
Opuščanje rabe herbicidov
Tehnološke rešitve v oskrbi vinogradniških 

tal bodo v prihodnosti narekovale uporabo 
bolj prijaznih tehnologij, ki bodo v vinogra-
dih omogočile zamenjavo uporabe herbici-
dov z gospodarno rabo strojev za mehansko 
obdelavo tal. Zaradi vedno večjih zahtev 
po varovanju zdravja in čistega okolja kot 
tudi groženj podnebnih sprememb postaja 
mehansko zatiranje plevelov, ki izključuje 
uporabo herbicidov, pomemben dejavnik, 
saj prispeva k večji mikrobiološki aktivnosti 
koristnih organizmov, trajnemu zadrževanju 
rastlinam dostopne vode, povečani vsebnosti 
humusa, manjšemu razkroju in s tem ohra-
njanju organske snovi v tleh ter učinkoviti 
zaščiti rastlin pred sušo in ekstremnimi tem-
peraturami.

V matičnem nasadu v Litmerku smo pre-
izkušali stroj Orion Orizzonti s priključki za 
obdelavo pasov v vrsti. Ta stroj je namenjen 
tako za odstranjevanje plevelov s pomočjo 
stabilnih in fleksibilnih PVC nitk kot za 
spodrezovanje in okopavanje. S stabilnimi 
nitkami uničujemo plevele, s fleksibilnimi 
pa lahko opravimo tudi pletev debel (man-
danje). Plevele lahko odstranjujemo še s 
sprodrezovanjem (noži) in prekopavanjem 
(rotorji). Za prodajo in servis je v Sloveniji 
eksluzivni pooblaščeni zastopnik izdelkov 
podjetja Orizzonti podjetje Agromehanika 
d.d..

Demonstracijo vseh navedenih tehnološkh 
rešitev smo v sodelovanju s Sadjarskim cen-
trom in podjetjem Agromehanika pripravili 
v letu 2017 na dogodku Dan odprtih vrat v 
Selekcijskem središču Ivanjkovci. V jeseni 
leta 2018 smo tla v vrstah obdelali s preko-
palnikom, katerega učinkovitost pa je precej 
odvisna od vrste tal. Povprečna hitrost obde-

lave je 2,2 km/h (do 3,0 ure/ha). S prekopal-
nikom v vrsti lahko tudi povsem zadovoljivo 
zagotovimo sanacijo kolesnic, pod pogojem, 
da v tleh ni kamenja (nevarnost poškodb na 
deblu). Zaradi zasipavanja kolesnic je oko-
pavanje počasnejše in globlje, pasovi pa niso 
enakomerno okopani.

V Sadjarskem centru Gačnik smo v letu 
2017 pridobili dodatne izkušnje v okviru 
izvedbe poskusa JS. Naloga je bila zasno-
vana tako, da smo preizkušali tri priključke 
za obdelavo pasov v vrsti. V prvi različici 
smo pas obdelovali z nitkarjem Ecology kit 
s hidravličnim odmikom, kjer je delovna 
širina stroja 60 cm. Za vinogradništvo se 
uporablja priključek širine 30 cm, učinek pa 
je popolnoma enak. Omenjeni stroj ima pvc 
nitke dolžine 180 mm in so fiksno vpete v 
rotirajoči valj, ki se je vrtel s hitrostjo 225 v/
min. Poskus smo izvedli z dvema delovnima 

hitrostma, in sicer 2,2 km/h in 3,5 km/h. 
Prišli smo do ugotovitve, da je pri hitro-
sti 2,2km/ h pas bolje očiščen, pleveli pa so 
vzniknili nekaj dni pozneje kot pri 3,5km/h. 
Ob tem je treba dodati, da so bili pleveli 
občutno previsoki, tudi do 25cm. Višina je 
za takšno obdelavo manj primerna, vzrok za 
višje plevele je bil predhodno stalen dež, ki je 
tla obilno razmočil. Poudariti je potrebno, da 
je mehanska obdelava tal zelo vezana na nji-
hovo vlažnost, posebno na ilovnato glinenih 
tleh, kakršna so v Gačniku. Optimalna višina 
plevelov po navodilih proizvajalca je med 10 
in 15cm, saj je takrat najboljši delovni uči-
nek. Delovno hitrost pa je mogoče poveča-
ti na 3,5 km/h, s čimer se učinek poveča za 
tretjino.

Drugi poskus smo izvajali z nitkarjem 
Speed Green, ki je opremljen s pvc nitkami 
debeline 4 mm in dolžine 700 mm. Ta stroj je 
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prvenstveno namenjen čiščenju pasov, soča-
sno pa čisti tudi debla na rastlini – manda. 
Pri tem stroju smo prav tako uporabili dve 
delovni hitrosti, 2,2 km/h in 3,5 km/h, šte-
vilo vrtljajev delovnega vretena je bilo 225 v/
min. Tudi tukaj je bil učinek pri večji hitro-
sti malenkost slabši, vendar ne toliko kot pri 
prejšnjem obravnavanju, zato menimo, da je 
ta v praksi izvedljiv.

Tretji poskus smo opravili z okopalnikom 
Orion s hidravličnim odmikom. Njegova 
delovna širina je 300 mm, hitrost vrtenja 
okopalnika je bila 170 v/min, potovalna 
hitrost pa samo 2,2 km/h, saj okopavanje z 
večjo hitrostjo na tako razgibanem terenu 
ni mogoče. Višina plevelov je bila enaka –25 
cm in več, prevladovali pa so trdoživi pleveli, 
kot sta regrat in ščavje. Učinek tega poskusa 
je bil zelo slab, saj smo plevele samo preme-
stili in so glede na to, da je bilo dovolj vlage 
v teh, še naprej rasli. Potrebno je pojasniti, 
da na teh tleh predhodno nismo obdelova-
li pasov, razen mulčenja, zato so bili pleve-
li zelo dobro ukoreninjeni, s tem pa je bil 
delovni učinek veliko slabši.

Za vse vrste strojne obdelave je nujno dosle-
dna priprava terena, ki mora imeti čim bolj 
enakomeren nagib, biti mora poravnan in 
utrjen. Medvrstna razdalja mora biti enaka, 
rastline morajo imeti enako sadilno razdaljo 
in morajo biti privezane ob oporo čim bolj 
ravno. Prav tako je nujno, da tla očistimo 
tujkov (kamenja) pred sajenjem. Pri takšni 
obdelavi tal mora biti tudi opora poravnana, 
saj v nasprotnem primeru tipala zadevajo 
ob armaturo, rastline pa ne zaznavajo, zato 
pride do poškodb ali uničenja le teh.

Stroj Orion, katerega imamo v lasti na 
KGZS-Zavodu Maribor, je v bistvu proto-

tip, saj je na njem mogoča samo enostran-
ska obdelava pasov. Danes isti proizvajalec 
proizvaja izpopolnjene stroje za dvostransko 
obdelavo, s tem pa se storilnost podvoji. Če 
je nasad primerno pripravljen in operacijo 
izvajamo dvostransko, lahko povečamo tudi 
delovno hitrost na 4,5 km/ha. Pri tem se sto-
rilnost izenači s herbicidnim tretiranjem. Ob 
že navedenih trditvah o pozitivnih učinkih 
obdelave pasov je nujno omeniti tudi, da 
redna obdelava pasov zelo negativno vpliva 
na razvoj glodavcev v tleh (voluhar). Mogoče 
se postavlja vprašanje o izbiri optimalne-
ga časa in kako zagotoviti najboljše učinke 

uspešne uporabe različnih priključkov med 
samo vegetacijo tudi v tehnološko tako zah-
tevnem letu, kot je bilo leto 2018. Glede na 
izkušnje imajo vsi navedeni stroji ne glede na 
znamko veliko prihodnost v sodobni vino-
gradniško-sadjarski proizvodnji, še posebno 
v ekološki!
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Stanko Hlebič
Roman Štabuc
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KGZS-Kmetijsko gozdarski zavod 
Maribor

Učinek obdelave na terenu, kjer ni 
izrazitih kolesnic
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