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KAKO ZNIŽATI UPORABO 
SREDSTEV ZA VARSTVO RASTLIN 
IN OBVAROVATI PRIDELEK ?

• Ali so naše jagode na pogled privlačne,  po okusu 
slastne in predvsem zdrave ?

• Ali je zagotovljeno ekonomsko–ekološko ravnovesje

www.sivis.si



Katera vizija…,izbira pridelave 
je..,(bo) prava ?

*  Konvencionalni način (prevladuje ekonomski nazor, 
ekološko je v zakonskih okvirih) 

• Integrirani način (gre za ekonomsko–ekološki 
nazor.., je naravi prijaznejši.., a temelji bolj na 
ekonomičnosti)

• Ekološki način (ekološko–ekonomski nazor, v  
ospredju je skrb za okolje in pridelava jagod brez 
sredstev za varstvo rastlin)

• Biodinamični način (izključno ekološki nazor
in visoka ozaveščenost…) www.sivis.si



Kaj je vsem načinom pridelave 
skupno ?

• Izbira zemljišča in lega  
• Priprava tal in izdelava grebenov za sajenje
• Kolobar, predkultura in rastline za podor

• Pokrita pridelava je pogoj za dolgoročno 
uspešnost (plastenjaki) 

• Razdalje sajenja in sorte 
• Voda in namakanje

www.sivis.si



IZBIRA ZEMLJIŠČA in LEGA

Omejitve pri izbiri parcele: 
• ph pod 5 in nad 7,2                        
• zelo težka ali zelo humozna tla ( nad 7 % )
• visoka podtalnica

Lega nasada:
• nepozebna parcela
• raven ali rahlo nagnjen teren z virom vode v bližini                               
• zračna, a ne preveč vetrovna lega 

www.sivis.si



PRIPRAVA TAL, IZDELAVA GREBENOV, 
KOLOBAR IN PREDKULTURE

PRAVOČASNA IZBIRA PARCELE V min.4-let.KOLOBARJU

PLANIRANJE TERENA IN IZRAVNAVA DEPRESIJ

GLOBOKO PODRAHLJANJE 70-100 cm

1. FAZA –leto pred sajenjem



FINA OBDELAVA TAL

GLOBOKO ORANJE 30-35 cm

SETEV PREDKULTURE

GNOJENJE S HLEV.GNOJEM, KOMPOSTOM

žita, solatnice,
facelija, bela gorjušica

Plodovke - NE



SETEV IN NATO ORANJE PODORINE

KONČNA OBDELAVA Z ROTO- BRANO

2. FAZA- naslednje leto 

FREZO ODSVETUJEMO

STROJNA IZDELAVA GREBENOV

žita, solatnice,
facelija, bela gorjušica



POLAGANJE FOLIJE in NAM. ČREVESA,
SOLARIZACIJA 

STISNJEN GREBEN

PRAVOČASNOST

VLAŽNA ZEMLJA

NAPETA FOLIJA

VIŠINA GREBENA 25-40 cm



POKRITA PRIDELAVA JE POGOJ 
ZA DOLGOROČNO USPEŠNOST

• brez strehe nad glavo je danes postala vsaka 
pridelava velika igra na srečo

• včasih dolžina tunelov 70m, danes 40 – 50m..,še 
posebej pri večkratrodnih sortah

• nujno odlično prevetrovanje

siva plesen(Botrytis)
na pecljih nad rizomom

www.sivis.si





RAZDALJE SAJENJA IN SORTE

• zaradi zračnosti je bolje saditi nekoliko bolj narazen
• pomemben je kompromis med bujnostjo sorte in 

gostoto sajenja 
• poskusiti tudi z enovrstnim sajenjem
• saditi kakovostne sadike in manj občutljive sorte

siva plesen (Botrytis)
na čašnih listih in plodu www.sivis.si



VODA in NAMAKANJE

• pomembno je zmerno namakanje in gnojenje glede 
na založenost in teksturo tal 

• poraba vode glede na dnevno vremensko prognozo 
(zlasti ob cvetenju in zorenju)

• namakanje ni le vsakodnevni ritual

www.sivis.si



Katera vizija…,izbira pridelave je…, 
(bo) prava ?

*  Konvencionalni način s pridihom ‘agro-industrije’
• Integrirani način z odgovornostjo do okolja, a na 

ekonomskih temeljih
• Ekološki način, kjer je v ospredju duh pripadnosti 

in skrb za okolje.., a z vsemi tveganji 
• Biodinamični način, ki temelji na krepitvi rastlin iz 

domače lekarne

• Ali mogoče v prehodnem obdobju integrirano-
ekološka kombinacija

www.sivis.si



Naš cilj in usmeritev:

• ostanki sredstev za varstvo rastlin pri pridelavi hrane 
naj bi se v prihodnosti približali mejni vrednosti 0 
(zero MRL)

• Kako to neboleče doseči z znižano, ali celo brez 
uporabe sredstev za varstvo rastlin …

• siva plesen, črna pegavost, pepelasta plesen, 
škodljivci in pleveli odločilno vplivajo na kakovost 
in količino pridelka 

siva plesen (Botrytis)
na zelenem plodu

www.sivis.si



www.sivis.si

Naravna sredstva proti boleznim                               

• Koreninske bolezni: Remedier (učinkovina 
Trichoderma asperellum in gamsii); inkorporacija v 
zemljo 5-7 dni pred sajenjem, da se Trichoderma 
kolonizira v zemlji (v postopku reg.)

• Bakterioze jeseni: Coptrel ali LabiCuper

• Listna pegavost jagod: LabiCuper do cvetenja, 
Frutogard

• Phytophtora: foliarno LabiFito (integrirana) + 
Labicuper, Frutogard



www.sivis.si

Naravna sredstva proti boleznim

• Siva plesen: Serenade (učinkovina Bacillus subtilis) 
ni nobenih ostankov (v postopku reg.za jagodo), 
Komarčkov ekstrakt, Vitisan (K-hydrogen karbonat)

• Oidij-pepelasta plesen: AQ10 (učinkovina 
Ampelomyces quisqualis), odločilen zelo zgoden 
nanos, Komarčkov ekstrakt, Kumulus DF (do 
cvetenja in po obiranju), Vitisan 

*gnojila z delno zdravilnim učinkom na Oidij
Multi ProteK  in Labi fito (učinkovina K-fosfit-
integrirana)



www.sivis.si

Naravna sredstva proti
škodljivcem 

• Ščitkarji in resarji: 
Naturalis (učinkovina Beauveria bassiana)
Laser (učinkovina spinosad) - za poletno jagodo, 
Neem Azal (eko-vrtine…,le 2x letno, 80% delovanje)

• Pršica (Tetranichus u.):
Naturalis (Beauveria bassiana), žveplo v prahu, 
Kumulus Df

• Jagodova (Phytonemus-Tarsonemus pallidus)??
Žveplo v prahu, Kumulus Df

• LabiSynergic: dodajanje biotičnim insekticidom za 
boljši učinek



POSKUS z in brez uporabe Botriticidov
Fakulteta Maribor, Andrej Vogrin

leto: 2008
sorte: Elsanta, Miss
prvo leto obiranja

A- brez uporabe Botriticidov
B – uporaba Botriticidov: 

28. 04. – Switch 62,5 WG
11. 05. - Teldor
18. 05. - Teldor   



Masa plodov v gramih/g:

Število gnilih plodov v gramih/g:

sorta Z 
 

BREZ 

ELSANTA 
 

460 518 

MISS 
 

404 450 

 

sorta Z 
 

BREZ 

ELSANTA 
 

1,1 1,3 

MISS 
 

0,6 0,3 

 



www.sivis.si

Sredstva za krepitev rastlin v 
ekološki pridelavi

Lithovit naravno CO2 gnojilo:

• učinkovito povečuje fotosintetsko aktivnost; rastlina 
ga sprejema direktno skozi listne reže, kjer se 
pretvarja v CO2, Ca, Mg in druge elemente

• znižuje potrebo rastline po vodi

• ugodno vpliva na odpornost in trajnost plodov

Vitisan ( K-hydrogen karbonat ) :
Pepelovka in botrytis; zelo dober proti škrlupu.. 



Masa plodov po obravnavanjih in              
izguba mase po nekaj dneh
‘clery’ 1.letnik,l.2010

vir, Fakulteta Maribor, Andrej Vogrin

obrav masa pridelka 
 v g 

Izguba masa  
po 2 dneh v % 

Izguba masa  
po 3 dneh v % 

1 756 7,2 10,3 
2 703 7,2 13,3 
3 714 5,1 6,0 
4 710 4,8 7,0 
5 749 6,4 9,5 
1.brez Ca 
2.Calciogreen- 4kg/ha, 7-10 dni     
3.Lithovit       - 1,5kg/ha, 14 dni 
4.Newcal        - 5kg/ha,7-10dni 
5.Ca-green,Lithovit,Foliacon 22 



www.sivis.si

Sredstva za krepitev rastlin pri          
vseh načinih pridelave jagod                

’brez vode ni življenja’
• ’živa’voda - gre za t.i. informirano vodo po 

postopkih kvantne fizike  
• vodni grozdi so manjši, zato je prehod skozi celično 

membrano hitrejši.., to posledično pomeni enake 
učinke namakanja, a z manjšo porabo vode

• večja odpornost rastlin na vročinski stres
• boljša odpornost na bolezni jagod
• boljša trajnost in čvrstost plodov 

Vir: Vrečko Maks



www.sivis.si

Sredstva za krepitev rastlin pri          
vseh načinih pridelave jagod          
Quantec

• gre za najmodernejši sistem radioničnega 
informiranja organizmov

• deluje podobno, kot informirana voda
• razlika je v tem, da Quantec rastline informira 

večkrat na dan skozi daljše časovno obdobje
• informacije lahko sproti prilagajamo potrebam
• glavni pomen prenosa informacij je v preventivnem 

delovanju
• zavidljivi rezultati so znani tudi po direktnih škodah 

(toča, bolezni..)

Vir: Manja Vrenko



Kako naprej…, izbira je vaša..

• konvencionalna pridelava dolgoročno v Sloveniji 
nima svetle prihodnosti

• integrirana pridelava je trenutno najbolj zastopana 
• ekološki način ima dolgoročno največjo tržno 

bodočnost
• biodinamični način je zastopan še na manjših 

površinah in se bo razvijal
• integrirano-ekološki pristop pomeni ravnovesje

med eko nomijo in eko logijo 

www.sivis.si



ŽELIMO VAM DOBER PRIDELEK V 
PRIHAJAJOČI SEZONI IN VESELE 

PRAZNIKE

www.sivis.si


