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• statistični podatki 

• dejavniki in tehnike, ki vplivajo na uspešnost 
pridelave češenj z gojitveno obliko vitko vreteno

• slovenski nasadi (10) različnih starosti od sajenja do 
rodnosti na šibkih podlagah GiSelA5 in GiSelA6, 
Giessen (D) University, 1981

• sonaravna usmeritev, vizija in dosežki dobrih praks  

Ogljični odtis



Statistični podatki 

• v Sloveniji imamo 215 ha češenj, kar med sadnimi 
vrstami predstavlja 3,3 % delež, 76% na Primorskem 

• 2,4% (5ha) ekoloških nasadov

• najvišji pridelki od 1991-2013 niso presegali 8t/ha,

poprečje je 5t/ha

• obnove od 2012-2015 so bile cca 10ha/leto, 2016  4ha



Pred kulture: setev različnih rastlin, ki 
povečujejo delež organske snovi v tleh  

(humus)

Izbira lege in zemljišča



Globoko rahljanje zaradi boljše zračnosti, 
odcednosti tal in kapilarnega dviga vode v 

vročem in sušnem obdobju



V letih z obilo dežja lahko voda
zastaja celo na nagnjenih zemljiščih



Izbira sadik: pomembna je velikost, 
višina cepljenja in razvit koreninski sistem 



1.leto rasti,  pravočasno kakovostno sajenje 
in obdobje po njem



Razpiranje vej v 1.in 2.rastni dobi



1.leto rasti, poletje (5 mesecev po sajenju)

zatravitev obdelava tal



Pomladansko zarezovanje nad spečimi očesi 
2. in 3.leto rasti, upogibanje le še izjemoma 

Razpiranje zg.vej z utežmi



G5 poletno-jesensko obrezovanje 2.leto rasti 
(avgust, september 2016)



3.leto rasti, cvetenje in opraševanje 



4.leto,  zeleno cvetenje in uspešnost oploditve 
po sortah

www.sivis.si



4.leto, 
oplojeni plodiči in 

junijsko zorenje češenj





G5 Kordia 5-6 kg/dr G5 Grace star 7 kg/dr



G6  sklenjenost krošenj in bujnost dreves  
7.leto



G5  dokončna gojitvena oblika vitkega vretena,
4-5 leto, sadilne razdalje 3,5 – 3,7 x 1,5 – 1,7m



zunanja in notranja 
kakovost plodov



Izkušnje in vizija,
poglabljanje in povezovanje sadjarskih znanj z 

ekologijo, biodinamiko in agrohomeopatijo rastlin 

Poprečna debelina plodov(mm)



• naj ne bo dovolj zunanja kakovost, cilj naj bi bila 
celostna kakovost, ki je odgovorna zavestnost 
pridelovalcev in priložnost za prihodnost 

• želimo prispevati k trajnostnemu razvoju in 
ohranjanju okolja in zemlje za nas in zanamce 
(ogljični odtis, zelena Slovenija)



Obdelovanje vrstnega pasu brez uporabe 
herbicidov na sonaraven način 

(mehansko, Cora agrohomeopathie x7)  

G5 Kordia, 
Regina  Bibaum



G6 in G5,  
1.rastna doba (2016) 

na eko-vinogradniških
kmetijah



Ekološki nasad G5,  3.leto rasti  



Zaključek: G5  parcela 0,25 ha   sajenje 2012

platno, kapljično 
namakanje

Zdravstveno stanje rastlin 
2015, 2016 od pomladi do 
jeseni brez težav



Poletno-jesensko obrezovanje, vitko vreteno
(zaključek 4.rastne dobe, zdravo listje v jeseni)



Maj in junijsko obiranje (Grace star, 9.6. 2016)

Tla, Cora agrohomeopatie x7, 
proti semenskim plevelom

zdravi sadeži 



Brez FFS in kem. sintetičnih gnojil/ 0,25 ha
2016 brez namakanja, 80-90% plodov 28+ mm, 

Grace star 13 kg/dr, 19.000 kg/ha

Kordia 5 kg/dr, 7.500 kg/ha



..nobena novost se ni zgodila brez spremembe.. in 
nič se ne spremeni brez prvega koraka v neznano..

Hvala, da lahko delim z vami 


