno (Tukey HSD 

test, 0,05).  

Stenice iz rodu Anthocoris so pomemben regulator populacije bolšic na sadnih rastlinah. Stenice smo 
šteli samo na poganjkih, kjer je bilo vsaj nekaj bolšic. Poganjek smo previdno pregledali z vseh strani. 
Stenic je bilo zelo malo, ne glede na pridelovalni sistem. Ob koncu sezone jih ni bilo, ker je navadno 
populacija bolšic zelo padla in zato jih je bilo na poganjkih zelo težko najti. Plenilske stenice so zelo 
občutljive za učinke različnih pripravkov in zelo hitro jih pobijemo. Ponovna naselitev je zelo počasna, 
pa še selijo se rade na druge vire hrane izven nasada. Opustitev škropljenj žal ni značilno povečala 
populacij plenilskih stenic.  

Preglednica 3.39: Velikost populacij polonic Coccinella spp. v treh letih (analiza na poganjkih, ki so 
imeli vsaj minimalne populacije uši ali bolšic) 

Število odraslih / ličink  na poganjek 
naseljen z ušmi: 2014 

20. 5. 2014 20. 6. 2014 10. 7. 2014 10. 8. 2014 

Ekološka  pridelava: 0,90 a 0,12 a 0,99 a 0,40 a 

Brez uporabe pripravkov: 1,22  b 1,34 b 0,97 a 0,44 a 

Število odraslih / ličink  na poganjek 
naseljen z ušmi: 2015 

19. 5. 2015 3. 7. 2015 1. 8. 2015 4. 9. 2015 

Ekološka  pridelava: 0,87 a 0,90 a 1,13 a 0,22 a 

Brez uporabe pripravkov: 0,76 a 1,12 a 1,75 a 0,27 a 

Število odraslih / ličink  na poganjek 
naseljen z ušmi: 2016 

1. 6. 2016 1. 7. 2016 1. 8. 2016 1. 9. 2016 

Ekološka  pridelava: 1,7 a 1,89 a 0,42 a 0,06 b 

Brez uporabe pripravkov: 1,1 a 1,76 a 0,48 a 0,03 a 

*Povprečja, označena z enako črko, se med pridelovalnima sistemoma ne ločijo statistično značilno (Tukey HSD 

test, 0,05).  

 

Preglednica 3.40: Velikost populacij  muh trepetavk iz rodu Syrphus spp. in Epysirphus  spp. 

Število ličink na poganjek naseljen z 
ušmi:  2014  

20. 5. 2014 20. 6. 2014 10. 7. 2014 10. 8. 2014 

Ekološka  pridelava:  0,40 a 0,13 a 0,07 a 0,01 a  

Brez uporabe pripravkov: 0,23 a 0,12 a 0,1 a 0,01 a 

Število ličink na poganjek naseljen z 
ušmi:  2015  

19. 5. 2015 3. 7. 2015 1. 8. 2015 4. 9. 2015 

Ekološka  pridelava: 0,25 a 0,12 a 0,15 a 0,03 a 

Brez uporabe pripravkov: 0,29 a 0,17 a 0,13 a 0,03 a 

Število ličink na poganjek naseljen z 
ušmi:  2016  

12. 5. 2016 22. 6. 2016 18. 7. 2016 10. 8. 2016 

Ekološka  pridelava: 2,92 a 3,48 a 0,63 a 0,03 a 

Brez uporabe pripravkov: 3,76 a 5,02 b 0,40 a 0,04 a 
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*Povprečja, označena z enako črko, se med pridelovalnima sistemoma ne ločijo statistično značilno (Tukey HSD 

test, 0,05).  

Preglednica 3.41: Velikost populacij ličink tančičaric iz rodu Chrysopa spp. 

Število ličink na poganjek naseljen z 
ušmi:  2014  

20. 5. 2014 20. 6. 2014 10. 7. 2014 10. 8. 2014 

Ekološka  pridelava:  0,07 a 0,03 a 0,09 a 0,01 a 

Brez uporabe pripravkov: 0,06 a 0,04 a 0,09 a 0,01 a 

Število ličink na poganjek naseljen z 
ušmi:  2015  

19. 5. 2015 3. 7. 2015 1. 8. 2015 4. 9. 2015 

Ekološka  pridelava: 0,14 a 0,04 a 0,02 a 0,01 a 

Brez uporabe pripravkov: 0,27  b 0,08  a 0,06 b 0,01  a 

Število ličink na poganjek naseljen z 
ušmi:  2016  

1. 6. 2016 1. 7. 2016 1. 8. 2016 1. 9. 2016 

Ekološka  pridelava: 0,02 a 0,098 a 0,05 a 0,008 a 

Brez uporabe pripravkov: 0,08 a 0,14 b 0,09 b 0,010 a 

*Povprečja, označena z enako črko, se med pridelovalnima sistemoma ne ločijo statistično značilno (Tukey HSD 

test, 0,05).  

V predstavljenih preglednicah je vidna velikost populacij polonic, tenčičaric in muh trepetavk, ki so 
praktično najpomembnejši regulatorji velikosti populacije uši in delno bolšic.  V večini opazovanih 
obdobij nismo ugotovili statistično značilnih razlik med obema pridelovalnima sistemoma. To kaže na 
to, da opustitev uporabe pripravkov ne povzroči izrazitega povečanja naravnih sovražnikov iz teh treh 
skupin. Očitno so žuželke iz teh skupin že preje adaptirane na vplive učinkovin, ki jih uporabljamo v 
standardni ekološki pridelavi. So tudi zelo mobilne in lahko v nasad v velikem številu pridejo iz 
okolice. Poskusni nasad ni bil močno napaden od uši, niti od bolšic, imeli pa smo velike populacije uši 
na zeleh v negovani ledini, ki smo jo zelo redko kosili. Te uši so bile dobra alternativna hrana za 
naravne sovražnike in verjetno je velik del populacije migriral tja.   

Preglednica 3.42: Velikost populacij  ličink plenilske hržice (Aphidoletes aphidimyza) 

Število ličink na poganjek naseljen z 
ušmi:  2014  

20. 5. 2014 20. 6. 2014 10. 7. 2014 10. 8. 2014 

Ekološka  pridelava:  0,09 a 0,13 a 0,04 a 0,01 a 

Brez uporabe pripravkov: 0,07 a 0,19 a 0,05 a 0,01 a 

Število ličink na poganjek naseljen z 
ušmi:  2015  

19. 5. 2015 3. 7. 2015 1. 8. 2015 4. 9. 2015 

Ekološka  pridelava: 0,14 a 0,12 a 0,04 a 0,0 a 

Brez uporabe pripravkov: 0,07 a 0,12 a 0,02 a 0,0 a 

Število ličink na poganjek naseljen z 
ušmi:  2016  

1. 6. 2016 1. 7. 2016 1. 8. 2016 1. 9. 2016 

Ekološka  pridelava: 0,12 a 0,19 a 0,07 a 0,04 a 

Brez uporabe pripravkov: 0,14 s 0,15 a 0,10 a 0,06 a 

*Povprečja, označena z enako črko, se med pridelovalnima sistemoma ne ločijo statistično značilno (Tukey HSD 

test, 0,05).  

Izkušnje iz prakse kažejo, da so plenilske hržice kar dobro adaptirane na učinke škropiv, ki jih 
uporabljamo v ekološkem kmetijstvu, zato jih škropljenja ne prizadenejo izrazito. To se je pokazalo 
tudi v našem poskusu, ker med pridelovalnima sistemoma ni bilo razlik v velikosti populacij ličink 
plenilskih hržic.  

 

5.3 Rezultati analize pojava nekaterih bolezni     
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Preglednica 3.43: Stopnja napada plodov od navadne sadne gnilobe  (Monilia fructigena) v treh letih  

Delež napadenih plodov (%): 1. 7. 2014 1. 8. 2014 1. 9. 2014 

Ekološka  pridelava: 0,6  a 1,1 a 3,8 a 

Brez uporabe pripravkov: 0,9 a 1,2 a 4,4 a 

Leto 2015 10. 7. 2015 10. 8. 2015 10. 9. 2015 

Ekološka  pridelava: 2,6 a 4,4 a 6,3 a 

Brez uporabe pripravkov: 3,7 a 5,5 a 8,9 b 

Leto 2016 15. 7. 2016 25. 8. 2016 11. 9. 2016 

Ekološka  pridelava: 1,94 a 4,32 a 6,34 a 

Brez uporabe pripravkov: 2,54 a 5,11 b 8,56 b 

*Povprečja, označena z enako črko, se med pridelovalnima sistemoma ne ločijo statistično značilno (Tukey HSD 

test, 0,05).  

Sadna gniloba je eden temeljnih težav v ekološki pridelavi. V poskusnem sadovnjaku smo imeli 
razmeroma nizek infekcijski potencial glive. V letu 2014 je opustitev škropljenj za približno 20 % 
povečala delež gnilih plodov. Gniloba je tesno povezna s poškodbami od zavijačev in zavijačev lupine 
sadja. Vsako leto je delež teh poškodb nekoliko narastel in tako se je skoraj sorazmerno povečala tudi 
gniloba. V letu 2015 sta bili dve zelo rahli toči, kjer zrna niso prebila kožice plodov. Vsekakor 
opustitev škropljenj postopoma povzroči povečevanje deleža gnilih plodov, ker se poveča obseg 
poškodb od različnih žuželk. Statistično ugotovljen delež je povezan tudi z velikostjo pridelka. Kadar je 
pridelek večji imamo več šopov plodov, ki se držijo skupaj in takrat gniloba hitreje prehaja iz ploda v 
plod. Iz tega vzroka delež napadenih plodov nekoliko naraste.  

Preglednica 3.44: Stopnja napada plodov od navadne rjave gnilobe (Stemphyllium vesicarium)  

Delež napadenih plodov (%): 2. 7. 2014 1. 8. 2014 1. 9. 2014 

Ekološka  pridelava: 0,0 a 0,9 a 0,9 a 

Brez uporabe pripravkov: 0,0 a 1,2 a 1,2 a 

Leto 2015 3. 7. 2015 11. 8. 2015 10. 9. 2015 

Ekološka  pridelava: 0,1 a 2,33 a 3,34 a 

Brez uporabe pripravkov: 0,1 a 1,99 a 4,12 a 

Leto 2016 15. 7. 2016 25. 8. 2016 11. 9. 2016 

Ekološka  pridelava: 0,33 a 1,37 a 3,38 a 

Brez uporabe pripravkov: 0,27 a 2,12 b 3,59 b 

*Povprečja, označena z enako črko, se med pridelovalnima sistemoma ne ločijo statistično značilno (Tukey HSD 

test, 0,05).  

Rjava gniloba je bolezen, ki se dobro razvije v vročih poletjih. Kožica plodov sorte 'Uta' je robustna, a 
je temna, zato se ob sončni pripeki močno segreje. Gliva najlažje prodre kjer sončni ožig povzroči 
propad celic povrhnjice. V letu 2014 smo imeli srednje veliko sončnih ožigov, v letu 2015 nekaj več in 
v letu 2016 za odtenek manj. V začetnih stadiji bolezni lahko pride do zamenjav z monilijo, pozneje pa 
se bolezni dobro ločita, ker se pri moniliji pojavijo sporodohijske bradavice, pri rjavi gnilobi pa ne.   Pri 
dveh tretjinah plodov se okužba opazi že v nasadu, pri eni tretjini pa šele tekom skladiščenja. Glivo 
težko zatiramo. V ekološki pridelavi je potrebno veliko število nanosov kislih glin in karbonatov. V 
razmerah popolnoma brez škropljenja se lahko delež okuženih plodov prične naglo povečevati. To se 
zgodi tudi v ekoloških nasadih, če proti koncu sezone popolnoma opustimo škropljenja. Sorta 'Uta' ne 
spada med sorte, ki so posebej občutljive za tovrstno gnilobo.  

Preglednica 3.45: Stopnja napada plodov in listja od  bele pegavosti (Mycosphaerella sentina) 

Datum ocene:  Delež napadenih  listov: Delež napadenih  plodov: 
 

Leto 2014:  Ekološka  pridelava:  Brez uporabe 
pripravkov:  

Ekološka  pridelava:  Brez uporabe 
pripravkov:  
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10. 6. 0,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 

10. 7. 0,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 

10. 8. 0,5 a 0,68 a 0,07 a 0,09 a 

Leto 2015:      

10. 6. 0,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 

12. 7. 0,9 a 1,23 b 0,12 a 0,19 b 

10. 8. 3,8 a 5,12 b 0,55 a 1,11 b 

Leto 2016:      

15. 6. 2,2 a 2,7 a 0,0 a 0,0 a 

15. 7. 3,16 a 4,92 b 0,0 a 0,1 b 

25. 8. 5,34 a 7,78 b 0,00 a 0,27 b 

*Povprečja, označena z enako črko, se med pridelovalnima sistemoma ne ločijo statistično značilno (Tukey HSD 

test, 0,05).  

Bela pegavost je gliva, ki jo srečamo v travniških nasadih, ki so slabo vzdrževani in jih nič ne škropimo. 
Pri tej bolezni je v letu 2014 bil viden občuten napredek v infekcijskem potencialu zaradi opustitve 
škropljenja v primerjavi z letom 2012 in 2013. Trend povečevanja stopnje okužb se je nadaljeval vse 
do 2016. Seveda je bila škoda od bolezni v neškropljenih variantah zelo nizka, le majhen delež listov 
in plodov je bil okužen. Gliva lahko nadaljuje razvoj v skladišču in tam povzroči dodatno škodo. To se 
v našem poskusu ni zgodilo.   

Preglednica 3.46: Stopnja napada plodov in listja od  hruševe rje (Gymnosporangium sabinae) 

Datum ocene:  Delež napadenih  listov: Delež napadenih  plodov: 
 

Leto 2014:  Ekološka  pridelava:  Brez uporabe 
pripravkov:  

Ekološka  pridelava:  Brez uporabe 
pripravkov:  

10. 6. 0,2 a 0,33 a 0,0 a 0,0 a 

10. 7. 1,16 a 2,18 b 0,0 a 0,01 a 

10. 8. 1,28 a 2,22 a 0,0 a 0,04 a 

Leto 2015:      

14. 6. 4,2 a 5,2 a 0,0 a 0,0 a 

12. 7. 6,4 a 7,8 b 0,5 a 1,7 b 

11. 8. 6,9 a 9,9 b 0,5 a 1,8 b 

Leto 2016:      

15. 6. 12,3 a 17,2 b 0,0 a 0,0 a 

15. 7. 13,1 a 19,3 b 0,0 a 0,04 b 

25. 8. 12,7 a 15,18 b 0,01 a 0,1 b 

*Povprečja, označena z enako črko, se med pridelovalnima sistemoma ne ločijo statistično značilno (Tukey HSD 

test, 0,05).  

 

Hruševa rja je bolezen, ki se običajno razvije pri slabo vzdrževanih hruševih drevesih, ki uspevajo blizu 
brinov, ki so osnovni gostitelji rje. Poskusni nasad leži blizu botaničnega vrta v katerem uspeva veliko 
brinov, zato so v tem nasadu pogoji za razvoj rje dobri. V nasadih, kjer popolnoma opustimo 
škropljenja pa se potencial glive prične hitro povečevati. V našem nasadu se je to pokazalo. V letu 
2012 in 2013 med preučevanima sistemoma ni bilo razlik, v letu 2014 se je razlika pričela nakazovati, 
v letih 2015 in 2016 pa je rja izrazito napredovala. Opazen je bil trend povečevanja okužb. Skozi daljše 
obdobje brez uporabe bakrovih in žveplovih fungicidov bi rja lahko zelo občutno povečala stopnjo 
napada na plodovih in postala bi gospodarsko zelo pomembna bolezen.   

Preglednica 3.47: Stopnja napada poganjkov od bakterije povzročiteljice hruševega ožiga Erwinia 
amylovora) 
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Datum ocene:  Delež napadenih  poganjkov: Delež površine poganjkov z znaki okužbe: 

Leto 2014:  Ekološka  pridelava:  Brez uporabe 
pripravkov:  

Ekološka  pridelava:  Brez uporabe 
pripravkov:  

15. 5. 0,0 a 0,1 b 0,0 a 0,90 b 

15. 6. 0,77 a 1,39 a 2,40 a 11,3 b 

10. 7. 1,22 a 3,30 b 3,5 a 12,3 b 

10. 8. 2,78 a 5,20 b 2,3 a 5,8 b 

Leto 2015:      

18. 5. 0,4 a 1,20 b 0,0 a 0,0 a 

10. 6. 0,9 a 2,2 a 0,4 a 0,45 a 

10. 7. 1,4 a 4,4 b 0,90 a 1,5 b 

10. 8. 1,3 a 4,7 b 2,13 a 3,12 b 

Leto 2016:      

10. 5. 0,0 a 0,4 a 0,12 a 0,80 a 

1. 6. 0,2 b 1,3 a 2,14 a 3,50 a 

15. 6. 3,2 b 5,2 a 2,60 b 4,90 a 

15. 7. 3,5 b 5,7 a 2,65 b 4,95 a 

*Povprečja, označena z enako črko, se med pridelovalnima sistemoma ne ločijo statistično značilno (Tukey HSD 

test, 0,05).  

 

Nasad, v katerem se je izvajal poskus, je že nekaj let latentno okužen od bakterije povzročiteljice 
hruševega ožiga. Pri manjšem odstotku dreves bolezen v različni jakosti izbruhne vsako leto. V večini 
let na srečo v času cvetenja nimamo dobrih pogojev za razvoj bakterije in nikoli ne pride do velikega 
pojava bolezni. Popolnoma opustiti uporabo bakrovih pripravkov v okuženem nasadu je zelo tvegano.   
V nobenem od let izvajanja poskusa nismo imeli prav dobrih pogojev za razvoj bolezni preko cvetnih 
okužb, dokaj visoke temperature v maju pa so vedno omogočale okužbe na mladih bujno rastočih 
poganjkih.  Statistika kaže postopno rast okužb in to pomeni, da je hrušev ožig lahko eden od glavnih 
dejavnikov, ki lahko onemogoči gojenje hrušk povsem brez vsakršnega škropljenja.  

Skupni pregled dinamike škodljivih organizmov v poskusnem nasadu za obdobje 5 let je viden v 
preglednici 3.48.  

Preglednica 3.48:  Prikaz smeri spreminjanja velikosti populacije škodljivih in koristnih organizmov v 
nasadu hrušk zaradi popolne opustitev izvajanja varstva pred škodljivimi organizmi  

  2012 2013 2014 2015 2016 

Pršice eriofide  =     

Rdeča sadna pršica = = = = = 

Pedici  = = =   

Navadna hruševa  bolšica = =   = 

Stenice = =   = 

Hržice  = =    

Poškodbe od hroščev  na 
plodovih 

= = =  = 

Zavijači in zavijači lupine sadja  = =    

Monilija  = =    
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Hruševa rja  =     

Bela pegavost  = = =   

Hrušev bakterijski ožig  = = =   

Polonice (Coccinellidae) = =   = 

Tenčičarice (Chrysopidae) = =   = 

Muhe  trepetavke (Syrphidae) =     

Mehkokrilci (Cantharidae)  =     

Plenilske pršice (Phytoseiidae) =  = =  =   

   - več,   =   enako.   - manj   

 

5.4 Rezultati analize količine  in kakovosti pridelka      

 

Preglednica 3.49: Količina in kakovost pridelka hrušk v odvisnosti od načina pridelave za obdobje treh 
let  

Leto:  Standardna ekološka pridelava Pridelava brez uporabe 
pripravkov: 

Leto 2014:    

Skupni pridelek (kg/ha) 19510 B 15640 A 

Delež plodov I. razreda (%) 65,5 %  A 50,3 % B 

Delež plodov II. razreda (%) 27,3 %  A 22,1 % A 

Delež plodov za predelavo (%) 7,2 % A 27,6 % B 

Leto 2015:    

Skupni pridelek (kg/ha) 24710 A 23640 A 

Delež plodov I. razreda (%) 68,1 %  A 61,3 % A 

Delež plodov II. razreda (%) 22,5 %  A 25,1 % A 

Delež plodov za predelavo (%) 9,4 % A 13,6 % B 

Leto 2016:    

Skupni pridelek (kg/ha) 21043 A 19745 A 

Delež plodov I. razreda (%) 48,45 %  B 41,56 % A 

Delež plodov II. razreda (%) 40,74 %  A 48,34 % B 

Delež plodov za predelavo (%) 11,81 % A 9,96 % A 

*Povprečja, označena z enako črko, se med pridelovalnima sistemoma ne ločijo statistično značilno (Tukey HSD 

test, 0,05).  

 

V letu 2014 smo imeli poletje z visokimi temperaturami in drevje je trpelo sušo. Nastavek plodov ni 
bil velik in plodovi so bili drobni. Razlika v pridelku med standardno pridelavo in alternativnim 
sistemom popolnoma brez škropljenja je bila več kot 3 tone pridelka na hektar. Prihranek pri 
škropivih ne more v celoti kompenzirati tega izpada. Pojavila se je tudi značilna razlika v deležu 
plodov 1. Kakovostnega razreda. V letu 2015 so bili pogoji za oblikovaje pridelka boljši in tudi rodni 
nastavek je bil večji. Pomembno izgubo je povzročil jabolčni zavijač in zaradi njega tudi monilija. 
Razlike med obema pridelovalnima sistemoma so bile majhne in neznačilne, kljub temu, da smo pri 
nekaterih boleznih in škodljivcih beležili porast v velikosti populacij. V letu 2016, kjer smo imeli 
pozebo, se je razlika med pridelovalnima sistemoma ponovno povečala in je znašala približno           
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1,5 t/ha. Velik dejavnik za nastanek te razlike je bil zavijač. Tudi te razlike verjetno ne moremo 
popolnoma kompenzirati s prihrankom pri pripravkih za varstvo pred škodljivimi organizmi.  

Glede kakovosti plodov rezultate težko komentiramo, ker se kakovost plodov pri ekološki pridelavi 
včasih ne obravnava popolnoma enako, kot pri integrirani pridelavi. Če bi upoštevali kakovostne 
norme za integrirano sadje bi opustitev škropljenj imela precej negativne posledice pri trženju. Če pa 
upoštevamo, da pri ekološkem sadju toleriramo določen obseg lepotnih hib na površini plodov in da 
lahko prodamo tudi plodove 2. kakovostnega razreda, potem finančne posledice opustitve škropljenj 
niso tako negativne.  

 

Zaključki  

Glede na podatke raziskave za obdobje treh let lahko zaključimo, da popolna opustitev zatiranja 
škodljivih organizmov, ki se pojavljajo na hruškah, pusti značilne posledice na pridelku in na 
populacijah škodljivih  organizmov.   

Pri preučevanih naravnih sovražnikih na drevju, kjer smo popolnoma opustili nanos FFS, nismo opazili 
velikega povečanja populacije. Ta rezultat kaže, da zmerna intenzivnost uporabe ekoloških pripravkov  
ni tako obremenjujoča za naravne sovražnike in da se populacije večine naravnih sovražnikov dobro 
regenerirajo po uporabi bakrovih in žveplovih pripravkov. Upoštevati moramo tudi, da je okolica 
poskusnega nasada nudila veliko zaledje, do koder so se lahko naravni sovražniki povratno naseljevali 
na poskusne parcelice.  

Pri zelo dolgem obdobju popolnoma brez škropljenja bi najbolj nevaren dejavnik za obstoj nasada 
postala bakterijska bolezen hrušev ožig. Glivične bolezni ne bi ogrozile nasada. Pojava raka (Nectria 
spp.) sploh ni bilo. Škrlup in pepelasta plesen pri sorti 'Uta' nista bolezni, ki bi jima bilo treba 
posvečati veliko pozornosti. Kot ekonomsko nevarna bolezen se torej izpostavi hruševa rja.  

Opustitev varstva pred škodljivci in boleznimi  zmanjša pridelke vsaj za 15-20 % in hruške iz takšnega 
sistema bi morali prodajati vsaj po 15-20 % višji ceni, kot je običajna cena za hruške iz ekološke 
pridelave. Rezultat je zelo vezan na sorto. Le izrazito robustne sorte, kot je npr. 'Uta', so dejansko 
primerne za nek sistem pridelovanja z zelo veliko redukcijo izvajanja varstva rastlin pred škodljivimi 
organizmi. V sistemu pridelave popolnoma brez uporabe zaščitnih sredstev se nekoliko se zmanjša 
tudi kakovost, ker se poveča delež deformacij, ki jih povzročijo različni škodljivci. Od teh poškodb se 
lahko nekoliko poveča tudi propadanje v skladišču (npr. od drobnih poškodb od zavijačev lupine 
sadja).  

Vsekakor raziskava kaže, da je pri ekološki pridelavi hrušk še možno nekoliko zmanjšati količino 
vnesenih snovi za  varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi, da zmanjšamo obremenitev ljudi in 
okolja. Za realizacijo je potrebno prilagojeno trženje, kjer se izpostavi doprinos k varovanju narave in 
to, da dejansko ponujamo plodove, kot so bili včasih, pred pričetkom sodobne dobe, s to razliko, da 
so se sorte po notranji kakovosti izrazito izboljšale, kot so bile hruške stoletja nazaj. Ena od možnosti 
je ta, da pri izvajanju škropljenj vedno poškropimo samo 2/3 nasada, 1/3 pa ne. To delamo celotno 
sezono sistematično, tako da med poškropljenimi in neškropljenimi parcelicami kolobarimo. Vsaka 
tretjina je poškropljena le vsako drugo ali celo tretjo škropljenje.  Zelo verjetno pri sortah, kot je 'Uta', 
takšen pristop ne bi imel nesprejemljivih finančnih posledic.  
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Priloga 4) M10: Gnojenje hrušk ( s poudarkom na kaliju) 

 

Poskus uporabe večjih količin kalija v pridelavi hrušk sorte 'Sweet sensation' je bil zasnovan in 
preliminarno izveden že v letu 2014. V osnovi se poskus vsebinsko naslanja na mejnik 13, torej 
možnost izboljšanja oveska pri hruški. Izhodišče poskusa je bilo dejstvo, velikokrat izpostalvjano v 
storkovni literaturi, da uporaba večjih količin kalija v pridelavi hrušk, poleg bora, poveča uspešnost 
oplodnje in izboljša zavezanost plodičev. Pri posameznih sortah hrušk je namreč znano, da je kljub 
obilnemu cvetenju zavezanost plodičev majhna in to se izpostalja kot eden glavnih rzalogov za 
opuščanje pridelave hrušk.  

Kot rezultat preliminarnega poskusa je bil v letu 2014 prvič ovrednoten vpliv večjih odmerkov kalija 
na pridelek pri hruški sorte 'Sweet sensation' (količina, kakovost). V letu 2015 smo nadaljevali z 
delom, vendar se je spomladi pokazalo, da je nasad hrušk v nasadih Evrosad d.o.o. popolnoma brez 
pridelka, zato smo v nasadu lahko ovrednotili le parametre bujnosti. Ta poskus potrjuje, da je bila 
odločitev za triletni projekt pravilna. 

Pri izvedbi poskusa uporabe večjih udmerkov kalija v pridelavi hrušk pri sorti 'Sweet sensation' smo 
se srečevali s kar nekaj težavami. Popoln izpad pridelka v letu 2015 nam ni dovolil vrednotenja 
rezultatov poskusa, saj smo v tem letu razpolagali le s podatki glede bujnosti rasti. Razlog za tako 
stanje smo pripisali starosti dreves (še vedno juvenilno obdobje, silno občutljivo na razmerje med 
rastjo in rondostjo!). Ponovno smo se z izpadom pridelka srečali v letu 2017, tokrat zaradi močne 
pozebe. Ugotavljamo, da kljub tri leta trajajočem projektu in posledično poskusu v tem trenutku 
razpolagamo le z enoletnimi relevantnimi podatki – le leta 2016 smo lahko brez težav ovrednotili 
vpliv gnojenja z različnimi odmerki kalija na vegetativni nin generativni potencial dreves.  

 

Preglednica 4.1: Bujnost dreves pri različnih odmerkih K pri hruški sorte ‘Sweet sensation’ 2015 

Obr. 0bseg 
debla 
(cm) 

Kontrola 13,4 ns 

100 kg/K ha 13,8 ns 

200 kg K/ga 13,8 ns 

300 kg K/ha 13,3 ns 

*Povprečja, označena z enako črko, se med pridelovalnima sistemoma ne ločijo statistično značilno (Tukey HSD 

test, 0,05).  

 

Preglednica 4.2: Rodni potencial in pridelek v letu 2016 

Obravnavanje 
(kg K/ha) 

Število socvetij 
(št. /drevo) 

Število plodov 
(št. /drevo) 

Pridelek 
(kg/drevo) 

100 49   a 10   a 3,4   a 

200 59   a 12   a 4,1   a 

300 63   a 13   a 4,4   a 
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Kontrola - negnojeno 57   a 11   a 3,9   a 

*Povprečja, označena z enakimi črkami znotraj posamezne rastlinske vrste, se ne razlikujejo značilno po Tukey 

HSD testu (P0,05). 

 

Iz preglednice 5.2 je razvidno, da se je poraba večjih količin kalija (dejansko v »četrtem« letu izvajanja 
poskusa - leto 2016) odrazila v rahlem (vendar statistično neznačilnem) povečanju rodnega 
potenciala hrušk sorte 'Sweet sensation', kar bi, po obstoječih informacijah iz literature in tujine, naj 
bil namen uporabe večjih količin kalija v pridelavi hrušk. Največji odmerek (300 kg/ha) je rezultiral z 
najvišjim, vendar ne značilno večjim številom socvetij, kar se je posledično odražalo tudi v nekoliko 
višjem številu plodov in končnem pridelku.  
V letu 2016 je bilo  število socvetij med 50 in 60 po drevesu, kar bi omogočilo pričakovan pridelek 
okrog 20 plodov na drevo, vendar je pomladanska pozeba povzročila poškodbe plodov, tako da je 
bilo naravno odpadanje pločev še izrazitejše, kot je to pri hruški običajno. Znano je, da sorta 'Sweet 
sensation' tvori zelo debele plodove, kar se je v našem poskusu potrdilo, saj je bilo potrebno približno 
tri plodove za en kilogram pridelka. Med obravnavanji v nobenem spremljanem parametru nismo  
potrdili statistično značilnih razlik. 

 

Preglednica 5.3: Vrednotenje rodnega potenciala in bujnosti rasti spomladi leta 2017 
Obravnavanje Število socvetij Obseg debla (cm) 

100 24,8  ns 16,9 ns 

200 19,2  ns 16,3  ns 

300 17,5  ns 16,2  ns 

Kontrola 20,0  ns 16,9  ns 

*Povprečja, označena z enakimi črkami znotraj posamezne rastlinske vrste, se ne razlikujejo značilno po Tukey 

HSD testu (P0,05). 

Znano je, da so mlada drevesa zelo občutljiva na porušeno fiziološko uravnoteženost, tako da je 
zaradi malega števila plodov bila bujnost rasti v letu 2016 sorazmerno močna, kar je negativno 
vplivalo na diferenciacijo cvetnih brstov. Števio socvetij je bilo zato v letu 2017 zelo nizko (17 do 25), 
(statistično neznačilne razlike). Tudi po treh letih razlik v gnojenju s kalijem drevesa, vključena v 
poskus, niso kazala nobenih pomembnih razlik v bujnosti rasti in rodnosti. 

Rezultati raziskav (2009 -2013, LVWO Weinsberg Nemčija, pcfruit v Sint Truiden Belgija in PPO 
Randwijk Nizozemska) gnojenja s kalijem na hruškah so pokazali zelo velik vpliv omenjenega načina 
gnojenja predvsem na kvaliteto cvetnih brstov, kar posledično razultira v pridelku. Podatki 
dosedanjih poskusov gnojenja s kalijem za izbrano sorto niso dostopni v nam razpoložljivi literaturi, in 
tudi po zaključku tega poskusa ostajajo delna neznanka, predvsem zaradi izpada pridelka. Nekokliko 
pa se lahko v stroki upiramo na izkušnje omenjenega načina gnojenja, pridobljene za druge sorte 
hrušk (npr. 'Konferans'), kjer 2 kratno gnojenje z 80 kg K2O/ha (prvi odmerek spomladi in drugi 
odmerek jeseni) prinašajo zelo zadovoljive rezultate. Iz obstoječe literature je moč ugotoviti, da je 
zadostna oskrba dreves s kalijem dejansko en od osnovnih pogojev za primerno rodnost hrušk in 
predlagamo, da tovrstno informacijo povzamemo tudi v pridelavi hrušk v naših pridelovalnih 
razmerah.  
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Priloga 5) M11: Kakovost pridelka hrušk iz različnih pridelovalnih sistemov 

 
 
V ta poskus sta bili vključeni sorti hrušk 'Viljamovka' in 'Uta'. V osnovi je poskus zasnovan na 
način, da so obravnavanja predstavljali različni načini pridelave, to je pridelava brez ostankov 
pesticidov  - 0,0 MRL, klasična integrirana pridelava – IP ter neškropljeno - KONT. 
 
a) Sorta ‘Viljamovka’ 

Podatki za leto 2015 kažejo, da je imel način - sistem pridelave pri hruški sorte ‘Viljamovka’ v letu 
2015 vpliv na število zavezanih plodov. Pridelava s sistemu brez uporabe zaščitnih sredstev je imela 
za posledico močno (statistično značilno) zmanjšan ovesek, medtem ko je med sistemoma IP in 0,0 
MRL razlika v številu plodov majhna. Količina pridelka na drevo sledi trendu, ki ga je izkazalo število 
plodov. Največji pridelek je bil zabeležen pri klasični IP pridelavi, močno (statistično značilno manjše 
od obeh ostalih sistemov) pa je v negativno smer izstopal pridelek pri kontrolnih drevesih. Razlike v 
količini pridelka so, poleg števila plodov, močno pogojene s povprečno maso ploda, ki je bila daleč 
največja pri klasičnem IP sistemu pridelave in najnižja pri kontroli.   

Preglednica 5.1: Vpliv načina pridelave na količino pridelka ter parametre zrelosti in kakovosti pri 
hruški sorte ‘Viljamovka’ v letu 2015 

OBR št. plodov masa 
plodov 

masa  
ploda 

TMP TSS  ŠI 

 (št. /drevo) (kg/drevo) (g) (kg/cm
2
) (Brix)  

KONT 18,5 b 2,5c 136b 10,77ns 16,4a 1,7 

0,0 MRL 27,15a 4,0b 147b 10,24ns 14,3b 4,6 

IP 29,8a 5,2a 176a 9,58ns 14,6b 4,0 

*Povprečja, označena z enakimi črkami znotraj posamezne rastlinske vrste, se ne razlikujejo značilno po Tukey 

HSD testu (P0,05). 

Večje število plodov in večja povprečna masa pa sta imela za posledico nekoliko nižjo, vendar 
neznačilno zmanjšano trdoto mesa plodov. Zanimivo je, da nizek ovesek pri kontroli ni imel za 
posledice izrazito povečane povprečne mase plodov, je pa rezultiral v nekoliko povišani vsebnosti 
topne suhe snovi in posledično nižjem škrobnem indeksu napram obravnavanjem, kjer so zaščitna 
sredstva bila uporabljena.  

Trend, ki se je pokazal po 1. letu poskusa je, da bi pridelava po sistemu 0,0 MRL lahko zamenjala 
klasično IP pridelave brez negativnih posledic za pridelek in kakovost, pri sistemu pridelave 
popolnoma brez uporabe zaščitnih sredstev pa bo treba rešit še nekaj izzivov, da bi bil konkurenčen.  

 
V letu 2016 so podatki za sorto ‘Viljamovka prikazani v preglednici 5.2.  
 
Preglednica 5.2: Podatki za sorto 'Viljamovka' za leto 2016  
 

Obr. pridelek  št. plodov povp. masa ploda TMP TSS ŠI 

  (kg/drevo) 
(št. 
/drevo) (g) (kg/cm2) (Brix)   

0,0 MRL 7,3 a 63,6 a 116 ns 9,4 ns 11,1 ns 3,5 ns 
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IP 5,8 b 45,6 b 129ns 9,1 ns 11,5 ns 4ns 

KONTROLA 5,5 b 43,6 b 129ns 9,7 ns 11,2 ns 5 ns 

*Povprečja, označena z enakimi črkami znotraj posamezne rastlinske vrste, se ne razlikujejo značilno po Tukey 

HSD testu (P0,05). 

Podakti v preglednici 5.2 nakazujejo, da je bil pridelek hrušk sorte 'Viljamovka' v letu 2016 v sisemu 
0,0 MRL cca 30 % (statistično značilno) višji, kot v ostalih dveh pridelovalnih sistemih, kar je bila 
predvsem posledica večjega števila zavezanih plodov. Pri vrednotenju povprečne mase plodov lako 
opazimo klasično situacijo, ko večje število plodov na drevo rezultira v nižji povprečni masi 
posameznih plodov. Iz preglednice, kjer so hkrati predstavljeni parametri zrelosti in notranje 
kakovosti je razvidno, da pridelovalni sistem v letu 2016 ni imel neposrednega vpliva na zunanjo in 
notranjo kakovost plodov, vrednoteno preko parametrov trdota mesa plodov, suha snov in škrobni 
indeks, se pa nakazuje trend vijše trdote mesa plodov pri obravnavanju kontrola, hkrati pri tem 
obravnavanju dokazjujemo nekoliko višji škrobni indeks, kar lahko povežemo z nižjo stopnjo zrelosti 
teh plodov v času testiranja. 

Dodatno je bilo na ostanke FFS v letu 2017 analiziranih 8 vzorcev hrušk, v vseh vzorcih smo ugotavljali 
vsebnost klorantranilpora. Podatki so predstavljeni v preglednici 5.3: 

 

Preglednica 5.3: Vsebnost FFS v plodovih hrušk ('Vilijamovka') iz različnih pridelovalnih sistemov v 
letu 2017  

Št. Oznaka vzorca klorantranilpor 

    mg/Kg 

1 Brez  <0.01 

2 Brez  <0.01 

3 Kontrola  <0.01 (0.008) 

4 Kontrola  0.018 

5 0.0 MRL  <0.01 (0.004) 

6 0.0 MRL <0.01 (0.009) 

7 Integrirana pr. IP <0.01 

8 Integrirana pr. IP <0.01 

Iz preglednice je razvidno, da smo v vseh vzorcih ugotovili vsebnost klorantranilpora. 

 

Podatki za sorto 'Uta' so predstavljeni v prilogi 9 in 10. 

 

Iz rezultatov poskusa, številnih raziskav, ki se trenutno izvajajo po svetu in morda njihovi 
rezultati še niti niso bili splošno dostopni širši javnosti) , kahko v nasprotju z dosedanjim 
splošno sprejetim prepričanjem, da ima način pridelave neposredni vpliv na zunanje ter  
notranje parametre kakovosti (tako primarne kot sekundarne metabolite) lahko z dokaj 
mirno vestjo rečemo, da je kakovost plodov – vzeto na splošno, v prvi fazi posledica 
velikosti oveska in primerne izvedbe tehnoloških ukrepov v nasadu (rez, zaščita, oskrba s 
hranili, vodo…).Podroben pregled obstoječe znanstvene literature na temo primerjav 
kakovosti med pridelovlanimi sistemi namreč velikokrat razkrije, da kljub zelo glasnemu 
poudarjanju in favoriziranju določenih sistemov v objavah naletimo na podatek, ki zelo 
omaja podobne trditve; opazimo namreč lahko, da nekateri avtorji primerjajo m ed seboj 
pridelke iz popolnoma različnih »situacij« (različna rastišča, različna oskrba nasadov , 
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različna izvedba standardnih tehnoloških ukrepov, različna leta pridelave, …), po domače 
rečeno – med seboj primerjajo jabolka in hruške. Dejstvo je, da običajno manjši ovesek 
rezultira z večjo povprečno maso plodov in  posledično nejoliko hitrejšim začetkom zorenja. 
Posledica tega je podobnost v notranjih parametrih kakovosti oz. zrelosti  ne glede na 
pridelovalni sistem. Predvidevamo, da pri primerno vodeni zaščiti sam sistem pridelave ne 
vpliva odločujoče na dinamiko zorenja pridelka ali na njegovo končno kakovost in 
skladiščno sposobnost, temveč da na to v največji meri vpliva velikost oveska in odsotnost 
poškodb plodov. Poškodbe plodov od škodljivcev, ki pa imajo neposrendi vpliv na hitrost 
zorenja (preko aktivacije sisteze stilena) in notranje parametre kakovosti pridelka, pa niso 
neposredno vezane na sistem pridelave; lahko le, da se v določenem sistemu (kot je to EKO 
ali pridelava sadja brez uporabe zaščitnih  sredstev), zgodijo bolj pogosto. Sicer se resne 
raziskave v tem obdodju nagibajo k dejstvu, da kakovosti pridelka ne povezujejo s 
sistemom pridelave (seveda, kadar imajo možnost primerjat neoporečno sadje).  
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Priloga 6) M12 Alternativne metode zatiranja plevelov v nasadu hrušk - Možnosti 
oblikovanja samoohranjevalnega  rastlinskega pokrova pod drevesi hrušk z namenom prenehanja 
uporabe herbicidov v pasu pod drevesi  

 

1. Uvod  

Trend v sodobnem sadjarstvu je, da spremenimo sistem vzdrževanja negovane ledine v smeri, da bi 
povečali splošno pestrost rastlinstva in favne negovane ledine. Dolgoletna uporaba herbicidov pod 
drevesi in monokultura nekaterih trav v medvrstnem prostoru značilno zmanjšata biološko pestrost, 
kar pa lahko zmanjša tudi produktivnost in ekosistemsko učinkovitost sadovnjaka, zaradi slabših 
bioloških funkcij mikroorganizmov in manjšega kontrolnega delovanja naravnih regulatorjev velikosti 
populacij bolezni in škodljivcev. Pri novih sistemih vzdrževanja negovane ledine želimo najti mešanice 
nekonkurenčnih trav in zeli, ki lahko zadržijo razvoj neželenih plevelov in imajo veliko 
samoohranjevalno sposobnost (trajne rastline ali pa hitra in obsežna produkcija semen).  Rastline 
mešanice naj imajo maksimum rasti v različnih obdobjih leta.  Pri bolj konkurenčnih izberemo tiste, ki 
jim na danem rastišču nekaj ne ustreza (senca, pH, vlaga, …). Pod drevesi ne uporabimo herbicidov in 
ne izvajamo ukrepov mehanskega zatiranja.  Občasno dosejemo rastline, ki so občutno nazadovale po 
njihovem deležu v združbi.  Sejane rastline izboljšajo mikrobno aktivnost tal in spremenijo sproščanje 
hranil za sadno drevo (uporabimo nekaj več listnih hranil in gnojimo jeseni, lahko tudi samo z 
organskimi gnojili).  Sejane rastline spremenijo populacijsko dinamiko koristnih žuželk, kar prispeva k 
zmanjšanju populacij škodljivcev. Takšno rastlinsko združbo smo želeli ustvariti in v praktičnem 
poskusu smo preverili, ali je takšno idejo sploh možno realizirati.   

 

2. Material in metode dela  

Pod drevesa v 25 let starem nasadu hrušk sorte Viljamovka (2,7 m x 0,65 m) smo posejali 3 različne 
mešanice rastlin. Imeli smo tudi dve kontrolni obravnavanji. Prvo kontrolno obravnavanje so bile 
parcelice, kjer smo dvakrat na leto uporabili herbicide (glifosat) in drugo kontrolno obravnavanje so 
bile parcelice, kjer vse leto nismo izvajali nobenih zatiralnih ukrepov in smo pustili, da se je avtohtono 
rastlinstvo razvijalo povsem nemoteno.  Parcelice so bile dolge 6 m. Mešanico V1  so sestavljale manj 
konkurenčne trave in zeli: Briza media, Agrostis capillaris, Cynosurus cristatus, Anthoxanthum 
odoratum, Alopecurus geniculatus, Poa compressa, Dianthus deltoides in Linum austriacum. 
Mešanico V2 so sestavljale manj konkurenčne zeli: Lotus corniculatus, Medicago lupolina, Plantago 
media, Linaria vulgaris, Reseda lutea, Isatis tinctoria, Silene noctiflora in Silene nutans. Mešanico 3 so 
sestavljale naslednje rastlinske vrste: Centaurea cyanus, Hypochoeris radicata, Leontodon hispidus, 
Rumex acetosella, Trifolium arvense, Daucus carota in Agrostis capillaris.   Mešanico rastlin smo 
posejali v začetku februarja 2015. Vso rastlinstvo pod drevesi v širini 80 cm smo odstranili ročno s 
pomočjo motike, tako, da smo dobili golo zemlji, ki smo jo pred setvijo plitvo prekopali. Potem smo 
posejali seme in ga v tla zadelali z grabljami.  Poraba semen pri različnih vrstah se je gibala od 3 do 12 
kg/ha. Seme smo kupili pri podjetju  Rieger – Hofmann GmbH iz Nemčije.  Varstvo proti boleznim in 
škodljivcem in vsi drugi tehnološki pridelovalni ukrepi so se izvajali po običajnem integriranem 
škropilnem sistemu.  Vsako leto smo opravili tri popise rastlinstva. Vizualno arbitrarno je večje število 
ocenjevalcev določilo delež (%), ki ga posamezna rastlinska vrsta zavzema v celotni gmoti rastlinske 
združbe. Glede deleža pri vsaki posamezni rastlinski vrsti  smo se usklajevali tako dolgo, da je vsota 
deležev vseh rastlin znašala 100 %.  

 

3. Rezultati  
3.1 Rezultati analize botanične sestave združbe pod drevesi v letu 2015  
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Preglednica 6.1:  Delež posameznih vrst avtohtonih trav in zeli v združbi v različnih obravnavanjih – 
pomlad 2015 (15. 4.) 

                                    Obr. 
Rastlinska vrsta:  

V1 V2 V3 V4 
kontrola 

V5 
Herbicidi  

Taraxacum officinale  5,00 a 2,60 a 2,86 a 9,60 a 2,60 a 

Stellaria media  14,74 bc 7,70 ab 6,00 ab 18,4 c 3,00 a 

Lamium purpureum  9,52 a 11,00 a 7,24 a 10,06 a 1,82 a 

Stachys  palustris  0,30 a 0,08 a 0,22 a 5,56 b 1,80 ab 

Senecio vulgaris 3,30 a 2,48 a 2,08 a 4,10 a 1,40 a 

Sonchus oleraceus 2,00 a 2,38 a 2,38 a 3,40 a 1,40 a 

Anagalis arvensis 0,80 ab 2,18 b 0,56 a 1,14 ab 0,00 a 

Lolium perenne 2,40 a 2,70 a 1,96 a 4,46 a 6,44 a 

Capsella bursa-pastoris 4,00 b 4,045 b 2,32 ab 1,96 a 0,60 a 

Conyza canadensis 0,10 a 0,00 a 0,26 a 0,50 a 1,40 a 

Plantago major 0,22 a 0,22 a 0,60 a 1,00 a 0,60 a 

Poa annua 4,20 a 4,28 a 3,08 a 3,20 a 3,00 a 

Poa pratensis 1,90 a 2,48 a 1,50 a 1,24 a 1,60 a 

Trifolium repens 0,40 a 1,90 a 0,28 a 0,64 a 1,00 a 

Ranunculus repens 0,80 a 2,10 a 2,12 a 2,70 ab 5,30 b 

Ranunculus acris 0,00 a 0,08 a 0,00 a 0,04 a 0,20 a 

Veronica persica 4,22 a 3,62 a 2,92 a 7,60 a 3,60 a 

Chenopodium polyspermum 0,80 a 0,30 a 0,60 a 0,44 a 0,00 a 

Oxalis corniculata 1,10 a 0,40 a 0,64 a 0,60 a 1,70 a 

Convolvolus arvensis 0,50 a 2,48 ab 1,80 ab 3,86 ab 9,00 b 

Agrostis alba 2,20 a 4,26 a 2,60 a 2,00 a 2,20 a 

Myosoton arvense 0,18 a 0,26 a 0,00 a 0,00 a 0,20 a 

Festuca pratensis 0,70 a 0,40 a 0,90 a 0,52 a 1,80 a 

Elymus repens 1,70 a 2,60 a 2,14 a 2,44 a 5,80 a 

Glechoma hederacea 0,00 a 0,80 a 0,62 a 0,16 a 5,20 b 

Aegopodium podagraria 0,80 a 0,46 a 2,50 a 1,40 a 7,20 a 

Geranium robertianum  1,00 a 1,00 a 1,20 a 0,00 a 0,20 a 

Geranium dissectum 1,02 a 0,80 a 0,10 a 0,04 a 0,00 a 

Plantago lanceolata 1,44 a 0,38 a 1,96 a 0,60 a 0,20 a 

Lysimachia nommularia 0,00 a 0,32 a 0,80 a 1,00 a 5,72 b 

Myosotis arvensis 0,48 a 0,36 a 0,20 a 0,04 a 0,00 a 

Setaria glauca 0,10 a 0,20 a 1,24 a 0,00 a 1,70 a 

Achillea millefolium 0,0 a 0,80 ab 3,00 b 1,20 ab 0,60 a 

Digitaria sanguinalis   0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,10 a 

Euphorbia helioscopia 0,40 a 0,06 a 0,08 a 0,32 a 0,40 a 

Echinochloa crus-galli 0,00 a 0,40 b 0,00 a 0,20 ab 0,00 a 

Polygonum persicaria 0,00 a 0,06 a 0,20 a 0,40 a 0,00 a 

Chamomilla recutita 0,50 a 0,30 a 0,30 a 0,00 a 0,00 a 

Epilobium hirsutum 0,00 a 0,00 a 0,10 a 1,00 a 4,50 b 

Lactuca seriola 0,00 a 0,00 a 0,645 a 0,10 a 0,54 a 

Urtica dioica 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,60 a 4,00 b 

Cardamine hirsuta 0,96 a 0,46 a 1,52 a 0,70 a 1,80 a 

Potentilla reptans 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 5,60 b 

Galinsoga parviflora 0,00 a 0,00 a 0,16 a 0,00 a 0,00 a 

Dactylis glomerata  0,68 a 1,30 a 2,04 a 1,40 a 0,60 a 

Galium verum  0,18 a 0,80 a 0,60 a 0,80 a 0,60 a 

Stenactis  annua  0,00 a 0,60 a 0,00 a 0,60 a 1,60 a 

Trifolium  pratense  0,00 a 1,08 a 1,70 a 1,20 a 1,00 a 

Geranium  pussilum  2,52 a 2,34 a 2,70 a 1,84 a 0,80 a 

Luecanthemum  ircutianum  0,00 a 0,18 a 0,20 a 0,20 a 0,20 a 
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Sanguisorba  minor   0,00 a 0,00 a 0,02 a 0,20 a 0,20 a 

Medicago  lupolina  0,28 a 0,00 a 0,90 a 1,80 a 0,78 a 

*Povprečja, označena z enakimi črkami znotraj posamezne rastlinske vrste, se ne razlikujejo značilno po Tukey 

HSD testu (P0,05). 

Preglednica 6.2:  Delež posameznih vrst avtohtonih trav in zeli v združbi v različnih obravnavanjih – 
poletje  2015 (15. 7.) 

                                    Obr. 
Rastlinska vrsta: 

V1 V2 V3 V4 
kontrola 

V5 
Herbicidi  

Taraxacum officinale  2,83 a 2,48 a 3,10 a 10,68 a 5,75 a 

Stellaria media  2,40 a 7,49 a 3,18 a 7,00 a 2,25 a 

Lamium purpureum  2,75 a 1,80 a 3,00 a 3,08 a 0,28 a 

Stachys palustris  0,23 a 0,00 a 0,00 a 4,80 a 2,50 a 

Senecio vulgaris 2,48 a 1,02 a 1,24 a 4,73 a 1,50 a 

Sonchus oleraceus 2,04 a 2,20 a 2,18 a 5,64 b 2,00 a 

Anagalis arvensis 1,54 b 0,40 a 0,38 a 0,55 ab 0,00 a 

Lolium perenne 2,79 a 1,99 a 2,40 a 9,18 b 2,75 a 

Capsella bursa-pastoris 2,24 a 0,71 a 2,10 a 1,72 a 0,50 a 

Conyza canadensis 0,08 a 0,00 a 0,00 a 0,51 ab 1,25 b 

Plantago major 0,50 a 0,19 a 0,90 a 1,82 a 0,25 a 

Poa annua 1,45 a 2,08 a 2,40 a 2,20 a 3,00 a 

Poa pratensis 1,62 a 0,87 a 1,10 a 4,80 b 1,00 a 

Trifolium repens 2,11 a 0,68 a 0,28 a 1,84 a 1,25 a 

Ranunculus repens 1,82 ab 0,17 a 0,80 ab 2,24 ab 3,00 a 

Ranunculus acris 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 

Veronica persica 2,69 a 1,42 a 2,80 a 9,02 a 3,00 a 

Chenopodium polyspermum 1,51 a 0,78 a 1,00 a 1,28 a 0,25 a 

Oxalis corniculata 0,38 a 0,06 a 0,64 a 1,13 a 0,88 a 

Convolvolus arvensis 1,12 a 0,00 a 0,08 a 5,40 a 15,88 b 

Agrostis alba 3,28 a 2,47 a 2,00 a 3,24 a 2,50 a 

Myosoton arvense 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,08 a 0,00 a 

Festuca pratensis 1,77 bc 0,12 a 0,90 ab 0,18 a 2,75 c 

Elymus repens 1,44 a 0,37 a 0,62 a 5,28 ab 7,50 b 

Glechoma hederacea 0,00 a 0,44 a 0,00 a 0,18 a 3,50 b 

Aegopodium podagraria 0,29 a 0,00 a 0,12 a 0,00 a 8,80 b 

Geranium robertianum 0,10 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 1,20 b 

Geranium disectum 1,30 b 0,50 ab 0,50 ab 0,04 ab 0,00a 

Plantago lanceolata 1,71 a 0,14 a 2,00 b 0,00 a 0,00 a 

Lysimachia nommularia 0,00 a 0,05 a 0,00 a 0,00 a 7,00 b 

Myosotis arvensis 0,33 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 

Setaria glauca 1,98 ab 1,44 a 1,24 a 4,39 b 3,88 ab 

Achillea millefolium 0,15 a 0,20 a 4,20 b 0,04 a 0,00 a 

Digitaria sanguinalis   0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,31 a 0,25 a 

Euphorbia helioscopia 0,25 a 0,10 a 0,08 a 0,23 a 0,50 a 

Echinochloa crus-galli 0,00 a 0,45 ab 0,00 a 1,63 b 0,00 a 

Polygonum persicaria 0,00 a 1,18 a 0,20 a 0,30 a 0,00 a 

Chamomilla recutita 0,00 a 0,00 a 0,30 a 0,00 a 0,00 a 

Epilobium hirsutum 0,00 a 0,00 a 0,10 a 0,00 a 3,75 b 

Lactuca seriola 0,00 a 0,00 a 0,64 a 0,00 a 0,00 a 

Urtica dioica 0,00 a 0,00 a 0,06 a 0,40 a 2,50 b 

Cardamine hirsuta 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 1,50 b 

Potentilla reptans 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,08 a 3,75 a 

Galinsoga parviflora 0,00 a 0,40 a 0,16 a 0,20 a 0,25 a 

Dactylis glomerata  1,04 a 0,60 a 1,30 a 0,57 a 0,25 a 
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Galium verum  0,09 a 0,00 a 1,40 a 1,09 a 0,13 a 

Stenactis annua  0,06 a 0,08 a 0,03 a 0,84 ab 1,38 b 

Trifolium pratense  0,55 a 0,55 a 0,38 a 0,42 a 0,63 a 

Geranium pussilum  0,00 a 0,00 a 0,10 a 0,90 a 0,38 a 

Luecanthemum ircutianum  0,19 ab 0,05 a 0,16 ab 0,95 b 0,25 ab 

Sanguisorba minor   0,00 a 0,00 a 0,35 a 0,29 a 0,00 a 

Medicago lupolina  0,44 a 0,52 a 1,40 a 0,69 a 0,10 a 

*Povprečja, označena z enakimi črkami znotraj posamezne rastlinske vrste, se ne razlikujejo značilno po Tukey 

HSD testu (P0,05). 

Preglednica 6.3:  Delež posameznih vrst avtohtonih trav in zeli v združbi v različnih obravnavanjih – 
jesen  2015 (15. 10.) 

                                    Obr. 
Rastlinska vrsta: 

V1 V2 V3 V4 
kontrola 

V5 
Herbicidi  

Taraxacum officinale  5,40 a 3,78 a 5,80 a 19,00 b 3,72 a 

Stellaria media  3,40 a 5,10 a 4,40 a 21,96 b 5,60 a 

Lamium purpureum  2,66 a 0,00 a 0,10 a 4,00 a 3,58 a 

Stachys palustris  0,20 a 0,00 a 0,00 a 15,20 b 8,86 b 

Senecio vulgaris 0,20 a 0,00 a 0,00 a 1,80 ab 2,80 b 

Sonchus oleraceus 0,12 a 0,00 a 0,06 a 0,00 a 4,30 b 

Anagalis arvensis 0,88 b 0,10 a 0,12 a 0,80 ab 0,50 ab 

Lolium perenne 8,20 b 0,94 a 2,60 a 1,80 a 0,68 a 

Capsella bursa-pastoris 1,90 b 0,80 ab 0,26 a 1,00 ab 1,16 ab 

Conyza canadensis 0,00 a 0,22 ab 0,00 a 0,00 a 1,14 b 

Plantago major 1,06 a 0,50 a 0,86 a 1,90 a 0,50 a 

Poa annua 2,40 a 0,16 a 0,64 a 3,00 a 2,80 a 

Poa pratensis 3,10 b 0,24 a 0,28 a 0,50 a 0,62 a 

Trifolium repens 1,14 ab 3,16 b 0,80 ab 0,60 ab 0,00 a 

Ranunculus repens 1,24 a 0,04 a 1,00 a 2,70 a 1,76 a 

Ranunculus acris 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 

Veronica persica 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,06 a 10,98 b 

Chenopodium polyspermum 1,70 a 0,10 a 0,42 a 2,10 a 1,30 a 

Oxalis corniculata 0,26 a 0,16 a 0,22 a 1,80 b 0,66 ab 

Convolvolus arvensis 1,02 a 0,00 a 0,16 a 2,80 a 3,98 a 

Agrostis alba 7,60 b 0,88 a 2,50 ab 2,70 ab 3,86 ab 

Myosoton arvense 0,28 a 0,00 a 0,00 a 0,20 a 0,06 a 

Festuca pratensis 2,64 b 0,00 a 0,14 a 0,30 a 0,58 a 

Elymus repens 3,40 b 0,56 a 0,46 a 1,30 a 1,28 a 

Glechoma hederacea 0,14 a 0,40 a 0,30 a 1,60 a 5,40 b 

Aegopodium podagraria 0,80 a 0,00 a 2,50 a 0,00 a 4,56 a 

Geranium robertianum 0,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0a  0,38 a 

Geranium dissectum 0,20 a 0,56 a 0,00 a 0,06 a 0,00 a 

Plantago lanceolata 3,00 ab 0,54 a 4,20 b 1,50 ab 0,88 a 

Lysimachia nommularia 0,00 a 0,02 a 0,00 a 0,00 a 3,28 b 

Myosotis arvensis 0,20 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,16 a 

Setaria glauca 1,80 a 0,74 a 1,18 a 5,14 a 2,30 a 

Achillea millefolium 0,04 a 0,00 a 13,64 b 2,14 a 0,60 a 

Digitaria sanguinalis  1,42 a 0,22 a 1,16 a 2,44 a 2,10 a 

Euphorbia helioscopia 0,10 a 0,20 a 0,00 a 0,00 a 0,26 a 

Echinochloa crus-galli 2,10 ab 0,00 a 0,16 a 4,40 b 0,18 a 

Polygonum persicaria 0,00 a 2,40 a 0,00 a 0,00 a 0,10 a 

Chamomilla recutita 0,04 a 0,00 a 0,18 a 0,00 a 0,16 a 

Epilobium hirsutum 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 1,40 a 

Lactuca seriola 0,00 a 0,00 a 0,66 b 0,00 a 0,08 a 
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Urtica dioica 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,60 a 

Cardamine hirsuta 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,40 a 9,98 b 

Potentilla reptans 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 3,48 b 

Galinsoga parviflora 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,60 a 

Dactylis glomerata  5,64 b 0,38 a 0,00 a 0,00 a 0,40 a 

Galium verum  0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,18 a 

Stenactis annua  0,20 a 0,00 a 0,00 a 1,00 a 1,10 a 

Trifolium pratense  0,00 a 3,10 b 0,60 ab 0,06 a 0,10 a 

Geranium pussilum  0,00 a 0,00 a 0,74 b 0,00 a 0,60 a 

Luecanthemum ircutianum  0,00 a 0,80 a 0,08 a 0,20 a 0,00 a 

Sanguisorba minor   0,02 a 0,80 a 0,20 a 0,00 a 0,34 a 

Medicago lupolina  0,40 a 0,00 a 0,00 a 0,54 a 0,60 a 

*Povprečja, označena z enakimi črkami znotraj posamezne rastlinske vrste, se ne razlikujejo značilno po Tukey 

HSD testu (P0,05). 

 

V preglednicah 6.1, 6.2 in 6.3 so prikazani deleži posameznih avtohtonih rastlinskih vrst, ki so se 
razvile v pasu 80 cm pod drevesi po tem, ko smo posejali testirane mešanice.  To rastlinstvo se je 
razvilo iz semenske banke v zemlji pod drevesi, ali pa je bilo sestavni del flore kontrolnih parcelic 
(V4), ki tekom poskusa ni bila izpostavljena zatiralnim ukrepom. Pri obravnavanju 4 je to rastlinstvo, 
ki je bilo razvito pred pričetkom poskusa, pri varianti 5 pa je to rastlinstvo, ki vsako leto preživi 
tretiranje z aktivno snovjo glifosat, ali pa se obnovi iz semenskih bank, ki so v zemlji v pasovih pod 
drevesi, kjer se že 20 let izvaja aplikacija snovi glifosat.  Obravnavanji 4 in 5 služita temu, da vidimo, 
kakšno bi bilo avtohtono rastlinstvo, če nič ne ukrepamo s herbicidi in, kakšno je kot posledica 
uporabe herbicida glifosat. Stanje v poskusnem nasadu pred pričetkom poskusa je bilo takšno, da 
smo imeli na pasu, ki je redno tretiran s snovjo glifosat kakšnih 25 vrst rastlin, ki niso tolerantne na 
glifosat  in se vedno znova povrnejo iz semenske  banke (npr. enoletni semenski pleveli kot so 
zvezdica, kostreba, muhvič, …). Po drugi strani pa imamo nekaj plevelnih vrst z zelo visoko stopnjo 
tolerantnosti na glifosat, ki tudi delno preživijo tretiranje. To so slak, regačica, vrbovec, pijavčnica, 
zlatica, čišljak, grenkuljica  in nekatere druge zeli, ki se po vsaki aplikaciji snovi glifosat ponovno 
obnovijo.  

S setvijo mešanic 1, 2 in 3 želimo oblikovati drugačno rastlinsko združbo, bolj pestro, privlačno za 
koristne žuželke in mikrobe in tudi vizualno privlačno, če želimo, da ima sadovnjak tudi druge, ne 
samo proizvodne funkcije.  Preglednice 1, 2, 3 skozi letne čase kažejo, kako se spremeni delež 
avtohtonega rastlinstva pod vplivom sejanih mešanic.  Vsaka od sejanih mešanic ima drugačen vpliv 
na avtohtono rastje. In  za vsako posamezno vrsto se vidi sprememba razmerij v času.  

Ideja novega pristopa je v tem, da želimo samoohranjevalno  rastlinstvo. To pomeni, da ko mešanico 
enkrat posejemo, rastlinam uspe semeniti in narediti toliko semen, da se iz leta v leto znova 
obnovijo. Morda je potrebno dosejavanje vsakih nekaj let. Z vzdrževanjem torej naj nebi bilo velikih 
stroškov (ni uporabe herbicida, ni košnje in drugih ukrepov).  V preglednicah 4, 5 in 6 se za vsako 
mešanico vidi kako stabilna je v času. Najprej v prvem letu in potem pozneje v nadaljnjih  letih.  Tako 
vidimo, da mešanica V1 v poletju prvega leta zavzame 52 % gmote rastlinstva pod drevesi.  
Prevladujejo trave, ki so se dobro prijele in tudi prenesejo senco in sušo. Delež nageljčkov in lanu je 
relativno majhen. Ti dve vrsti sta popolnoma nekonkurenčni.  Pri mešanici V2 vidimo, da je v 
poletnem času celo bolj uspešna. Rastline te združbe so dobro prevladale nad avtohtonim 
rastlinstvom in so zavzele več kot 60 % delež, jeseni celo več kot 70 % delež. To kaže da so rastline te 
mešanice v danem okolju lahko zelo uspešne.  Nobena izmed rastlin v tem obdobju še ni posebej 
prevladovala. Tretja mešanica V3 ni bila tako uspešna in rastline te mešanice so zavzele približno 50 
% zelene gmote rastlinstva pod drevesi. Kot najmočnejši rastlini sta se pokazali lasasta šopulja in 
navadno divje korenje. Podatki iz prvega leta kažejo, da imajo rastline iz teh treh mešanic različno 



67 
 

prilagoditveno sposobnost.   Zelo značilno je tudi to, da pri nobeni od treh mešanic niso prišle do 
izraza rastline, ki so dominante pri obravnavanjih tretiranih z glifosatom (npr. slak, regačica, 
grenkuljica, pijavčnica, …). Tudi prekritost zemljišča z rastlinsko gmoto je bistveno večja, saj imamo 
pri uporabi snovi glifosat vsaj tretjino leta skoraj golo zemljo, ki je dobra priložnost za nevšečne hitro  
razvijajoče  se enoletne semenske plevele.   

Če primerjamo V4 in V5 lahko lepo vidimo značilne posledice uporabe snovi glifosat. V obravnavanju 
V4 od avtohtonega rastlinstva prevladujejo regrat, zvezdica, čišljak, prosaste trave, bilnice, 
suholetnica in zlatica, med tem, ko pri V5 prevladujejo perzijski jetičnik, šopulje, penuša, srakonja, 
zvezdica, in škrbinka. Določne rastline v obeh obravnavanjih zavzemajo podoben delež. Takšne so na 
primer mrtva kopriva, grint, plešec, enoletna latovka, pirnica, trpotci, detelje in druge.  

 

Preglednica 6.4: Podatki  o stabilnosti posejane združbe V1   skozi letne čase  leta 2015 (delež 
posamezne vrste v celotni gmoti rastlin)  

Vrsta:  Pomlad  Poletje  Jesen  

Briza media  2,44 ab 4,48 b 0,50 a 

Agrostis capillaris  3,80 a 9,07 b 9,00 b 

Poa compressa 3,34 a 7,72 b 5,60 ab 

Cynosurus cristatus  4,12 a 9,81 a 7,68 a 

Anthoxanthum odoratum 4,36 b 5,26 b 0,38 a 

Alopecurus geniculatus  2,78 a 6,05 a 3,40 a 

Dianthus deltoides  3,38 ab 5,08 b 1,74 a 

Linum austriacum  4,34 a 4,99 a 4,80 a 

Skupaj vse posejane vrste 28,56 a 52,47 b 33,10 a 

*Povprečja, označena z enakimi črkami znotraj posamezne rastlinske vrste, se ne razlikujejo značilno po Tukey 

HSD testu (P0,05). 

 

Preglednica 6.5: Podatki  o stabilnosti posejane združbe V2   skozi letne čase  leta 2015 (delež 
posamezne vrste v celotni gmoti rastlin)  

Vrsta:  Pomlad  Poletje  Jesen  

Lotus corniculatus  3,66 a 9,43 c 6,20 b 

Medicago lupolina  4,28 a 11,04 b 4,00 a 

Plantago media  2,86 ab 2,66 a 5,35 b 

Reseda lutea  1,62 ab 4,20 b 0,00 a 

Linaria vulgaris  3,50 a 5,63 a 5,00 a 

Isatis tinctoria  4,54 a 14,48 a 50,16 b 

Silene noctiflora  3,10 a 8,28 b 2,04 a 

Silene nutans  4,16 ab 7,60 b 3,04 a 

Skupaj vse posejane vrste 27,72 a 66,02 b 73,10 b 

*Povprečja, označena z enakimi črkami znotraj posamezne rastlinske vrste, se ne razlikujejo značilno po Tukey 

HSD testu (P0,05). 

Preglednica 6.6: Podatki  o stabilnosti posejane združbe V3 skozi letne čase leta 2015 (delež 
posamezne vrste v celotni gmoti rastlin)  

Vrsta:  Pomlad  Poletje  Jesen  

Centaurea  cyanus  0,22 a 3,60 b 0,00 a 

Dianthus delthoides  2,88 a 4,58 a 4,10 a 

Hypochoeris radicata  3,18 a 9,40 b 4,80 a 
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Leontodon hispidus  4,48 a 8,72 b 5,20 ab 

Rumex acetosella  7,86 a 9,20 a 19,5 b 

Trifolium arvense  0,26 a 1,34 a 0,68 a 

Daucus carota  6,94 a 9,40 a 16,40 b 

Agrostis capillaris  10,60 b 8,72 b 2,50 a 

Skupaj vse posejane vrste 36,42 a 54,96 a 53,18 a 

*Povprečja, označena z enakimi črkami znotraj posamezne rastlinske vrste, se ne razlikujejo značilno po Tukey 

HSD testu (P0,05). 

 

3.2 Rezultati analize botanične sestave združbe pod drevesi v letu 2016  

Preglednica 6.7:  Delež posameznih vrst avtohtonih trav in zeli v združbi v različnih obravnavanjih – 
pomlad 2016 (15. 4.) 

                                    Obr. 
Rastlinska vrsta: 

V1 V2 V3 V4 
kontrola 

V5 
Herbicidi  

Taraxacum officinale  2,74 ab 4,84 ab 4,7 ab 2 b 6,4 a 

Stellaria media  2,04 bc 3,2 b 2,08 bc 10,6 a 0,5 c 

Lamium purpureum  1,02 ab 0,68 ab 0,26 ab 2 a 0 b 

Stachys palustris  0,96 b 0 b 0 b 4 ab 8,9 a 

Senecio vulgaris 0,6 a 0 a 0 a 1,72 a 2,2 a 

Sonchus oleraceus 1,06 a 0,88 a 0,1 a 2 a 1,7 a 

Anagalis arvensis 1,2 a 0 a 0 a 0 ,1 a 0 a 

Lolium perenne 4,68 a 3,8 ab 4,22 ab 4,4 ab 0,4 b 

Capsella bursa-pastoris 0,54 b 1,74 ab 0,7 b 3 a 1,2 b 

Conyza canadensis 0,1 c 0,9 bc 0,42 c 3,9 a 2,8 ab 

Plantago major 1,46 a 2,2 a 3,3 a 3,8 a 1,8 a 

Poa annua 1 a 1,28 a 064 a 2,2 a 1,4 a 

Poa pratensis 2,8 b 2,4 bc 2,7 b 6,2 a 0 c 

Trifolium repens 1 a 1,6 a 2,4 a 4,8 a 1,2 a 

Ranunculus repens 1,4 a 1,3 a 2,1 a 5,8 a 2,4 a 

Ranunculus acris 0 a 0 a 0 a 0,2 a 0,4 a 

Veronica persica 0,84 a 0 a 0,24 a 3,3 a 3,2 a 

Chenopodium polyspermum 0 a 0 a 0,2 a 0 a 0 a 

Oxalis corniculata 0,34 ab 1,58 a 0,78 ab 1,48 a 0 a 

Convolvolus arvensis 1,5 b 2 b 1,08 b 5,2 b 18,4 a 

Agrostis alba 4,96 a 4,3 ab 4,6 ab 4,2 ab 0 b 

Myosoton arvense 0,04 a 0,1 a 0,1 a 0,74 a 0 a 

Festuca pratensis 1,24 a 0,82 a 0,1 a 0,8 a 0 a 

Elymus repens 3,1 a 2,54 a 1,94 a 4,6 a 3,4 a 

Glechoma hederacea 0,2 b 1,5 b 0,86 b 4 b 16,8 a 

Aegopodium podagraria 0,5 b 0,3 b 0,8 b 2,4 b 11,9 a 

Geranium robertianum 0,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 2,1 b 

Geranium disectum 0,04 b 0,52 ab 0,06 b 1,42 a 0 b 

Plantago lanceolata 2,7 a 1,62 ab 2 ab 1 ab 0,6 b 

Lysimachia nommularia 0,2 b 0,4 b 0 b 1,18 b 10,6 a 

Myosotis arvensis 0 0 0 0 0 

Setaria glauca 0 b 0 b 0 b 0 b 2,3 a 

Achillea millefolium 0,02 b 0 b 15,82 a 3,74 b 0 b 

Digitaria sanguinalis  0 0 0 0 0 

Euphorbia helioscopia 0 0 0 0 0 

Echinochloa crus-galli 0 0 0 0 0 

Polygonum persicaria 0 0 0 0 0 
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Chamomilla recutita 0,26 a 0 b 0 b 0 b 0 b 

Epilobium hirsutum 0 a 0 a 0 a 0,04 a 0 a 

Lactuca seriola 0 b 0 b 0,22 a 0 b 0 b 

Urtica dioica 0 0 0 0 0 

Cardamine hirsuta 0 a 0 a 0 a 0,64 a 0 a 

Potentilla reptans 0 a 0 a 0 a 0 a 2,1 a 

Galinsoga parviflora 0 0 0 0 0 

Dactylis glomerata  4,4 a 1,7 b 1 b 0 b 0 b 

Galium verum  0,6 a 0 a 0 a 0 a 0 a 

Stenactis annua  1,2 ab 0 b 0,42 b 2,66 a 1,7 ab 

Trifolium pratense  0 b 2,3 ab 4,66 a 1,48 ab 0 b 

Geranium pussilum  0 a 0,5 a 0,5 a 0 a 0 a 

Luecanthemum ircutianum  0 a 0 a 0,64 a 0 a 0 a 

Sanguisorba minor   0 b 0 b 0,54 a 0 b 0 b 

Medicago lupolina  0 0 0 0 0 

*Povprečja, označena z enakimi črkami znotraj posamezne rastlinske vrste, se ne razlikujejo značilno po Tukey 

HSD testu (P0,05). 

Preglednica 6.8:  Delež posameznih vrst avtohtonih trav in zeli v združbi v različnih obravnavanjih – 
poletje  2016 (15. 7.) 

                                    Obr. 
Rastlinska vrsta: 

V1 V2 V3 V4 
kontrola 

V5 
Herbicidi  

Taraxacum officinale  2,12 b 3,79 ab 3,7 ab 5,33 a 1,82 b 

Stellaria media  1,58 b 2,69 b 2,5 b 6,42 a 0,9 b 

Lamium purpureum  1,1 a 0,58 a 0,28 a 1,14 a 0,02 a 

Stachys palustris  0,94 bc 0 c 0 c 3,6 ab 6,04 a 

Senecio vulgaris 0,2 ab 0,02 b 0,44 ab 1 a 0,56 ab 

Sonchus oleraceus 1,84 ab 0,86 ab 0,28 b 2,4 a 1,9 ab 

Anagalis arvensis 1,28 a 0,04 a 0,02 a 0,02 a 0 a 

Lolium perenne 7,48 a 3,24 bc 3,66 b 5,28 ab 0,8 c 

Capsella bursa-pastoris 1,54 b 1,66 ab 0,84 b 3 a 1,04 b 

Conyza canadensis 0,1 b 0,9 b 0,56 b 3,9 a 4,28 a 

Plantago major 2,46 a 1,99 a 2,32 a 3,8 a 1,6 a 

Poa annua 2,6 a 1,48 ab 0,84 b 2,6 a 1,6 ab 

Poa pratensis 3,6 a 2,2 ab 2,3 ab 4,82 a 0,2 b 

Trifolium repens 2,42 ab 1,6 ab 2,48 ab 3,46 a 1,16 b 

Ranunculus repens 1 a 1,39 a 2,4 a 5,18 a 3,77 a 

Ranunculus acris 0 a 0 a 0 a 0,38 a 0,4 a 

Veronica persica 1,04 ab 0,28 b 0,44 ab 2,76 a 1,8 ab 

Chenopodium polyspermum 0,48 a 0 a 0,6 a 0,04 a 0,04 a 

Oxalis corniculata 0,56 ab 1,58 a 1,24 ab 1,12 ab 0,08 b 

Convolvolus arvensis 1,58 b 1,54 b 1,09 b 4,9 b 13,78 a 

Agrostis alba 5,78 a 3,56 ab 4,27 a 3,94 a 0 b 

Myosoton arvense 0,14 a 0,24 a 0,16 a 0,7 a 0 a 

Festuca pratensis 1,245 a 0,92 a 0,1 a 0,88 a 0 a 

Elymus repens 3,18 a 2,41 a 2,3 a 4,6 a 4,42 a 

Glechoma hederacea 0,2 c 1,58 c 1,25 c 3,68 b 14,84 a 

Aegopodium podagraria 0,5 b 0,3 b 0,8 b 3,1 b 11,16 a 

Geranium robertianum 0,01 a 0,02 0,00 a 0,20 a 2,20 b 

Geranium dissectum 0,43 ab 0,82 ab 0,46 ab 1,62 a 0,04 b 

Plantago lanceolata 3,1 a 1,62 ab 2 ab 1 b 0,68 b 

Lysimachia nommularia 0,2 b 0,4 b 0,12 b 1,9 b 9,04 a 

Myosotis arvensis 0,2 a 0,16 a 0,06 a 0,18 a 0 a 

Setaria glauca 0 b 0 b 0 b 0,18 b 3,5 a 
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Achillea millefolium 0,42 bc 0,06 c 11,54 a 4,26 b 0,2 c 

Digitaria sanguinalsi   0,3 a 0,06 a 0,48 a 1,2 a 1,04 a 

Euphorbia helioscopia 0 a 0 a 0,54 a 0,58 a 0,36 a 

Echinochloa crus-galli 0,2 a 0,16 a 0,7 a 2,2 a 2,22 a 

Polygonum persicaria 0 a 0 a 0,34 a 0,2 a 0,2 a 

Chamomilla recutita 1,06 a 0,04 b 0 b 0 b 0 b 

Epilobium hirsutum 0 a 0 a 0 a 1,12 a 1,76 a 

Lactuca seriola 0,9 a 0,04 a 0,4 a 0 a 0 a 

Urtica dioica 0 a 0 a 0 a 0 a 1,46 a 

Cardamine hirsuta 0 a 0 a 0 a 0,64 a 0 a 

Potentilla reptans 0 b 0 b 0 b 0,4 ab 2,3 a 

Galinsoga parviflora 0,4 a 0,06 a 0,38 a 0,48 a 0,12 a 

Dactylis glomerata  6,25 a 1,56 b 1,48 b 0,18 b 0,16 b 

Galium verum  0,26 a 0 a 0 a 0,4 a 0,12 a 

Stenactis annua  1,3 ab 0,16 b 0,7 ab 2,66 a 2,54 a 

Trifolium pratense  0,09 b 2,22 ab 4,02 a 1,58 ab 0 b 

Geranium pussilum  0,08 a 0,5 a 0,5 a 0 a 0 a 

Luecanthemum ircutianum  0 b 0 b 0,78 a 0,2 ab 0 b 

Sanguisorba minor   0 a 0,14 a 0,54 a 0,32 a 0 a 

Medicago lupolina  0,42 a 0 a 0,88 a 0,44 a 0,04 a 

*Povprečja, označena z enakimi črkami znotraj posamezne rastlinske vrste, se ne razlikujejo značilno po Tukey 

HSD testu (P0,05). 

V letu 2016 so se razmerja med rastlinami pričela nekoliko spreminjati. Izfiltrirale so se bolj 
tekmovalne rastline in občutno je začel padati delež tistih, ki v danih razmerah niso konkurenčne. 
Tako sta na primer v obravnavanju V3 skoraj popolnoma izginili vrsti Centaurea cyanaus in Trifolium 
arvense.  V večini parcelic se je pričel povečevati delež trpežne ljuljka, travniške bilnice, bele šopulje, 
rmana, pasje trave in trpotcev.  Nekoliko je padel delež prosastih trav, ki za vznik potrebujejo golo 
površino tal. Ker te pri obravnavanjih 1, 2 in 3 ni veliko, prosaste trave (npr. kostreba in muhvič) 
nimajo dobrih možnosti za razvoj.  

 

Preglednica 6.9:  Delež posameznih vrst avtohtonih trav in zeli v združbi v različnih obravnavanjih – 
jesen  2016 (15. 10.) 

                                    Obr. 
Rastlinska vrsta: 

V1 V2 V3 V4 
kontrola 

V5 
Herbicidi  

Taraxacum officinale  4,2 b 3,8 b 5,8 b 14,6 a 3,8 b 

Stellaria media  3,4 b 5,2 b 4,4 b 22 a 5,8 b 

Lamium purpureum  3 a 0 a 0,2 a 4 a 3,6 a 

Stachys  palustris  0,2 a 0 a 0 a 15,2 a 9 a 

Senecio vulgaris 0,2 b 0 b 0 b 2 a 2,8 a 

Sonchus oleraceus 0,2 b 0 b 0 b 0 b 4,4 a 

Anagalis arvensis 1 a 0,2 b 0,2 b 1 a 0,8 ab 

Lolium perenne 8,2 a 1,2 bc 2,6 b 1,8 bc 0,6 c 

Capsella bursa-pastoris 1,8 a 1 a 0,4 a 1,2 a 1,2 a 

Conyza canadensis 0 a 0,2 a 0 a 0 a 1,2 a 

Plantago major 1,2 a 0,2 a 1 a 2 a 0,6 a 

Poa annua 2,4 a 0 a 0,4 a 3 a 2,8 a 

Poa pratensis 5,2 a 0 b 0 b 0,8 b 0,8 b 

Trifolium repens 1,2 ab 3,2 a 1 ab 0,8 ab 0 b 

Ranunculus repens 1,4 a 0 a 1 a 3 a 2 a 

Ranunculus acris 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 

Veronica persica 0 b 0 b 0 b 0 b 11 a 
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Chenopodium polyspermum 2 a 0 a 0,4 a 2,2 a 1,4 a 

Oxalis corniculata 0,2 b 0 b 0 b 1,8 a 0,8 ab 

Convolvolus arvensis 1 a 0 a 0,2 a 2,8 a 4 a 

Agrostis alba 7,6 a 0,8 b 2,6 ab 2,8 ab 4,2 ab 

Myosoton arvense 0,4 a 0 a 0 a 0,4 a 0 a 

Festuca pratensis 2,6 a 0 b 0,2 b 0,4 b 0,6 b 

Elymus repens 3,4 a 0,6 b 0,8 b 1 b 1,4 b 

Glechoma hederacea 0,2 b 0,4 b 0,4 b 1,6 b 5,6 a 

Aegopodium podagraria 0,8 ab 0 b 2,6 ab 0 b 4,1 a 

Geranium robertianum 0,0 a 0,0a 0,0 a 0,0 a 0,70 b 

Geranium disectum 0,2 a 0,6 a 0 a 0 a 0,6 a 

Plantago lanceolata 3 ab 0,6 b 4,2 a 1,8 ab 1,2 ab 

Lysimachia nommularia 0 b 0 b 0 b 0 b 3,4 a 

Myosotis arvensis 0,2 a 0 a 0 a 0 a 0,2 a 

Setaria glauca 1,8 a 0,8 a 1 a 5,4 a 2,4 a 

Achillea millefolium 0 b 0 b 13,6 a 2,2 b 0,6 b 

Digitaria sanguinalis   1,4 a 0,2 a 1,4 a 2,4 a 2,2 a 

Euphorbia helioscopia 0,2 a 0 a 0 a 0 a 0,2 a 

Echinochloa crus-galli 2,2 ab 0 b 0,2 b 4,4 a 0,2 b 

Polygonum persicaria 0 a 2,4 a 0 a 0 a 0,2 a 

Chamomilla recutita 0 a 0 a 0,2 a 0 a 0,2 a 

Epilobium hirsutum 0 a 0 a 0 a 0 a 1,4 a 

Lactuca seriola 0 b 0 b 0,8 a 0 b 0 b 

Urtica dioica 0 a 0 a 0 a 0 a 0,6 a 

Cardamine hirsuta 0 b 0 b 0 b 0,6 b 10 a 

Potentilla reptans 0 b 0 b 0 b 0 b 3,4 a 

Galinsoga parviflora 0 a 0 a 0 a 0,4 a 0,6 a 

Dactylis glomerata  5,8 a 0,2 b 0 b 0 b 0,4 b 

Galium verum  0 a 0 a 0 a 0 a 0,2 a 

Stenactis annua  0,4 a 0 a 0 a 1,2 a 1,2 a 

Trifolium pratense  0 b 3,2 a 0,6 ab 0 b 0 b 

Geranium pussilum  0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 

Luecanthemum ircutianum  0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 

Sanguisorba minor   0 b 0 b 1 a 0 b 0 b 

Medicago lupolina  0 a 0 a 0 a 0 a 0,2 a 

*Povprečja, označena z enakimi črkami znotraj posamezne rastlinske vrste, se ne razlikujejo značilno po Tukey 

HSD testu (P0,05). 

 

Podatki glede stanja avtohtonega rastlinstva  za leto 2016 so v preglednicah 6.7, 6.8 in 6.9, glede 
stanja sejanega rastlinstva pa v preglednicah 6.10, 6.11 in 6.12. Preglednica 11 kaže na padec deleža, 
ki ga imajo sejane rastline V1 v celotni gmoti. V poletju 2015 so te rastline imele skupno 52 % delež, v 
poletju 2016 so imele le 34 % delež.  To kaže na zmanjševanje deleža  teh rastlin. Padel je delež zelo 
nekonkurenčnih nageljčkov in lanu. Pri mešanici V2 ni prišlo do tako očitnega padca deleža v drugem 
letu razvoja. To je predvsem na račun vrste Isatis tinctoria, ki se je pokazala kot preveč tekmovalna. 
Ta je izrazito povečala skupen delež rastlin mešanice V2 v celotni gmoti. Drugače pa je  na primer pri 
lepnicah (Silene) že prišlo do padca deleža (iz 8 %  na 1 do 2 %). Rastline so oblikovale nekaj semen a 
ni bilo novega vznika, ker seme ni uspelo vzkaliti.   

Vse tri preglednice (6.10, 6.11, 6.12)  kažejo, da avtohtono rastlinstvo polagoma pričenja zavzemati 
večji delež. Pri mešanici V3 je prišlo do manjšega neznačilnega padca skupnega deleža, kar kaže, da je 
ta mešanica precej stabilna. Najmočnejši rastlini  v njej sta kislica in divje korenje. Korenje je verjetno 
morda preveč tekmovalno za naš koncept rastlinske združbe. Pri V3 je od avtohtonih rastlin potrebno 
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izpostaviti hitro naraščanje deleža rmana. Ta je proti jeseni pričel prevzemati vodilno vlogo v združbi. 
Rman je  morda za naš koncept združbe celo preveč konkurenčna rastlina. Lahko ima koristne učinke 
v pogledu populacijske dinamike koristnih in škodljivih žuželk.  

Preglednica 6.10: Podatki  o stabilnosti posejane združbe V1   skozi letne čase  leta 2016 (delež 
posamezne vrste v celotni gmoti rastlin)  

Vrsta:  Pomlad Poletje Jesen 

Briza media  0,68 a 1,52 a 0,5 a 

Agrostis capillaris  4,6 b 3,7 b 9 a 

Poa compressa 21,18 a 10,78 ab 5,6 b 

Cynosurus cristatus  10,9 a 8,82 a 7,68 a 

Anthoxanthum odoratum 6,84 a 3,22 ab 0,38b 

Alopecurus geniculatus  8,08 a 6,38 ab 3,4 b 

Dianthus deltoides  0,7 b 1,52 a 1,74 a 

Linum austriacum  2,28 a 3,48 a 4,8 a 

Skupaj vse posejane vrste 49,98 a 34,2 b 23,6 b 

*Povprečja, označena z enakimi črkami znotraj posamezne rastlinske vrste, se ne razlikujejo značilno po Tukey 

HSD testu (P0,05). 

 

Preglednica 6.11: Podatki  o stabilnosti posejane združbe V2   skozi letne čase  leta 2016 (delež 
posamezne vrste v celotni gmoti rastlin)  

Vrsta:  Pomlad Poletje Jesen 

Lotus corniculatus  3,06 b 2,66 b 6,2 a 

Medicago lupolina  4,8 a 4,6 a 4 a 

Plantago media  3,4 a 3,76 a 2,66 a 

Reseda lutea  2,18 a 2,18 a 0 b 

Linaria vulgaris  2,48 b 3,48 ab 5 a 

Isatis tinctoria  37,46 a 37,64 a 52,56 a 

Silene noctiflora  0,94 a 1,66 a 2,04 a 

Silene nutans  0,68 a 1,12 a 3,04 a 

Skupaj vse posejane vrste 55 b 57,1 b 75,5 a 

*Povprečja, označena z enakimi črkami znotraj posamezne rastlinske vrste, se ne razlikujejo značilno po Tukey 

HSD testu (P0,05). 

Preglednica 6.12: Podatki  o stabilnosti posejane združbe V3   skozi letne čase  leta 2016 (delež 
posamezne vrste v celotni gmoti rastlin)  

Vrsta:  Pomlad Poletje Jesen 

Centaurea  cyanus  1,7 a 0,96 ab 0 b 

Dianthus delthoides  0,56 a 0,74 a 4,1 a 

Hypochoeris radicata  4,4 a 4,13 a 4,8 a 

Leontodon hispidus  4,52 a 4,69 a 5,2 a 

Rumex acetosella  7,64 b 8,54 b 20,1 a 

Trifolium arvense  0 a 0 a 0,68 a 

Daucus carota  14,24 a 11,54 a 16,4 a 

Agrostis capillaris  6,76 a 8,62 a 2,5 b 

Skupaj vse posejane vrste 39,82 ab 33,39 b 44,88 a 

*Povprečja, označena z enakimi črkami znotraj posamezne rastlinske vrste, se ne razlikujejo značilno po Tukey 

HSD testu (P0,05). 
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3.3 Rezultati analize botanične sestave združbe pod drevesi v letu 2017  

Preglednica 6.13:  Delež posameznih vrst avtohtonih trav in zeli v združbi v različnih obravnavanjih – 
pomlad 2017 (15. 4.) 

                                    Obr. 
Rastlinska vrsta: 

V1 V2 V3 V4 
kontrola 

V5 
Herbicidi  

Taraxacum officinale  1,00 a 1,24 a 1,20 a 4,40 a 1,60 a 

Stellaria media  1,00 a 2,42 ab 0,62 a 2,7 ab 6,8 b 

Lamium purpureum  3,84 a 1,78 a 0,66 a 3,30 a 4,00 a 

Stachys palustris  0,00 a 0,00 a 0,00 a 1,20 a 0,10 a 

Senecio vulgaris 0,10 a 0,08 a 0,00 a 0,20 a 0,82 a 

Sonchus oleraceus 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,40 a 1,90 a 

Anagalis arvensis 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 

Lolium perenne 4,00 a 4,80 a 3,54 a 8,80 a 2,16 a 

Capsella bursa-pastoris 0,50 a 0,80 a 0,54 a 1,20 a 0,34 a 

Conyza canadensis 0,00 a 0,00 a 0,04 a 1,60 a 0,00 a 

Plantago major 1,00 a 0,60 a 1,44 a 2,10 a 0,40 a 

Poa annua 3,70 a 3,10 a 2,14 a 4,60 a 5,00 a 

Poa pratensis 3,56 a 0,90 a 2,04 a 5,10 a 3,90 a 

Trifolium repens 1,30 a 0,50 a 0,60 a 1,24 a 1,92 a 

Ranunculus repens 10,80 a 4,90 a 5,00 a 7,22 a 2,46 a 

Ranunculus acris 0,40 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 

Veronica persica 0,60 a 0,20 a 0,34 a 4,00 ab 9,60 b 

Chenopodium polyspermum 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 

Oxalis corniculata 0,14 a 0,30 a 0,34 a 0,70 a 0,14 a 

Convolvolus arvensis 1,00 a 0,40 a 0,00 a 3,60 a 4,60 a 

Agrostis alba 8,20 a 20,6 a 4,62 a 21,98 a 6,98 a 

Myosoton arvense 0,20 a 0,20 a 0,04 a 0,06 a 0,00 a 

Festuca pratensis 3,10 a 0,80 a 2,10 a 2,60 a 1,00 a 

Elymus repens 3,60 a 2,60 a 3,20 a 6,00 a 3,90 a 

Glechoma hederacea 1,04 a 7,62 a 1,06 a 2,60 a 7,20 a 

Aegopodium podagraria 0,60 a 0,00 a 2,20 ab 0,84 a 6,02 b 

Geranium robertianum 0,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 1,50 b 

Geranium disectum 0,00 a 0,16 a 0,00 a 0,04 a 1,30 a 

Plantago lanceolata 0,20 a 0,00 a 2,10 a 0,30 a 0,92 a 

Lysimachia nommularia 0,00 a 0,00 a 0,14 a 1,06 a 7,20 b 

Myosotis arvensis 0,00 a 0,00 a 0,60 a 0,00 a 0,00 a 

Setaria glauca 0,40 a 0,00 a 1,00 0,00 a 0,26 a 

Achillea millefolium 0,20 a 0,00 a 17,50 b 0,88 a 0,10 a 

Digitaria sanguinalis  0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 

Euphorbia helioscopia 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,40 a 0,00 a 

Echinochloa crus-galli 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,28 a 

Polygonum persicaria 0,02 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,80 a 

Chamomilla recutita 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,04 a 1,20 a 

Epilobium hirsutum 0,00 a 0,00 a 0,00 a 1,80 ab 3,40 b 

Lactuca seriola 0,40 a 0,16 a 0,40 a 0,20 a 2,40 a 

Urtica dioica 0,20 a 0,06 a 0,14 a 0,20 a 2,00 a 

Cardamine hirsuta 1,40 a 0,86 a 0,70 a 1,40 a 1,86 a 

Potentilla reptans 1,06 a 0,80 a 2,40 a 1,20 a 0,80 a 

Galinsoga parviflora 2,80 a 0,00 a 1,40 a 0,40 a 0,10 a 

Dactylis glomerata  1,20 ab 0,30 a 0,4 a 2,10 b 0,00 a 

Galium verum  0,00 a 0,50 a 0,00 a 0,70 a 0,20 a 

Stenactis annua  0,00 a 0,66 ab 0,20 ab 1,40 ab 3,06 b 

Trifolium pratense  0,84 a 0,26 a 0,10 a 1,06 a 0,40 a 
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Geranium pussilum  2,95 c 1,88 bc 2,54 c 0,04 a 0,60 ab 

Luecanthemum ircutianum  0,00 a 0,04 a 0,20 a 0,10 a 0,20 a 

Sanguisorba minor   0,00 a 0,00 a 0,08 a 0,24 a 0,20 a 

Medicago lupolina  1,68 a 0,00 a 1,20 a 1,20 a 0,38 a 

*Povprečja, označena z enakimi črkami znotraj posamezne rastlinske vrste, se ne razlikujejo značilno po Tukey 

HSD testu (P0,05). 

 

Preglednica 6.14:  Delež posameznih vrst avtohtonih trav in zeli v združbi v različnih obravnavanjih – 
poletje  2017 (15. 7.) 

                                    Obr. 
Rastlinska vrsta: 

V1 V2 V3 V4 
kontrola 

V5 
Herbicidi  

Taraxacum officinale  1,77 a 0,83 a 0,51 a 3,07 a 1,43 a 

Stellaria media  2,44 a 1,53 a 0,14 a 3,01 a 1,00 a 

Lamium purpureum  0,77 a 0,29 a 0,06 a 2,16 a 0,35 a 

Stachys  palustris  0,03 a 0,0 a 0,0 a 3,20 b 0,87 a 

Senecio vulgaris 0,41 a 0,04 a 0,63 a 0,69 a 1,11 a 

Sonchus oleraceus 1,00 a 0,95 a 0,14 a 1,37 a 2,10 a 

Anagalis arvensis 0,21 a 0,06 a 4,40 b 0,07 a 0,28 a 

Lolium perenne 7,93 bc 2,83 ab 1,02 a 9,12 c 2,11 a 

Capsella bursa-pastoris 0,89 a 0,07 a 0,01 a 0,05 a 0,25 a 

Conyza canadensis 0,02 a 0,00 a 0,31 a 0,99 a 2,78 b 

Plantago major 1,09 ab 0,00 a 3,77 c 2,28 bc 0,96 ab 

Poa annua 3,99 a 4,05 a 1,60 a 3,38 a 2,33 a 

Poa pratensis 1,95 a 1,17 a 0,97 a 2,96 a 1,11 a 

Trifolium repens 0,93 a 1,32 ab 1,89 ab 2,82 b 0,38 a 

Ranunculus repens 1,23 a 0,51 a 1,26 a 2,87 a 4,60 a 

Ranunculus acris 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,30 a 0,41 a 

Veronica persica 1,01 a 0,04 a 0,03 a 0,99 a 1,33 a 

Chenopodium polyspermum 0,24 a 0,09 a 0,08 a 0,13 a 0,51 a 

Oxalis corniculata 0,42 a 1,22 a 3,29 a 0,10 a 2,07 a 

Convolvolus arvensis 6,48 abc 0,56 a 3,72 ab 12,9 c 8,06 bc 

Agrostis alba 10,07 b 4,80 ab 1,43 a 10,64 b 3,6 a 

Myosoton arvense 0,00 a 0,00 a 0,31 a 0,71 a 0,18 a 

Festuca pratensis 1,45 a 1,22 a 0,49 a 1,71 a 2,00 a 

Elymus repens 2,25 a 5,21 a 1,57 a 11,70 a 5,17 a 

Glechoma hederacea 1,89 a 5,40 ab 2,51 a 3,70 a 7,73 b 

Aegopodium podagraria 0,16 a 0,13 a 0,54 a 1,67 a 6,70 b 

Geranium robertianum 0,0 a 0,0 a 0,0a  0,0 a 1,70 b 

Geranium disectum 0,23 ab 0,00 a 0,00 a 0,01 a 1,53 b 

Plantago lanceolata 0,54 a 0,17 a 0,09 a 0,59 a 0,70 a 

Lysimachia nommularia 0,00 a 0,04 a 3,43 b 0,09 a 2,49 ab 

Myosotis arvensis 0,05 a 0,62 a 0,5 a 0,59 a 1,56 a 

Setaria glauca 1,82 a 2,09 a 3,03 a 3,04 a 3,43 a 

Achillea millefolium 0,02 a 1,64 a 17,7 b 1,78 a 0,89 a 

Digitaria sanguinalis   0,00 a 0,00 a 0,79 ab 0,80 ab 3,08 b 

Euphorbia helioscopia 0,29 a 0,51 a 0,32 a 2,41 a 0,78 a 

Echinochloa crus-galli 0,00 a 0,13 a 0,00 a 0,17 a 0,94  a 

Polygonum persicaria 0,00 a 0,234 a 0,00 a 0,20 a 0,86 a 

Chamomilla recutita 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,15 a 1,20  a 

Epilobium hirsutum 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 5,18  

Lactuca seriola 0,00 a 0,26 a 0,00 a 0,00 a 0,42 a 

Urtica dioica 0,00 a 0,24 a 1,26 a 0,40 a 2,13 b 
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Cardamine hirsuta 0,00 a 0,001 a 2,68 a 0,30 a 0,89 a 

Potentilla reptans 1,84 a 0,65 a 0,75 a 0,73 a 5,02 a 

Galinsoga parviflora 1,36 a 0, 26  3,15 a 1,85 a 0,96 a 

Dactylis glomerata  1,37 a 0,83 a 0,34  a 0,91 a 1,32 a 

Galium verum  1,60 a 0,58 a 0,34 a 0,54 a 0,60 a 

Stenactis annua  0,37 a 0,25 a 0,34 a 2,07 a 1,68 a 

Trifolium pratense  0,00 a 0,48 a 0,63 a 0,60 a 0,40 a 

Geranium pussilum  0,31 a 0,00 a 0,00 a 0,30 a 0,00 a 

Luecanthemum ircutianum  1,23 a 0,0 a 0,0a 0,30 a 0,00 a 

Sanguisorba minor   0,92 b 0,00 a 0,03 a 0,30 a 0,02 a 

Medicago lupolina  1,25 a 8,70 b 0,97 a 1,52 a 0,22 a 

*Povprečja, označena z enakimi črkami znotraj posamezne rastlinske vrste, se ne razlikujejo značilno po Tukey 

HSD testu (P0,05). 

 

V letu 2017 smo opazili nadaljnje povečevanje deleža avtohtonega rastlinstva, ki polagoma izriva 
posejano rastlinstvo. Pri mešanici V1 sta se v poletju obdržali predvsem še travi Agrostis capillaris in 
Poa compresa, vse druge posejane rastline iz mešanice 1 so zavzemale le zelo majhne deleže. V 
celotni gmoti rastlinstva je delež rastlin mešanice V1 padel na 38 %. Poleti 2015 je znašal  52 %. V tej 
združbi je prišlo do obsežnega napredovanja slaka, trpežne ljuljke, enoletne latovke in bele šopulje. 
Združba je skoraj pridobila videz kompaktnega travnega pokrova. Skupna gmota rastlin  združbe V2 v 
pletju 2017 je znašala 59 %. To ni veliko manj, kot v letu 2015, ko je skupna gmota znašala 66 %. Tudi 
tukaj je bilo opazno nazadovanje nekaterih vrst. Lepnice (Silene) so skoraj popolnoma izginile iz 
združbe. Najmočnejše rastline združbe so madronščica (Linaria), katanec (Reseda)  in silina (Isatis 
tinctoria). Združba v pletju 2017 še deluje, da je v stanju, da se ohrani v naslednje leto.  Skupna 
gmota rastlin tretje združbe V3 je občutno padla in je v poletju 2017 znašala le še 32 %.  Najbolj 
zastopane rastline so korenje, šopulja, navadni svinjak in  jajčar.  Delež ostalih posejanih rastlin je 
majhen. Vzrok za izrivanje le teh je verjetno v povečanju deleža naslednjih rastlin: rman, slak, 
pijavčnica in  šopulja. V tem obravnavanju se je rman pokazal, kot izjemno konkurenčna rastlina, ki je 
sposobna izriniti vse ostale.    

Preglednica 6.15: Podatki  o stabilnosti posejane združbe V1   skozi letne čase  leta 2017 (delež 
posamezne vrste v celotni gmoti rastlin)  

Vrsta:  Pomlad  Poletje  

Briza media  1,86 a 1,51 a 

Agrostis capillaris  8,60 a 15,19 a 

Poa compresa 6,14 a 11,08 a 

Cynosurus cristatus  4,06 a 3,13 a 

Anthoxanthum odoratum 9,80 b 0,71 a 

Alopecurus geniculatus  4,80 a 3,43 a 

Dianthus deltoides  1,16 a 1,36 a 

Linum austriacum  1,00 a 1,71 a 

Skupaj vse posejane vrste 37,42 a 38,12 a 

*Povprečja, označena z enakimi črkami znotraj posamezne rastlinske vrste, se ne razlikujejo značilno po Tukey 

HSD testu (P0,05). 

 

Preglednica 6.16: Podatki  o stabilnosti posejane združbe V2   skozi letne čase  leta 2017 (delež 
posamezne vrste v celotni gmoti rastlin)  

Vrsta:  Pomlad  Poletje  

Lotus corniculatus  5,60 a 8,48 a 
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Medicago lupolina  2,20 a 8,70 a 

Plantago media  3,92 a 4,21 a 

Reseda lutea  3,50 a 8,67 a 

Linaria vulgaris  8,00 a 14,28 a 

Isatis tinctoria  17,00 a 12,44 a 

Silene noctiflora  0,14 a 1,50 b 

Silene nutans  0,88 a 1,44 a 

Skupaj vse posejane vrste 41,24 a 59,72 b 

*Povprečja, označena z enakimi črkami znotraj posamezne rastlinske vrste, se ne razlikujejo značilno po Tukey 

HSD testu (P0,05). 

Preglednica 6.17: Podatki  o stabilnosti posejane združbe V3 skozi letne čase  leta 2016 (delež 
posamezne vrste v celotni gmoti rastlin)  

Vrsta:  Pomlad  Poletje  

Centaurea  cyanus  0,04 a 0,01 a 

Dianthus delthoides  0,86 a 0,76 a 

Hypochoeris radicata  3,00 a 2,71 a 

Leontodon hispidus  6,60 a 3,54 a 

Rumex acetosella  10,72 a 9,64 a 

Trifolium arvense  0,0 a 0,00 a 

Daucus carota  4,20 a 6,41 a 

Agrostis capillaris  11,76 a 9,73 a 

Skupaj vse posejane vrste 37,18 a 32,81 a 

*Povprečja, označena z enakimi črkami znotraj posamezne rastlinske vrste, se ne razlikujejo značilno po Tukey 

HSD testu (P0,05). 

 

3.4 Rezultati analize pridelka   

Količina in kakovost pridelka je vsekakor glavni pokazatelj  uporabnosti nekega alternativnega 
pridelovalnega sistema. Upoštevati je potrebno, da smo poskus izvajali v starem nasadu, kjer so 
drevesa imela visoko tekmovalno sposobnost proti rastlinstvu negovane ledine. V prvem letu poskusa 
nismo pričakovali, da bi sejano rastlinstvo lahko vplivalo na pridelek, saj se rastlinstvo v prvem letu po 
setvi šele adaptira na življenjski prostor in ni visoko konkurenčno.   Podatki za leto 2015 kažejo, da 
ima avtohtono rastlinstvo precej močan konkurenčen učinek, saj je pri obravnavanju, kjer ni bilo 
zatiranja plevelov povzročilo izgubo pridelka v višini 3 tone na hektar (18966 kg/ha proti 15727 
kg/ha). Pri mešanici 3 je prišlo do manjšega zmanjšanja pridelka proti obravnavanju 5.  Pri mešanici 1 
in 2 smo ugotovili celo povečanje pridelka (npr. 20870 kg/ha proti 18996 kg/ha).  Za leto 2015 lahko 
rečemo, da je alternativni sistem verjetno imel ekonomsko zmerno negativen  učinek, ker so stroški 
naprave nove negovane ledine presegli dodatni prihodek zaradi povečanja pridelka, vendar je 
potrebno investicijo v setev nove ledine gledati na daljši rok. Na daljši rok je morda velikost  
prihrankov, ker ne izvajamo zatiranja plevelov, približno enaka stroškom, ki jih imamo z nakupom 
semen in s samo setvijo, ki jo sicer lahko opravimo strojno.  

 

Preglednica 6.18:  Podatki o pridelku hrušk v letu 2015   

Obravnavanje:   
Leto 2015 

Pridelek kg na drevo:  Pridelek tone na ha:  

V5 Uporaba herbicidov  3,448 B 18,966   B 

V4 Brez uporabe herbicidov - pod drevesi 2,859 A 15,727  A 
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nemoten razvoj avtohtonih rastlin  

V3 Mešanica 3 – mešanica zeli, trav in detelj  3,282  AB 18,052  AB 

V2 Mešanica 2  - poudarek na deteljah in zeleh  3,562 B 19,592  B 

V1 Mešanica 1  - poudarek na nekonkurenčnih 
travah  

3,794 B 
20,870  B 

*Povprečja, označena z enakimi črkami znotraj posamezne rastlinske vrste, se ne razlikujejo značilno po Tukey 

HSD testu (P0,05). 

 

Preglednica 6.19:  Podatki o pridelku hrušk v letu 2016   

Obravnavanje:   
Leto 2016 

Pridelek kg na drevo:  Pridelek tone na ha:  

V5 Uporaba herbicidov  5,004 B 27,525   B 

V4 Brez uporabe herbicidov - pod drevesi 
nemoten razvoj avtohtonih rastlin  

4,033 A 
22,181  A 

V3 Mešanica 3 – mešanica zeli, trav in detelj  4,650  AB 25,576  AB 

V2 Mešanica 2  - poudarek na deteljah in zeleh  5,072 B 27,894  B 

V1 Mešanica 1  - poudarek na nekonkurenčnih 
travah  

4,871 AB 
27,038  B 

*Povprečja, označena z enakimi črkami znotraj posamezne rastlinske vrste, se ne razlikujejo značilno po Tukey 

HSD testu (P0,05). 

 

V letu 2016 nam rezultati kažejo, da je pri obravnavanju, kjer ni bilo nobenega zatiranja plevelov V4 
ponovno prišlo do izgube pridelka (padec iz 27525 kg/ha na 22181 kg/ha). Padec pridelka je bil še 
večji, kot v letu 2015. Konkurenčni učinek avtohtonega rastlinstva se stopnjuje. To kaže, da je 
avtohtono rastlinstvo zelo konkurenčno.  Pri mešanicah V1, V2 in V3  višina pridelka ni bila značilno 
različna od pridelka pri obravnavanju V5, ki predstavlja klasično integrirano pridelavo. S takšnim 
rezultatom smo lahko zelo zadovoljni, saj kaže na to, da lahko imamo v razmerah brez zatiranja 
plevelov enak pridelek, kot pri uporabi herbicida glifosat.  V letu 2016 rastlinstvo mešanic V1, V2 in 
V3 ni bilo tako konkurenčno, kot rastlinstvo pri obravnavanju V4. S tem je nakazana začetna 
teoretska smer, to je, da so posejane rastline dokaj nekonkurenčne do hruške in dovolj konkurenčne 
do avtohtonih plevelov, da jih močno zadržujejo v razvoju.  Ali bo tako tudi v nadaljnjih letih je težko 
zanesljivo napovedati. Avtohtono rastlinstvo je običajno v prednosti pred neprilagojenim 
neavtohtonim.  

 

Zaključki  

Rezultati triletnega poskusa kažejo na to,  da lahko s setvijo ustvarimo rastlinsko združbo, ki ni 
izrazito konkurenčna do hrušk in ne povzroči izgube pridelka, a je po drugi strani dovolj konkurenčna, 
da drži »v šahu« konkurenčne plevele.  

Za obdobje 3 let vse tri preučevane mešanice rastlin kažejo precejšen nivo samoohranitve 
sposobnosti.  To pomeni, da je  rekonstrukcija mešanice s setvijo novih semen potrebna na daljše 
časovno obdobje. Morda vsake 4 do 5 let, ko se delež posejanih rastlin toliko zmanjša, da združba 
izgubi želeni karakter.   
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Ekonomsko gledano je precej verjetno, da so prihranki na stroških za zatiranje plevelov enakovredni 
stroškom za vzpostavitev rastlinske združbe v pasu pod drevesi. To se kaže kot ekonomsko nevtralen 
rezultat, ki pa prinaša to, da prenehamo uporabljati herbicide in izrazito povečamo biotično pestrost 
rastlinstva, žuželk in mikrobov sadovnjaka. Vsekakor je to dobra priprava na razmere, če pride do 
prepovedi uporabe snovi glifosat, od katere smo trenutno popolnoma odvisni. Tudi pri mehanskem 
zatiranju plevelov imamo določene negativne stranske učinke (npr. povečano sproščanje CO2, 
povečano zgorevanje organske snovi, povzročanje poškodb na steblih, ki so mesta za vdor 
povzročiteljev bolezni, …).   

Koncept samoohranitvene sejane ledine  je v prakso možno vpeljati  le v nasadih  v dobri kondiciji,   v 
določeni starosti (verjetno nad 5 do 7 let), ko ima drevje visoko tekmovalno sposobnost in na splošno 
visoko zasenčevalno sposobnost. Dobrodošel je tudi namakalni sistem.  

Preučiti bi bilo potrebno veliko število različnih mešanic prilagojenih različnim pedološkim in mikro 
klimatskim razmerah, da bi našli prave kombinacije rastlin, katerih seme je dostopno in cenovno 
sprejemljivo.    

V naši raziskavi nismo opazili nobenega pojava glodavcev, ki se v določenih razmerah lahko 
prekomerno namnožijo v negovani ledini. Tudi nismo ugotovili povečanega ali zmanjšanega pojava 
bolezni in škodljivcev hruške pri drevju, pod katerim so uspevale preučevane mešanice.   
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Priloga 7) M13: Vrednotenje možnosti izboljšanja oveska pri hruški sorte 'Sweat sensation' 
/ navodila za povečanje rodnega nastavka 

 

Hruške v naših okoljskih razmerah relativno slabo rodijo, kar je navadno posledica šibkega 
cvetnega ali kasneje rodnega nastavka. V oziru na tvorjenje rodnega nastavka se sorte hrušk 
med seboj močno razlikujejo. Večina trenutno v svetu pridelovalnih sort ima probleme s 
premočnim trebljenjem plodičev, nekatere redke sorte kot npr. 'Konferans' tega problema 
nimajo (zahtevajo redčenje plodičev), nekatere sorte, kot npr. 'Drustvenka' ali 'Abate Fetel' 
pa zahtevajo nujno intervencijo za povečanje rodnega nastavka. Uporaba giberelinske kisline 
GA3 ali GA4+7 je relativno stara tehnika za izboljšanje nastavka plodičev pri hruškah. 
Predvsem je primerna aplikacija GA3 v času pred polnim cvetenjem hrušk, delno pa je pri 
nekaterih sortah hrušk izboljšan rodni nastavek dosežen tudi z aplikacijo GA4+7 (Webster in 
Wertheim, 2005). Ugotovili so, da je izboljšanje nastavka plodičev pri sorti 'Društvenka' še 
morda za odtenek boljše z nanosom GA4+7 v primerjavi z GA3,  vendar je možno, da se tako 
pridobljen rodni nastavek izniči ob junijskem trebljenju (Paulet s sod., 1976). V svetu za 
izboljšanje rodnega nastavka hrušk tudi pogosto uporabljajo kombinacijo/mešanico 
benziladenina (BA) in GA4+7 (Vilardell s sod., 2008). 
 
Sorta 'Sweet sensation' je relativno nova v svetovnem sortimentu, podobno kot ostale sorte 
hrušk ima probleme z rodnim nastavkom, vendar  je komercialno zanimiva tudi za slovenske 
razmere. 'Sweet sensation' je v bistvu klon 'Društvenke', zato je pomembno ugotoviti, s 
katerim tipom giberelinske kisline lahko tehnološko posegamo v rodnost te sorte. V ta 
namen smo v CRP projektu Tehnologija pridelave hrušk in češenj zastavili triletni poskus za 
izboljšanje rodnega nastavka sorte 'Sweet sensation'. Hkrati smo tudi želeli preučiti, kako 
nanos posameznih GA vpliva na povratno cvetenje v naslednjem letu. Negativen učinek GA 
na zasnovo cvetnega brstja za naslednje leto je bil namreč opažen pri sorti 'Konferans', znan 
pa je tudi za druge sorte hrušk in jablano (Knight, 1980; Decker in Schoofs, 2002). 
V CRP poskusu na Leskovcu pri Krškem je bilo ponovno potrjeno, kako problematična za 
pridelavo je sorta hruške Sweet sensation. V letu 2016 smo z aplikacijo giberelinske kisline 20 
mgL-1 (v vrh cvetenja) ali z aplikacijo 10 mgL-1 v dvakratnem nanosu (začetek cvetenja, 3 dni 
kasneje) skoraj dvakratno povečali rodni nastavek in s tem končni pridelek hrušk. V istem 
letu smo tudi z dvojnim nanosom mešanice GA4+7 8mgL-1 + BA 8mgL-1 (začetek cvetenja, 3 
dni kasneje) enako kot s samostojnim nanosom GA3, dvakratno izboljšali rodni nastavek 
hrušk Sweet sensation. Tako kot pri sorti Sweet sensation smo z enakimi nanosi GA3 ali 
kombinacije GA4+7 + BA tudi pri sorti Konferans v letu 2015 skoraj potrojili rodni nastavek v 
primerjavi s kontrolnimi, netretiranimi drevesi.  V letu 2014 aplikacije GA ali kombinacije GA 
+ BA (v enakih časovnih terminih in enakih koncentracijah) niso pokazale signifikantnega 
vpliva na izboljšanje rodnega nastavka Sweet sensation. Nanosi GA3 v 10 mgL-1 koncentraciji 
ali GA4+7 + BA (oboje 8mgL-1) niso pokazali vpliva na zmanjšanje povratnega cvetenja. 
 
Izsledki poskusa kažejo, da je za povečanje nastavka hrušk smiselno uporabiti: 
- dvakratni nanos GA3 v koncentraciji 10 mgL-1 (= 1,2 Florgib tablete na 100 L vode), ali  
- GA4+7 + BA (oboje v koncentraciji 8 mgL-1) (= Perlan 40 ml/100 L vode) 
 
Tablete Florgib so v Sloveniji že registrirane za aplikacijo v hruškah, Perlan pa je registracijo 
izgubil. Perlan se da nadomestiti z mešanico Novagib-a ter Maxcela oz. Exilisa. 
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GA4+7 8 mgl-1 = Novagib 80 ml /100 L vode 
BA 8 mgl-1 = Maxcel ali Exilis 40 ml /100 L vode 
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Priloga 8) M14 – Določanje optimalnih postopkov zorenja hrušk 'UTA' takoj po obiranju iz 
različnih pridelovalnih sistemov 

 

V zadnjih letih je razvoj in uvedba sodobnih poobiralnih tehnologij povzročila skokovito rast prodaje 
svežega sadja in zelenjave izven sezone. Med najbolj pomembne tehnologije velja omeniti 
skladiščenje v kontrolirani atmosferi in tehnologijo priprave sadja za trg, ki gresta z roko v roki v smeri 
izboljšanja pestrosti in kakovosti ponudbe sadja na trgu. V sklopu projekta smo skušali ugotoviti, ali 
so obstoječe poobiralne tehnologije, predvsem način skladiščenja v kontrolirani atmosferi in 
predzorjenje sadja, primerne za skladiščenje hrušk sort 'Uta' in 'Sweet sensation'. Podatkov o 
kakovost hrušk je v literaturi izredno malo, zato smo med aktivnosti projekta vključili tudi 
vrednotenje parametrov kakovosti omenjenih sort hrušk. 

Za večino hrušk pridelanih v Evropi  je značilna manjša ali večja odpornost plodov na samodejno 
zorenje. Slednje je še posebej pomembno pri sveže obranih plodovih, saj hruške, ki so namenjene 
daljšemu skladiščenju, ne izločajo zadostne količine etilena za hitro zorenje plodov. Za pospešitev 
zorenja je potrebno etilen dodati, v oktobru 2015 smo tako opravili poskus zorenja hrušk 'Uta' iz dveh 
različnih pridelovalnih sistemov – brez škropljenja in ekološko. Med zorenjem smo spremljali trdoto 
mesa plodov in suho snov, izvedli smo sledeča obravnavanja: 

1. Kontrola 
2. 24h zorenje plodov (100 ppm etilena, RH 95 %) 
3. 48h zorenje plodov (100 ppm etilena, RH 95 %) 
4. 72h zorenje plodov (100 ppm etilena, RH 95 %) 
5. Kontrola + 7 dni pri 20 °C 
6. 24h zorenje plodov (100 ppm etilena, RH 95 %) + 7 dni pri 20 °C 
7. 48h zorenje plodov (100 ppm etilena, RH 95 %) + 7 dni pri 20 °C 
8. 72h zorenje plodov (100 ppm etilena, RH 95 %) + 7 dni pri 20 °C 

 

Preglednica 8.1: Parametri zrelosti med zorenjem sveže obranih hrušk sorte 'UTA' iz različnih 
sistemov pridelave 

 

 

Rezultati poskusa so pokazali, da zaplinjanje plodov z etilenom pospeši proces zorenja hrušk. Trdota 
mesa plodov je bila značilno nižja že po 72 urah zorenja v primerjavi s kontrolo, v tem času nismo 
ugotovili razlik v vsebnosti skupnih sladkorjev. Po 72 urah smo plodove prezračili in nadaljevali s 

Trdota mesa 

plodov

Sladkorna 

stopnja

Trdota mesa 

plodov

Sladkorna 

stopnja

Obravnavanje kg/cm
2

% kg/cm
2

%

Kontrola 6.65 13.56 7.25 12.88

24 ur 100ppm etilen 6.00 14.34 6.26 15.61

48 ur 100ppm etilen 6.05 14.00 7.61 14.36

72 ur 100ppm etilen 5.43 14.22 4.11 16.51

Kontrola + 7 dni 20 °C 6.70 15.44 6.55 15.1

24 ur 100ppm etilen + 7 dni 20 °C 4.95 15.62 4.45 17.21

48 ur 100ppm etilen + 7 dni 20 °C 2.83 15.70 2.86 15.19

72 ur 100ppm etilen + 7 dni 20 °C 1.87 14.06 2.21 15.05

Brez škropljenja Ekološka pridelava
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postopkom zorenja pri 20 °C. Ugotovili smo, da 48 ur zorenja z etilenom v kombinaciji z 7 dnevnim 
skladiščenjem pri 20 °C zadostuje za doseganje užitne zrelosti hrušk. Po končanem zorenju je bila v 
plodovih vsebnost skupnih sladkorjev nekoliko višja v primerjavi s hruškami pred zorenjem, čeprav 
razlike niso vedno statistično značilne. Pri meritvah parametrov zrelosti nismo ugotovili razlik v 
načinu pridelave.  
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Priloga 9) M15: Definiranje mikrobioloških in fizioloških sprememb med skladiščenjem 
hrušk sorta ‘Uta‘ in ‘Sweet sensation‘ 

 

Čas skladiščenja in kasneje polična kakovost hrušk sta v veliki meri odvisna od mikrobioloških in 
fizioloških sprememb plodov, ki nastanejo med skladiščenjem v kontrolirani atmosferi. Poznavanje 
plesni je osnovni pogoj za razumevanje skladiščnih bolezni, zato smo v  v letu 2015 zastavili poskus 
skladiščenja hrušk sorte 'Uta' v modificirani atmosferi. Glavni namen poskusa je bil identificirati plesni 
na površini plodov hrušk iz dveh pridelovalnih sistemov - ekološka pridelava in pridelava brez 
škropljenja. Hruške smo skladiščili v ULO pogojih (1,5 % O2 in 1 % CO2) pri temperaturi 1 °C in relativni 
vlagi 95 %, plodove smo vzorčili po 3 mesecih skladiščenja.   

Za določitev oz. identifikacijo plesni iz hrušk smo posamezne plesni iz površine hruške s cepilno zanko 
prenesli na selektivno gojišče DRBC (Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol Agar; Biolife, Italija). 
Pripravili smo tudi bris površine hruške, 10x razredčitve raztopine brisa ter jih prav tako nacepili na 
selektivno gojišče DRBC. Posamezne kolonije smo precepljali na sveže gojišče DRBC oz. MEA (Malt 
Extract Agar; biolife, Italija) dokler nismo dobili čistih kolonij. Iz kolonij smo nato izolirali DNK z 
uporabo kompleta za izolacijo DNK Nucleospin Plant II (Macherey-Nagel, Nemčija). Izolirano DNK smo 
nato uporabili v reakciji PCR, dobljene pomnožke pa smo nanesli na glesko elektroforezo. Vzorce 
DNK, pri katerih smo z gelsko elektroforezo določili pomnožke smo nato očistili z uporabo kompleta 
High Pure PCR Product Purification Kit (Roche, Germany). Tako pripravljene vzorce DNK smo nato 
poslali na Macrogen Europe (Nizozemska) na sekvenciranje (določanje nukleotidnega zaporedja). 
Dobljeno zaporedje smo nato vnesli v bazo podatkov NCBI, in iz primerjave s pomočjo programskega 
orodja BLAST določili rod izolatov. 

 

Preglednica 9.1: Identifikacija plesni na površini hrušk sorte 'UTA' iz različnih pridelovalnih sistemov 
po skladiščenju v kontrolirani atmosferi 

 

Na podlagi analiz ugotavljamo, da so na plodovih hrušk prisotne predvsem plesni iz rodu Alternaria in 
Fusarium. Glive so bile navzoče na površju neškropljenih plodov hrušk, kakor tudi na hruškah iz 
ekološke pridelave. Pri treh vzorcih izolirane DNK ni bilo pomnožka, zato določitev izolata ni bila 
mogoča. 

Na hruškah smo opravili tudi vizualni pregled prereza plodov, saj smo želeli ugotoviti prisotnost 
fizioloških poškodb mesa v obliki nekroz tkiva in porjavelosti mesa oz. peščišča. Pri pregledu plodov 
hrušk 'Uta' nismo ugotovili poškodb. 

V letu 2016 smo skladiščni poskus ponovili, tokrat smo pogoje skladiščenja nekoliko zaostrili; hruške 
smo skladiščili pri 0,7 % O2, 0,7 % CO2, RH  95 % in temperaturi -1 °C. V poskus skladiščenja smo 

št. izolata rod izolata Ekološki Brez škropljenja

1 Fusarium x

2 Alternaria x

3 Alternaria x

4 ? x

5 Alternaria x

6 Fusarium x

7 ? x

8 ? x

sistem pridelave
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vključili tudi sorto 'Sweet sensation', ki jo zaradi skromnega pridelka v letu 2015 nismo mogli 
skladiščiti. Vse plodove smo vzorčili po 6 mesecih skladiščenja.  

Na podlagi dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da imajo hruške 'Uta' izredno dobro skladiščno 
sposobnost, saj tudi po 6 mesecih skladiščenja pri nizki vsebnosti O2 nismo ugotovili fizioloških 
poškodb plodov. Drugače so pokazali rezultati analiz hrušk 'Sweet sensation', kjer smo pri prerezu 
plodov ugotovili izrazito porjavelost mesa in nekrozo tkiv, in sicer 20 % plodov je bilo poškodovanih 
že takoj po zaključku skladiščenja, dodatnih 20 % plodov pa je porjavelo kasneje med 6 dnevnim 
poskusom spremljanja polične kakovosti.   
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Priloga 10) M16: Vrednotenje parametrov kakovosti hrušk sort 'Uta' in 'Sweet sensation' 
(trdota mesa, barva plodov, vsebnost skupnih sladkorjev, vsebnost posameznih organskih 
kislin, vitamin C, vsebnost hlapnih spojin 

 

Spremljali smo kakovost hrušk 'UTA' v različnih stopnjah zrelosti (tehnološka in užitna zrelost), pri 
čemer smo se osredotočili predvsem na določanje barve (H, a*), vsebnost sladkorjev (sladkorna 
stopnja, glukoza, fruktoza, sorbitol in saharoza), vitamin C in hlapnih spojin, ki spadajo v skupino 
estrov in alkoholov. V letu 2016 smo izvedli primerjalno analizo kakovosti hrušk 'Sweet Sensation', 
'UTA', 'Viljamovka' in 'Conference', slednji sta standardni in v pridelavi zelo razširjeni sorti hrušk, 
pridelani sta bili v sadovnjaku KGZ Resje.  

 

Preglednica 10.1: Parametri kakovosti hrušk sorte 'Uta' v različnih stopnjah zrelosti 

 

- pod mejo detekcije 

V preglednici 10.1 so prikazani rezultati analiz kakovosti hrušk 'Uta' v različnih stopnjah zrelosti. V 
plodovih med zorenjem pričakovano narašča vsebnost sladkorjev, predvsem fruktoze in hlapnih 
spojin, medtem ko trdota mesa plodov upada, razlik v vsebnosti vitamina C med tehnološko in užitno 
zrelostjo nismo ugotovili. Preglednica 10.2 prikazuje primerjalno kakovost 4 kultivarjev hrušk. Med 
vsemi sladkorji je v plodovih najbolj zastopan sladkor fruktoza, sledi sorbitol, glukoza in saharoza. V 
hruškah 'Sweet sensation' smo izmerili najvišjo vsebnost skupnih sladkorjev, vsebnost sorbitola je bila 
dvakrat višja v primerjavi z ostalimi kultivarji hrušk. Med vsemi kultivarji smo največ saharoze določili 
v sorti 'Uta' in 'Conferance', najmanj pa pri sorti 'Sweet sensation'. Hruške vsebujejo malo organskih 
kislin, količinsko najbolj zastopani sta bili jabolčna in citronska kislina. Vsebnost askorbinske kisline je 
bila pri vseh analiziranih kultivarji nizka, najvišje vrednosti smo izmerili pri sortah 'Viljamovka' in 
'Conferance'. V preučevanih kultivarjih hrušk smo skupno identificirali 17 hlapnih spojin, od tega 5 
alkoholov in 16 estrov. Metilni in etilni ester 2,4 dekadienoične kisline smo ugotovili izključno v 
plodovih hrušk 'Vilijamovka', medtem ko je bil benzil nitril prisoten samo v hruškah 'Sweet sensation'. 
Med najpomebnejše spojine, ki vplivajo na zaznavanje arome hrušk bi izpostavili 2-feniletilacetat 

Parameter kakovosti povp. std.dev. povp. std.dev.

Trdota mesa plodov (kg/cm
2
) 6.54 0.65 1.96 0.06

Barva plodov (H *) 88.39 1.25 76.77 1.03

Askorbinska kislina (mg/100g) 4.2 0.5 3.9 0.2

Sladkorna stopnja (%) 14.03 0.26 15.20 0.60

Fruktoza (g/kg) 90.9 6.4 97.9 12.2

Sorbitol (g/kg) 24.0 5.8 27.4 5.1

Glukoza (g/kg) 18.2 1.6 20.7 2.9

Saharoza (g/kg) 20.5 2.7 18.3 3.4

Etil acetat (ug/L) 78.8 12.2 2855.2 500.4

Butil acetat (ug/L) - - 2218.7 363.5

Pentil acetat (ug/L) 8.5 1.0 227.0 36.6

heksil acetat (ug/L) 4.4 0.7 5235.8 1563.9

2 metil heksil butanoat (ug/L) 4.6 1.2 123.3 59.9

2 metil butanoat (ug/L) 304.8 73.1 2521.7 576.3

Etil (2E,4Z)-2,4-dekadienoat (ug/L) - - - -

Metil (2E,4Z)-2,4-dekadienoat (ug/L) - - - -

Tehnološka zrelost Užitna zrelost



86 
 

(vonj po medu), pentil acetat (vonj hruške), butil in heksil acetat (sadni vonj). Količina in sestava 
acetatnih estrov, predvsem 2-feniletilacetat, pentil acetat, butil acetat in heksil acetat, so eden izmed 
glavnih kazalnikov kakovosti arome hrušk 'UTA' in 'Sweet sensation'.   

Preglednica 10.2: Primerjava parametrov kakovosti hrušk v užitni zrelosti 

 

 

Preglednica 10.3: Identifikacija hlapnih spojin v plodovih različlnih sort hrušk 

 

**** visok relativni delež glede na ostale sorte 
* zelo nizek relativen delež glede na ostale  
- v sledovih oz. pod mejo detekcije 

 

  

Parameter kakovosti povp. std.dev. povp. std.dev. povp. std.dev. povp. std.dev.

Trdota mesa plodov (kg/cm2) 1.74 0.30 1.99 0.21 1.65 0.09 1.92 0.21

Barva plodov (a*) 6.43 2.45 -3.03 1.92 -1.65 3.16 -8.08 2.84

Askorbinska kislina (mg/100g) 0.09 0.02 0.29 0.07 1.55 0.28 1.87 0.49

Jabolčna kislina (mg/kg) 3.80 0.51 3.86 0.40 0.92 0.21 1.74 0.44

Citronska kislina (mg/kg) 1.05 0.82 3.68 1.24 2.25 0.14 1.09 0.40

Sladkorna stopnja (%) 14.71 0.80 16.07 0.45 11.93 0.38 15.37 1.33

Fruktoza (g/kg) 69.24 5.34 78.28 1.45 72.02 2.99 81.19 1.53

Sorbitol (g/kg) 21.98 1.37 50.58 2.80 14.91 1.51 34.16 3.05

Glukoza (g/kg) 22.19 2.37 21.39 1.02 15.49 0.41 20.18 1.14

Saharoza (g/kg) 22.42 4.25 4.64 0.75 9.50 1.56 20.92 1.54

UTA Sweet sensation Viljamovka Konferans

Oznaka spojine UTA Sweet sensation Viljamovka Konferans

Metil acetat * * **** **

Etil acetat * * **** **

1-butanol * * ** **

Propil acetat * ** * **

2-metil-1-butanol * * *** ***

Butil acetat ** ** *** ****

1-heksanol - *** - ****

2-metilbutil acetat - * - **

Pentil acetate ** *** ** ****

Heptanol - * - *

Heksil acetat * ** *** ****

1-oktanol - **** - *

Benzil nitril - **** - -

2-feniletil acetat * **** - -

Metil 2,4,dekadienoična kislina (E,Z) - - **** -

Etil 2,4 dekadienoična kislina (E,Z) - - **** -

Etil 2,4 dekadienoična kislina (Z,Z) - - * -
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Priloga 11) M17: Primerjava skladiščne sposobnosti hrušk sorte 'Uta' ter  spremljanje 
kakovosti med skladiščenjem v CA  

 

V tem sklopu smo izvedli 3 mesečni poskus skladiščenja hrušk 'Uta' iz različnih sistemov pridelave v 
normalni in modificirani atmosferi (1 % O2, 1% CO2, 1 °C in relativni vlažnosti zraka 95 %). Ugotavljali 
smo, kako način pridelave in skladiščenja vpliva na skladiščno sposobnost hrušk. Za hruške iz 
ekološke pridelave in brez škropljenja smo pridobili ključne parametre kakovosti plodov v pogojih 
modificirane in normalne atmosfere.  

Preglednica 11.1: Parametri kakovosti hrušk sorte 'Uta' iz različnih pridelovalnih sistemov med 
skladiščenjem v kontrolirani atmosferi 

 

Raziskava je pokazala, da skladiščenje hrušk v pogojih spremenjene atmosfere pozitivno vpliva na 
barvo plodov in delež gnilobe v primerjavi s hruškami iz normalne atmosfere, najvišji delež gnilih 
plodov smo ugotovili pri neškropljenih plodovih skladiščenih v normalni atmosferi. Kljub vsemu 
ocenjujemo, da je skladiščna sposobnost hrušk dobra, saj se trdota plodov ni bistveno spremenila v 
času skladiščenja, prav tako nismo ugotovili razlik v vsebnosti sladkorjev. To velja tako za način 
skladiščenja v normalni atmosferi, kakor tudi v pogojih z nizko vsebnostjo kisika.  

V letu 2016 smo poskus skladiščenja v kontrolirani atmosferi podaljšali, zanimalo nas je, ali se bo 
kakovost hrušk ohranila tudi po 6 mesecih skladiščenja. V raziskavo smo vključili sorto 'Uta' iz 
ekološke pridelave in  Sweet sensation iz integrirane pridelave. Vse plodove smo skladiščili pri 
sledečih pogojih atmosfere: 0.7 % O2, 0.7 % CO2, -1 °C in RH 95 %, vzporedno je potekal tudi poskus 
skladiščenja hrušk UTAv normalni atmosferi pri temperaturi -1 °C.  

 

 

 

 

 

 

 

Parameter kakovosti povp. std.dev. povp. std.dev. povp. std.dev. povp. std.dev.

Trdota mesa plodov (kg/cm
2
) 6.24 0.77 6.54 0.65 6.76 0.74 6.20 0.91

Barva plodov (a*) 6.36 3.07 9.65 3.87 11.68 2.92 9.54 3.26

Askorbinska kislina (mg/100g) 3.9 0.2 3.8 0.4 4.2 0.1 4.1 0.3

Skupni sladkorji (% Brix) 15.46 0.19 15.32 0.24 14.7 1.8 15.8 1.38

Fruktoza (g/L) 89.4 7.7 90.4 2.1 94.9 10.1 90.8 17.1

Sorbitol (g/L) 24.0 0.3 26.6 0.5 21.9 7.1 25.1 3.2

Glukoza (g/L) 21.5 2.7 21.1 4.9 16.5 1.5 23.9 5.0

Saharoza (g/L) 14.8 1.2 13.4 0.8 13.1 4.3 17.7 0.5

Etil acetat - plod (mg/L) <1ppm - <1ppm - <1ppm - <1ppm -

Etanol - plod (mg/L) <1ppm - <1ppm - <1ppm - <1ppm -

Delež gnilobe (%) 0 - 0 - 5.3 1.7 1.3 0.5

Brez škropljenja Ekološka pridelava

Kontrolirana atmosfera                                  

(1 % O2, 1 % CO2, 1°C) Navadna atmosfera (1°C)

Brez škropljenja Ekološka pridelava
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Preglednica 11.2: Parametri kakovosti hrušk sort 'Uta' in 'Sweet sensation' po 6 mesecih skladiščenja 
v kontrolirani atmosferi 

 

Preglednica 11.2 prikazuje parametre kakovosti hrušk sort 'Uta' in 'Sweet sensation' takoj po 
skladiščenju v kontrolirani atmosferi.  Rezultati kažejo, da se kakovost hrušk 'Uta' dobro ohrani tudi 
po daljšem skladiščenju v kontrolirani atmosferi. Plodovi hrušk, ki smo jih skladiščili v kontrolirani 
atmosferi, so bili bistveno bolj zelene barve, trdota mesa plodov pa je bila višja v primerjavi s plodovi 
iz normalne atmosfere. Način skladiščenja ni imel vpliva na sladkorno stopnjo plodov, sestavo 
posameznih sladkorjev in vsebnost anaerobnih metabolitov. 

Poskus skladiščenja hrušk 'Sweet sensation' je pokazal, da so plodovi zelo občutljivi na nizko vsebnost 
kisika, na prerezu plodov smo namreč ugotovili porjavelost mesa in nekrozo tkiv v bližini peščišča.  V 
poškodovanih plodovih smo opravili analizo anaerobnih metabolitov, vendar nismo ugotovili 
povišane vsebnosti etanola in etilacetata, kar nakazuje dejstvo, da gre za poškodbo, ki nima nič 
skupnega z anaerobiozo plodov. Iz manjših poskusov skladiščenja, ki smo jih opravili še v letu 2014 
zaključujemo, da je daljše skladiščenje hrušk 'Sweet sensation' v kontrolirani atmosferi možno, 
vendar vsebnost kisika ne sme biti nižja od 2 %, vsebnost CO2 je lahko največ 0.8 %.  

  

Parameter kakovosti povp. std.dev. povp. std.dev. povp. std.dev.

Trdota mesa plodov (kg/cm
2
) 4.55 0.10 6.75 0.54 5.74 0.35

Barva plodov (a*) -6.51 1.75 2.72 1.62 5.92 1.17

Askorbinska kislina (mg/100g) 0.69 0.15 0.69 0.21 0.59 0.09

Sladkorna stopnja (%) 16.52 0.68 15.58 0.83 16.01 0.44

Fruktoza (g/L) 79.35 3.15 73.52 5.14 83.75 4.11

Sorbitol (g/L) 53.87 4.29 37.70 6.50 29.70 1.56

Glukoza (g/L) 20.58 1.26 21.80 1.54 22.16 0.97

Saharoza (g/L) 5.92 0.65 19.66 2.74 19.06 2.11

Etil acetat - plod (mg/kg) <1 - <1 - <1 -

Etanol - plod (mg/kg) <1 - <1 - <1 -

Delež gnilobe (%) 0.0 - 0.0 - 0.0 -

Navadna atmosfera 

(-1°C)

Sweet sensation IP UTA EKO UTA EKO

Kontrolirana atmosfera                                                                                                                 

(0.7 % O2, 0.7 % CO2, -1°C)
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Priloga 12) M18: Definiranje postopka priprave za trg za sorto 'Uta' iz različni 
pridelovalnih sistemov po skladiščenju v kontrolirani atmosferi   

 

S sodobnimi postopki skladiščenja skušamo čim bolj upočasniti zorenje plodov, vendar še tako dober 
sistem skladiščenja ne more popolnoma zaustaviti procese zorenja hrušk.  Januarja 2016 smo opravili 
poskus zorenja hrušk 'UTA' iz dveh različnih pridelovalnih sistemov (brez škropljenja in ekološki) in 
dveh načinov skladiščenja (normalna in kontrolirana atmosfera). Med zorenjem smo spremljali trdoto 
mesa plodov in delež gnilobe, izvedli smo sledeča obravnavanja: 

1. Kontrola + 7 dni hranjenja pri 20 °C, 
2. 24h zorenje plodov (100 ppm etilena, RH 95 %) + 7 dni hranjenja pri 20 °C   

 

Preglednica 12.1: Parametri zrelosti med zorenjem hrušk sorte 'Uta' iz različnih sistemov pridelave po 
skladiščenju v modificirani atmosferi 

 

Rezultati poskusa so pokazali, da zaplinjanje plodov z etilenom ni potrebno, saj se v času skladiščenja 
hrušk (verjetno zaradi nizke temperature skladiščenja) inducirajo vsi potrebni mehanizmi za spontano 
zorenje plodov. Čeprav je bila trdota hrušk po zaključenem skladiščenju v modificirani atmosferi 
visoka (več kot 6,2), se je mehčanje plodov pri 20 °C odvijalo spontano, želeno trdoto plodov (2,0) pa 
smo brez uporabe etilena dosegli že po 5 dnevih skladiščenja pri 20 °C. Način skladiščenja in sistem 
pridelave ni imel vpliva na spremembo trdote mesa plodov med zorenjem. Značilno višji je bil le delež 
gnilobe, ki je bil dvakrat višji pri neškropljenih plodovih hrušk iz navadne atmosfere.   

Znano je, da  ima temperatura izredno velik vpliv na fiziološke procese zorenja, zato smo v letu 2017 
izvedli primerjalni poskus zorenja 2 sort hrušk. Želeli smo raziskati vpliv temperature na spremembo 
trdote mesa plodov med zorenjem hrušk 'UTA' in 'Sweet sensation', poskus zorenja smo izvedli pri 
temperaturi 8 °C, 12 °C in 20 °C. Vse do pričetka zorenja smo plodove skladiščili pri pogojih 0.7 % O2, 
0.7 % CO2, RH 95 % in temperaturi -1 °C. V času zorenja plodov etilena nismo uporabili, smo pa 
zorilne komore  v 6 urnih intervalih redno za 20 min prezračevali. S tem ukrepom smo preprečili 
kopičenje CO2 v zorilnih prostorih in posledično zmanjšali inhibitorno delovanje CO2 na proces 
zorenja hrušk. 

 

Preglednica 12.2: Sprememba trdote mesa plodov med zorenjem hrušk 'Uta' in 'Sweet sensation' pri 
različnih temperaturah zorenja 

Trdota 

mesa 

plodov

Delež 

gnilobe

Trdota 

mesa 

plodov

Delež 

gnilobe

Trdota 

mesa 

plodov

Delež 

gnilobe

Trdota 

mesa 

plodov

Delež 

gnilobe

Obravnavanje kg/cm2 % kg/cm2 % kg/cm2 % kg/cm2 %

Kontrola + 7 dni 20 °C 2.03 3.4 2.3 1.1 1.87 5.5 1.93 2.0

24 ur 100ppm etilen + 7 dni 20 °C 1.98 3 2.1 2.0 1.66 8.2 1.75 3.4

Brez škropljenja Ekološka pridelava

Kontrolirana atmosfera                                  

(1 % O2, 1 % CO2, 1°C) Navadna atmosfera (1°C)

Brez škropljenja Ekološka pridelava
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Na podlagi rezultatov poskusa ugotavljamo, da ima temperatura, pričakovano, izredno velik vpliv na 
spremembo trdote plodov, pri tem je potrebno upoštevati, da na dinamiko zorenja vpliva tudi sorta 
hrušk. Iz preglednice 12.2 je razvidno, da trdota plodov hrušk 'Sweet sensation' pada hitreje v 
primerjavi z sorto 'Uta', to smo ugotovili pri vseh testiranih temperaturah zorenja. Največjo 
spremembo s 40 % padcem trdote smo izmerili pri sorti 'Sweet sensation' po 2 dnevih zorenja pri 20 
°C, podoben padec smo pri sorti 'Uta' ugotovili šele po 6 dnevih zorenja pri 20 °C. Če upoštevamo 
dejstvo, da v procesu distribucije in maloprodaje prevladujejo temperaturni režimi med 8 in 20 °C, 
potem dodaten postopek pospešenega zorjenja za hruške 'Sweet sensation' ni potreben, saj lahko 
plodovi že v 2 dneh prodaje pri 20 °C dosežejo željeno trdoto plodov (2-3 kg/cm2). Drugače je bilo pri 
sorti 'Uta', kjer se je trdota plodov po 6 dnevih zorjenja pri temperaturi 8 °C znižala samo za 15 %, v 
takem primeru je bilo potrebno plodove ogreti in vsaj 4 dni zoreti pri temperaturi 20 °C. Zaradi 
počasnih sprememb v trdoti plodov se 'Uta' izredno dobro skladišči v kontrolirani in navadni 
atmosferi, kar jo zagotovo uvršča v sam vrh skladiščne sposobnosti. Pri postopkih zorenja pa je ta 
lastnost pravzaprav slabost, saj moramo za enak učinek zorenja zagotoviti višjo temperaturo in daljši 
čas zorenja, kar podraži postopek priprave za trg.  

 

Priporočila za skladiščenje in zorenje hrušk sort 'Uta' in 'Sweet sensation' 

 

NA - navadna atmosfera 
CA - kontrolirana atmosfera 

 

 

 

 

 

Trdota mesa plodov 

[kg/cm2] Temperatura [°C]

Čas zorenja [dni] Sorta 8 12 20

0 UTA 6.53 6.53 6.53

2 UTA 6.95 6.43 4.66

3 UTA 6.78 6.20 4.45

4 UTA 6.19 5.41 3.14

6 UTA 5.32 4.32 2.75

0 sweet sensation 5.19 5.19 5.19

2 sweet sensation 4.21 4.15 2.88

3 sweet sensation 4.57 3.47 2.13

4 sweet sensation 3.95 3.51 1.90

6 sweet sensation 3.83 2.65 1.16

Temp. O2 CO2 RH

Čas 

skladiščenja Temp. CO2 Etilen

Čas obdelave 

z etilenom

Skupen čas 

zorenja

Sorta hruške  °C % % % mesec  °C % ppm dan dan

UTA - ob obiranju  -  -  -  -  - 20 < 1 % 100 3 7

UTA - NA atmosfera -1  -  - 92-95 do 4 20 < 1 %  -  - 3

UTA - CA atmosfera -1 0,5-1 0,7-1 92-95 do 8 20 < 1 %  -  - 3

Sweet sensation - CA atmosfera -1 2 0,7 92-95 do 6  -  -  -  -  -

Parametri skladiščenja Parametri zorenja
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Priloga 13) M20:  Ekonomsko vrednotenje pridelave hrušk in češenj v različnih 
pridelovalnih sistemih 

 

Za ocenjevanje v poskusu testiranih sistemov pridelave češenj uporabimo tehnološko ekonomski 
simulacijski model razvit po principih Csaki-ja (1985), Rednaka (2003) in Rozmana (2004, 2011). Pri tej 
vrsti kalkulacije gre za to, da na podlagi vnaprej pripravljenih tehnoloških predpostavk ocenimo rabe 
inputov in posledično stroške proizvodnje.  Pri modelnih kalkulacijah gre za oceno tehničnih 
parametrov neke proizvodnje (odnosov input-output, katerih vrednost je določena s  stalnimi 
cenami). Gre torej za neke vrste konstruiranje stroškov proizvodnje, ki jih sorazmerno enostavno 
nadgradimo s pripadajočim delom fiksnih stroškov. V tehnološko ekonomski simulaciji rastlinske 
proizvodnje je v model potrebno vključiti naslednje bistvene faktorje:  

- delo s stroji 

- ročno delo 

- poraba materialnih inputov. 

V tehnološko ekonomski simulaciji kmetijske proizvodnje je zato z uporabo tehnoloških enačb, 
funkcijskih odvisnosti in podatkov iz ostalih virov (izkušnje, literatura, meritve na terenu) potrebno 
oceniti: 

- delovni čas potreben za posamezne delovne operacije 

- porabo strojnega dela za posamezne delovne operacije 

- porabo materialnih inputov (embalaža, zaščitna sredstva, gnojila, ipd). 

Praktično to pomeni, da na podlagi predvidenega pridelka pripravimo vse ostale tehnološke 
parametre za kalkulacijo. Porabo in strošek gnojil tako npr. izračunamo na podlagi gnojilnega načrta, 
ki ga pripravimo na podlagi odvzema s predvidenim pridelkom (ob založenosti C), porabo in strošek 
zaščitnih sredstev na podlagi škropilnega načrta, ki velja za povprečno leto. Spisek agrotehničnih 
operacij pa je osnova tudi za izračun stroškov strojev in porabe dela.   

Ko s tehnološko ekonomskim modelom izračunamo (ocenimo) vrednosti tehničnih parametrov 
kmetijske proizvodnje (porabe inputov in predvidene količine proizvedenih outputov) jih pomnožimo 
z njihovimi cenami in dobimo kalkulacijo operativnih stroškov proizvodnje. Ko ocenjenim stroškom 
dodamo še pripadajoči delež fiksnih stroškov, je končni rezultat kalkulacija skupnih stroškov 
proizvodnje, ki je tudi osnova za izračun indikatorjev.  

Vsi modeli so postavljeni v elektronski preglednici, vsak posamezen model je postavljen v posamezni 
datoteki tipa xls. Vsak model vsebuje naslednje sklope podatkov:  

- gnojilni načrt 

- škropilni načrt 

- seznam strojnih operacij 

- seznam delovnih operacij (domače in najeto delo)  

Vse posamezne podatke potem model v kalkulaciji stroškov proizvodnje in izračuna indikatorje 
(lastna cena, koeficient ekonomičnosti, finančni rezultat). Kalkulacijski sistem se sestoji iz posameznih 
kalkulacij na nivoju proizvoda. 
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Za razvoj modela smo uporabili program za tabelarično izračunavanje in sicer tako, da smo najprej 
razvili bazni standardni model. Delovni list s standardnim modelom smo nato klonirali tolikokrat kot 
je bilo v poskusu variant in ponovitev ter vnesli ustrezne vhodne podatke za vsako 
varianto/ponovitev.  

 

Slika 13.1: Tehnološko ekonomski simulacijski model v elektronski preglednici 

 

Pri vhodnih podatkov so se spreminjali predvsem podatki o pridelku in škropilnem načrtu.  

Z modelom smo ocenili naslednje variante iz poskusa:  
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Slika 13.2: Postopek obdelave podatkov iz poskusov s tehnološko ekonomskim modelom 

 

1 Vrednotenje različnih sistemov pridelave češenj 

Obravnavali smo naslednje sisteme pridelave 

• Integrirana pr. izven folije  

• Integrirana pr. pod folijo 

• Ekološka pr. izven folije 

• Ekološka pr. pod folijo 

• Neškropljeno pod folijo 

• Neškropljeno izven folije (Primerjalna kontrola) 

Primer vhodnih podatkov za simulacijo pridelave češenj je prikazan v preglednici X.1.  

 

Preglednica 13.3: Primer vhodnih podatkov za pridelavo češenj 
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TEHNOLOŠKE KARTE 

   

   

Izračun porabe ročnega dela 

Število dreves dreves / ha 1000 

Predviden pridelek  kg / drevo 13,65 

Predviden pridelek  (Y) kg / ha 13650 

Normativ rezi  dreves /uro 8 

Normativ ukrepov v vegetaciji dreves /uro 25 

Poraba časa za zimsko in letno rez ur / ha 165 

Normativ obiranja kg / uro 15 

Poraba ur za obiranje ur / ha 910 

Razna pomožna dela  / ha 268 

Delo s stroji ur / ha 40,2 

Poraba domačega dela skupaj  ur / ha 513,2 

Najeto delo - obiranje ur / ha 910,0 

Poraba ur skupaj ur / ha 1423,2 

   IZRAČUN PORABE STROJNIH UR 

Število škropljenj (iz škropilnega koledarja)  / ha 4 

Število mulčenj   6 

Kapaciteta mulčerja h / ha 1,8 

Kapaciteta pršiilnika h / ha 1,2 

Kapaciteta herbcidne škropilnice h / ha 1,3 

Število tretiranj s herbicidi  / ha 2 

Prevoz pridelka  / ha 20 

Kapaciteta trosilnika min. gnojil  h / ha 2 

Rekapitulacija h / ha € / h 

Mučenje 10,8            24,09 €  

Škropljenje  4,8            31,47 €  

Škropljenje s herbicidi 2,6            20,37 €  

Prevoz pridelka  20            25,01 €  

Trošenje mineralnih gnojil 2            22,09 €  

Ure –samohodka 50            22,09 €  

 SKUPAJ  40,2      1.008,57 €  

*(rumena celica označuje vhodni podatek) 
 

  

Pri variantah s pokrivanjem smo upoštevali dodatni strošek amortizacije sistema za pokrivanje 
(strošek postavitve 46000 € / ha).  

Ker se je poskus izvajal 4 leta (3 v času trajanja projekta in eno leto pred pričetkom projekta v obliki 
preliminarnih poskusov), imamo tako skupno 24 kalkulacij. Rezultati so prikazani v zbirni preglednici 
13.4. Upoštevana cena za izračun ekonomskih parametrov (tržni pridelke, 1. razred) je 4 € / kg in 5,2 
€/kg pri ekoloških češnjah.  
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Preglednica 13.4: Rezultati vrednotenja sistemov pridelave (poskusov) pri češnjah (vsi rezultati 
preračuna ni ha) 

ČEŠNJE nepokrito 
 

ČEŠNJE pokrito 

       2013 
 

2013 

Varianta Fin. Rezultat Lastna cena  
 

Varianta Fin. Rezultat Lastna cena  

IP        33.553,42 €            1,40 €  
 

IP  29.161,07 €           1,78 €  

EKO        30.996,97 €            1,72 €  
 

EKO  43.488,38 €           1,82 €  

KON         24.327,46 €            1,51 €  
 

KON   42.120,79 €           1,50 €  

2014 
 

2014,00 

Varianta Fin. Rezultat Lastna cena  
 

Varianta Fin. Rezultat Lastna cena  

IP          7.913,75 €            2,49 €  
 

IP  13.255,23 €           2,44 €  

EKO -        5.419,81 €            9,91 €  
 

EKO -  2.094,32 €           5,88 €  

KON  -        6.005,38 €          11,90 €  
 

KON     4.216,66 €           3,24 €  

2015 
 

2015,00 

Varianta Fin. Rezultat Lastna cena  
 

Varianta Fin. Rezultat Lastna cena  

IP          3.280,61 €            3,13 €  
 

IP -    917,66 €           4,22 €  

EKO          3.964,02 €            3,59 €  
 

EKO    1.219,26 €           4,86 €  

KON           4.021,48 €            2,95 €  
 

KON     2.495,35 €           3,50 €  

2016 
 

2016,00 

Varianta Fin. Rezultat Lastna cena  
 

Varianta Fin. Rezultat Lastna cena  

IP        14.638,65 €            2,05 €  
 

IP  27.645,04 €           1,86 €  

EKO          2.963,56 €            4,16 €  
 

EKO  27.711,55 €           2,31 €  

KON  -        3.096,60 €            5,88 €  
 

KON   12.458,76 €           2,45 €  

 

Generalno lahko rečemo, da je integrirana pridelava večinoma dosegla višji finančni rezultat kot 
ekološka (kljub upoštevani višji ceni). Rezultati v posameznih letih kažejo, da je sicer s pokrivanjem 
dreves s folijo možno izboljšati finančni rezultat. Variante s pokrivanjem so obremenjene z velikim 
stroškom postavitve sistema. Zato smo izračunali pragove pokritja (tisti pridelek, ki rezultira s 
finančnim rezultatom 0). Pragove pokritja smo izračunali s funkcijo iskanje cilja v programu za 
tabelarično izračunavanje, tako da smo celico z izračunanim finančnim rezultatom nastavili na nič ter 
spreminjali pridelek ob ostalih nespremenjenih parametrih (strošek embalaže in dela sta seveda 
funkcijsko prilagodila). Postopek avtomazitiramo s kontrolnikom in VBA makrom. Postopek je 
prikazan na na sliki 13.5.  

 

 

 

Pridelek kg / ha 4770,762419

Vrednost pridelka 17651,82095 košarice € / ha 477,0762419

Delež prvega razreda % 90% platonči € / ha 273

Delež drugega razreda % 5% platončki za košarice € / ha 238,538121

Cena € / kg Skupaj € / ha 988

Stroški brez obiranja in embalaže € /ha 14755,29

obiranje € /ha 1908,304968

embalaža € /ha 988

SKUPAJ € /ha 17652

Finančni rezultat € /ha 0

Prag pokritja

POMOŽNI IZRAČUN (se navezuje na prag pokrtija)

PRAG POKRITJA
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Slika 13.5: Izračun praga pokritja  

 

Preglednica 13.6: Pragovi pokritja pri pokritih variantah  

PRAG POKRITJA 

v kg /ha 

  Leto 2013 

IP 4893,4 

EKO 3638,9 

KON 4633,9 

  Leto 2014 

IP 4919,2 

EKO 3905,0 

KON 4658,0 

  Leto 2015 

IP 4855,8 

EKO 3672,1 

KON 4633,9 

  Leto 2016 

IP 4918,5 

EKO 3726,5 

KON 4637,9 
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Pragovi pokritja so nekoliko nižji pri ekološki pridelavi, kar je posledica višje upoštevane cene. 
Vsekakor pa je lahko generalno rečemo, da je pri pokrivanju minimalni potreben pridelek v rangu 5 
t/ha oziroma 5 kg na drevo v našem sistemu (tržni pridelek).  

 

2 Ekonomska upravičenost sistemov pridelave hruške  

Postopek je enak kot pri češnji. Analizirali smo naslednje variante:  

- Ekološka pridelava (sorta 'Uta'): standardna ekološka pridelava in kontrola (brez škropljenja) 
- Integrirana pridelava v primerjavi s pridelavo s sistemom 0,0 MRL in kontrolo (brez 

škropljenja). 

V letu 2016 so bila v poskus dodatno vključena škropljenja z alternativnimi sredstvi. Ker za te variante 
nimamo ponovitev, so izračuni zgolj informativne narave.  

Za simulacijo pridelave hrušk smo uporabili naslednje vhodne podatke kot jih prikazuje preglednica 
13.7.  

 

Preglednica 13.7: Vhodni podatki  (primer ekološka pridelava) 

TEHNOLOŠKE KARTE 

Izračun porabe ročnega dela 

Število dreves dreves / ha 3707 

Predviden pridelek / drevo kg / drevo 6,6657674 

Predviden pridelek  (Y) kg / ha 24710 

Normativ rezi  dreves /uro 30 

Normativ ukrepov v vegetaciji dreves /uro 60 

Poraba časa za zimsko in letno rez ur / ha 185,35 

Normativ obiranja kg / uro 100 

Poraba ur za obiranje ur / ha 247,0999975 

Razna pomožna dela  / ha 200 

Delo s stroji ur / ha 43,6 

Poraba domačega dela skupaj  ur / ha 490,7 

Najeto delo - obiranje ur / ha 247,1 

Poraba ur skupaj ur / ha 737,8 

   IZRAČUN PORABE STROJNIH UR 

Število škropljenj (iz škropilnega koledarja)  / ha 9 

Število mulčenj   6 

Kapaciteta mulčerja h / ha 1,8 

Kapaciteta pršiilnika h / ha 1,2 

Kapaciteta herbcidne škropilnice h / ha 1,3 

Število tretiranj s herbicidi  / ha 0 

Prevoz pridelka  / ha 20 

Kapaciteta trosilnika min. gnojil  h / ha 2 

Rekapitulacija h / ha € / h 
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Mučenje 10,8            24,09 €  

Škropljenje  10,8            31,47 €  

Škropljenje s herbicidi 0            20,37 €  

Prevoz pridelka  20            25,01 €  

Trošenje mineralnih gnojil 2            22,09 €  

Ure -samohodka 50            22,09 €  

 SKUPAJ  43,6      1.144,41 €  

 

Preglednica 13.8 nadaljevanje 

IZRAČUN PRIHODKA 
 Pridelek  kg / ha 24709,99975 
 Razred Delež (%) Cena (€ /kg) 
 prvi 68,1% 0,9815 
 drugi 31,9% 0,3125 
 tretji   0 
 SKUPAJ € / ha    18.979,48 €  
  o.k 
 

    IZRAČUN STROŠKA EMBALAŽE 

Delež prodaje v:  box palete % 0% 

Delež prodaje v:   % 100% 

Emb za  Cena Kapaciteta Količina 

box palete 8 350 70,59999929 

        

        

STROŠEK EMBALAŽE SKUPAJ         564,80 €  

    

    GNOJILNI NAČRT 

Gnojilo kg /ha € / kg Skupaj  (€/ha) 

org. gnojilo 2000 0,3 600 

      0 

      0 

      0 

      0 

STROŠEK GNOJIL SKUPAJ  600 

    Boks palete       

Nabavna vrednost € / kom 80   

Amortizacijska doba let 10   

Letni strošek  € / kom  8   
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2.1 Ekološka pridelava hrušk  

Kot pri češnji smo tudi pri hruški upoštevali 30 % višjo ceno ekološko pridelanih hrušk. Rezultati 
analize so prikazani v preglednici 13.9. 

 

Preglednica 13.9: Rezultati za pridelavo hrušk 'Uta' 

Leto 2013 

  FR LC 

UTA   5.124,03 €       0,56 €  

KON   6.002,06 €       0,47 €  

2015 

  FR LC 

UTA   2.829,97 €       0,61 €  

KON -   134,24 €       0,66 €  

2016 

  FR LC 

UTA   1.444,63 €       0,57 €  

KON     344,08 €       0,54 €  

 

Ob predpostavki višje cene namiznih hrušk vidimo, da je možno doseči pozitivne finančne rezultate. 
Je pa potrebna določena previdnost pri interpretaciji rezultatov iz poskusnega nasada, saj so 
povprečni pridelki hrušk po STAT.SI precej nižji. Pragovi pokritja se pri ekološki pridelavi gibljejo okrog 
19 t/ha (precej odvisno od leta).  

 

2.3 Integrirana pridelava in pridelava so sistemu 0,0 MRL 

 

Preglednica 13.10: Rezultati za integrirano (IP) in 0,0 MRL pridelavo  

Leto 2014 

  FR Lastna cena 

IP -2014. -   885,90 €           0,64 €  

0,0 MRL 
2014 -3.074,03 €           0,68 €  

KON 2014 -4.267,44 €           0,70 €  

Leto 2015 

IP    2.791,66 €           0,53 €  

0,0 MRL   1.093,57 €           0,56 €  

KON    -   167,22 €           0,54 €  

Leto 2016 

IP   1.754,75 €           0,53 €  

0,0 MRL   3.648,57 €           0,45 €  
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IP Matrinal   2.192,15 €           0,51 €  

IP Oranol     254,97 €           0,56 €  

IP LDC   3.178,60 €           0,47 €  

Super 10   2.572,60 €           0,47 €  

KON -3.056,66 €           0,49 €  

 

V prvih dveh letih beležimo najboljši finančni rezultat pri integrirani pridelavi. Rezultati so obetavni 
tudi pri alternativnih škropilnih programih 0,0 MRL pridelave v letu 2016, vendar, kot rečeno, so to 
enoletni rezultati in jih seveda ne gre posploševati.  Generalno lahko ugotovimo, da je pridelava po 
sistemu 0,0 MRL ob doseganju dovolj velikega pridelka ravno tako lahko ekonomsko upravičena.  

 

3 Splošne ugotovitve 

Analize podatkov iz poskusov so pokazale, da je pridelava hrušk ob doseganju dovolj visokih pridelkov 
v vseh sistemih pridelave lahko ekonomsko upravičena. Je pa ponovno potrebno opozoriti, da so po 
podatkih STAT.SI (preglednica 13.11) pridelki hrušk precej nižji (tudi do 50 %) in da je za doseganje 
pozitivnih finančnih rezultatov potrebno dosledno izvajanje vseh standardnih tehnoloških ukrepov.  

Preglednica 13.11: Pridelki hrušk v Sloveniji v letih izvajanja projekta  

  2012 2013 2014 2015 2016 

Hruške Površina (ha) 213 216 207 199 198 

Število dreves 465327 475583 458993 449361 431142 

Pridelek (t) 2410 2690 3532 3722 3175 

Pridelek na ha (t/ha) 11,3 12,5 17,1 18,7 16 
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