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Ob razmislekih zaradi uporabe herbicidov so tudi v
sadjarstvu in vinogradništvu vse bolj pomembne ne-
kemične metode zatiranja plevelov v pasu pod dre-

vesi ali pod trto (obdelovalnem pasu pod drevesi – vrstnem
prostoru). Res pa je, da je kemično varstvo relativno enosta-
vno in učinkovito. Med nekemične metode zatiranja plevelov
sodijo mehanski način, termični način, zastirka itd. Te meto-
de zatiranja plevela spadajo med metode varstva rastlin z
nizkim tveganjem. Nekemične metode zatiranja plevelov
podpira tudi država s KOPOP programi in plačili za izvaja-
nje nekemičnih metod.

MEHANSKO ZATIRANJE PLEVELOV
Mehansko zatiranje plevelov oziroma stroje za mehansko za-

tiranje plevelov morajo uporabljati ekološki sadjarji in vino-
gradniki. Uporabljalo pa se tudi v integriranem sadjarstvu in
vinogradništvu, kjer pa je še dovoljena uporaba herbicidov.
Največ izkušenj s temi stroji imajo ekološki pridelovalci.

Večina proizvajalcev strojev za obdelavo tal pod drevesi ali
pod trto ima v ponudbi več različnih delovnih sklopov (delov-
nih elementov), kot je npr. odmična rotacijska kosilnica (mul-
čer), segment vrtavkaste brane, segment prekopalnika (freze),
segment krožne brane (z različnim številom krožnikov), plužna

telesa. Potem so tu še različne ščetke (pletveniki), ki imajo lah-
ko različno dolge najlonske (poliamidne) nitke, gumijaste trako-
ve itd. Ščetke se uporabljajo tudi za pletev – odstranjevanje
mladik – jalovk na deblu trte. Poimenovanje teh delovnih ele-
mentov v slovenščini še ni povsem poenoteno, tako da imamo
lahko za iste stroje različna poimenovanja (npr. ščetka – krtača
– pletvenik – vrstna kosilnica z nitko itd.).

TERMIČNO ZATIRANJE PLEVELOV
Če na področju mehanskega zatiranja plevelov pri nas vodijo

ekološki pridelovalci, potem na področju termičnega zatiranja
plevelov nimamo dejansko ničesar. V tujini pa se na tem po-
dročju že marsikaj dogaja. Pri termičnem načinu zatiranja ima-
mo lahko različne postopke. Uporabljajo se lahko naprave z
odprtim plamenom, naprave, ki oddajajo infrardeče sevanje,
naprave na pregreto paro, naprave na vročo vodo ali vročo pe-
no. Pa še naprave z mikrovalovi in laserji. Zadnji dve vrsti na-

prav so še v fazah raziskav. Ostale pa so že na razpolago. Med
proizvajalci prednjačijo Italijani. Nekateri termično zatiranje
imenujejo tudi fizikalno zatiranje plevelov.

Napravam za ožiganje plevelov pravijo tudi ožigalniki. Napra-
ve niso nove, saj so jih v Ameriki na petrolej uporabljali že od
leta 1852. Sodobne naprave pa kot gorivo uporabljajo v glav-
nem plin (butan, propan, metan), pojavili pa so se tudi gorilni-
ki na lesne pelete. Učinek ožiganja je odvisen od temperature
plamena in časa delovanja na plevele. Končni učinek ožiganja

se pogosto vidi šele v nasled-
njih dnevih (po 72 urah). Oži-
ganje je treba v rastni sezoni
tudi večkrat ponoviti (od tri-
krat do petkrat), prednost pa
je, da v tleh oziroma na njih
ni škodljivih ostankov.

Plevele pa lahko uničujemo
tudi z velikim tlakom vode, ki
ga proizvaja zmogljiva črpal-
ka. Voda ni vroča, ni ogreva-
na, ampak ima temperaturo
okolice. Zato to ni termična
metoda zatiranja.
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Enostavna naprava za ožiga-
nje plevelov z odprtim pla-
menom, proizvedena v Slove-
niji

Italijansko podjetje M.M.
S.r.L iz Modene ima v ponud-
bi napravo ECO GP, ki uniču-
je plevel v vrsti s pomočjo
vodne pare. Ta ima lahko tu-
di 140 stopinj, po navadi pa
je med 110 in 135 °C (v odvis-
nosti od zunanje temperatu-
re). Proizvajajo štiri modele, sistem je patentiran. Po njihovih
podatkih naj bi bila na leto dovolj tri tretiranja s paro. Hi-
trost traktorja je med 2,5 in 3,5 km/h. Za 40 cm širok pas »ob-
delanih tal« potrebujejo 250 l vode na uro in 4 litre goriva.
Gorilnik deluje na 12 V DC napajanja (iz akumulatorja trak-
torja). Naprava tako čisti medvrstni prostor od plevelov in
hkrati še dezinficira. Leta 2012 je bila to tehnična inovacija
na sejmu EIMA.

CS THERMOS je italijansko podjetje, ki svoje peči na lesno
biomaso prodaja tudi pri nas. Za uničevanje plevela v sami
vrsti vinograda ali sadovnjaka pa so izdelali eno- ali dvo-
stranski plamenski uničevalnik plevela BIODISERBO. Ta na-
prava je dejansko njihov prirejen gorilnik na lesne pelete.
Le-te pa lahko proizvedemo kar v vinogradu, saj pri zimski
rezi nastane veliko lesene biomase, ki jo lahko uporabimo za
ta namen. Tu potem govorimo o tako imenovanem krožnem
gospodarstvu.

Večina današnjih naprav za ožiganje plevelov uporablja plin
kot gorivo. Na tej napravi sta rezervoarja s propanom.

Za izdelavo lesnih peletov iz porezanih vej po zimski rezi vi-
nograda je italijansko podjetje Construzioni Nazzareno izde-
lalo premično »peletirko«, ki se nahaja na ploščadi traktor-
ske prikolice.

Podjetje Tecnoecologia ponu-
ja napravo za ožiganje pleve-
lov Pirodiserbo za trajne na-
sade. Širina toplotne obdela-
ve plevelov je do 60 cm. Sam
plamen pa je nastavljiv z
elektronsko regulacijo, upra-
vljalne ročice pa se namesti-
jo v traktorsko kabino. Na-
prava omogoča zatiranje ple-
velov in sterilizacijo porezanih vej, kar zmanjšuje tveganja
za glivične bolezni.

Tecnovict proizvaja napravo Schiumone – ekološko napravo
za termično uničevanje plevelov z vročo peno. Naprava proiz-
vaja vročo peno in jo nanaša v pas pod drevesi ali trto. Ob
temperaturi 60 stopinj pride do razgradnje (koagulacije) be-
ljakovin v plevelih in nato do izsušitve rastlin v nekaj dnevih.
Schiumone pomeni veliko pene. Naprava je dobila leta 2016
na sejmu v Bologni kar dve nagradi, kot tehnična inovacija in
kot okolju prijazna naprava.

Caffini ima kot proizvajalec
strojev za varstvo rastlin v
proizvodnem programu tudi
priključek Grass Killer. Lah-
ko je v Mono ali Twin izvedbi
(enostransko ali dvostransko
delujoč priključek). V rezer-
voarju je voda, ki jo zmoglji-
va batna črpalka s tlakom
1000 barov pošilja na krožne delovne elemente s štirimi verti-
kalnim šobami. Krožnik s šobami se vrti s 600 vrtljaji na mi-
nuto. Visok tlak vode uničuje plevele, pa ne samo po površini,
ampak tudi v globino tal – torej vpliva tudi na koreninski si-
stem. Zato ta bolje deluje v bolj sušnih razmerah. Hitrost vož-
nje je okoli 2,5 km/h, poraba vode pa pri medvrstni razdalji
2,5 metra 1000 do 1500 litrov na hektar.




