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Opomba: Ponekod so v besedilu navedeni biotični pripravki (na osnovi mikroorganizmov ali
koristnih živali), ki jih uporabljajo v tujini, pri nas pa niso registrirani, oz. v primeru koristnih živali,
so osnovani na taksonih, ki pri nas še niso bili potrjeni. Dotični biotični pripravki so omenjeni zgolj
zaradi navajanja podatkov o pestrosti nabora metod varstva rastlin z nizkim tveganjem (MNT) v
tujini, ali pa smo jih vključili v besedilo na podlagi pregleda literature.
Omemba komercialnih imen bioinsekticidov ali drugih MNT je namenjena izključno strokovnoraziskovalnim ciljem in ne pomeni odobritve ali priporočila s strani Kmetijskega inštituta Slovenije.
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Povzetek
Splošni povzetek
Alternativa kemičnim fitofarmacevtskim sredstvom (FFS) so okolju prijaznejše tehnologije, npr.
zatiranje škodljivih organizmov (ŠO) z uporabo metod z nizkim tveganjem (MNT), med katere sodijo
uporaba FFS, izdelanih na podlagi mikroorganizmov, rastlinskih izvlečkov, feromonov in snovi z nizkim
tveganjem (biopesticidi), uporaba koristnih organizmov za biotično varstvo rastlin, mehansko ali
fizikalno zatiranje plevela, tehnološki ukrepi za varstvo rastlin, ipd. Pričujoča publikacija je pregled
MNT, ki se jih poslužujejo v tujin, in ki so na razpolago v Sloveniji, s poudarkom na biotičnem varstvu
rastlin. Naj izpostavimo, da izraz biotično varstvo rastlin pojmujemo kot varstvo rastlin, ki vključuje
uporabo živih koristnih organizmov oziroma naravnih sovražnikov ali njihovih produktov za zatiranje
škodljivih organizmov (Angleški izraz »Biological control«). Tako pod biotičnim varstvom smatramo
tako uporabo makrobiotičnih agensov (koristne pršice, žuželke in entomopatogene ogorčice) kot tudi
mikrobiotičnih agensov (t.i. FFS na podlagi mikroorganizmov, i.e. biopesticidov).
Biotični pripravki za varstvo rastlin so zelo raznoliki. Bodisi gre za biotične pripravke na osnovi
(večceličnih) koristnih živali (pršice, žuželke, ogorčice), bodisi za pripravke na osnovi koristnih
mikroorganizmov (bakterije, glive, virusi, praživali), ki so osnova biopesticidov . Vsi omenjeni koristni
organizmi, ki jih uporabljamo za biotično zatiranje ŠO, imajo v okviru IPM velik pomen saj zaradi
varovanja naravnih sovražnikov ohranjajo splošno ravnovesje med organizmi in vzdržujejo biotsko
raznovrstnost, ki je ključna za dolgoročno zagotavljanje produktivnosti kmetijstva in gozdarstva. Ker
številni kemični pesticidi predstavljajo breme tako za okolje kot nevarnost za zdravje človeka,
stremijo potrošniki in agronomska ter biološka stroka k povečanju uporabe biopesticidov oz. biotičnih
pripravkov in zmanjšanju uporabe kemičnih FFS. Uporaba biotičnega zatiranja ŠO sicer narašča,
vendar je v primerjavi z uporabo klasičnih kemičnih FFS v Sloveniji izjemno nizka.
Na splošno je v tujini (EPPO regija, ZDA) registriranih veliko več biopesticidov in biotičnih pripravkov
na osnovi koristnih živali kot v Sloveniji. Delno je to posledica majhnosti celotnega trga kmetijske
pridelave v Sloveniji, delno tudi specifike slovenskega kmetijstva, ki si s svojimi razdrobljenimi
kmetijskimi površinami ne more privoščiti dražje oblike varstva rastlin in specializacije, ki bi
omogočala poglobitev znanja zahtevnejših oblik varstva rastlin. Biotično varstvo rastlin je nasplošno
dražje od konvencionalnega kemičnega zatiranja ŠO, hkrati pa ne dosega takojšnjega, t.i. 'touchdown' učinka. Iz slednjega izhaja tudi vsesplošno nezaupanje v biotično varstvo, ki pa v glavnem izvira
iz nezadostnega znanja, ter neupoštevanja posrednih koristi, ki jih biotično varstvo nudi (trajnostno
kmetijstvo, varstvo okolja in človeškega zdravja, itd.).
Uporaba MNT in zlasti biotičnega varstva rastlin zahteva posebna znanja in izkušnje. To pa zahteva
ustrezno strokovno-raziskovalno podporo in izobraževanje uporabnikov – pridelovalcev, pri čemer je
treba upoštevati okolje in kmetijstvo na širšem lokalnem območju, da se zagotovi njihova optimalna
učinkovitost, saj so lahko neučinkovite, če se poleg njih uporablja tudi kemična FFS na način, ki lahko
škodujejo koristnim (mikro)organizmom. Pregled strokovne literature, s katerim smo želeli oceniti
izkušnje uporabe MNT v slovenskem prostoru, nam je podal sliko, da je stanje raziskovalnega
poskusništva o uporabi koristnih makro- ali mikrobiotičnih agensov v Sloveniji sorazmeroma
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nerazvito, saj večina prispevkov zgolj teoretično obravnava možnost uporabe omenjenih koristnih
organizmov. Na drugem mestu so prispevki o najdbah raznih vrst naravnih sovražnikov v Sloveniji. Še
največ (objavljenih) znanstveno raziskovalnih izkušenj je s področja uporabe entomopatogenih
ogorčic in entomopatogenih gliv. Zavedamo pa se, da opravljen pregled objav ne predstavlja
celostnega vpogleda v stanje področja v Sloveniji, saj verjetno nismo analizirali vseh relevantnih
objav.

Povzetek glavnih ugotovitev po posameznih tipih MNT: biopesticidi, makrobiotični agensi in
tehnološki ukrepi za varstvo rastlin.
Zaenkrat je komercialno dostopno manjše število bakterijskih biopesticidov. Eden od razlogov je
gotovo ta, da je učinkovitost biotičnih agensov navadno nižja v primerjavi s kemičnimi pripravki in
tudi čas do uničenja ŠO je navadno daljši kot pri kemičnem zatiranju. Kljub temu je interes za
uporabo mikrobnih biotičnih agensov velik, saj je njihova uporaba edina alternativa v primerih
opuščanja ali prepovedi kemičnih FFS ter v primerih, kjer so škodljivci razvili odpornost proti
kemičnim sredstvom. Nadalje je praviloma karenca pri biopesticidih krajša, ali pa je celo ni. Stroški
izdelave biopesticidov so praviloma višji od izdelave kemičnih pripravkov, zato tudi cena za
potrošnika navadno predstavlja izziv.
Številne viruse uporabljamo za zatiranje bolezni in škodljivce kmetijskih rastlin. Največ pripravkov
vsebuje bakuloviruse, t.j. viruse iz družine Baculoviridae. Te pripravke se uporablja predvsem za
škodljivce, ki so večinoma razširjeni po vsem svetu in jih je težko zatirati. Bakulovirusi okužujejo
predvsem žuželke. Navadno imajo zelo ozek nabor gostiteljskih organizmov, pogosto lahko okužijo le
eno vrsto žuželk. Po drugi strani pa zaradi visoke specifičnosti niso nevarni za koristne žuželke in
druge organizme in so primerni za uporabo tudi v ekološki pridelavi. Obenem so bakulovirusi sprejeti
kot varne učinkovine, kar je potrdila tudi EFSA (European Food Safety Authority). Prednost
bakulovirusov je, da jih lahko mešamo z večino drugih pripravkov za varstvo rastlin. Negativna
lastnost bakulovirusov pa je počasnejše delovanje in hitro spiranje po nanosu, metem ko je sam
nanos pripravka enostaven. Pripravke na osnovi bakulovirusov večinoma pridelujejo in vivo, torej
znotraj gostiteljev, zato so tovrstni pripravki dragi.
Glive imajo številne lastnosti, ki so ugodne za razvoj sredstev za biotično varstvo. Predstavljajo
majhno tveganje za koristne netarčne organizme, kot so čebele, deževniki in drugi talni
(mikro)organizmi ter za naravne sovražnike, kot so parazitske osice in plenilski hrošči. Vsi ti imajo
ključno vlogo v ekosistemih. Novo odkrite lastnosti nekaterih entomopatogenih in talnih gliv imajo
širok spekter delovanja in tako nudijo več možnosti za uporabo, saj hkrati opravljajo več vlog, npr.
zatirajo določene členonožce in hkrati zaviralno delujejo na rastlinske patogene ali rastlinsko
parazitske ogorčice ter spodbujajo rast rastlin.
Makrobiotični koristni organizmi (žuželke in pršice) se za biotično varstvo v Sloveniji uporabljajo
predvsem za zatiranje listnih uši (Aphididae), rastlinjakovega ščitkarja (Trialeurodes vaporariorum) in
tobakovega ščitkarja (Bremisia tabaci). V Sloveniji so glavni uporabniki teh proizvodov večji tržni
pridelovalci zelenjadnic, uporaba pa je v glavnem omejena na vnose v zavarovanih prostorih.
Ocenjujemo, da znaša skupna površina teh prostorov zgolj približno 2 ha.
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Entomopatogene ogorčice (EPN) imajo dobre lastnosti za učinkovito biotično varstvo rastlin, saj
nimajo negativnih vplivov na okolje, lahko jih uporabljamo na vodovarstvenih območjih, imajo veliko
gostiteljev med rastlinskimi škodljivci, se enostavno razmnožujejo, so komercialno dostopne in niso
fitotoksične. Njihovo delovanje je ciljno – gostiteljski organizmi so v glavnem le škodljive žuželke, le
redko tudi nekatere netarčne vrste. EPN se lahko na rastline nanašajo s škropilnicami, ki so
namenjene za fitofarmacevtska sredstva ali z opremo za gnojenje. Z ustrezno tehniko nanosa in
uporabo sredstva v ustreznem razvojnem stadiju škodljivca lahko tudi z uporabo EPN dosežemo
primerljivo učinkovitost kot z uporabo insekticidov. EPN lahko kombiniramo s številnimi FFS in tudi
ostalimi biotičnimi agensi za različne namene.
Med metode varstva rastlin z nizkim tveganjem (MNT) brez mikrobnih biopesticidov ter
makrobiotičnih agensov spada širok nabor snovi, ki so naravno prisotne v našem okolju ter služijo
obvladovanju bolezni, škodljivcev, plevelov ali delujejo spodbujevalno na rast rastlin. Zaradi izjemne
širine področja naj izpostavimo le nekatere: piretrin (in drugi rastlinski izvlečki), abamektin, spinosad
(fermentacijski produkti bakterij), žveplo, apneni dušik, kaolin, diatomejska zemlja, feromoni
(uporaba za zbeganje, monitoring ali množični izlov ŠO), minerali in pripravki za krepitev rastlin, itd.
Pri (nekemijskih) tehnoloških ukrepih varstva rastlin veliko pozornost namenjamo preventivnim
ukrepom. Razlogov za to je več, med pomembnejšimi pa je dejstvo, da je med vegetacijo, v poznejših
razvojnih fazah posevka, izvajanje ukrepov praktično nemogoče. Nekemijske tehnološke ukrepe
lahko v grobem razdelimo na ukrepe, ki jih izvedemo pred rastno dobo ter na ukrepe, ki jih lahko
izvajamo med rastno dobo koruze. Pri tem je potrebno dodatno upoštevati načine učinkovanja
določenih ukrepov, npr. nekateri ukrepi so namenjeni preprečevanju razvoja škodljivih organizmov,
drugi spodbujajo naravno odpornost gojene rastline, spet tretji celovito spreminjajo mikro-ekosistem
rastline in tal itd.
Razdrobljena posest in doseganje nizkih hektarskih donosov pridelovalce odvrača od investicij v
drago tehnološko opremo za nekemično zatiranje plevelov. Zaradi tega so nekemični tehnološki
ukrepi na enoto proizvodnje dragi in v večini primerov ekonomsko gledano niso upravičeni.
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Uvod
Besedilo pripravila dr. Jaka Razinger in dr. Gregor Urek.

Alternativa kemičnim fitofarmacevtskim sredstvom (FFS) so okolju prijaznejše tehnologije, npr.
zatiranje škodljivih organizmov (ŠO) z uporabo metod z nizkim tveganjem (MNT), med katere sodijo
mehansko ali fizikalno zatiranje plevela, mehansko ali fizikalno odstranjevanje napadenih ali okuženih
rastlin ali njihovih delov ali škodljivih organizmov, uporaba FFS, izdelanih na podlagi
mikroorganizmov, rastlinskih izvlečkov, feromonov in snovi z nizkim tveganjem, uporaba koristnih
organizmov za biotično varstvo rastlin, uporaba osnovnih snovi, za katere v skladu z zakonom, ki
ureja fitofarmacevtska sredstva, ni treba pridobiti odločbe o registraciji ali dovoljenja, in uporaba
pripravkov, ki so dovoljeni za ekološko kmetovanje (U.l. RS, št. 43/2014). V tem poročilu bomo kot
alternativno kemičnim FFS uporabljali izraz metode (varstva rastlin) z nizkim tveganjem (MNT).
V povezavi s čedalje več ekološkimi pridelovalci in problemi, ki nastanejo od poznih aplikacijah
klasičnih (tudi sintetičnih, kemičnih) pesticidov, ter zaradi naraščanja okoljskega in zdravstvenega
zavedanja končnih potrošnikov v Sloveniji narašča interes za uporabo MNT. V primeru, da je uporaba
MNT dovolj učinkovita in lahko z njimi uspešno obvladujemo ŠO, jih v okviru integriranega varstva
rastlin (IVR) uporabljamo prednostno. Postavlja pa se vprašanje, kaj je v primeru zdravstvenega
varstva rastlin oziroma zatiranja ŠO dovolj učinkovito in kaj pomeni uspešno obvladovanje ŠO
(vprašljiva je definicija stopnje uspešnega zatiranja). Z ozirom na to, da kemična sredstva za varstvo
rastlin sicer zagotavljajo visoko učinkovitost pri zatiranju ŠO, a je njihova uporaba z ekološkega in
trajnostnega vidika problematična, je neposredna primerjava učinkovitosti med klasičnimi
(kemičnimi) FFS in MNT največkrat nemogoča. Poudariti je namreč potrebno, da se ustrezna stopnja
učinkovitosti oziroma ustrezne stopnje zatiranja ŠO lahko največkrat doseže predvsem s strategijo
IVR, v katero so vključene različne metode zatiranja ŠO. Prav zato pa je nujno preskušanje
učinkovitosti FFS z nizkim tveganjem ter komercialnih pripravkov za biotično varstvo rastlin v
slovenskem prostoru.
Uporaba MNT in zlasti biotičnega varstva rastlin zahteva posebna znanja in posebne postopke. To pa
zahteva ustrezno strokovno podporo in izobraževanje uporabnikov – pridelovalcev, pri čemer je treba
upoštevati okolje in kmetijstvo na širšem lokalnem območju, da se zagotovi njihova optimalna
učinkovitost, saj so lahko neučinkovite, če se poleg njih uporablja tudi kemična FFS na način, ki lahko
škodujejo koristnim (mikro)organizmom.
Skladno s tem smo pripravili poročilo o nekemičnih metodah varstva rastlin, oz. MNT, s poudarkom
na biotičnem varstvu rastlin. Naj tu pripomnimo, da izraz biotično varstvo rastlin pojmujemo kot
varstvo rastlin, ki vključuje uporabo živih koristnih organizmov oziroma naravnih sovražnikov ali
njihovih produktov za zatiranje škodljivih organizmov (Angleški izraz »Biological control«). Tako pod
biotičnim varstvom smatramo tako uporabo makrobiotičnih agensov (koristne pršice, žuželke in
entomopatogene ogorčice) kot mikrobiotičnih agensov (t.i. FFS na podlagi mikroorganizmov, i.e.
biopesticidov). Poročilo je razdeljeno na štiri vsebinske sklope: mikrobiotični agensi, ki so osnova
biopesticidov (bakterije, glive, ter virusi); makrobiotični agensi (agronomsko koristni insekti in pršice
ter entomopatogene ogorčice); poraba FFS na osnovi biokemikalij, rastlinskih izvlečkov, feromonov in
osnovnih snovi; ter tehnološki ukrepi za varstvo rastlin, ki vključuje tudi nekemično zatiranje
plevelov. Vsak vsebinski sklop smo nadalje razdelili na štiri osnovna poglavja: pregled nekemičnih
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metod varstva rastlin, ki se jih poslužujejo v tujini; uporaba nekemičnih metod varstva rastlin, ki so na
voljo v Sloveniji, analiza potreb in lastnih izkušenj s področja nekemičnega varstva rastlin, ter iskanje
rešitev za povečanje uporabe nekemičnih metod varstva rastlin.
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Terminološki slovarček
Slovarček pripravili: dr. Jaka Razinger, dr. Barbara Gerič Stare, dr. Melita Štrukelj, dr. Mojca Viršček
Marn

Terminološki slovarček pojmov povezanih z metodami varstva rastlin z nizkim tveganjem in
biotičnim zatiranjem škodljivcev

Biopesticid: Izraz na splošno uporabljamo za FFS, ki vsebuje žive mikroorganizme (glive, bakterije,
praživali ali viruse), ter lahko, ne pa nujno, tudi njihove metabolite, se pravi je narejen na podlagi
organizmov za biotično zatiranje – običajno patogenov. Po formulaciji in aplikaciji je podoben
kemičnemu pripravku in ga običajno uporabljamo za hitro zmanjšanje populacije škodljivega
organizma pri kratkoročnem obvladovanju škodljivih organizmov. Za obširnejšo definicijo glej tudi
poglavje ' Mikrobiotični agensi, ki so osnova biopesticidov'.
Biotični agens: Koristni organizem, ki se uporablja v okviru biotičnega varstva. Delimo jih na
predatorje, parazitoide ter patogene: bakterije, glive, virusi, alge (Angleški izraz »Biological control
agent«).
Biotično varstvo rastlin: Varstvo rastlin, ki vključuje uporabo živih koristnih organizmov oziroma
naravnih sovražnikov ali njihovih produktov za zatiranje škodljivih organizmov (Angleški izraz
»Biological control«). Opomba: Po Zakonu o zdravstvenem varstvu rastlin ZZVR-1 (Uradni list RS, št.
45/01, 52/02 - ZDU-1 in 45/04 – ZdZPKG) dopolnjen z ZZVR-1A (Uradni list RS, št. 86/04) je Biotično
varstvo rastlin definirano kot 'način obvladovanja škodljivih organizmov v kmetijstvu in gozdarstvu, ki
uporablja žive naravne sovražnike, antagoniste ali kompetitorje ali njihove produkte in druge
organizme, ki se morejo sami razmnoževati.' ZZVR dodatno uvede pojma 'Domorodne' in 'Tujerodne'
vrste koristnih organizmov, ki jih je moč uporabljati v okviru biotičnega varstva. Terminološki
problem pa nastane, ker Pravilnik o biotičnem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/06) predvideva le
uporabo makrobiotičnih oz. živalskih koristnih organizmov v okviru biotičnega varstva rastlin. In to
lahko privede do zmotne interpretacije, da uporaba mikrobiotičnih koristnih organizmov (bakterije,
glive, virusi, praživali) ne predstavlja biotičnega varstva.
Biotično zatiranje škodljivcev: Zatiranje škodljivih organizmov z uporabo živih koristnih organizmov
oziroma naravnih sovražnikov ali njihovih produktov (Angleški izraz »Biological pest management«).
Entomopatogene glive (EPF): glive ki so patogene za (škodljive) žuželke. Termin se uporablja tudi za
glive, ki so patogene za pršice.
Entomopatogene ogorčice (EPN): ogorčice, ki parazitirajo žuželke. Lahko ubijejo svoje gostitelja (na
pr. škodljivo žuželko).
Gojenje je namnoževanje koristnih organizmov v nadzorovanih pogojih na podlagi izdelanega
protokola gojenja koristnih organizmov, ki zagotavlja, da vrsta ne spremeni svojih fizioloških in
morfoloških lastnosti.
Infekcija: Sposobnost mikroorganizma, da vstopi, preživi in se množi v dovzetnem gostitelju.
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Inokulativno biotično zatiranje: Vnos domorodne ali tujerodne koristne, laboratorijsko namnožene
vrste, enkrat ali večkrat v rastni dobi. Vnesena koristna vrsta se na cilju samostojno razmnožuje skozi
več generacij in zatre škodljivca (Angleški izraz »Inoculative biological control«). [FitoInfo]
Integrirano varstvo rastlin (IVR) pred škodljivimi organizmi (ŠO) pomeni skrbno upoštevanje vseh
razpoložljivih metod varstva rastlin, kar ima za posledico povezovanje ustreznih ukrepov, ki
preprečujejo razvoj populacij ŠO. Pri IVR mora biti uporaba fitofarmacevtskih sredstev (FFS) na
ekonomsko in ekološko upravičeni ravni, s ciljem zmanjšanja tveganja za zdravje ljudi in okolje. IVR
poudarja rast zdravih rastlin s čim manjšimi vplivi na kmetijske ekosisteme in spodbuja naravne
mehanizme varstva pred ŠO. IVR temelji na preventivnih ukrepih, spremljanju oziroma monitoringu
ŠO, upoštevanju pragov škodljivosti, rabi ne-kemičnih metod varstva rastlin, ciljni rabi FFS oziroma
zmanjšanju rabe FFS na najnujnejši obseg, uvajanju antirezistentne strategije ter na opazovanju,
spremljanju, evidentiranju škodljivih organizmov in preverjanju rabe FFS (Angleški izraz »Integrated
pest management (IPM)«).
Klasično biotično varstvo je usmerjeno na načrtovan vnos tujerodnega koristnega organizma, zaradi
zatiranja tujerodnega škodljivega organizma, ki se je razširil od drugod, s ciljem trajne naselitve.
Koristni organizmi: Domorodni ali tujerodni organizmi, ki se hranijo z rastlinskimi škodljivci, se na njih
ali v njih oziroma v njihovi bližini razvijajo in jih tako uničijo. To so živi naravni sovražniki, antagonisti
ali kompetitorji ali njihovi produkti, in drugi organizmi, ki se morejo sami razmnoževati, vključno s
tistimi, ki so pakirani ali formulirani kot komercialni proizvod, za biotično varstvo rastlin. Sem spadajo
(agronomsko) koristne entomopatogene glive, bakterije, virusi, členonožci (žuželke ter pršice), ter
ogorčice.
Makrobiotični agens je agronomsko koristna žuželka, pršica ali ogorčica, ki je osnova komercialnega
pripravka za biotično zatiranje škodljivih organizmov.
Masovno razmnoževalno biotično varstvo je neposredna intervencija z močno namnoženimi
biotičnimi agensi. Ločimo dva načina: inokulativno biotično zatiranje in preplavno biotično zatiranje.
Prvi način obsega inokulativni vnos koristne vrste in njeno ciljno spuščanje. To je vnos domorodne ali
tujerodne koristne, laboratorijsko namnožene vrste, enkrat ali večkrat v rastni dobi. Vnesena koristna
vrsta se na cilju samostojno razmnožuje skozi več generacij in zatre škodljivca (Angleški izraz
»Inoculative biological control«). Drugi način je preplavni vnos domorodne ali največkrat tujerodne
koristne vrste, laboratorijsko namnožene v večjem številu, ki po vnosu preplavi ciljni prostor. Na ta
način se hitro zmanjša populacija škodljivega organizma. Ko populacija škodljivega organizma spet
naraste, sledi ponoven vnos koristne vrste, ki preplavi ciljni prostor in rastline v njem. Preplavni vnos
zagotavlja naglo zatrtje škodljivca, kar je pomembno z vidika ohranjanja estetskega videza rastlin.
Samodejno razmnoževanje koristne vrste pri tem načinu ni pomembno. (Angleški izraz »Innundative
biological control«).
Metode varstva rastlin z nizkim tveganjem: Za obvladovanje škodljivih organizmov z metodami
varstva rastlin z nizkim tveganjem se lahko uporablja mehansko ali fizikalno zatiranje plevela (strojno
ali ročno); mehansko ali fizikalno odstranjevanje napadenih ali okuženih rastlin, ali delov rastlin ali
škodljivih organizmov; uporaba FFS, izdelanih na podlagi mikroorganizmov, rastlinskih izvlečkov,
feromonov in snovi z nizkim tveganjem; uporaba koristnih organizmov za biotično varstvo rastlin;
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uporaba osnovnih snovi, za katere ni treba pridobiti odločbe o registraciji ali dovoljenja, ter uporaba
pripravkov, ki so dovoljeni za ekološko kmetovanje.
Mikrobiotični agens je agronomsko koristen mikroorganizem (gliva, bakterija, pražival ali virus), ki je
patogen za škodljive organizme, in je osnova komercialnega pripravka za biotično zatiranje škodljivih
organizmov – mikrobnega biopesticida.
Mikrobni biopesticid: FFS, ki vsebuje žive mikroorganizme (glive, bakterije, praživali ali viruse), ki so
patogeni za škodljive organizme. Po formulaciji in aplikaciji je podoben kemičnemu pripravku in ga
običajno uporabljamo za hitro zmanjšanje populacije škodljivega organizma pri kratkoročnem
obvladovanju škodljivih organizmov.
Naravni sovražniki: Domorodni ali tujerodni organizmi, ki se hranijo z rastlinskimi škodljivci, se na
njih ali v njih oziroma v njihovi bližini razvijajo in jih tako uničijo. To so živi naravni sovražniki,
antagonisti ali kompetitorji ali njihovi produkti, in drugi organizmi, ki se morejo sami razmnoževati,
vključno s tistimi, ki so pakirani ali formulirani kot komercialni proizvod, za biotično varstvo rastlin.
Sem spadajo (agronomsko) koristne entomopatogene glive, bakterije, virusi, praživali, členonožci
(žuželke ter pršice), ter ogorčice.
Naselitev je vnos koristnih organizmov v ekosistem, v katerem organizmi te vrste niso bili nikoli
navzoči.
Navzkrižna zaščita je zaščita pred okužbo z virusom, ki jo pridobi rastlina po okužbi s sorodnim
virusom ali različkom/izolatom istega virusa. Gre za umetno okužbo rastlin z različkom/izolatom
virusa, ki ne povzroča škode ali so povzročene škode zelo mile, in se uporablja za varstvo rastlin pred
okužbo z različkom/izolatom virusa, ki povzroča hude škode.
Okužba: Sposobnost mikroorganizma, da vstopi, preživi in se množi v dovzetnem gostitelju.
Parazit: Živalski ali rastlinski organizem, ki živi na škodo drugega organizma; zajedavec. Parazit
navadno ne uniči gostitelja.
Parazitske ogorčice polžev: ogorčice, ki parazitirajo polže. Svojega gostitelja (polža) lahko ubijejo.
Tovrstne ogorčice se kot biološki limacidi uporabljajo za biotično zatiranje polžev.
Parazitoid: Specializiran naravni sovražnik, ki zajeda gostitelja. Velik del svojega življenja preživijo v ali
na gostitelju, ter ga tako izčrpavajo ter na koncu uničijo. Jajčni parazitoidi svoja jajčeca odložijo v
jajčeca škodljivca, larvalni v ličinke, imaginalni v odrasle žuželke ali pupalni v stadij bube. Parazitira
samo v juvenilnih stadijih, tako da usmrti gostitelja med svojim razvojem, kot odrasla žival pa živi
prosto.
Patogenost: Potencialna sposobnost, da določen mikroorganizem uspešno okuži gostitelja in pri njem
povzroči bolezenska znamenja.
Plenilec: Žuželke, pršice in druge živali, ki napadejo rastlinske škodljivce in jih uničijo.
Predator: Žuželke, pršice in druge živali, ki napadejo rastlinske škodljivce in jih uničijo.
Preplavno biotično zatiranje: Vnos domorodne ali največkrat tujerodne koristne vrste, laboratorijsko
namnožene v večjem številu, ki po vnosu preplavi ciljni prostor. Na ta način se hitro zmanjša
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populacija škodljivega organizma. Ko populacija škodljivega organizma spet naraste, sledi ponoven
vnos koristne vrste, ki preplavi ciljni prostor in rastline v njem. Preplavni vnos zagotavlja naglo zatrtje
škodljivca, kar je pomembno z vidika ohranjanja estetskega videza rastlin. Samodejno razmnoževanje
koristne vrste pri tem načinu ni pomembno. (Angleški izraz »Innundative biological control«).
Profesionalno gojenje koristnih organizmov je, če oseba goji koristne organizme z namenom trženja
oziroma za lastno uporabo v tržni pridelavi rastlin.
Škodljivi organizem (ŠO) ali škodljivec je v širšem pomenu organizem, ki ogroža človeka neposredno
ali katero od njegovih dejavnosti (npr. kmetijstvo); je katerakoli vrsta, sev ali biotip rastline, živali ali
patogena, ki je škodljiv rastlinam ali rastlinskim proizvodom. V ekološkem smislu gre za vrste, ki
tekmujejo s človekom za vire (kompetitorje), pri čemer je predvsem v sodobnem času pojav
škodljivcev neposredna posledica človekove dejavnosti in ignoriranja naravnih procesov, ki poruši
ravnovesje. Primer je vzpostavitev monokulture v poljedelstvu, ki nudi bogat vir hrane vrsti, najbolj
prilagojeni za prehranjevanje s konkretno poljščino, hkrati pa zmanjša pritisk plenilcev, ki na
kmetijskem območju težje preživijo in se razmnožujejo. Drug primer je nameren ali nenameren vnos
organizmov v nova okolja, kjer se lahko zaradi odsotnosti plenilcev razmnožijo in postanejo invazivni
(Angleški izraz »pest«).
Trženje je vnos koristnih organizmov iz držav članic EU, vnos iz tretjih držav in prodaja oziroma
vsakršna prepustitev tretji osebi.
Uporaba koristnih organizmov je izvajanje ukrepov zdravstvenega varstva rastlin v kmetijstvu in
gozdarstvu s koristnimi organizmi.
Uporabnik je imetnik rastlin ali rastlinskih proizvodov, ki izvaja ukrepe zdravstvenega varstva rastlin
na način biotičnega varstva rastlin.
Varovalno biotično varstvo je usmerjeno v varovanje domorodnih koristnih organizmov in v
vzpodbujanje njihove naselitve, z uporabo okolju prijazne agrotehnike in FFS, s setvijo vmesnih
posevkov ali privabilnih rastlin, na katerih se hranijo, razmnožujejo in vzdržujejo koristne vrste
(Angleški izraz »Conservation biological control«). [FitoInfo]
Virulenca: Hitrost napredovanja razvoja bolezenskih znamenj ter stopnje smrtnosti gostitelja.
Vnos koristnega organizma je vsaka uporaba koristnega organizma na območju, kjer ni znano, da je
navzoč ali je naravno navzoč (doselitev).
Viri:


FitoInfo (Lea Milevoj)



Pravilnik o biotičnem varstvu rastlin, Uradni list RS, št. 45/2006



Pravilnik o integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi, Uradni list RS, št. 43/2014



Slovar Slovenskega knjižnega jezika, SAZU in ZRC SAZU. DZS d.d. Zbirka v elektronski izdaji
v1.0. Pregledovalni progam ASP32 v1.47, Amebis d.o.o.



Wikipedija
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Mikrobiotični agensi, ki so osnova biopesticidov
Besedilo pripravila: dr. Jaka Razinger, Aleš Plut, mag. inž. hort.
Kaj pomeni izraz 'biopesticid'?
Biopesticid je skovanka iz terminov 'biološki' in 'pesticid', in zajema več različnih tipov vplivanja na
zmanjšanje populacije škodljivcev: prek plenilskih, parazitskih ali kemičnih interakcij oz. odnosov.
Termin je bil v preteklosti povezan z biotičnim varstvom (s.lat.) – in posledično – manipulacijo živih
organizmov. Ker pa na stališča regulative močno vpliva (laična) javnost, ne obstaja neka enotna
definicija termina biopesticid, zato:





Evropska komisija (EU, 2008; Wikipedia, 2016) precej široko definira biopesticid kot 'pesticid
na osnovi mikroorganizmov ali naravnih produktov'.
Ameriška okoljska agencija (US EPA, 2016) biopesticide deli na tri razrede:
1. Razred 'naravne snovi' (t.i. biokemični pesticidi) vključuje naravne snovi, s katerimi je
moč nadzorovati škodljivce.
2. V drugi razred spadajo pesticidi, katerih aktivna učinkovina so živi mikroorganizmi
(virusi, praživali, glive, bakterije).
3. V tretji razred pa uvrščajo snovi, ki jih proizvajajo rastline, katerim je bil dodan
genetski material (t.i. Plant-Incorporated-Protectants ali PIPs).
OECD (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj) biopesticid definira kot sredstvo
serijske proizvodnje, nastalo iz živega mikroorganizma ali naravnega produkta, ki se uporablja
za zatiranje rastlinskih škodljivcev. Leta 1999 je OECD poenotila pristop, ki se uporablja za
ocenjevanje biopesticidov. Na ta način se je tudi poenotilo uvrščanje aktivnih snovi med
biopesticide. Po definiciji OECD biopesticide delimo v tri tipe, glede na tip aktivne učinkovine
(Chandler in sod, 2011):
1. mikroorganizmi: virusi, praživali, glive, bakterije (živi organizmi)
2. biokemikalije: neem olje, spinosad, abamektin, piretrin…
3. semiokemikalije: feromoni, alelokemikalije…

V delu besedila, ki govori o mikrobiotičnih agensih smo se osredotočili na mikrobne pesticide, to je
biopesticide, ki kot aktivno učinkovino vsebujejo žive mikroorganizme.

Ali gre pri uporabi biopesticidov tudi za biotično varstvo?
Po Zakonu o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR) je Biotično varstvo rastlin definirano kot 'način
obvladovanja škodljivih organizmov v kmetijstvu in gozdarstvu, ki uporablja žive naravne sovražnike,
antagoniste ali kompetitorje ali njihove produkte in druge organizme, ki se morejo sami
razmnoževati.' ZZVR dodatno uvede pojma 'Domorodne' in 'Tujerodne' vrste koristnih organizmov, ki
jih je moč uporabljati v okviru biotičnega varstva. Terminološki problem pa nastane, ker Pravilnik o
biotičnem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/06) predvideva le uporabo makrobiotičnih oz. živalskih
koristnih organizmov v okviru biotičnega varstva. Tako si lahko marsikdo zmotno razlaga, da uporaba
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mikrobiotičnih koristnih organizmov (bakterije, glive, virusi, praživali) ne predstavlja biotičnega
varstva.

Viri

Chandler, D., A. S. Bailey, G. M. Tatchell, G. Davidson, J. Greaves, and W. P. Grant. 2011. The
development, regulation and use of biopesticides for integrated pest management. Philos. Trans. R.
Soc. Lond. B. Biol. Sci. 366: 1987–98.
US EPA, 2016. US Environmental protection agency (US EPA). 2016. What are Biopesticides.
https://www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/what-are-biopesticides#classes
(november, 2016)
EU, 2008. Science for environment policy. European Commission DG Environment news alert service,
edited by SCU, The University of the West of England, Bristol. 1 str.
https://web.archive.org/web/20120515143828/http://ec.europa.eu/environment/integration/resea
rch/newsalert/pdf/134na5.pdf (november, 2016)
Wikipedia 2016: https://en.wikipedia.org/wiki/Biopesticide: (november, 2016)
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Virusi kot biotični agensi
Besedilo pripravili: dr. Mojca Viršček Marn, dr. Irena Mavrič Pleško, dr. Jaka Razinger in Matic
Novljan, mag. inž. agr.
Virusi spadajo med najmanjše patogene, t.j. povzročitelje bolezni. Sestavljeni so iz nukleinskih kislin,
ki so obdane oz. zavarovane z beljakovinskim plaščem, pri nekaterih virusih pa še z lipidno ovojnico.
Nukleinske kisline kodirajo genske informacije več beljakovin. Translacijo, t.j. prevajanje genske
informacije za tvorbo beljakovin in replikacijo, t.j. podvajanje in pomnoževanje nukleinskih kislin,
opravljajo celice gostitelja. Virusi se zato lahko razmnožujejo le znotraj gostitelja. So torej obvezni
zajedavci (obligatni paraziti) in običajno tudi patogeni.
Virusi okužujejo praktično vsa živa bitja. Če so patogeni organizmov, ki povzročajo škodo na gojenih
rastlinah, so potencialno uporabni za okolju prijazno varstvo rastlin. Številne viruse že uporabljamo za
zatiranje bolezni in škodljivcev kmetijskih rastlin. Največ pripravkov vsebuje bakuloviruse, t.j. viruse iz
družine Baculoviridae. Te pripravke se uporablja predvsem za škodljivce, ki so večinoma razširjeni po
vsem svetu in jih je težko zatirati. Bakulovirusi okužujejo predvsem žuželke. Navadno imajo zelo ozek
nabor gostiteljskih organizmov, pogosto lahko okužijo le eno vrsto žuželk. Proizvode na osnovi
bakulovirusov večinoma pridelujejo in vivo, torej znotraj gostiteljev. Zato so taki pripravki dragi, poleg
tega pa delujejo samo na enega škodljivca. Negativna lastnost bakulovirusov je tudi počasnejše
delovanje in hitro spiranje po nanosu, sam nanos pripravka pa je enostaven. Po drugi strani pa zaradi
visoke specifičnosti niso nevarni za koristne žuželke in druge organizme in so primerni za uporabo
tudi v ekološki pridelavi. Obenem so bakulovirusi sprejeti kot varne učinkovine, kar je potrdila tudi
EFSA (European Food Safety Authority). Bakuloviruse lahko mešamo z večino drugih pripravkov za
varstvo rastlin. V Sloveniji sta registrirani dve sredstvi na osnovi granuloznega virusa jabolčnega
zavijača (Cydia pomonella granulovirus; CpGV), dovoljenje za pripravek na osnovi granuloznega
virusa malega sadnega zavijača (Adoxophyes orana granulovirus; AdorGV) pa je že poteklo.
Razen bakulovirusov je EFSA presodila, da so za uporabo varni tudi potivirusi, t.j. virusi iz družine
Potyviridae. V uporabi so šibki različki potivirusov s katerimi okužimo rastline, ki jih zatem ne morejo
okužiti različki, ki povzročajo hude škode, t.i. mehanizem navzkrižne zaščite (Ang.: cross-protection).
Takšen je npr. pripravek na osnovi šibkega različka virusa rumenega mozaika bučke (Zucchini yellow
mosaic virus šibki sev), za katerega je EFSA izdala zaključke v letu 2012 in ga je EU istega leta potrdila
kot aktivno snov.
Registrirani biopesticidi na osnovi virusov v EU in drugje po svetu
Sledi pregled registriranih sredstev za biotično varstvo rastlin na osnovi virusov v Sloveniji, EU in ZDA
(Tabela 1).
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Tabela 1: Pregled registriranih bioloških sredstev za varstvo rastlin na osnovi virusov v Sloveniji, EU in ZDA.
1

Aktivna snov oz. virus
Cydia pomonella
granulovirus

Tržno ime
Madex Max in
Carpovirusine

FFS za varstvo pred
jabolčni zavijač
(Cydia pomonella)

Adoxophyes orana
granulovirus BV-0001

Capex

mali sadni zavijač
(Adoxophyes orana)

Cydia pomonella
granulovirus

Madex,
Carpovirusine,
Granupom,
VIRGO

jabolčni zavijač
(Cydia pomonella)

BE, DE, DK, FR, UK
AT, BE, BG, CZ, DE,
DK, EL, ES, FI, FR,
HR, HU, IT, LU, NL,
PL, PT, RO, SE, SI,
SK, UK

Helicovex

južna plodovrtka (Helicoverpa armigera)

EL, IT

Spod-X GH

Spodoptera exigua

dovoljeno v EU,
nikjer registrirano

Littovit

IT

PVM-01

Spodoptera littoralis
virus rumenega mozaika bučke (Zucchini yellow
mosaic virus)
virus mozaika pepina (Pepino mosaic virus,
PepMV)

Spod-X

Spodoptera exigua

ZDA
ZDA

Virosoft

Mamestra configurata

FruitGuard

krhljev molj
(Plodia interpunctella )

Helicoverpa armigera
nucleopolyhedrovirus
Spodoptera exigua
multiple
nucleopolyhedrovirus
Spodoptera littoralis
nucleopolyhedrovirus
Zucchini Yellow Mosaic
Virus, šibak sev
Pepino mosaic virus sev
CH2 izolat 1906
Spodoptera exigua
multiple
nucleopolyhedrovirus
Mamestra configurata
nucleopolyhedrovirus A
(107308)
Plodia interpunctella
granulovirus
Helicoverpa zea single
nucleopolyhedrovirus
(prej Heliothis zea NPV)
Lymantria dispar multiple
nucleopolyhedrovirus
(prej Gypsy moth
nucleopolyhedrosis virus)
Cydia pomonella
granulosvirus

Curbit

Registrirano v
SI

FR
BE

ZDA
ZDA

GemStar

Helicoverpa zea , Heliothis virescens
ZDA

Gypchek
CYD-X

Gobar
(Lymantria dispar)
jabolčni zavijač
(Cydia pomonella)

ZDA
ZDA

Anagrapha falcifera
multiple
nucleopolyhedrosis virus CLV-LC
Bakteriofag
Xanthomonas campestris
pv. vesicatoria
AgriPhage
Bakteriofag
Pseudomonas syringae
pv. tomato
AgriPhage
Zucchini yellow mosaic
virus – šibak sev
1

AgroGuard-Z

več kot 31 vrst škodljivcev iz reda metuljev, vir:
http://ee.oxfordjournals.org/content/20/5/
ZDA
krastavost plodov paradižnika (Xanthomonas
campestris pv. vesicatoria)
ZDA
bakterijska pegavost paradižnikovih plodov
(Pseudomonas syringae pv. tomato)
virus rumenega mozaika bučke (Zucchini yellow
mosaic virus, ZYMV)

ZDA

V različnih državah je lahko pripravek na osnovi istega virusa v prodaji pod različnimi tržnimi imeni.
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Registrirani biopesticidi na osnovi virusov v Sloveniji
V Sloveniji sta dovoljeni in registrirani le dve FFS na osnovi virusov, Madex Max in Carpovirusine. Obe
sta pripravljeni na osnovi granuloznega virusa jabolčnega zavijača (Cydia pomonella granulovirus,
CpGV) in primerni za zatiranje jabolčnega zavijača. Sledi kratek opis biotičnega agensa CpGV.
Sistematika. Vrsta: granulozni virus jabolčnega zavijača (Cydia pomonella granulovirus, CpGV); rod
Betabakulovirus; družina: Baculoviridae
Izvor koristnega organizma. Virus CpGV je prvič izoliral iz okužene ličinke in opisal raziskovalec
Tanada v Mehiki leta 1964. Vsi pripravki, kateri so danes na tržišču, izhajajo iz tega prvotnega izolata,
imenovanega CpGV-M. Virus je bil kasneje izoliran tudi iz lokalnih populacij v Angliji (CpGV-E) in Rusiji
(CpGV-R), kar kaže na splošno razširjenost in prisotnost virusa.
Geografska razširjenost uporabe v okviru EU. Uporaba CpGV kot FFS na osnovi virusov je v svetu
najbolj razširjena. Za uporabo je registriran v kar 22 državah EU, v še 2 državah pa je registracija v
teku. Poleg EU držav uporabljajo CpGV tudi v drugih državah kot so ZDA, Kanada, Avstralija, Nova
Zelandija in drugje.
Opis, biologija in mehanizem delovanja. Vsak delec CpGV je obdan z beljakovinskim ovojem
imenovanim okluzijsko telo, katero ga varuje pred okoljskimi vplivi in degradacijo. Vsak delec meri
okoli 400 x 200 nanometrov. Po zaužitju CpGV, se beljakovinski ovoj virusa razgradi v bazičnem okolju
črevesja ličinke jabolčnega zavijača in virusni delci se sprostijo. Ti okužijo epitelijske celice črevesja. V
črevesju se virus namnoži in nato razširi po celotnem telesu ličinke, kar privede do prenehanja
prehranjevanja in smrti ličinke. Zaradi virusa se tkivo poginulih ličink utekočini in ob razkroju nežne
povrhnjice sprosti. To tkivo vsebuje milijarde novih virusnih delcev, ki so lahko vir novih okužb ličink
jabolčnega zavijača. Virus se naravno širi na različne načine in lahko v okolju v ugodnih pogojih
ostane več let.
Prodaja biopesticidov na osnovi virusov v Sloveniji
Podatki o prodaji biopesticidov na osnovi virusov so prikazani na sliki. Vedeti moramo, da količina
prodanih pripravkov ni nujno identična količini uporabljenih pripravkov. Prodaja FFS pripravkov na
osnovi virusov je v letih 2011 do 2015 zelo nihala (Slika 1).
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Slika 1: Prodaja biopesticidov na osnovi virusov v Sloveniji v obdobju 2011-2015.

Analiza izkušenj s področja varstva rastlin z virusnimi biopesticidi v Sloveniji
Na osnovi pregleda objavljene literature v bazi COBIB.si zaključujemo, da je s področja uporabe
biopesticidov na osnovi virusov zelo malo izkušenj v Sloveniji. Edino kar smo uspeli najti, so strokovne
ocene o toksikoloških in ekotoksikoloških podatkih, povezanih z registracijskimi postopki.

Analiza potreb na področju varstva rastlin z virusnimi biopesticidi v Sloveniji
Za sedaj je seznam registriranih FFS na osnovi virusov dokaj omejen. V Sloveniji bi bilo smiselno
preskusiti učinkovitost FFS na osnovi virusov za zatiranje južne plodovrtke (Helicoverpa armigera). Za
varstvo rastlin pred tem škodljivcem v vsaj dveh državah (EL, IT) uporabljajo Helicoverpa armigera
nucleopolyhedrovirus. V nekaterih državah so registrirani tudi drugi nucleopolyhedrovirusi.
Uporabljajo jih za zatiranje škodljivcev iz reda metuljev, predvsem sovk. Ponekod v enem pripravku
mešajo več virusov. V Moldaviji je tako npr. registriran pripravek Virin CP ABB-3 OS МВ HS-2, ki
vsebuje granulozne viruse in nucleopolyhedroviruse različnih insektov.
V ZDA je registriran pripravek CLV-LC na osnovi Anagrapha falcifera multiple nucleopolyhedrovirusa,
ki je pri testiranju deloval na več kot 31 različnih vrst metuljev iz 10 družin. Bakulovirusi namreč lahko
okužijo tudi večje število različnih žuželk, čeprav je večina zelo selektivnih oz. specifičnih (okužijo le
določene vrste).
Pred registracijo pripravkov, ki delujejo na osnovi navzkrižne zaščite (cross-protection) je potrebno
pripraviti zelo natančno analizo tveganja. Menja strokovnjakov o uporabi izolatov, ki povzročajo blaga
bolezenska znamenja in obenem preprečujejo okužbo z bolj škodljivim izolatom ali različkom virusa,
so namreč nasprotujoča. Visoka stopnja mutacij genoma virusov, še posebno RNA virusov med katere
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spadata tudi virus rumenega mozaika bučke (Zucchini yellow mosaic virus - ZYMV) in virus mozaika
pepina (Pepino mosaic virus - PepMV), je namreč visoka, občutljivost gostiteljskih rastlin pa je odvisna
tako od genotipa virusa kot od genotipa oz. sorte gostiteljske rastline. Za FFS uporabljen izolat lahko
torej dokaj hitro mutira oz. povzroči večjo škodo na bolj občutljivi sorti. Za PepMV so to npr. pokazali
poljski raziskovalci. Po 20 zaporednih pasažah (prenosih na novo rastlino) milega izolata so pri 400
nukleotidnih zaporedjih dveh genov potrdili 143 mutacij, od tega 82 takih, ki so povzročile
spremembo aminokisline. Že po 17 pasažah sta pri najbolj občutljivi sorti dve mutaciji povzročili pojav
nekroz in propadanje rastlin paradižnika (Minicka in sod., 2015). Ne glede na to je Zucchini yellow
mosaic virus mild strain registriran kot FFS v Belgiji.
Pred odločitvijo o registraciji je potrebno podrobno pregledati dokumentacijo in podatke iz literature
in presoditi o primernosti uporabe sredstva na osnovi virusov v Sloveniji.

Iskanje rešitev za povečanje uporabe biopesticidov na osnovi virusov
Ker številni sintetični pesticidi predstavljajo breme tako za okolje kot nevarnost za zdravje človeka,
stremimo k povečanju uporabe biopesticidov in zmanjšanju uporabe kemijskih FFS. Uporaba
biopesticidov precej niha, a narašča, vendar je v primerjavi s klasičnimi kemijskimi pesticidi še vedno
nizka.
Možni ukrepi, s katerimi bi lahko pripomogli k povečanju rabe biopesticidov na osnovi virusov v
Sloveniji:


Uporaba biopesticidov na osnovi virusov zahteva veliko znanja in izkušenj. Nujno potrebno bi
bilo preizkusiti komercialne pripravke na osnovi virusnih agensov v slovenskih pridelovalnih
razmerah. Le tako bi bili izsledki raziskav neposredno uporabni v slovenskemu kmetijstvu, in
sicer v integrirani, ekološki in drugih oblikah okolju prijazne pridelave. Dodatno bi bilo
potrebno poglobiti in intenzificirati izobraževanje študentov agronomije, biologije in sorodnih
ved, kmetijskih svetovalcev ter nenazadnje pridelovalcev samih, o možnosti vpeljave in
uporabe biotičnega varstva na osnovi virusnih biopesticidov.
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Bakterije kot biotični agensi
Besedilo pripravili: dr. Janja Lamovšek in dr. Barbara Gerič Stare

Bakterije so mikroskopski enocelični organizmi, z razmeroma preprosto celično strukturo brez
celičnega jedra in brez organelov, kot so mitohondriji ali kloroplasti. Najdemo jih praktično povsod; v
zemlji, vodi in zraku ter na in v drugih živih organizmih. Kar se tiče vira energije oz. hrane, so bakterije
izredno raznolika skupina; lahko podobno kot rastline izkoriščajo svetlobno energijo sonca, energijo
lahko dobijo z oksidacijo (npr. amonijaka, H2S…) ali pa za hrano uporabljajo organske snovi. Večina
bakterij se hrani z odmrlo organsko snovjo in so zaradi tega zelo pomembne pri kroženju snovi v
ekosistemu. Manjši delež bakterij pa se lahko prehranjujejo tudi z drugimi živimi organizmi in takšne
bakterije imenujemo patogene oz. povzročiteljice bolezni. Te ogrožajo zdravje tako rastlin, kot tudi
gliv, živali in ljudi. Bakterije lahko uporabimo za biotično varstvo rastlinskih bolezni in škodljivcev. Gre
za enega od pristopov integriranega varstva rastlin, pri katerem uporabimo bakterije, ki so patogeni
(imenovane tudi naravni sovražniki in antagonisti) za druge škodljivce oz. povzročitelje bolezni rastlin.
Biotično varstvo rastlin je način obvladovanja škodljivih organizmov, ki uporablja žive naravne
sovražnike, antagoniste ali kompetitorje ali njihove produkte in druge organizme, ki se morajo sami
razmnoževati. Biopesticidi torej temeljijo na živih organizmih, vključno z vsemi molekulami
biološkega izvora t.j. sekundarnimi metaboliti, feromoni ali rastlinski izvlečki.
Med mikrobnimi biotičnimi agensi je najbolj razširjena uporaba patogene bakterije Bacillus
thuringiensis (Bt), ki deluje kot insekticid. Danes je Bt del številnih komercialnih pripravkov, ki v
svetovnem merilu zavzemajo največji tržni delež med pripravki z biotičnimi agensi. Uporaba
mikroorganizmov za obvladovanje žuželčjih škodljivcev sega v daljno preteklost. Že vrtnarji
Egipčanskih faraonov so vzdrževali zbirke bakterij, katere so uporabljali za zatiranje žuželk v okolici
domov in v grobnicah. Mnogo kasneje so področje patologije žuželk obudili Louis Pasteur, William
Kirby in Agostino Bassi. Ko se je leta 1901 na Japonskem razširila bolezen sviloprejk imenovana
»sotto«, je raziskovalec Shigetane Ishiwata iz umrlega telesa sviloprejkine ličinke izoliral bakterije in
jih poimenoval Bacillus sotto. Sorodno vrsto bakterij je leta 1911 iz ličink močne vešče izoliral Ernst
Berliner iz Nemčije in bakterije poimenoval po državi Thuringia, Bacillus thuringiensis. Čeprav so
kmalu pripisali insekticidno delovanje inkluzijskim telesom ob steni bakterijskih spor, so šele leta
1955 potrdili, da so kristali toksinov beljakovine, danes znani kot Cry in Cyt toksini. Znanje o
delovanju Bt so kmalu izkoristili francozi in leta 1938 izdelali prvi komercialni pripravek na osnovi Bt,
ki so ga tržili za zatiranje močne vešče. V Ameriki so šele 20 let kasneje proizvedli prvo Bt sredstvo,
vendar so bila sredstva z Bt do konca leta 1961 že registrirana pri Agenciji za zaščito okolja ZDA (US
EPA).
Princip delovanja bakterijskih biopesticidov. Razvoj bakterije Bt delimo na dve obdobji: obdobje
vegetativne rasti in razvoj spore. V vegetativnem obdobju so bakterije Bt videti kot palčke precej
enotnega videza. Ob neugodnih pogojih lahko bakterija preide v spečo fazo, t.j. sporo, kar je zelo
zapleten in nepovraten proces. Popolno sporulacijo bakterija doseže po zaključku sedmih faz. Med
tretjo fazo so že opazni kristali ob steni nastajajoče spore. Natančna vloga kristala je še vedno
nejasna. Najverjetneje med samo sporulacijo fizično sprosti stres in prepreči izgubo vode. Poleg tega
naj bi med kaljenjem spore v prebavnem traktu žuželk priskrbel dovolj hranil za prehod v vegetativno
fazo. Proteinski kristal (Bt toksin; δ-endotoksin) se v žuželčje prebavilo sprosti in dokaj hitro povzroči
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popokanje celic v prebavilih žuželk občutljivih za Bt-toksin. Bakterijske spore lahko pridejo iz prebavil
v telo žuželke, kjer dodatno povzročajo škodo. Žuželka zaradi ovirane presnove kmalu umre. Samo
delovanje δ-endotoksina je odvisno od vrste gostiteljske žuželke. Pri najbolj občutljivih lahko povzroči
smrt gostitelja že v 48 urah.
Pripravek na osnovi bakterije Bt vsebuje spore in kristale proteinskega endotoksina Bt. Nanos
pripravka je običajno v obliki pršila, kar je zlasti uporabno v nasadih sadnih dreves ter na posevkih
zelenjave. Ravno v teh nasadih imamo največkrat opravka s škodljivci odpornimi na sintetična
sredstva in tukaj se je biopesticid Bt že izkazal za uporabno alternativo (Van Driesche in sod., 2008). V
Združenih državah Amerike je bila nekoč zelo razširjena uporaba Bt pripravka na posevkih koruze,
bombaža, soje in fižola, vendar se v zadnjem času njihova uporaba zmanjšuje zaradi povečanega
sajenja transgenih sort, ki imajo v genom vključen zapis za toksin Bt. Prednost uporabe Bt pred
ostalimi biopesticidi je zagotovo neškodljivost za ljudi in ostale vretenčarje, hkrati pa ne vpliva na
večino koristnih mikroorganizmov ter ne škoduje okolju.
Zavedati se je potrebno, da so biopesticidi še vedno pesticidi in kot take jih regulira ista zakonodaja
kot kemična fitofarmacevtska sredstva. Biopesticide je potrebno uporabljati le kot je navedeno v
navodilih proizvajalca. Le strogo sledenje tem navodilom zagotavlja varno uporabo.

Registrirani bakterijski biopesticidi v EU in drugje po svetu
Zaenkrat je komercialno dostopno manjše število takih pripravkov. Eden od razlogov je gotovo ta, da
je učinkovitost biotičnih agensov navadno nižja v primerjavi s kemičnimi pripravki in tudi čas do
uničenja ŠO je navadno daljši kot pri kemični kontroli. Kljub temu je interes za uporabo mikrobnih
biotičnih agensov velik, saj je njihova uporaba edina alternativa v primerih opuščanja ali prepovedi
kemičnih fitofarmacevtskih sredstev ter v primerih, kjer so škodljivci razvili odpornost proti kemičnim
sredstvom. Nadalje pri biopesticidih je praviloma karence krajša, ali pa je celo ni. Stroški izdelave
biopesticidov so praviloma višji kot za kemične pripravke, zato tudi cena za potrošnika navadno
predstavlja izziv.
ZDA imajo regulativne zahteve za proizvode za nadzor mikrobnih škodljivcev opisane v dokumentu
Microbial pesticides product analysis data requirements table. 40 CFR 158.2120 (U.S. Federal
Register 2007).
V Kanadi so regulativne zahteve za proizvode za nadzor mikrobnih škodljivcev opredeljene v
dokumentu Regulatory Directive DIR 2001-02: Guidelines for the Registration of Microbial Pest
Control Agents and Products Pest Management Regulatory Agency (PMRA).
V EU ureja trženje fitofarmacevtskih sredstev Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv
Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS.
V Sloveniji velja Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije dne 25. oktobra 2012.
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V letu 2010 je bilo v EU registriranih 34 pripravkov na osnovi mikroorganizmov, po drugi strani pa sta
bila istega leta v Združenih državah Amerike registrirana 102 pripravka. Tolikšna razlika v številu
registriranih pripravkov med EU in ZDA je posledica dejstva, da je postopek registracije namreč v ZDA
hitrejši, enostavnejši in cenejši kot v EU.
V EU lahko posamezna država članica registrira le sredstva/pripravke, ki vsebujejo biotične agense, za
katere ima ta država uporabno dovoljenje (navedeni v Tabela 2). V Tabela 3 so našteti le nekateri
najbolj znani pripravki na osnovi bakterijskih biotičnih agensov, ki so dovoljeni v EU. Nekateri
pripravki vsebujejo enak biotični agens, a v različnih formulacijah, in se tržijo pod različnimi
blagovnimi znamkami.

V sledečih tabelah so zbrani seznami bakterijskih biotičnih agensov, ki se trenutno uporabljajo, oz. so
v fazi raziskav po svetu. V Tabela 2 so našteti dovoljeni bakterijski biotični agensi po svetu, v Tabela 3
so našteti V EU registrirani komercialni pripravki na osnovi bakterijskih biotičnih agensov, v Tabela 4
pa so našteti bakterijski biotični agensi z dokazanim delovanjem, a s trenutno z zelo majhno uporabo.

Tabela 2: V EU in po svetu registrirani bakterijski biotični agensi.

Bakterijski biotični
agens
Agrobacterium
radiobacter K1026

Agrobacterium
radiobacter K84

Bacillus
amyloliquefaciens
MBI600
Bacillus
amyloliquefaciens
subsp.
plantarum
D747
Bacillus cereus Ar56

Delovanje

Uporaba

Registrirana uporaba v državah

preprečuje
bolezen
rak
koreninskega
vratu
preprečuje
bolezen
rak
koreninskega
vratu
fungicid
in
baktericid

Številne dvokaličnice

Amerika, Avstralija, J Afrika, Kitajska,
Nova Zelandija

Številne dvokaličnice

Amerika, Avstralija, Kanada, Kitajska,
Nova Zelandija,

vinska trta (Botrytis spp.)

Koreja, ZDA

fungicid,
baktericid

grozdje, sadje, zelenjava,
okrasne rastline

Italija, ZDA

fungicid

PGPB, proti Pseudomonas
syringae,
bakterijska
uvelost (paradižnik)
Paradižnik, gnitje sadik,
krompirjeva
plesen,
Alternaria solani
lilije, PGPB, Listni ožig (leaf
blight)
Riž, damping-off, bacterila
wilt, root rot
Alfalfa, kumare, arašidi,
tobak;
damping-off,
bacterila wilt, root rot

Kitajska

Bacillus cereus B4

fungicid

Bacillus cereus CIL

fungicid

Bacillus cereus DGA
34
Bacillus
cereus
UW85

fungicid
fungicid

Kitajska

Kitajska
Kitajska
Kitajska
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Bacillus firmus

nematicid

Bacillus licheniformis
SB3086

fungicid
baktericid

Bacillus megaterium

insekticid,
fungicid, talni
inokulant
fungicid

Bacillus pumilus QST
2808
Bacillus sphaericus

Bacillus
GB03

subtilis

in

insekticid,
baktericid,
larvicid
fungicid,
baktericid

Francija

Nadzor komarjevih larv

ZDA, Kenija

Okrasne rastline

VB, Grčija, Italija, Danska, Turčija,
Nova Zelandija, Avstralija, Mehika,
ZDA, Kitajska, J Koreja
ZDA, Kitajska, J Koreja

Bacillus thuringiensis
Berliner
subsp.
aizawai

insekticid,
baktericid

gosenice metuljev, skupina
Spodoptera
group
in
žuželke, ki so razvile
odportnost na toksine Btk

Bacillus thuringiensis
Berliner
subsp.
israelensis
Bacillus thuringiensis
Berliner
subsp.
kurstaki

insekticid,
baktericid

ličinke dvokrilcev (muhe,
komarji, ipd.) podreda
Nematocera
gosenice
metuljev
(kapusov molj)

Bacillus thuringiensis
Berliner
subsp.
morrisoni
Bacillus thuringiensis
ssp.
tenebrionis
TM14-1
Erwinia amylovora
HrpN hairpin protein

insekticid,
baktericid

Koloradski hrošč

insekticid,
baktericid

Coleoptera (hrošči)

fungicid,
baktericid,
insekticid
baktericid,
fungicid,
regulator rasti
insekticid

Xanthomonas, hrušev ožig,
Rhizoctonia

Paenibacillus

ZDA

Rje in plesni

fungicid
baktericid
fungicid,
baktericid

insekticid,
baktericid

Francija, Portugalska

Egipt

Bacillus
subtilis
GB34
Bacillus subtilis QST
713

Paenibacillus
polymyxa AC-1

in

Rastlinjaki,
posevki
zelenjave na prostem
Travinje, trate za šport,
arboretumi,
okrasne
rastline
v
rastlinjakih;
Sclerotinia homoeocarpa,
Actinopelte
leafspot,
Alternaria leafspot, leaf
blotch, anthracnose

Okrasne rastline
Okrasne rastline, bolezni
na listih in koreninah

Avstrija, Nemčija, Estonija, Francija,
Irska, Italija, Slovenija, VB, Japonska,
Mehika, Nova Zelandija, Švica, Kanada,
J Afrika, Kitajska, J Koreja
Belgija, Ciper, Nemčija, Grčija, Španija,
Finska, Francija, Italija, Luksemburg,
Nizozemska, Portugalska, Švedska,
ZDA, J Afrika, Kenija, Kitajska,
Avstralija, Nova Zelandija
Španija, Švedska, ZDA, Indija, J Afrika,
Kitajska, Avstralija
Avstrija, Belgija Bolgarija, Ciper, Češka,
Nemčija, Danska, Grčija, Španija,
Francija, Hrvaška, Madžarska, Italija,
Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska,
Poljska,
Portugalska,
Romunija,
Slovenija, Slovaška, VB, ZDA, Indija, J
Afrika, Kenija, Kitajska,
Rusija,
Ukrajina, Moldova, Kuba, Avstralija,
Nova Zelandija
Avstralija, ZDA

Avstrija, Nemčija, Španija, Francija,
Grčija, Hrvaška, Madžarska, Italija,
Poljska
Mehika, Španija, ZDA, Nemčija

kumare

ZDA, J Koreja, Kenija

Travinje, Japanese beetles

ZDA
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popillae
Pantoea
agglomerans
Pseudomonas
alcaligenes
Pseudomonas
aureofaciens Tx-1
Pseudomonas
chlororaphis MA342

Pseudomonas
fluorescens
Pseudomonas
sp.
DSMZ 13134
Pseudomonas
syringae
ESC-10,
ESC-11
Serratia
entomophila
Streptomyces
griseoviridis K61
Streptomyces lydicus

fungicid

Hrušev ožig

ZDA, Kanada, Nova Zelandija

insekticid

kobilice

Kitajska

fungicid

travinje

ZDA, Kanada, Ukrajina

fungicid

enokaličnice

fungicid,
baktericid,
regulator rasti
fungicid,
regulator rasti
fungicid

Sadno drevje, Hrušev ožig,
Fusarium, rhizoctonia

Avstrija, Belgija, Nemčija, Danska,
Španija, Finska, Francija, Italija, Litva,
Luksemburg, Nizozemska, Švedska, VB,
Norveška
ZDA, Kitajska, Indija, Kanada

insekticid

travinje

Nova Zelandija

fungicid

Zelenjava, zelišča, okrasne
rastline

fungicid

Zelenjava, zelišča, okrasne
rastline

Belgija, Ciper, Estonija, Španija, Finska,
Madžarska, Italija, Litva, Nizozemska,
Švedska, Grčija
Turčija, ZDA, Kanada

R.
solani,
Phytophtora
Plodovi (sadje)

debelna

Nizozemska, Švedska
ZDA, Kanada, Moldova

Tabela 3: V EU registrirani komercialni pripravki na osnovi bakterijskih biotičnih agensov.

Ime
pripravka
Serenade

Mikroorganizem

Uporaba (tarčni škodljivi organizem)

Proizvajalec

Bacillus subtilis QST 713

AgraQuest

Flocter
WP5
Cedomon

B. firmus I-1582

Nasadi jablan in hrušk (Venturia
inaequalis)
Nasadi koščičarjev (Monilia)
Vinska trta (Uncinula necator, Botrytis
cinerea)
Solata (Bremia lactucae)
Kumare, korenje (ogorčice)

Mycostop

Streptomyces K61

Agree 50

B. thuringiensis ssp. aizawai
GC-91
B. thuringiensis ssp. aizawai
ABTS-1857
B. thuringiensis ssp. israelensis
AM65-52
B. thuringiensis ssp. kurstaki
SA-11, 12, EG2348
B. thuringiensis ssp. kurstaki

Xen Tari
Gnatrol
Delfin
Lepinox

Pseudomonas
MA342

chlororaphis

Ječmen (Drechslera graminea, D. teres)
Oves (D. avenae, Ustilago avenae)
Pšenica (Tilletia caries, Stagonospora
nodorum)
Žita (Microdochium nivale)
Okrasne rastline, zelenjava, zelišča
(Fusarium, Pythium, Phytophtora)
Vinska trta (Lobesia botrana, Eupoecilia
ambiguella)
Paprika (gosenice)

Bayer CropScience
AG
Bio Agri AB

Verdera Oy
Mitsui AgriScience
Valent BioSciences

Okrasne rastline (muhe žalovalke)

Valent BioSciences

Vinska trta (L. botrana, E. ambiguella)

Mitsui Agriscience

Sadno drevje, vinska trta, vrtnine,

CBC Europe S.r.l.
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Plus
DiPel
Belthirul
Novodor
Amylo-X

EG2348
B. thuringiensis ssp. kurstaki
ABTS-351
B. thuringiensis ssp. kurstaki
PB-54
B. thuringiensis ssp. tenebrionis
NB 176
B. amyloliquefaciens D747

jagode in hmelj (gosenice)
Zelje (Mamestra brassicae)

Valent BioSciences

Paradižnik (Helicoverpa armigera)

Probelte S.A

Krompir (Leptinotarsa decemlineata)

Valent BioSciences

Vinska trta (Botrytis),
Pečkarji (Erwinia amylovora), Jagode
(Botrytis),
Solate (plesni),
Paradižnik, paprika, jajčevec (siva
plesen),
Aktinidija (Pseudomonas syringae pv.
actinidiae)

Intrachem,
Italija
(Certis, ZDA)

Tabela 4: Biotični agensi z dokazanim delovanjem, a s trenutno z zelo majhno uporabo (previsoki stroški uporabe,
težavna aplikacija sredstva, različno delovanje v različnih klimatskih pogojih, ipd.).

Bakterijski biotični agens
Bacillus amyloliquefaciens FZB24
Azospirillum brasilense
Bacillus thuringiensis Berliner subsp.
japonensis
Bravibacillus brevis
Burkholderia cepacia
Erwinia caratovora
Pasteuria penetrans
Pseudomonas gladioli
Xanthomonas campestris

Delovanje
fungicid
Plant growth promoter
Insekticid, baktericid

Uporaba
krompir in vinska trta
Travinje
Soil inhabiting beetles

fungicid
Fungicid, nematicid
fungicid
nematicid
herbicid
herbicid

Control of soft rot disease
Meloidogyne
travinje
travinje

Registrirani bakterijski biopesticidi v Sloveniji
V Tabela 5 so našteti v Sloveniji registrirani biopesticidi na osnovi bakterijskih biotičnih agensov.
Tabela 5: V Sloveniji registrirani biopesticidi na osnovi bakterijskih biotičnih agensov.

Bakterijski
biotični
agens
Bacillus subtilis sev QST
713
Bacillus thuringiensis
var. Kurstaki sev SA-11
Bacillus thuringiensis
var. Kurstaki sev EG
2348

Ime sredstva

Zastopnik

Delovanje

formulacija

SERENADE ASO

BAYER

fungicid

DELFIN WG

KARSIA

insekticid

LEPINOX PLUS

KARSIA

insekticid

koncentrirana
suspenzija (SC)
močljiva zrnca
(WG)
močljivi prašek
(WP)

Opomba: Bakterijski biotični agens Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai seva ABTS-1857 in GC-91 ter Bacillus firmus so v
Sloveniji v postopku registracije.

Pripravek Serenade ASO na osnovi bakterije Bacillus subtilis QST 713, ki se tudi sicer pojavlja v naravi
in preprečuje rast povzročiteljev bolezni na način, da z njimi tekmuje za življenjski prostor in hrano na
površini rastline, se uporablja kot preventivni fungicid. Bakterija tudi pospešuje odpornost rastlin in
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proizvaja snovi, ki delujejo kot motilci razvoja celičnih membran. Za učinkovitost so zaslužni
sekundarni metaboliti koristnih bakterij, ki jih imenujemo lipopeptidi. Ti v stiku s škodljivim
organizmom poškodujejo njegovo celično steno kar privede do njenega razpada.
Glavne uporabe pripravka Serenade ASO:


na jagodah gojenih v zaščitenih prostorih za zmanjševanje okužb s sivo plesnijo (Botryotinia
fuckeliana).



v korenju gojenem na prostem za zmanjševanje okužb s črno listno pegavostjo (Alternaria
dauci) in pepelovko kobulnic (Erysiphe heraclei).



v solati gojeni na prostem za zmanjševanje okužb s sivo plesnijo (Botryotinia fuckeliana) in za
zatiranje bele gnilobe (Sclerotinia sp.).



na paradižniku, papriki in jajčevcih gojenih na prostem za zmanjševanje okužb s sivo plesnijo
(Botryotinia fuckeliana) in alternarijami (Alternaria spp.).



na paradižniku, papriki in jajčevcih gojenih v zaščitenih prostorih za zmanjševanje okužb s
sivo plesnijo (Botryotinia fuckeliana).

Nekatere prednosti pripravka Serenade ASO:


Serenade ASO je registriran tudi za uporabo v EKOLOŠKI pridelavi.



Serenade ASO je fleksibilen, saj ga lahko uporabljate samostojno ali kot del integriranega
škropilnega programa.



Pridelki so brez ostankov aktivnih učinkovin v/na plodovih.

Pripravek Delfin WG je kontaktni biotični insekticid na osnovi bakterije Bacillus thuringiensis var.
Kurstaki (Btk) za zatiranje rastlinskih škodljivcev v vinogradništvu in zelenjadarstvu. Btk je sporogena
bakterija, ki poleg spor proizvaja proteinski endotoksin. Ta endotoksin je specifično toksičen za ličinke
metuljev. Delfin WG deluje v prebavilu tarčnih ličink; v nekaj minutah po zaužitju povzroči inhibicijo
prehranjevanja; vodi v razpad prebavne stene in nastopi smrt ličink. Umirajoče ličinke lahko
pričakujemo še nekaj dni po nanosu pripravka. Pripravek Delfin WG je selektiven in učinkuje na
ličinke metuljev, hkrati pa nima negativnega učinka na ljudi, domače živali, čebele, divje živali, ribe in
koristne organizme. Ključna je dobra prekrivnost, saj je Delfin WG učinkovit samo, če ga gosenice
zaužijejo. Pomembna je pokrivnost tudi spodnjih strani listov.
Glavne uporabe pripravka Delfin WG:


na vinski trti za zatiranje križastega grozdnega sukača (Lobesia botrana) in pasastega
grozdnega sukača (Eupoecilia ambiguella).



na zelenjavi (cvetača, glavnato zelje, koleraba, ohrovt, paprika in paradižnik) za zatiranje
ličink kapusovega belina (Pieris brassicae) in listnih sovk (Mamestra spp.).
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Pripravek Lepinox plus je kontaktni bioinsekticid na osnovi bakterije Bacillus thuringiensis var.
Kurstaki (Btk) za zatiranje škodljivih gosenic na pečkarjih, koščičarjih, vinski trti, vrtninah, jagodah in
hmelju. Lepinox Plus je selektiven insekticid na podlagi Btk za zatiranje gosenic metuljev. Za uspešno
delovanje sredstva morajo gosenice zaužiti sredstvo na rastlini: priporočljivo je tretiranje v zgodnjih
razvojnih fazah larv (I ali II). Po zaužitju letalnega odmerka sredstva, se larve prenehajo prehranjevati,
vendar so lahko še nekaj dni po tretiranju žive. Takoj po zaužitju letalnega odmerka se bodo gosenice
premikale počasneje, postale razbarvane, tik pred smrtjo se bodo skrčile in počrnele.
Glavne uporabe pripravka Lepinox plus:


na jablanah in hruškah za zmanjševanje napada gosenic zavijačev lupine sadja iz rodov
Argyrotaenia, Pandemis, Archips in Adoxophyes.



na breskvah in nektarinah za zmanjševanje napada gosenic breskovega zavijača (Cydia
molesta) in breskovega molja (Anarsia lineatella).



na vinski trti za predelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje križastega in
pasastega grozdnega sukača (Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella).



na vrtninah (brokoli, ohrovt, glavnato zelje, kitajsko zelje, brstični ohrovt, repa, redkev,
solata, cikorji, endivija, radič, motovilec, špinača, listnata pesa, blitva, kardij, zelena,
koromač, peteršilj, bazilika, grah, fižol, buče, bučke, melone, lubenice, paradižnik, paprika in
jajčevci) za zmanjševanje napada škodljivih gosenic metuljev (Spodoptera littoralis,
Spodoptera exigua, Helicoverpa armigera, Plutella xylostella in Tuta absoluta).



na jagodah za zmanjševanje napada škodljivih gosenic metuljev (Spodoptera littoralis,
Spodoptera exigua in Helicoverpa armigera).



na hmelju za zmanjševanje napada škodljivih gosenic koruzne vešče (Ostrinia nubilalis).

Prodaja bakterijskih biopesticidov v Sloveniji
O stopnji uporabe bakterijskih biopesticidov v Sloveniji lahko sklepamo iz podatkov o prodaji
bakterijskih biopesticidov v Sloveniji. Potrebno pa se je zavedati, da količina prodanih pripravkov ni
nujno identična količini uporabljenih pripravkov. Prodaja FFS pripravkov, kjer je aktivna snov
bakterija, je v obdobju 2011 – 2015 kazala trend naraščanja skupne količine prodanih pripravkov.
Medtem, ko biofungicida na osnovi bakterije Bacillus subtilis po podatkih UVHVVR-sektor za FFS, po l.
2011 v Sloveniji niso več prodali, pa je prodaja insekticidov na osnovi bakterije Bacillus thuringiensis
var. Kurstaki iz leta v leto naraščala (Slika 2).
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Slika 2: Prodaja biopesticidov na osnovi bakterij v Sloveniji v obdobju 2011-2015.

Analiza izkušenj s področja varstva rastlin z bakterijskimi biopesticidi v Sloveniji
V letih 2010 in 2011 smo na Kmetijskem inštitutu Slovenije izvajali poskuse za ugotavljanje
učinkovitosti različnih komercialnih sredstev proti glivi Monilinia fructicola na breskvah. Med drugim
smo preizkusili tudi biotični pripravek Serenade (glej opis v zgoraj). Učinkovitost pripravka Serenade
je nihala; leta 2010 smo zabeležili 80 % učinkovitost pri zaščiti cvetov, naslednje leto pa je bila
njegova učinkovitost na cvetovih, poganjkih in plodovih med slabšimi v poskusu.
Da pripravek Serenade deluje nekonsistentno so pokazali tudi v Nemčiji, kjer so 15 let zbirali podatke
o učinkovitosti zatiranja hruševega ožiga na cvetovih v nasadih sadnih dreves (Kunz in Donat, 2014).
Kot najbolj učinkovito sredstvo se je izkazal Blossom Protect - biotični pripravek z Aureobassidium
pullulans, vendar le v kombinaciji z apnenim žveplom in ribjim oljem.
Učinkovitost biotičnih pripravkov, med drugim tudi Serenade in Mycostop, proti Fusarium
oxysporum, tudi na solati ni bila največja (Lopez-Reyes in sod., 2014). Predvidevajo, da bi njihovo
učinkovitost lahko povečali s hkratno uporabo fizičnih metod, kot npr. prepihovanje z zrakom, kar bi
povečalo raven kolonizacije biotičnih agensov na gostiteljski rastlini.
Pripravek Serenade pa se je izkazal za izredno učinkovitega pri zatiranju golšavosti kapusnic
(Plasmodiophora brassicae) na oljni ogrščici (Brassica napus) (Lahlali in sod., 2012).
Po naši podatkih so v Sloveniji v okviru raziskav preizkušali biotično sredstvo Delfin, Novodor in
Nemasys (biotično sredstvo na osnovi ogorčic) (Laznik in Trdan, 2015). Z bločnim poljskim poskusom
so ugotovili, da je kombinacija omenjenih sredstev najboljša za zatiranje ogrcev L1, L2 in L3 v tleh.
Giraldi in sod. (2011) so primerjali delovanje iz mineralne volne izoliranih bakterijskih antagonistov
ter komercialnih biotičnih sredstev Cedomon (Pseudomonas chlororaphis MA342; glej Tabela 3) in
RootShield (Trichoderma harzianum T22, Bioworks, ZDA) proti fuzarijski uvelosti na paradižniku.
Ugotovili so, da imajo v zaprtih prostorih (rastlinjakih) nekateri novi testirani sevi Pseudomonas
putida FC-6B in FC-8B ter Pseudomonas sp. FC-9B celo boljši antagonistični učinek proti fuzariozam
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kot komercialna biotična sredstva. Vsi ostali testirani bakterijski sevi so bili po učinkovitosti primerljivi
s komercialnimi sredstvi.

Iskanje rešitev za povečanje uporabe bakterijskih biopesticidov
Ker številni pesticidi predstavljajo breme tako za okolje kot nevarnost za zdravje človeka, stremimo k
povečanju uporabe biopesticidov in zmanjšanju uporabe kemijskih FFS. Uporaba biopesticidov sicer
narašča, vendar je v primerjavi s klasičnimi kemijskimi pesticidi še vedno relativno nizka.
Možni ukrepi, s katerimi bi lahko pripomogli k povečanju rabe bakterijskih biopesticidov v Sloveniji:


Uporaba biopesticidov zahteva veliko znanja in izkušenj. Nujno potrebno bi bilo preizkusiti
komercialne pripravke na osnovi bakterijskih agensov v slovenskih pridelovalnih razmerah. Le
tako bi bili izsledki raziskav neposredno uporabni v slovenskemu kmetijstvu, in sicer v
integrirani, ekološki in drugih oblikah okolju prijazne pridelave. Dodatno bi bilo potrebno
poglobiti in intenzificirati izobraževanje študentov agronomije, biologije in sorodnih ved,
kmetijskih svetovalcev ter nenazadnje pridelovalcev samih, o možnosti vpeljave in uporabe
biotičnega varstva na osnovi bakterijskih biopesticidov.



Analiza učinkovitosti na osnovi literature in lastnih poskusov testiranja učinkovitosti
bakterijskih biopesticidov, ki jih uporabljajo v sosednjih državah (s podobnimi rastnimi
pogoji), v Sloveniji pa še niso registrirani. Na osnovi dobre učinkovitosti bi se podalo ustrezno
mnenje in sredstvo priporočilo potencialnemu zainteresiranemu podjetju za registracijo.



Analiza stanja, za katere pridelke nimamo registriranih biopesticidov, pa ti obstajajo in se
uporabljajo v drugih državah. Če bi analiza učinkovitosti na osnovi literature in lastnih
poskusov testiranja učinkovitosti bakterijskih biopesticidov izkazala dobro učinkovitost, bi se
podalo ustrezno mnenje in sredstvo priporočilo potencialnemu zainteresiranemu podjetju za
registracijo.



Pri uporabnikih povečati poznavanje biopesticidov z obveščanjem v medijih, izobraževanji,
delavnicami, simpoziji ipd.



Analiza učinkovitosti na osnovi literature in lastnih poskusov testiranja učinkovitosti
bakterijskih biopesticidov: za primer: pričeli smo že s prvimi poskusi učinkovitosti bakterije
Bacillus firmus za zatiranje ogorčic koreninskih šišk (Susič in sod., 2016), poleg in vitro
poskusov pa planiramo tudi lončne in mikro-parcelne poskuse. Če bodo testi pokazali dobro
učinkovitost, bomo pripravek na osnovi te bakterije lahko priporočali uporabnikom
(pripravek je v postopku registracije).



Možnost subvencioniranja uporabe biopesticidov kot alternative kemičnim pripravkom.



Možnost subvencioniranja registracijskega postopka za bakterijske biopesticide, ki jih v
Sloveniji prepoznamo kot strateške za našo državo, ker nimamo alternativnih varnih FFS za
določene škodljivce na določenih pridelkih.
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Poenostavitev in pospešitev postopkov za pridobitev dovoljenja za raziskave oziroma razvoj v
skladu s 54. členom Uredbe 2009/1107 ter zmanjšanje stroškov (ukiniti takso) za raziskovalno
poskusništvo z biopesticidi.
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Glive kot biotični agensi
Besedilo pripravili dr. Alenka Munda, dr. Hans Josef Schroers in dr. Jaka Razinger

Prevladujoči naravni patogeni členonožcev so glive. Opažanja izbruhov bolezni v populacijah žuželk so
pogosta, kar kaže na velik potencial mikroorganizmov, da regulirajo tudi škodljivce. Entomopatogene
glive okužijo svoje gostitelje skozi zunanjo kutikulo in so patogene tako za žuželke z mehko telesno
zgradbo, kot za tiste z zunanjim skeletom. Patogene so tudi za vrsto drugih členonožcev, vključno s
pršicami (Acari). Sposobnost prodora skozi kutikulo omogoča, da glive okužijo tudi sesajoče žuželke
kot so uši, ščitkarji, bolšice in kaparji. Dolgo je veljalo, da so entomopatogene glive izključno patogeni
členonožcev toda novejše raziskave kažejo, da je njihova vloga v naravi širša. Za mnoge je zdaj znano,
da so endofiti rastlin, antagonisti rastlinskih patogenov, da naseljujejo rizosfero in spodbujajo rast
rastlin. Številne entomopatogene hifomicete iz reda Hypocreales so pomembni gradniki naravnih in
kmetijskih ekosistemov in so razširjene v tleh po vsem svetu.
Spet druge vrste gliv pa lahko uporabimo za biotično varstvo proti različnim patogenim
mikroorganizmom. Raba mikofungicidov v kmetijstvu je zaželena, saj z njimi lahko zatiramo rastlinske
glivične bolezni in povečamo pridelavo na okolju prijazen način. V zadnjih letih je bilo patentiranih
več mikofungicidov za varstvo rastlin in nekaj učinkovitih je bilo tudi formuliranih in registriranih v
obliki pripravkov za tržno proizvodnjo. Poleg patogenosti za členonožce in fitopatogene glive, lahko
glive kot biotični agensi, učinkujejo tudi na ogorčice in bakterije.
Glive imajo številne lastnosti, ki so primerne za razvoj sredstev za biotično varstvo. Predstavljajo
majhno tveganje za koristne netarčne organizme, kot so čebele, deževniki in skakači (Collembola) ter
za naravne sovražnike, kot so parazitske osice in plenilski hrošči. Vsi ti imajo ključno vlogo v
ekosistemih. Biotična sredstva za varstvo rastlin imajo v okviru IPM velik pomen saj zaradi varovanja
naravnih sovražnikov ohranjajo splošno ravnovesje med organizmi in vzdržujejo biotsko
raznovrstnost, ki je ključna za dolgoročno zagotavljanje produktivnosti kmetijstva in gozdarstva.
Novo odkrite lastnosti nekaterih mikroorganizmov dajejo zaradi njihovega širokega spektra delovanja
več možnosti za uporabo, saj hkrati opravljajo več vlog, npr. zatirajo določene členonožce in hkrati
zaviralno delujejo na rastlinske patogene ali rastlinsko parazitske ogorčice ter spodbujajo rast rastlin.
Na trgu dostopni mikoinsekticidi in mikoakaricidi so osnovani predvsem na glivah Beauveria spp.,
Metarhizium spp., Isaria fumosorosea (prej Paecilomyces fumosoroseus), Lecanicillium spp., medtem
ko so mikofungicidi izdelani predvsem z vrstami iz rodu Trichoderma, Ampelomyces in
Aureobasidium.
V Tabela 6 so primeri gliv, ki jih v svetu uporabljajo za mikrobiotično zatiranje škodljivih organizmov.
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Registrirani biopesticidi na osnovi gliv v EU in drugje po svetu

Tabela 6: Seznam glivnih agensov, ki jih uporabljamo za mikrobiotično zatiranje škodljivih organizmov.

Ime glive
št. seva
ime pripravka
Trichoderma
asperellum
ICC012
REMEDIER
T. asperellum
TV1
VIRISAN
T. asperellum
T25
TUSAL
T. asperellum
T34
T 34 biocontrol
T. gamsii
ICC080
REMEDIER

izvor

čas in kraj
odobritve

zemlja, Italija

2009-19
DE, EL, ES, FR,
IT

korenine
paradižnika, Italija
kmetijska zemlja,
Španija

Delovanje in splošna priporočila za uporabo
FU (fungicid), BA (baktericid), N (nematocid), I
(insekticid)
FU
- proti talnim patogenom Phytophthora
spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp.,
Fusarium spp. in Sclerotinia sclerotium na
paradižniku, papriki, kumarah in bučkah
(Trichoderma asperellum sev T25)
- proti Rhizoctonia spp., Pythium spp.,
Fusarium
spp.
na
paradižniku
(Trichoderma asperellum sev ICC012 in
Trichoderma asperellum sev TV1)
FU
proti Fusarium oxysporum na nageljnih v
zaščitenih prostorih
FU
proti talnim patogenim glivam na cvetju,
okrasnih rastlinah, vrtninah (paradižnik,
paprika, solata, zelena, jajčevec, kumara),
začimbah in jagodah
FU
na prostem in v zaščitenem prostoru, prenos s
čebelami, proti Botrytis cinerea na jagodah,
premaz za rane, proti Chondrostereum
purpureum na okrasnem drevju
FU
enako kot T. asperellum T25

mešanica komposta
in šote, Španija,

2013-23
UK

zemlja,
Italija

2009-19
DE, EL, ES, FR,
IT

T. atroviride
IMI 206040
Binab TF WP, Binab
T Vector

sliva,
Švedska

2009-19
IT, SE

T. atroviride
T11
TUSAL
T. atroviride
I-1237
ESQUIVE WP

sladkorna pesa,
Španija

2009-19
IT, SE

kmetijska zemlja,
Francija

2013-23

trohnel les leske,
Italija

2015-??

ZDA

2009-19

ostanki oljke, Italija

2009-19

FU
enako kot sev T22

smreka, Švedska

2009-19

FU
na prostem in v zaščitenem prostoru, nanos s
čebelami, proti Botrytis cinerea na jagodah,
premaz za rane, proti Chondrostereum
purpureum na okrasnem drevju

T. atroviride
CBS 122089
VINTEC

SC1,

T. harzianum
T-22, sev dobljen s
fuzijo protoplastov
iz mutantov T-12 in
T-95
Trianum-P
T. harzianum
ITEM 908
ni formulacije
T. polysporum
IMI 20603
Binab TF WP, Binab
T Vector

FU
škropljenje v vinogradih, nanos s čopičem na
rane na trti, preko namakalnega sistema v
trsnicah, proti povzročiteljem lesne trohobe
F
škropljenje na rane po rezi v vinogradih,
aplikacija z namakalnim sistemom v trsnicah,
proti povzročiteljem lesne trohnobe
FU
aplikacija z namakalnim sistemom proti
Pythium spp., Rhizoctonia spp. in Fusarium spp.
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Clonostachys rosea
f. catenulata (kot
Gliocladium
catenulatum)
J1446
Prestop

kmetijska zemlja,
Finska

2005-17
AT, BE, CY, DE,
DK, EE, ES, FI,
FR, IE, NL, SE,
UK

Beauveria bassiana
ATCC-74040
Naturalis-L

kadaver
ZDA

B. bassiana
GHA
BotaniGard 22 WP
Beauveria bassiana
IMI389521 (in več
drugih sevov)
Metarhizium
brunneum
(prej klasificiran kot
M. anisopliae)
BIPESCO 5

Diabrotica
undecimpunctata,
ZDA

2005-17
BE, CY, DE, DK,
EL, ES, HU, IE,
IT, NL, UK, AT,
SI
2009-19

Cydia
pomonella
Avstrija

2009-19
AT, BE, DE, DK,
EL, FR, IE, IT,
LU, NL, UK

Metarhizium
brunneum
(prej klasificiran kot
M. anisopliae)
F52

Cydia pomonella,
Avstrija

2009-19
AT, BE, DE, DK,
EL, FR, IE, IT,
LU, NL, UK

Purpureocillium
lilacinum
sev 251
BioAct WG
Isaria fumosorosea
sev FE9901
Futureco Nofly

jajčeca
Meloidogyne
Filipini

2008-18

bela muha
Indija

2013-23

rilčkarja,

FU
v zaščitenem prostoru za vrtnine, zelišča,
okrasne rastline, semenski krompir. Na
prostem za tretiranje semena in zatiranje sive
plesni na jagodah. Preventivno proti Pythium,
Phytophthora , Fusarium, Didymella, Botrytis,
Verticillium, Alternaria, Cladosporium,
Helminthosporium, Penicillium, Rhizoctonia.
I
na paradižniku proti beli muhi.

I
na paradižniku, kumarah in okrasnih rastlinah
proti sesajočim žuželkam

v teku

I
različni škodljivci na prostem in v zaščitenem
prostoru, za škropljenje, tretiranje zemlje ali
zalivanje
(i) travniki za rekreacijo proti Phyllopertha
horticola, Amphimallon solstitialis
(ii) vinogradi proti Otiorhynchus sulcatus,
Daktulosphaira vitifoliae
(iii) trate in okrasne rastline proti Otiorhynchus
sulcatus, Phyllopertha horticola, Amphimallon
solstitialis
(iv) poljščine in vrtnine proti Diabrotica
virgifera, Phyllopertha horticola, Amphimallon
solstitialis
I
različni škodljivci na prostem in v zaščitenem
prostoru, za škropljenje, tretiranje zemlje ali
zalivanje
(i) travniki za rekreacijo proti Phyllopertha
horticola, Amphimallon solstitialis
(ii) vinogradi proti Otiorhynchus sulcatus,
Daktulosphaira vitifoliae
(iii) trate in okrasne rastline proti Otiorhynchus
sulcatus, Phyllopertha horticola, Amphimallon
solstitialis
(iv) poljščine in vrtnine proti Diabrotica
virgifera, Phyllopertha horticola, Amphimallon
solstitialis
N
za tretiranje zemlje na prostem in v zaščitenih
prostorih pri pridelavi vrtnin (paradižnik, buče,
zelena, solata in tobak)
I
v zaščitenem prostoru in na prostem proti
vsem razvojnim stadijem Bemisia tabaci,
Trialeurodes vaporariorum, Lecanoideus
floccisimus, Aleurodicus
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Isaria fumosorosea
Apopka 97, ATCC
20874
Preferal
Lecanicillium
muscarium
sev Ve6,
CBS 102071
Mycotal
Aureobasidium
pullulans
DSM 14940
Blossom
Protect,
Botector

kapar, Amerika

2013-2023
BE, FI, FR, NL,
SE

I
rastlinjakova bela muha

Anglija

2009-19
DK, ES, FI, FR,
IT, NL, UK

listi jablane,
Nemčija

2014-24
AT, BE, DE, EL,
HU, IT, NL, PL,
PT, SI, SK

Verticillium
alboatrum
WCS850
?
Ampelomyces
quisqualis
AQ10
AQ 10

krompirišče,
Netherlands

2009-19
NL, SE, UK

vinograd,
Izrael

2005-17
BE, CY, DE, DK,
EL, ES, IT, LU,
NL, SI, SK, UK

Phlebiopsis
gigantean
14 sevov
ROTSTOP

smrekov panj,
Finska

2009-19
DK, EE, FI, FR,
LT, LV, PL, SE,
UK

I
s škropljenjem proti beli muhi in tripsom v
vrtninah (kumara, paradižnik, paprika), jagodah
in okrasnih rastlinah v zaščitenem prostoru, za
jagode tudi na prostem.
BA
primarno proti hruševemu ožigu (Erwinia
amylovora) na koščičarjih
FU
Učinkovit tudi proti sivi plesni in številnim
drugim
patogenim
glivam
(formulacija
Botector).
FU
preventivno za inokulacijo brestov proti
Ophiostoma novi-ulmi (ang. Dutch elm
disease).
FU
proti pepelovkam (Erysiphe, Oidium) v
vinogradništvu pri pridelavi namiznega in
vinskega grozdja, vrtnin in sadja
(melone, lubenice, bučke, paradižnik, paprika,
jajčevec, jagoda) ter okrasnih rastlin (vrtnica)
FU
gliva je naravni antagonist povzročiteljem
smerekove rdeče trohnobe (Heterobasidium
annosum in H. parviporum), nanašanje na
panje Picea spp. in Pinus spp.

Coniothyrium
minitans
sev CON/M/91-08
Contans WG

Pseudozyma
flocculosa
Saccharomyces
cerevisiae
LAS02

2004-2017
AT, BE, CZ, DE,
DK, EL, ES, FR,
HU, IE, IT, LU,
NL, PL, PT, SE,
SK, UK

2016-31
DE, SE, DK, FIN,
LUX, BE, NL,
FR, UK, IRL, ES,
IT, GR, PT, AU

FU
proti talnim glivam; specializirana in deluje na
sklerocije gliv iz rodu Sclerotinia; apliciramo
pred setvijo ali sajenjem, proti glivam
Sclerotinia minor in S. sclerotiorum na solati in
oljni ogrščici
FU
specifično delovanje na pepelovke
FU
na sadnem drevju (jablana, hruška, kutina,
nešplja, naši)
proti povzročiteljem sadne gnilobe (Monilinia,
Botrytis, Alternaria)
v nasadu in v skladišču, aplikacija s
škropljenjem in potapljanjem plodov

Aschersonia
aleyrodis
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Registrirani biopesticidi na osnovi gliv v Sloveniji
V Tabela 7 so našteti v Sloveniji registrirani biopesticidi na osnovi glivnih biotičnih agensov.
Tabela 7: V Sloveniji registrirani biopesticidi na osnovi glivnih biotičnih agensov.

Glivni biotični agens
Ampelomyces quisqualis
izolat M-10
Aureobasidium pullulans
soj DSM 14940 in 14941
Beauveria bassiana
soj ATCC 74040

Ime sredstva

Zastopnik

Delovanje

Formulacija

AQ - 10

KARSIA

fungicid

močljiva zrnca

BOTECTOR

ALBAUGH TKI

fungicid

močljiva zrnca

NATURALIS

KARSIA

insekticid

oljna disperzija

Ampelomyces quisqualis Ces.
Sistematika. Glivo Ampelomyces quisqualis
uvrščamo v družino Leptosphaeriaceae, deblo
Ascomycota in kraljestvo Fungi. V pripravku je uporabljen soj AQ10, ki ga za razliko od drugih sojev
lahko gojimo v tekočem gojišču.
Geografska razširjenost uporabe v okviru EPPO regije. Biotični pripravki na osnovi glive Ampelomyces
quisqualis so registrirani v Bolgariji, na Cipru, v Grčiji, Franciji, Italiji, Nemčiji, Sloveniji in Združenem
kraljestvu.
Opis in biologija. Gliva oblikuje trosišča (piknidije) s piknosporami, ki merijo 5-10 x 1-4 µm. Spolni
stadij ni znan. V obliki piknidijev se gliva dlje časa ohrani v lubju, odpadlem listju in drugih rastlinskih
ostankih. Ob dežju se iz piknidijev sprostijo trosi, ki jih vodne kaplje prenesejo na kolonije pepelovk.
Kaleči trosi neposredno prodrejo v hife, trosonosce in mlade kleistotecije gostitelja, ne morejo pa
okužiti zrelih kleistoteijev. Po okužbi se micelij glive 7 do 10 dni razvija v gostitelju, nato pa oblikuje
piknidije. Tedaj celice gostitelja postopoma odmrejo. Med rastno dobo se ob padavinah cikli okužbe
večkrat ponovijo.
Ciljni organizmi. Gliva je mikoparazit, ki je specializiran na pepelovke (red Erysiphales). V naravi je
splošno razširjen in ima zelo širok krog gostiteljev - zajeda več kot 60 vrst pepelovk. Okuži hife,
trosonsce in kleistotecije pepelovk in v njih tvori trosišča - piknidije. S svojim parazitskim delovanjem
vpliva na zmanjšan prirast kolonij pepelovk in jih sčasoma popolnoma uniči. Parazitirane kolonije
postanejo sivkaste in zakrčene, tvorba trosov se zmanjša.
Uporaba: Gostiteljske rastline in odmerki
gostitelj
jagoda
vinska trta
vrtnine

bolezen
jagodna pepelovka (Podosphaera aphanis)
oidij vinske trte (Uncinula necator)
različne pepelovke (rod Erisiphe)

odmerek
35 g/ha
70 g/ha
35 g/ha

Aureobasidium pullulans (de Bary & Löwenthal) G. Arnaud
Sistematika. Glivo Aureobasidium pullulans uvrščamo v družino Aureobasidiaceae, deblo Acomycota
in kraljestvo Fungi.
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Geografska razširjenost uporabe v okviru EPPO regije. Biotični pripravki na osnovi glive
Aureobasidium pullulans so registrirani v Avstriji, Belgiji, Grčiji, Italiji, Nemčiji, na Nizozemskem, v
Madžarski, Poljski, Portugalski, Sloveniji in Slovaški.
Opis in biologija. Gliva je značilno polimorfna in v odvisnosti od dejavnikov okolja oblikuje različne
morfološke oblike. V zelo zapletenem in spremenljivem življenjskem ciklu se izmenjujejo kvasna,
filamentozna in meristematska oblika. Nespolni trosi (blastokonidiji) se v velikih množinah tvorijo na
nediferenciranih hifah, so brezbarvni, gladki, eliptični z neizrazitim popkom, veliki 8-12 x 4-6 µm. S
fragmentacijo hif se oblikujejo tudi artrokonidiji. Tvorijo se še klamidospore in agregati hif, podobni
sklerocijem.
Gliva je splošno razširjena v najrazličnejših habitatih; na številnih kmetijskih rastlinah živi kot epifit in
endofit. Optimum za rast in razvoj glive je pri 25 0C, maksimum pri 35 do 37 0C.
Mehanizem njenega antagonističnega delovanja je kompleksen in v podrobnostih še ne povsem
raziskan. Vključuje tvorbo volatilnih zaviralnih substanc in hitinoloitičnih encimov ter kompeticijo za
prostor in hranila.
Ciljni organizmi. Gliva Aureobasidium pullulans ima bakteriostatično delovanje - je naraven
antagonist bakteriji Erwinia amylovora in nanesena na cvetove varuje jablane pred okužbo. V
številnih študijah poročajo tudi o njeni fungistatični učinkovitosti pri preprečevanju sadne gnilobe in
skladiščnih bolezni sadja, ki jih povzročajo glive iz rodov Aspergillus, Botrytis, Rhizopus stolonifer,
Penicilium, Monilinia in Colletotrichum.
V komercialnih pripravkih sta združena dva izolata glive Aureobasidium pullulans. Njuno
antagonistično delovanje temelji na tekmovanju za prostor in hranila: zelo hitro naselita cvetove,
površino plodov in listov ter s tem preprečita naselitev in okužbo s patogeni. Ne vplivata na njihov
metabolizem, zato tudi ni možnosti za nastanek rezistence.
Uporaba: Gostiteljske rastline in odmerki
Uporabimo za vinsko trto pri pridelavi vinskega in namiznega grozdja.
gostitelj
vinska trta

bolezen
siva plesen (Botryotinia fuckeliana)

odmerek
400 g/ha
(ob porabi 400 L vode na ha)

Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill.
Sistematika. Glivo Beauveria bassiana uvrščamo v družino Cordycipitaceae, deblo Acomycota in
kraljestvo Fungi.
Geografska razširjenost uporabe v okviru EPPO regije. Biotični pripravki na osnovi glive Beauveria
bassiana so registrirani na Cipru, Danskem, Nizozemskem, v Belgiji, Grčiji, Irski, Italiji, Nemčiji,
Madžarski, Sloveniji, Španiji in Združenem kraljestvu.
Opis in biologija. Beauveria bassiana je entomopatogena talna gliva. Je splošno razširjena v različnih
talnih tipih in različnih klimatskih razmerah. Okuži številne vrste insektov v razvojnih fazah od ličinke
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do odraslih osebkov. Znanih je več sevov glive Beauveria bassiana, ki se razlikujejo po virulentnosti in
spektru gostiteljev. Pripravek Naturalis vsebuje soj ATCC 74040.
Gliva Beauveria bassiana na ovalnih konidioforih oblikuje drobne prašnate enocelične konidije, ki se
razporedijo v obliki simpodija in postopoma oblikujejo glavico. Konidiji se oprimejo kutikule
(interakcija z epikutikularnimi lipidi gostitelja), vzkalijo in z infekcijskimi hifami prodrejo skozi kutikulo
v notranjost gostitelja ob pomoči encimov, ki razgrajujejo lipide, proteine in hitin v povrhnjici insekta.
V notranjosti insekta se gliva intenzivno množi (nastajajo blastospore) in izloča toksin beauvericin, ki
oslabi imunski sistem gostitelja. Okuženi osebki v štirih do desetih dneh poginejo, odvisno od vrste in
starosti insekta ter jakosti okužbe. V odmrlem gostitelju se blastospore preoblikujejo v micelij, ki
preraste skozi kutikulo navzven (gost bel micelij na površini gostitelja) in ponovno tvori konidije. Za
sporulacijo je potrebna visoka vlažnost.
Ciljni organizmi. Pripravek Naturalis, ki vsebuje soj ATCC 74040 glive Beauveria bassiana se uporablja
za zatiranje oz. delno zatiranje:


sadne muhe (Ceratitis capitata),



češnjeve muhe (Rhagoletis cerasi),



oljčne muhe (Bactrocera oleae),



resarjev (Frankliniella occidentalis, Thrips major, Taeniothrips meridionalis),



ščitkarjev (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci, Aleyrodes proletella),



hruševe bolšice (Cacopsylla pyri),



navadne pršice (Tetranychus urticae),



rumene ali gabrove pršice (Eotetranychus carpini),



uši (Nasonovia ribisnigris in druge Aphididae),



strun (Agriotes spp.),



lešnikarja (Curculio nucum).

Deluje na dva načina:
-

kot kontaktni insekticid, ki ciljni organizem uniči in

-

kot sredstvo za preprečevanje ovipozicije samic sadnih muh.

Uporaba: gostiteljske rastline in odmerki
Pripravek na osnovi glive Beauveria bassiana uporabimo za tretiranje koščičarjev (breskve, nektarine,
marelice, slive, češnje in višnje), pečkarjev (jablane in hruške), kakija, oljke, vinske trte, jagodičja
(jagode, robide, maline, ribeza, kosmulje in aronije), leske, vrtnin (paradižnika, paprike, jajčevca,
kumar, buč, dinj, lubenic, solate, endivije, radiča, fižola, cvetače, brokolija) in krompirja ter okrasnih
rastlin na prostem in v zaščitenih prostorih.
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gostitelj
breskev, marelica, sliva
breskev, nektarina,
marelica, sliva
češnja, višnja
kaki
jablana, hruška
hruška
oljka
vinska trta

jagoda

robida*, malina*
robida*, malina*
robida*, malina*,
robida*, malina*
ribez*,
kosmulja*,
aronija*
leska*
paradižnik, paprika,
jajčevec

kumara, buča, bučka,
dinja, lubenica

solata, endivija, radič
fižol
cvetača, brokoli
krompir
okrasne rastline

*
**
***

škodljivec
breskova muha (Ceratitis capitata)
breskvin trips (Taeniothrips meridionalis),
cvetlični resar (Frankliniella occidentalis),
rožni resar (Thrips major)
češnjeva muha (Rhagoletis cerasi)
breskova muha (Ceratitis capitata)
rdeča sadna pršica (Panonychus ulmi)
navadna hruševa bolšica (Cacopsylla pyri)
oljčna muha (Bactrocera oleae)
cvetlični resar (Frankliniella occidentalis)
resarji (Thrips spp.)
navadna pršica (Tetranychus urticae),
rumena (gabrova) pršica (Eotetranychus carpini)
cvetlični resar (Frankliniella occidentalis),
rastlinjakov ščitkar (Trialeurodes vaporariorum),
resarji (Thrips spp.),
tobakov ščitkar (Bemisia tabaci)
navadna pršica (Tetranychus urticae)
cvetlični resar (Frankliniella occidentalis),
tobakov resar (Thrips tabaci)
rastlinjakov ščitkar (Trialeurodes vaporariorum)

odmerek
2 l/ha
1,5 l/ha

poraba vode
800-1200 l/ha
800-1200 l/ha

2 l/ha
2 l/ha
1,5 l/ha
2 l/ha
2 l/ha
1,5 l/ha

600-1500 l/ha
600-1000 l/ha
600-1500 l/ha
600-1500 l/ha
600-800 l/ha
600-1500 l/ha

2 l/ha
1,5 l/ha

200-600 l/ha

1,25 l/ha
1,5 l/ha

200-1000 l/ha

1,5 l/ha

200-800 l/ha

listne uši (Aphididae)
navadna pršica (Tetranychus urticae)
listne uši (Aphididae)

1 l/ha
2 l/ha
1 l/ha

200-1000 l/ha
200-800 l/ha
200-800 l/ha

lešnikar (Curculio nucum)
cvetlični resar (Frankliniella occidentalis),
rastlinjakov ščitkar (Trialeurodes vaporariorum),
resarji (Thrips spp.),
tobakov ščitkar (Bemisia tabaci)
strune (Agriotes sp.)
navadna pršica (Tetranychus urticae)
cvetlični resar (Frankliniella occidentalis),
rastlinjakov ščitkar (Trialeurodes vaporariorum),
resarji (Thrips spp.),
tobakov ščitkar (Bemisia tabaci)
navadna pršica (Tetranychus urticae
solatna listna uš; velika ribezova uš (Nasonovia
ribisnigri)
rastlinjakov ščitkar (Trialeurodes vaporariorum),
tobakov ščitkar (Bemisia tabaci),
kapusov ščitkar (Aleyrodes proletella)
strune (Agriotes sp.)

3 L /ha
1,5 l/ha

800-1000 l/ha
200-1000 l/ha

3 l/ha
2 l/ha
1,5 l/ha

200-1000 l/ha

2 l/ha
1 l/ha

200-600 l/ha

1,5 l/ha

200-1000 l/ha

1,5 l/ha
2 l/ha **
1 l/ha***
1,5 l/ha

200-600 l/ha
200-600 l/ha

kapusov ščitkar (Aleyrodes proletella),
rastlinjakov ščitkar (Trialeurodes vaporariorum),
tobakov ščitkar (Bemisia tabaci)

200-1000 l/ha

učinkovitost in fitotoksičnost pripravka na teh rastlinah nista bila preverjena
ob sajenju pred zagrinjanjem krompirja
pred osipanjem krompirja
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Prodaja biopesticidov na osnovi gliv v Sloveniji
O stopnji uporabe glivnih biopesticidov v Sloveniji lahko sklepamo iz podatkov o prodaji glivnih
biopesticidov v Sloveniji (vir: UVHVVR, sektor za FFS). Potrebno pa se je zavedati, da količina prodanih
pripravkov ni nujno identična količini uporabljenih pripravkov. Prodaja FFS, kjer je aktivna snov A.
pullulans, je v obdobju 2011 – 2014 kazala trend naraščanja, medtem ko je bila v enakem obdobju
prodaja pripravkov na osnovi B. bassiana bolj ali manj stalna (med 0,11 in 0,16 kg a.u. letno).
Biofungicida na osnovi glive A. quisqualis po l. 2012 v Sloveniji niso več prodali. V obdobju 2011-2015
se je kumulativno največ prodalo biopesticidov na osnovi A. pullulans (10,8 kg a.u.), sledi A. quisqualis
z 0,8 kg a.u., ter B. bassiana s prodajo biopesticidov v skupni količini 0,5 kg a.u. (Slika 3).

Prodaja biopesticidov na osnovi gliv v Sloveniji
6

aktivna snov [kg]

5
4
Ampelomyces quisqualis

3

Aureobasidium pullulans

2

Beauveria bassiana

1
0
2011

2012

2013

2014

2015

leto

Slika 3: Prodaja biopesticidov na osnovi gliv v Sloveniji v obdobju 2011-2015.

Analiza izkušenj s področja varstva rastlin z glivnimi biopesticidi v Sloveniji
Na osnovi pregleda objavljene literature v bazi COBISS zaključujemo, da je s področja uporabe
registriranih biopesticidov na osnovi gliv zelo malo praktičnih izkušenj v Sloveniji. Kar smo uspeli najti,
navajamo spodaj. Vsekakor pa ne izključujemo možnosti, da nismo našli vseh virov, in se že vnaprej
opravičujemo raziskovalcem, ki smo jih nevede izpustili iz analize pregleda objavljene literature.
O glivi Ampelomyces quisqualis je strokovno pisala raziskovalka s KIS, Mag. Metka Žerjav, v strokovni
reviji Moj mali svet (Žerjav, 2009). Dr. Dušan Jurc je znanstveno opisal različne glivne bolezni
hrastovih listov, ter kako jih je mogoče biotično zatirati z uporabo A. quisqualis (Jurc, 2006).
O glivi Aureobasidium pullulans smo našli dva prispevka. Zajc in sod. (2016) so objavili znanstveni
prispevek na konferenci o varstvu rastlin, ki je potekala v Beogradu leta 2016. Lešnik in sod. (2011) pa
so A. pullulans preskušali kot sredstvo za varstvo hrušk proti hruševemu ožigu.
O glivi Beauveria bassiana smo našli več raznovrstnih prispevkov. Raziskovalna skupina dr. Stanislava
Trdana B. bassiana omenja v vsakoletnih raziskovalnih poročilih o strokovnih nalogah s področja
varstva rastlin (Trdan in sod., 2016). Dr. Franci Celar in dr. Katarina Kos sta objavila svoje rezultate o
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vplivih različnih herbicidov in fungicidov na rast micelija, sporulacijo in kalitev konidijev B. bassiana v
ugledni reviji Pest Management Science (Celar in Kos, 2013; Celar in Kos, 2016), ter v slovenski reviji
Acta agriculturae Slovenica (Celar in Kos, 2013). O možnostih zatiranja orehove muhe z glivo B.
bassiana so slovenski raziskovalci pisali v nacionalni strokovno-znanstveni reviji Acta agriculturae
Slovenica (Laznik in Trdan, 2013).
Zaključujemo, da z zvezi s praktično uporabo bioinsekticidov na osnovi gliv Ampelomyces quisqualis,
Aureobasidium pullulans in Beauveria bassiana na obstaja veliko rezultatov pridobljenih na podlagi
eksperimentov izvedenih v Sloveniji.

Analiza potreb na področju varstva rastlin z glivnimi biopesticidi v Sloveniji
Možnosti uporabe proti skladiščnim boleznim
Pri sadnem drevju so poleg bolezni, ki se razvijejo zaradi poškodb in ran, ki nastanejo pri obiranju in
procesiranju sadja, zelo pomembne tudi bolezni, pri katerih pride do okužbe že v času cvetenja,
bolezenska znamenja pa se izrazijo šele po obiranju, med skladiščenjem in transportom do
potrošnika. Med take 'latentne' bolezni sodijo npr. sadne gnilobe, ki jih povzročajo Colletotrichum
spp. in Monilinia spp. Po tujih izkušnjah lahko z uporabo biotičnih agensov, na primer Bacillus spp., ki
jih nanesejo med potapljanjem ali voskanjem plodov, zadržijo razvoj latentne okužbe s Colletotrichum
spp.; Bacillus spp. namreč s hitro porabo hranil v bližini apresorijev patogena povzročijo, da se
dormantno stanje patogena ne prekine in bolezen ne izbruhne. Okužbo s Colletotrichum spp. in
kasnejši razvoj gnilobe v skladišču so preprečili tudi z nanašanjem Bacillus spp. večkrat med rastno
dobo. Pri sadnih gnilobah, ki jih povzročajo Monilinia spp. pa so latentne okužbe in razvoj sadne
gnilobe v skladišču preprečili s tretiranjem z biotičnim agensom Aureosidium pullulans (Mari et al.
2012). V nekaterih primerih (npr. citrusi) sama uporaba BA ne zadošča in jo je potrebno kombinirati z
uporabo manjših odmerkov fungicidov ali drugimi nekemičnimi, tudi fizikalnimi metodami (npr.
potapljanje v toplo vodo).

Iskanje rešitev za povečanje uporabe biopesticidov na osnovi gliv
Številni kemični pesticidi predstavljajo breme za okolje in nevarnost za zdravje človeka. Zato
stremimo k povečanju uporabe biopesticidov in zmanjšanju uporabe kemijskih FFS. Uporaba glivnih
biopesticidov narašča, vendar je v primerjavi s klasičnimi kemijskimi pesticidi še vedno izjemno nizka.
Menimo, da je uporaba biopesticidov na osnovi gliv zelo nizka predvsem zaradi neznanja
uporabnikov oz. pridelovalcev, saj zahteva veliko znanja in izkušenj. Dodaten problem predstavlja
trenutno mišljenje, da mora kakršenkoli pesticid zatreti ŠO v celoti, 100%, in če se le da, v trenutku.
Že majhno poznavanje biologije mehanizmov delovanja biopesticidov nam pove, da tega od
biopesticidov in biotičnega varstva nasploh, ne moremo pričakovati. In to je pomemben razlog za
močno nezaupanje pridelovalcev v biopesticide in biotično varstvo nasploh.
Nujno potrebno bi bilo kontinuirano praktično preizkušati komercialne pripravke na osnovi glivnih
agensov v slovenskih pridelovalnih razmerah, v obliki poljskih in rastlinjaških poskusov. Menimo, da
zgolj tekstovne analize možnosti uporabe biopesticidov niso dovolj. Le tako bi bili izsledki raziskav
neposredno uporabni v slovenskemu kmetijstvu, in sicer v integrirani, ekološki in drugih oblikah
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okolju prijazne pridelave. Pridobljena znanja in izkušnje bi nudili prek izobraževanja kmetijskih
svetovalcev pridelovalcem samim. Pridobljeno znanje bi seveda nudili tudi drugim deležnikom
agronomskih raziskav, kot so npr. študenti agronomije, biologije in sorodnih ved.
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Makrobiotični agensi za biotično varstvo rastlin
Besedilo pripravila dr. Jaka Razinger in Primož Žigon, mag.

Biotično varstvo je eno izmed bistvenih delov integriranega varstva rastlin. Gre za gospodarsko,
ekološko in toksikološko sprejemljiv način zatiranja, pri katerem z uporabo koristnih organizmov
zmanjšujemo populacije škodljivih organizmov in jih ohranjamo pod pragom gospodarske škode.
Biotično varstvo lahko poteka na podlagi doseljevanja neke domorodne vrste populacije ali pa celo
naseljevanja tujerodne vrste koristnih organizmov v naravo, zato moramo pri tem upoštevati ne le
načela učinkovitosti in kakovosti biotičnega varstva rastlin, pač pa tudi določena pravila in skrb za
ohranjanje narave ter biotske pestrosti.
Biotično varstvo rastlin je po Zakonu o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR) definirano kot 'način
obvladovanja škodljivih organizmov v kmetijstvu in gozdarstvu, ki uporablja žive naravne sovražnike,
antagoniste ali kompetitorje ali njihove produkte in druge organizme, ki se morejo sami
razmnoževati.' ZZVR dodatno uvede pojma 'Domorodne' in 'Tujerodne' vrste koristnih organizmov, ki
jih je moč uporabljati v okviru biotičnega varstva.
V nadaljevanju bomo ločeno obravnavali ogorčice, žuželke in pršice, kot makrobiotične agense, ki se
jih uporablja za biotično varstvo rastlin.
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Ogorčice kot biotični agensi
Besedilo pripravila dr. Melita Štrukelj.

Entomopatogene ogorčice (EPN)
Med vse bolj pomembne načine biotičnega zatiranja gospodarsko pomembnih škodljivcev štejemo
uporabo entomopatogenih ogorčic (v nadaljevanju EPN), katerih uporaba je že dobro znana. EPN
veljajo za varne biotične agense, saj je njihovo delovanje ciljno in so neprimerljivo manj škodljive za
okolje kot sintetični FFS. EPN imajo dobre lastnosti za učinkovito biotično varstvo rastlin, saj nimajo
negativnih vplivov na okolje, lahko jih uporabljamo na vodovarstvenih območjih, imajo veliko
gostiteljev med rastlinskimi škodljivci, se enostavno razmnožujejo, so komercialno dostopne in niso
fitotoksične. Njihovo delovanje je ciljno – gostiteljski organizmi so le žuželke; žal pa lahko tudi
nekatere koristne vrste. Vendar rezultati raziskav kažejo na zmeren vpliv EPN na neciljne žuželke ali
celo odsotnost takega učinka. EPN se lahko na rastline nanašajo s škropilnicami, ki so namenjene za
fitofarmacevtska sredstva ali z opremo za gnojenje. Z ustrezno tehniko nanosa in uporabo sredstva v
ustreznem razvojnem stadiju škodljivca lahko tudi z uporabo EPN dosežemo primerljivo učinkovitost
kot z uporabo insekticidov. EPN lahko kombiniramo s številnimi FFS in tudi ostalimi biotičnimi agensi
za različne namene. Raziskave so pokazale, da kombinacije EPN in FFS prinesejo večji uspeh v IVR,
poleg tega pa je njihova uporaba tudi bolj ekonomična. Npr., če nanašamo EPN skupaj s herbicidi ali
fungicidi tako obvladamo hkrati plevele, bolezni in rastlinske škodljivce.
Opis in biologija. Ogorčice imajo prebavila, mišice, enostavni izločalni in živčni sistem, kot tudi
razmnoževalne organe; nimajo pa čutil za vid in sluh ter dihalnega in cirkulacijskega sistema. Pri
večini vrst sta spola ločena. Večina ogorčic je prostoživečih, nekatere vrste pa lahko živijo kot paraziti
rastlin ali živali. Najdemo jih tako v sladki kot morski vodi.
Po obliki so ogorčice bilateralno simetrične, podolgovate in nečlenasto oblikovane živali, katerih telo
je pokrito s kutikulo hipodermalnega izvora. Vrste se razlikujejo tudi po obliki telesa. Sprednji del je
navadno zaokrožen, na njegovem skrajnem delu je največkrat ustna odprtina z značilnimi izrastki v
obliki papil in set. Ustni odprtini sledi črevo, ki se končuje s kloako pri samcih oziroma z zadnjično
odprtino pri samicah.
EPN so talni organizmi, ki jih sistematsko uvrščamo v družini Steinernematidae in Heterorhabditidae
in živijo z bakterijami v simbiontsko-mutualističnem odnosu. V razvojnem krogu EPN se pojavijo
naslednji stadiji: jajčece, ličinka, ki se navadno štirikrat levi, in odrasel osebek. Le ličinke tretje
larvalne stopnje (L3) prvega rodu EPN, t.i. infektivne ličinke (IL), živijo v tleh in lahko napadejo
gostitelje ter povzročijo okužbo. Takšne ličinke so prosto živeče in dobro prilagojene na
dolgotrajnejše pomanjkanje hrane. Energijo črpajo iz lastnih zalog. Infektivna ličinka nosi v sprednjem
delu črevesa (v posebnih veziklih) od 200 do 2000 simbiontskih bakterij.
Mehanizem delovanja. Infektivne ličinke EPN vstopijo v gostitelja prek naravnih odprtin (dihalne
odprtine, ustni aparat, zadnjična odprtina) oziroma prek kutikule. V hemolimfi gostitelja nato EPN
sprostijo zanje značilne simbiontske bakterije. Bakterije se v hemolimfi hitro množijo in proizvajajo
toksine ter druge sekundarne metabolite, ki prispevajo k oslabitvi obrambnega mehanizma gostitelja.
Gostiteljska žuželka navadno pogine v 24 do 72 urah po infekciji. V gostitelju poteka dvojni razvojni
krog, EPN in bakterij. EPN prvega rodu preidejo v drugi rod. Po štirikratni levitvi ličink in obdobju
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odraslega stadija EPN preidejo v tretji rod, ki uspeva v gostitelju toliko časa, dokler ima na voljo
hrano. Gostiteljska žuželka je tedaj že mrtva, saj jo toksini, ki jih je izločila bakterija pred tem že
pokončajo. Ko je razvojni krog zaključen, EPN zapustijo nerazgrajene dele trupel in se vrnejo v tla.
EPN imajo v hemolimfi optimalne razmere za razmnoževanje.
V ugodnih razmerah IL iz rodu Steinernema zapustijo gostitelja v času od šest do enajst dni po
parazitiranju, tiste iz rodu Heterorhabditis pa od dvanajst do štirinajst dni po parazitiranju. EPN za
svoj razvoj nujno potrebujejo prisotnost gostitelja (žuželk), zunaj njega lahko preživijo le kratek čas,
nato pa poginejo. EPN iz rodu Steinernema proizvajajo toksične snovi, ki negativno vplivajo na
imunski sistem okužene žuželke in lahko že same, brez prisotnosti simbiontskih bakterij povzročijo,
smrt gostitelja. Za EPN iz rodu Heterorhabditis do sedaj še ni bilo ugotovljeno, da bi bile same
sposobne proizvajati toksične snovi, ki bi vplivale na slabšo vitalnost okuženih žuželk.
Družini EPN Steinernematidae in Heterorhabditidae sta povezani s simbiontskimi bakterijami družine
Enterobacteriaceae (rodova Xenorhabdus in Photorhabdus). Bakterije se nahajajo v črevesju
infektivnih ličink. O simbiontsko-mutualističnem odnosu med bakterijami in EPN govorimo zato, ker
EPN nudijo bakterijam bivališče in zaščito. Prostoživeče bakterije namreč niso sposobne preživeti v
tleh. V žuželkah so bakterije tudi nemočne pred antibakterijskim delovanjem gostiteljev, zato jih EPN
varujejo s tem, da zavrejo tovrstno delovanje gostiteljev. V zameno bakterije hitro ubijejo napadene
žuželke in s proizvajanjem antibiotikov onemogočijo razvoj tekmovalnih mikroorganizmov, ki bi se
sicer hranili v mrtvih osebkih. Vsaka vrsta EPN je v simbiontsko-mutualističnem odnosu samo z eno
vrsto bakterije, ena vrsta bakterije pa je lahko v simbiontsko-mutualističnem odnosu z več vrstami
EPN. Odnos med EPN iz rodov Heterorhabditis in Steinernema ter bakterijami iz rodov Photorhabdus
in Xenorhabdus ni obvezen, saj lahko tako EPN kot tudi bakterije v laboratorijskih razmerah gojimo
ločeno. Simbiontska bakterija preoblikuje nekatere proteine gostitelja v substrat, na katerem se EPN
lahko razvijajo in razmnožujejo. EPN bakteriji omogoči vstop v gostitelja, kjer se tudi sama lahko hrani
in razmnožuje, bakterije pa so obenem tudi same hrana za EPN.
Ugotavljanje prisotnosti EPN. Privabljanje EPN z ličinkami voščene vešče (Galleria melonella L.) je ena
najpogosteje uporabljenih metod za ekstrakcijo IL EPN iz tal. Uspeh te tehnike je večji, če uporabimo
več zaporednih vab in jo izvajamo pri različnih temperaturah. Tla vzorčimo tako, da z vsake lokacije
vzamemo pet različnih vzorcev. Vsak vzorec tehta približno 1 kg in je mešanica treh podvzorcev vzetih
na globini od 3 do 15 cm na območju 20 m2. Vzorci so odvzeti vsaj 100 m narazen na vsaki lokaciji.
Vzorce se nato shrani v polietilenske vrečke, da preprečimo izgubo vode. Vzorce transportiramo v
laboratorij pri 15 °C. V laboratoriju se v preiskovani talni vzorec vmeša naluknjane epruvete po
Eppendorfu z živimi ličinkami voščene vešče. Če so v talnem vzorcu zastopane EPN, le-te vstopijo v
ličinko voščene vešče in jo ubijejo. Mrtve ličinke voščene vešče 10 dni sušimo na sobni temperaturi in
jih nato položimo na pasti za lovljenje EPN (ang. White trap). Po izolaciji EPN je potrebna še
molekulska karakterizacija DNK, da se določi njihova identiteta. Najpogosteje se uporabi metoda PCR.

Registrirana sredstva na osnovi EPN v EU in EPPO regiji
V Evropi so doslej ugotovili zastopanost le štirih vrst iz rodu Heterorhabditis, vrst iz rodu Steinernema
pa je najdenih kar 13 (Tabela 8).
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Tabela 8: Zastopanost EPN v Evropi in države članice EPPO z registriranimi sredstvi na osnovi EPN (*)

Vrsta EPN
Heterorhabditis
bacteriophora

Delovanje
insekticid

Prisotnost, registrirana sredstva (*) po državah (in
registrirana sredstva* brez dokazane prisotnosti
EPN v državi)
Avstrija*, Češka, Francija*, Italija*, Madžarska,
Nemčija*, Portugalska, Slovenija*, Španija, Švica*,
UK, (Belgija)*, (Nizozemska)*

Uporaba








brazdasti trsni rilčkar, lešnikar, junijski hrošč in
vrtni hrošč
okrasne rastline, jagodičevje, trate, lešniki
brazdasti trsni rilčkar
okrasne rastline in jagodičevje
ličinke različnih hroščev (ogrci), še posebno
vrtni hrošč (Phyllopertha horticola); učinkuje
tudi na Serica brunnea, Hoplia spp. in hrošče
rodu Aphodius.
japonski hrošč, junijski hrošč, majski hrošč,
vrtni hrošč, Rhizotrogus majalis in Maladera
castanea

Komercialno ime in
proizvajalec
Nematop® (e-nema,
Nemčija; uvoznik
Metrob)
Nematop®cool (enema, Nemčija; uvoznik
Metrob)
Tetrranem (Koppert,
Nizozemska)

ERRANEM-Nam
(Koppert, Nizozemska)
Nemasys G (Becker
Underwood, VB)
Heteromask
Nema-green

Heterorhabditis
downesi
Heterorhabditis
megidis

insekticid

Danska, Irska, Italija, Madžarska, UK

insekticid

Belgija*, Češka*, Danska*, Estonija, Grčija*, Irska*,
Italija*, Madžarska, Nemčija*, Nizozemska*,
Poljska*, Švica*, UK*, (Avstrija)*, (Finska)*,
(Francija)*, (Norveška)*, (Slovaška)*, (Španija)*,
(Švedska)*

Steinernema
affine

insekticid

Steinernema

insekticid



brazdasti trsni rilčkar

Heterorhabditis-System
(Biobest, Belgija)



ogrci

Nemasys Chafer Grub
Killer (BASF
International)

Belgija, Češka, Danska, Irska, Italija, Nemčija,
Nizozemska, Slovaška, Slovenija, Švica, UK, OP: Za
EPPO ni podatka
Italija
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apuliae
Steinernema
arenarium
Steinernema
bicornutum
Steinernema
carpocapsae

insekticid

Češka, Italija, Španija

insekticid

Češka, Danska, Nemčija, Slovaška, Srbija, Švica

insekticid

Splošno razširjena, Češka, Francija*, Italija*, Poljska,
Slovaška, Slovenija*, Španija, Švedska*, (Belgija)*,
(Danska)*, (Finska)*, (Nemčija)*, (Nizozemska)*,
(Portugalska)*, (UK)*











Steinernema
feltiae

insekticid

Splošno razširjena, Avstrija*, Belgija*, Češka*,
Danska*, Estonija, Finska*, Francija*, Grčija*, Irska*,
Italija*, Madžarska, Nemčija*, Nizozemska*,
Norveška*, Poljska*, Portugalska, Slovaška*,
Slovenija*, Španija*, Švedska*, Švica*, UK*

košeninar, navadni bramor, palmov rilčkar,
sovke
vrtnine, trate, palme

Nemastar® (e-nema,
Nemčija; uvoznik
Metrob)

brazdasti trsni rilčkar
ciprese, jagodičevje; jagode, ameriške
borovnice, maline, robide ter številne druge,
lovorikovci, rododendroni
cvetlični resar, hrastov sprevodni prelec,
jablanova steklokrilka, listne zavrtalke,
marčnice, paradižnikov molj, šampinjonova
muha, špargljev hrošč / lisasta in pikčasta
beluševka, žalovalke
drevje, okrasne rastline in vrtnine
košeninarji, sadni koreninar, sovke, veliki
borov rilčkar in ličinke vešč družine Pyralidae

Nematop ®rilčkar-stop
(e-nema, Nemčija;
uvoznik Metrob)



mravlje



košeninar

Nemaplus® (e-nema,
Nemčija; uvoznik
Metrob)

Capsanem (Koppert,
Nizozemska)
Carpocapsae-System
(Biobest, Belgija)
Nemasys C (Becker &
Underwood, VB)
Bionema C
Biosafe
Carponem
Millenium
Ecomask
NEMAgras
Nemasys Biological no
ants (BASF
International)
Nemasys Leatherjacket
Killer (BASF
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Steinernema
glaseri
Steinernema
ichnusae
Steinernema
intermedium
Steinernema
kraussei

Steinernema
vulcanicum
Steinernema
weiseri
Steinernema
silvaticum

insekticid
insekticid

Češka, Portugalska, Slovaška, Španija, Švica, Belgija*,
(Nizozemska)*
samo Italija

insekticid

Češka, Portugalska, Slovaška, Švica

insekticid

Splošno razširjena Večina drugih EPPO držav (? Kaj to
pomeni), Češka, Irska*, Italija, Nemčija, Nizozemska,
Norveška*, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija*,
Španija, Švica, UK

insekticid

Italija

insekticid

Češka, Nemčija, Slovaška

insekticid

Belgija, Češka, Nemčija, Nizozemska, Švedska, UK




brazdasti trsni rilčkar
okrasne rastline in jagodičevje




breskov zavijač, češpljev zavijač in jabolčni
zavijač
sadovnjaki na prostem



brazdasti trsni rilčkar, mrtvaške mušice, tripsi

International)
Nematop®cool (enema, Nemčija; uvoznik
Metrob)
Nemapom® (e-nema,
Nemčija; uvoznik
Metrob)
Koppert (Nizozemska)
Biotopia



brazdasti trsni rilčkar

Nemasys Vine Weevil
Killer (BASF
International)



brazdasti trsni rilčkar

Nemasys L (Becker &
Underwood, VB)
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Registrirana sredstva na osnovi EPN v Sloveniji
Slovenija se je po odkritju teh biotičnih agensov uvrstila med države, kjer je uporaba EPN, kot načina
biotičnega varstva, dovoljena tudi na prostem. Prve raziskave EPN v Sloveniji so se začele leta 2004,
do leta 2007 pa so bile EPN označene kot tujerodni organizmi. Raziskovalci so v Sloveniji do sedaj
potrdili zastopanost petih vrst EPN: Steinernema affine (Bovien), S. feltiae (Filipjev), S. carpocapsae
(Weiser), S. kraussei (Steiner) in Heterorhabditis bacteriophora (Poinar) (Laznik in Trdan, 2011). V
Sloveniji se za namen biotičnega varstva sme uporabljati le tiste organizme, ki so na seznamu
domorodnih organizmov*. V Sloveniji imata od leta 2008 vrsti S. feltiae in S. carpocapsae status
domorodnih organizmov, leto pozneje pa sta ta status pridobili tudi vrsti S. kraussei in H.
bacteriophora:
* Izvleček iz seznama domorodnih vrst organizmov za namen biotičnega varstva rastlin (zadnji
popravek 18.10.2011) (Zakonska podlaga: Pravilnik o biotičnem varstvu rastlin (Uradni list RS, št.
45/2006)):





Heterorhabditis bacteriophora / Coleoptera, Diptera, Lepidoptera / Prostor ločen od narave
in na prostem
Steinernema carpocapsae / Otiorhynchus spp., Sciaridae, v tleh živeči stadiji žuželk / Prostor
ločen od narave in na prostem
Steinernema feltiae / Melolonthidae, Sciaridae idr. / Prostor ločen od narave in na prostem
Steinernema kraussei / Otiorhynchus sulcatus in druge vrste iz rodu Otiorhynchus in reda
Coleoptera / Prostor ločen od narave in na prostem

Po odkritju petih vrst EPN pri nas je njihova uporaba danes mogoča tudi v praksi. Slovenski
raziskovalci so potrdili uspešnost delovanja domačih in komercialnih ras EPN (Tabela 9) pri nekaterih
škodljivcih, ki se pojavljajo na prostem (koloradski hrošč - Leptinotarsa decemlineata) in v
zavarovanih prostorih (cvetlični resar - Frankliniella occidentalis) in rastlinjakov ščitkar - Trialeurodes
vaporariorum).

Tabela 9: Seznam komercialnih proizvodov za biotično varstvo rastlin in podjetij z dovoljenjem za trženje teh proizvodov
v Sloveniji. (zadnjič spremenjeno: 4. 12. 2015) (vir:
www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/...gov.../SEZNAM_splet_4_december_2015.xls; 14.11.2016)

Koristni organizem
Steinernema
kraussei
Steinernema
carpocapsae
Heterorhabditis
bacteriophora
Steinernema
carpocapsae
Steinernema feltiae
Steinernema feltiae
Steinernema feltiae

Ciljni škodljivi organizem

Proizvod

Podjetje z dovoljenjem

brazdasti trsni rilčkar

Nemasys® L

METROB d.o.o.

jabolčni zavijač in breskov zavijač

Nemasys® C

METROB d.o.o.

brazdasti trsni rilčkar in Hepialus lupulinus

LARVANEM

Zeleni hit, d.o.o.

navadni bramor in sovke

CAPSANEM

Zeleni hit, d.o.o.

mrtvaške mušice
mrtvaške mušice
cvetlični resar, košeninar, listne zavrtalke,
mrtvaške mušice

ENTONEM
SCIA-RID

Zeleni hit, d.o.o.
Zeleni hit, d.o.o.

Nemasys®

METROB d.o.o.
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Steinernema
carpocapsae
Heterorhabditis
bacteriophora

Steinernema
carpocapsae in
Steinernema feltiae
Heterorhabditis
bacteriophora
Heterorhabditis
bacteriophora
Steinernema
carpocapsae
Steinernema
carpocapsae

Steinernema feltiae

palmov rilčkar, palmov vrtač
japonski hrošč, poljski majski hrošč, vrtni
hrošč,hrošč Cyclocephala borealis, hrošč
Rhizotrogus majalis, orientalski hrošč,
skarabej (Hoplia philanthus)
cvetlični resar, čebulna muha, jabolčni
zavijač, kapusova muha, korenjeva muha,
košeninar, mrtvaške mušice, pedici
(Geometridae), rumena kosmuljeva grizlica,
sovke,

Nemasys® P

METROB d.o.o.

Nemasys® G

METROB d.o.o.

Nemasys GROW
METROB d.o.o.
YOUR OWN

trsni brazdasti rilčkar

Nemasys® H

METROB d.o.o.

brazdasti trsni rilčkar, junijski hrošč, lešnikar,
vrtni hrošč

Nematop®

METROB d.o.o.

brazdasti trsni rilčkar

Nematop®
Rilčkar-Stop

METROB d.o.o.

košeninar, navadni bramor, palmov rilčkar,
Nemastar®
sadni koreninar, sovke (ipsilon, ozimna),
marčnice, žalovalke (Lycoriella spp., Bradysia
spp.), šampinjonove muhe, listne zavrtalke,
jablanova steklokrilka, špargljev hrošč /
Nemaplus®
lisasta beluševka, pikčasta beluševka, hrastov
sprevodni prelec, cvetlični resar,
paradižnikov molj

METROB d.o.o.

METROB d.o.o.

Heterorhabditis
bacteriophora in
Steinernema feltiae

brazdasti trsni rilčkar

nematop®cool

METROB d.o.o.

Steinernema feltiae

breskov zavijač, češpljev zavijač, jabolčni
zavijač

nemapom®

METROB d.o.o.

Prodaja EPN v Sloveniji

V Sloveniji se je EPN v letu 2015 prodalo za skupno 12,5 ha površin (Steinernema feltiae, Steinernema
carpocapsae in Heterorhabditis bacteriophora) ter dva paketa izdelka Entonem.

Parazitske ogorčice polžev
Številni polži veljajo za gospodarsko pomembne škodljivce tako v kmetijstvu kot tudi v vrtnarstvu.
Različne vrste ogorčic so sposobne parazitirati polže, vendar se je v biotičnem varstvu rastlin
uveljavila zgolj ena vrsta – Phasmarhabditis hermaphrodita (Schneider). Vrsto P. hermaphrodita se v
Veliki Britaniji lahko dobi na tržišču že od leta 1994 kot biotični pripravek Nemaslug® za varstvo
rastlin, od koder se je prodaja omenjene ogorčice preselila tudi v številne druge Evropske države.
Parazitske ogorčice polžev so v primerjavi z EPN mnogo manj preučevane, zelo malo je znanega o
biologiji, razširjenosti, kot tudi o povezavi z bakterijami in interakcijami z različnimi gostitelji.
Zelo malo raziskav je bilo do sedaj narejenih na učinek vrste P. hermaphrodita na ne-ciljne
organizme. Za vrsto P. hermaphrodita je znano, da ni nevarna za talne žuželke. Ogorčice iz rodu
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Phasmarhabditis lahko ubijejo številne vrste deževnikov, vendar komercialni pripravek z vrsto P.
hermaphrodita ni škodljiv za deževnika L. terrestris ter Eisenia foetida.
Način delovanja. Parazitske ogorčice polžev so organizmi, ki jih sistematsko uvrščamo v družino
Rhabditidae in živijo z bakterijami v simbiontskem odnosu. Življenjski cikel ogorčic iz rodu
Phasmarhabditis je slabo preučen. Razvojni krog parazitskih ogorčic polžev je razdeljen na
saprobiontski, nekromenični in parazitski razvojni krog.
Saprobiontski razvojni krog. Ogorčice se lahko razvijajo tako v polžu, kot tudi v njihovih odpadkih
(izločkih). Za razliko od EPN, se vrsta P. hermaphrodita lahko regenerira na širokem spektru. Če naleti
dormantna ličinka na mrtvega nevretenčarja v tleh, se lahko na njem razmnožuje in regenerira
saprobiontsko.
Nekromenični razvojni krog. Dormantna ličinka po vstopu v polža v njem preživi brez nadaljnjega
razvoja, vse dokler le-ta ne pogine, nato pa se začne hraniti na njegovem kadavru. Dormantne ličinke
se v tem stanju nahajajo predvsem v polževem plašču, telesu ali v prebavnem traktu. V ta razvojni
krog vstopijo ogorčice predvsem takrat, ko naletijo na večje vrstno število polžev, med katerimi po
najmanjšem številu izstopajo polži iz družine Arionidae. P. hermaphrodita ne more razviti
parazitskega razvojnega kroga v večjih polžih, temveč le nekromeničnega.
Parazitski razvojni krog. Primarna pot vstopa dormatnih ličink ogorčic v polža je preko dorzalnega
integumenta vrečke, skozi kratek kanal v votlino plašča. V samem polžu se ogorčica razvija in
regenerira. V obdobju infekcije se razvije na polžu značilna oteklina na hrbtni strani. Ob močnem
napadu ogorčic se le-te razširijo po celotnem telesu polža, če pa je stopnja okužbe manjša, so
ogorčice razširjene zgolj v regiji votline. P. hermaphrodita razvije v prvi generaciji od 250 do 300
potomcev, ki se nato preko druge generacije razširijo po celotnem telesu polža. Ob koncu druge
generacije polž navadno umre, tretja generacija ogorčice pa se nato razvija na samem kadavru. Ob
koncu tretje generacije se razvije novi rod dormantnih ličink, ki v tleh čakajo na novega gostitelja.
Smrt polža nastopi v roku od 4 do 21 dni, v odvisnosti od temperature in začetnega števila ogorčic. Po
sami infekciji se polž preneha prehranjevati, kar je zelo pomembno, saj se biotično varstvo kljub nesmrtnosti polža začne že takoj ob njegovi okužbi (Slika 4).
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Slika 4: Parazitski razvojni krog Phasmarhabditis hermaphrodita (avtor: M. Štrukelj).

Zaradi podobnosti med entomopatogenimi ogorčicami in parazitskimi ogorčicami polžev številni
znanstveniki zaključujejo, da je rast in namnoževanje ogorčic v polžu rezultat simbiontskega
kompleksa z bakterijami. Ogorčica P. hermaphrodita je povezana z bakterijama Moraxella osloensis in
Pseudomonas fluorescens. Pri parazitskih ogorčicah polžev ni značilna specifična simbioza z
bakterijami, kot to velja pri EPN. Delovanje EPN je usmerjeno predvsem v prehod ogorčic skozi
naravne odprtine v telo gostitelja, pri čemer je zunanja kutikula nepoškodovana. To EPN omogoča
tudi boljše antimikrobno delovanje, saj ni nevarnosti v vdoru talnih mikroorganizmov v kadaver. Pri
parazitskih ogorčicah polžev je delovanje usmerjeno predvsem na kadaver, kjer je zunanja kutikula
mnogo bolj prepustna in s tem je antimikrobni potencial bakterij manjši.
Pri bakterijsko-nematodnem kompleksu med vrstama M. osloensis in P. hermaphrodita ima
omenjena vrsta bakterij zelo veliko vlogo pri stopnji patogenosti ogorčic. Ogorčice, ki v svojem telesu
ne prenašajo bakterij so v stopnji patogenosti slabše od onih, kjer so bakterije prisotne. Število živih
bakterij v ogorčicah je odvisno od starosti infektivnih ličink, saj starejše ogorčice prenašajo manjše
številno viabilnih celic.

Uporaba parazitskih ogorčic polžev v Evropi in Sloveniji
Na trgu obstajata dva komercialna pripravka Phasmarhabditis-System (Biobest, Belgija) in Nemaslug
(BASF International). Oba delujeta na invazivnega španskega lazarja (Arion lusitanicus), ki povzroča
znatno gospodarsko škodo na gojenih rastlinah.
V tehnologiji masovne produkcije in formulacije P. hermaphrodita gre skoraj za identične postopke,
kot to velja pri EPN. Vrsto P. hermaphrodita je možno gojiti na sterilnem gojišču s trdim agarjem, ki
temelji na metodi Beddinga (1984), kot tudi na tekočem gojišču. Večje število infektivnih ličink v
formulaciji je možno doseči s predhodnim. Shranjevanje ogorčice je mogoče v različnih vermikulitih,
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ki so jih naredili pri podjetju Becker – Underwood, kot tudi polimerskih in glinenih formulacijah.
Življenjska doba tako shranjenih ogorčic je nižja kot pri vrsta EPN iz rodu Steinernema, vendar
podobna z onimi iz rodu Heterorhabditis. Med shranjevanjem morajo biti pripravki v hladilniku.
Uporaba v Evropi: Belgija, Danska, Finska, Francija, Hrvaška, Irska, Italija, Nemčija, Nizozemska,
Norveška, Poljska, Španija, Švica, VB.
V Sloveniji teh pripravkov ni mogoče uporabljati, saj je omenjena ogorčica uvrščena na seznam
tujerodnih vrst koristnih organizmov (Pravilnik o biotičnem varstvu rastlin).

Analiza izkušenj s področja varstva rastlin z ogorčicami v Sloveniji
Domači raziskovalci so na slovenskih tleh potrdili uspešnost delovanja domačih in komercialnih ras
EPN pri nekaterih škodljivcih, ki se pojavljajo na prostem: koloradski hrošč (Leptinotarsa
decemlineata L.) (Laznik in sod., 2010), rdeči žitni strgač (Oulema melanopus L.) (Laznik in sod., 2012),
ogrci (Coleoptera: Scarabaeidae) (Laznik in sod., 2015) in jabolčni zavijač (Cydia pomonella L.) (Grobin
in Matis, 2011) ter v zavarovanih prostorih: cvetlični resar (Frankliniella occidentalis [Pergande])
(Trdan in sod., 2007) in rastlinjakov ščitkar (Trialeurodes vaporariorum [Westwood]) (Laznik in Trdan,
2011).
V poljskem poskusu so ugotovili, da so EPN (Steinernema feltiae B30 in Entonem) učinkovit biotični
agens za zatiranje larvalnih stadijev koloradskega hrošča na krompirju, medtem ko zadovoljivega
delovanja niso zasledili pri jajčecih in odraslih osebkih. Insekticid Actara se je izkazal kot najbolj
učinkovito obravnavanje, saj je bila smrtnost žuželk tu največja. Pri analizi vpliva zatiranja škodljivca
na pridelek krompirja in ugotovili, da so se tretiranja z EPN statistično značilno razlikovala od kontrole
in insekticidom Actara, ki je bil najboljši.
Slovenska rasa EPN vrste Steinernema carpocapsae (C101) in komercialni pripravek Nemasys C sta se
izkazala kot učinkovita biotična agensa pri zatiranju rdečega žitnega strgača. Njuna učinkovitost je
bila boljša kot v kontrolni skupini, a slabša kot pri tretiranju z insekticidom na osnovi aktivne snovi
tiametoksam.
Pri zatiranju ogrcev na travinju so dokazali sinergistično delovanje med pripravkom na podlagi
aktivne snovi Bacillus thuringiensis var. kurstaki in EPN vrste Heterorhabditis bacteriophora.
Pripravka sta zadovoljivo zmanjšala populacijo ogrcev. V majskem terminu so le ob uporabi
pripravkov, katerih aktivno snov so predstavljale entomopatogene glive v kombinaciji z EPN,
populacijo ogrcev v tleh držali pod gospodarskim pragom škodljivosti (t. j. okoli 10 L3 ogrcev/m 2). S
poletno aplikacijo biotičnih agensov niso vplivali na zmanjšanje ogrcev (L3) v tleh.
Z uporabo EPN vrste S. feltiae so dosegli 36 % zmanjšanje črvivosti plodov v prvem rodu jabolčnega
zavijača. Ugotovili so, da je uporaba EPN proti prezimujočim gosenicam jabolčnega zavijača zelo
zahtevna, saj je potrebno dosledno upoštevati vremenske razmere v času uporabe ogorčic (primerna
vlažnost, optimalna temperatura, minimalno UV sevanje). Njihov zaključek je, da ima uporaba EPN
največ možnosti za dokaj hitro uveljavitev pri ekoloških pridelovalcih jabolk.
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V rastlinjaku so raziskovalci uporabili EPN vrste S. feltiae pri varstvu kumar v obdobju med sredino
junija in koncem avgusta. Pri poskusu zatiranja cvetličnega resarja sta EPN in insekticid z aktivno
snovjo abamektin delovala z enako učinkovitostjo, s tem, da se je EPN apliciralo dva krat več kot
insekticid. Pri uporabi EPN in sredstva z aktivno snovjo tiametoksam zoper rastlinjakovega ščitkarja
pa je bil slednji učinkovitejši prvo leto apliciranja, medtem ko je bila naslednje leto učinkovitost
uporabljenih sredstev primerljiva.

Analiza potreb na področju varstva rastlin z ogorčicami v Sloveniji
Glede na vremenske razmere in iz leta v leto milejše zime imamo posledično vedno večje težave z
zatiranjem škodljivcev. Še posebej se pomanjkanje ustreznih FFS ali organizmov odraža pri vzgoji
zelenjadnic v zaščitenih prostorih. Velik problem so resarji in uši. Na seznamu, za katere se sme
uporabljati EPN, ni ključnih škodljivih organizmov pridelave v Sloveniji. Relevantni škodljivci so le
tripsi, sovke in strune, za katere pa je ekonomska učinkovitost na prostem vprašljiva.
V Sloveniji je bilo po zadnjih podatkih v letu 2015 prodanih EPN za tretiranje 12,5 ha površin.
Predvidevamo, da se jih je v veliki meri uporabilo v raziskovalne namene. Kmetje se EPN ne
poslužujejo oziroma zelo redko.
Razlog gre iskati v neozaveščenosti uporabnikov, specifičnosti EPN, njihovi formulaciji in aplikaciji ter
natančnosti rokov tretiranj. Zato je potrebno upoštevati vse omejujoče dejavnike (velika vlaga,
optimalna temperatura, šibko UV sevanje), za kar pa je potrebno znanje in čas. Z ustrezno tehniko
nanosa in uporabo sredstva v ustreznem razvojnem stadiju škodljivca lahko tudi z uporabo EPN
dosežemo primerljivo učinkovitost kot pri uporabi insekticidov. Prav tako je mogoče EPN kombinirati
z drugimi sredstvi za varstvo rastlin, z namenom, da dosežemo večjo učinkovitost zatiranja ene vrste
škodljivca ali še boljše, da dosežemo sinergističen učinek, ki lahko poveča smrtnost izbrane vrste
škodljivca. Zanemarljiva ni tudi cena EPN pripravkov, saj je za 0,5 ha potrebno odšteti okoli 90€.
Parazitske ogorčice polžev, predvsem P. hermaphrodita, so pomemben biotični agens v biotičnem
varstvu rastlin, ki bi lahko služil kot alternativa nekaterim kemičnim pripravkom za zatiranje polžev, ki
so trenutno registrirani pri nas. Ti so izjemno nevarni za okolje, poleg tega pa se številne aktivne
snovi umikajo iz tržišča. Vse to je le še razlog več, zakaj bo potrebno v prihodnje raziskave usmeriti
predvsem v ugotavljanje zastopanosti omenjene vrste ogorčice v Sloveniji, saj je za enkrat še niso
ugotovili, polži pa iz leta v leto povzročajo več gospodarske škode. Vrsta P. hermaphrodita je
sposobna preživetja v tleh, tudi če ni na voljo živega gostitelja in bi bila njena uporaba v biotičnem
varstvu rastlin pred polži učinkovita tudi za daljše časovno obdobje. Sredstvo bi bilo uporabno
predvsem v posevkih koruze, žit in oljnih rastlin, na katerih povzročajo polži veliko škode, vendar pa
nastane težava, tako kot pri ostalih biotičnih pripravkih – ekonomska učinkovitost.

Iskanje rešitev za povečanje uporabe EPN v Sloveniji
Vsekakor bi morali dati več poudarka na okoljsko ozaveščenost končnih uporabnikov, saj si vsi želimo
uživati bolj zdravo sadje in zelenjavo. Usmeriti bi se bilo potrebno v še večje seznanjanje splošne
javnosti o potencialih in varnosti EPN (pri uporabi EPN namreč ne poznamo pojava rezistence
(odpornosti) žuželk na te organizme), pravilni uporabi EPN, z delavnicami, predavanji in jih tudi
podkrepiti s primeri uspešnega delovanja EPN na prostem. Navsezadnje bi tudi kombinacija EPN in
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nekaterih FFS v mešanicah lahko ponudila agroekonomsko učinkovito alternativo. Smiselno bi bilo
tudi dovoliti uporabo za čim širši spekter žuželk, še posebno pomembnejših škodljivcev.
Posodobitev
'Seznama
registriranih
fitofarmacevtskih
sredstev'
(http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm), ki bi vključeval pripravke na osnovi EPN. Velika
večina uporabnikov se obrne na vsem znano spletno stran Seznama registriranih fitofarmacevtskih
sredstev UVHVVR ('FitoInfo'), kjer pa ni nobene informacije o možnosti uporabe EPN. Po drugi strani
pa lahko na omenjeni strani selektivno izbiramo na katerih rastlinskih vrstah želimo zatirati
škodljivce, proti katerim organizmom želimo ukrepati, ali katero aktivno snov bi uporabili. Na
seznamu slednjih so tudi nekateri agensi z manjšim tveganjem, medtem ko biotičnih agensov ni
navedenih.
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Žuželke in pršice kot biotični agensi
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Makrobiotični agensi uporabljani v EPPO regiji
Evropska in mediteranska organizacija za varstvo rastlin (EPPO) vodi seznam koristnih organizmov, ki
se uporabljajo za namen biotičnega varstva rastlin. Tako imenovani pozitivni EPPO seznam ureja
koristne organizme, za katere EPPO priznava, da se uporabljajo v določenih EPPO državah. Seznam
vključuje le makrobiotične agense skupaj z ogorčicami, medtem ko seznam mikrobiotičnih agensov
vodi EU, v skladu z uredbo 1107/2009 ali z enakovrednimi predpisi večine EPPO držav. Za organizme s
pozitivnega EPPO seznama velja, da je bila v preteklosti za klasično biotično varstvo dokazana njihova
uspešna in varna uporaba. Za uvrstitev na seznam morajo biti organizmi avtohtoni ali splošno
razširjeni v EPPO regiji oziroma so se za klasično biotično varstvo uporabljajo vsaj pet let, v vsaj petih
državah članicah. Revizijo in uvrščanje novih organizmov na pozitivni seznam na podlagi novih
znanstvenih dognanj in rezultatov raziskav, vodi Skupni EPP/IOBC panel za biotično varstvo rastlin
(Panel on Biological Control Agents).
Na podlagi uvrstitve na pozitivni EPPO seznam, lahko druge članice, v primeru da za določen biotični
agens niso ugotovljeni drugi negativni učinki na neciljne organizme, predpostavljajo, da sta njihov
izpust in uporaba varna. V primeru, da določenega organizma ni na pozitivnem EPPO seznamu še ne
pomeni, da se organizem smatra kot nevaren, pač pa da še ni bil dovolj preučen, ali da se še ne
uporablja dovolj dolgo, da bi se lahko uvrstil na seznam.
Seznam je razdeljen na tri dele: Dodatek I, II in III. Tržno dostopni biotični agensi so opisani na
Dodatku I, ki trenutno (18.11.2016) obsega 91 vrst koristnih organizmov in je bil nazadnje osvežen
novembra 2016 (Tabela 10).
Tabela 10: Seznam tržno dostopnih makrobiotičnih agensov v EPPO regiji (Dodatek I)

Koristni organizmi
Hrošči (Coleoptera)
Adalia bipunctata

Coccinella septempunctata

Aleochara bilineata

Cryptolaemus montrouzieri

Atheta coriaria

Delphastus catalinae

Chilocorus baileyi

Rhyzobius lophanthae

Chilocorus bipustulatus

Rodolia cardinalis

Chilocorus circumdatus

Scymnus rubromaculatus

Chilocorus nigrita

Stethorus punctillum

DvokriIci (Diptera)
Aphidoletes aphidimyza

Feltiella acarisuga

Episyrphus balteatus

Sphaerophoria rueppellii

Stenice (Heteroptera)
Anthocoris nemoralis

Orius laevigatus

Anthocoris nemorum

Orius majusculus

Macrolophus pygmaeus

Picromerus bidens

Orius albidipennis

Podisus maculiventris
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Kožekrilci (Hymenoptera)
Acerophagus maculipennis

Encyrtus infelix

Anagrus atomus

Ephedrus cerasicola

Anagyrus fusciventris

Eretmocerus eremicus

Anagyrus pseudococci

Eretmocerus mundus

Aphelinus abdominalis

Gyranusoidea litura

Aphidius colemani

Leptomastidea abnormis

Aphidius ervi

Leptomastix dactylopii

Aphidius matricariae

Leptomastix epona

Aphytis diaspidis

Metaphycus flavus

Aphytis holoxanthus

Metaphycus helvolus

Aphytis lingnanensis

Metaphycus lounsburyi

Aphytis melinus

Metaphycus swirskii

Aprostocetus hagenowii

Microterys nietneri

Bracon hebetor

Nasonia vitripennis

Coccophagus lycimnia

Opius pallipes

Coccophagus rusti

Praon volucre

Coccophagus scutellaris

Scutellista caerulea

Compariella bifasciata

Tetracnemoidea peregrina

Cotesia marginiventris

Tetracnemoidea brevicornis

Dacnusa sibirica

Thripobius javae

Diglyphus isaea

Trichogramma brassicae

Encarsia citrina

Trichogramma cacoeciae

Encarsia formosa

Trichogramma dendrolimi

Encyrtus aurantii

Trichogramma evanescens
Trichogramma pintoi

Mrežekrilci (Neuroptera)
Chrysoperla carnea
Resokrilci (Thysanoptera)
Franklinothrips megalops

Karnyothrips melaleucus

Franklinothrips vespiformis
Pajkovci (Arachnida)
Amblyseius andersoni

Metaseiulus occidentalis

Amblyseius barkeri

Neoseiulus californicus

Amblyseius degenerans

Neoseiulus cucumeris

Amblyseius swirskii

Phytoseiulus persimilis

Cheyletus eruditus

Stratiolaelaps scimitus

Hypoaspis aculeifer

Typhlodromus pyri

Makrobiotični agensi uporabljani v Sloveniji
Slovenska zakonodaja na področju biotičnega varstva rastlin
Pravno podlago za ureditev biotičnega varstva rastlin, kot sprejemljivega načina obvladovanja
škodljivih organizmov v kmetijstvu in gozdarstvu, je dal Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni
list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/10 in 40/14 – ZIN-B) iz leta 2001. Področje
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podrobneje ureja Pravilnik o biotičnem varstvu (Uradni list št. 45/06; v nadaljevanju Pravilnik), ki
natančno opredeljuje pravila vnosa, gojenja in uporabe koristnih organizmov. Določbe o biotičnem
varstvu rastlin obravnavajo le tiste vrste organizmov, ki se lahko sami razmnožujejo in se jih uporablja
za zatiranje bolezni in škodljivcev na rastlinah (živi naravni sovražniki, antagonisti, kompetitorji ali
drugi organizmi). Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za vnos in uporabo mikroorganizmov, ki
jih urejajo predpisi s področja fitofarmacevtskih sredstev.
Seznami domorodnih in tujerodnih organizmov
Koristni organizmi, katerih vnos, uporaba in gojenje je v skladu s Pravilnikom dovoljena v Republiki
Sloveniji, so razvrščeni v seznam domorodnih in tujerodnih vrst organizmov. Oba seznama vodi
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Organizme s seznama domorodnih
koristnih organizmov lahko uporabimo brez posebnih dovoljenj. Pri tujerodnih organizmih pa je
potrebna previdnost pri vnosu v naravo, zato je ob vlogi za vnos potrebno poskrbeti za oceno
tveganja za naravo, ki ga izda Urad v soglasju z Ministrstvom za okolje.
Seznama sta vodena na podlagi rezultatov raziskav, strokovnih oziroma znanstvenih člankov in
seznama Evropske in mediteranske organizacije za varstvo rastlin (EPPO, 2015). Tako imenovani
EPPO pozitivni seznam ureja koristne organizme, ki se v več EPPO državah uporabljajo za namen
biotičnega varstva rastlin (Standard PM 6/3) (EPPO, 2015). EPPO seznami služijo ostalim članicam
EPPO v pomoč pri odločitvah glede vnosa in sprostitve neavtohtonih organizmov za biotično zatiranje
ter predhodno ugotovitev morebitnih tveganj za kmetijske in naravne ekosisteme ter izogib
tovrstnim tveganjem.
Seznam tujerodnih organizmov obsega 62 vrst organizmov za vnos in uporabo katerih pa je potrebno
pridobiti dovoljenje Uprave in soglasja MOP. Seznam se spreminja na podlagi raziskav domačih
institucij, ki s preučevanjem zastopanosti naravnih sovražnikov v naravi omogočijo širitev seznama
domorodnih organizmov. V zadnjih 10 letih je bilo tako iz Seznama tujerodnih organizmov na Seznam
domorodnih uvrščeno 9 novih koristnih organizmov. Seznam prav tako sledi aktualnim EPPO
sprememba in priporočilom o uporabi določenih vrst koristnih organizmov.
Seznam domorodnih vrst organizmov za namen biotičnega varstva rastlin zajema 20 vrst organizmov
(makroagensi, brez EPN), med katerimi sta 2 vrsti hroščev (Coleoptera), 2 vrsti dvokrilcev (Diptera), 5
vrst stenic (Heteroptera), 6 vrst kožekrilcev (Hymenoptera), 1 vrsta mrežekrilcev (Neuroptera), 1
vrsta resokrilcev (Thysanoptera) ter 3 vrste pršic (Arachnida) (Tabela 11).

Tabela 11: Seznam domorodnih vrst koristnih organizmov.

Koristni organizem
Hrošči (Coleoptera)
Adalia bipunctata
Coccinella septempunctata
Dvokrilci (Diptera)
Aphidoletes aphidimyza
Episyrphus balteatus
Stenice (Heteroptera)
Anthocoris nemoralis

Ciljni škodljivi organizem

Možnost uporabe na
prostem

Aphididae
Aphididae

x

Aphididae
Aleyrodidae

x
x

Psyllidae

x
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Anthocoris nemorum

Caccopsylla pyri, Thysanoptera

x

Macrolophus pygmaeus
Orius majusculus
Picromerus bidens
Kožokrilci (Hymenoptera)
Aphelinus mali
Aphidius ervi
Aphidius matricariae
Diglyphus isaea
Encarsia formosa
Praon volucre
Mrežekrilci (Neuroptera)
Chrysoperla carnea
Thysanoptera (Resokrilci)
Aelothrips intermedius
Pajkovci (Arachnida)
Neoseiulus cucumeris
Neoseiulus californicus
Typhlodromus pyri

Aleyrodidae
Thripidae
Lepidoptera

x
x

Eriosoma lanigerum
Aphididae
Myzus persicae
Agromyzidae
Aleyrodidae
Aphididae

x
x
x
x

Aphididae

x

Acarina, Thysanoptera

x

Thysanoptera
Tetranychidae
Epitrimerus vitis, Panonychus ulmi, Tetranychus
urticae, Eriophyes vitis

x
x
x

Prodaja komercialnih proizvodov na osnovi makrobiotičnih agensov v Sloveniji
Trženje koristnih organizmov v obliki komercialnih proizvodov mora potekati v skladu s Pravilnikom.
Svetovati, oglaševati ali priporočati se sme le uporabo domorodnih organizmov s Seznama in tistih
tujerodnih organizmov za katere je Uprava izdala dovoljenje za vnos in uporabo. Podjetja, ki se
ukvarjajo s prodajo proizvodov za biotično varstvo rastlin morajo imeti dovoljenje za trženje teh
proizvodov v RS. Trenutno (14.11.2016) imata dovoljenje za trženje v Sloveniji dve podjetji, seznam,
ki ga vodi Urad pa obsega 28 registriranih proizvodov za biotično varstvo rastlin, od tega je 11
makrobiotičnih agensov in 17 entomopatogenih ogorčic (Tabela 12).

Tabela 12: Seznam komercialnih proizvodov na osnovi makrobiotičnih agensov za biotično varstvo rastlin in podjetji, ki
imajo dovoljenje za trženje teh proizvodov v RS

ZASTOPNIK V SLO PROIZVOD
Zeleni hit, d.o.o. APHIDALIA

Zeleni hit, d.o.o.

ERVIPAR

Zeleni hit, d.o.o.

APHIDEND

Zeleni hit, d.o.o.

CHRYSOPA

Zeleni hit, d.o.o.

EN-STRIP

Zeleni hit, d.o.o.

SYRPHIDEND

KORISTNI ORGANIZEM
Adalia bipunctata

CILJNI ŠKODLJIVI ORGANIZEM
Aphididae
Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae,
Aulacorthum solani in Aphis gossypii
Aphidius ervi
Aphididae
Macrosiphum euphorbiae in Aulacorthum solani
Aphidoletes aphidimyza Aphididae
Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae,
Aulacorthum solani in Aphis gossypii
Chrysoperla carnea
Aphididae
Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae,
Aulacorthum solani in Aphis gossypii
Encarsia formosa
Aleirodidae
Trialeurodes vaporariorum in Bemisia tabaci
Episyrphus balteatus
Aphididae
Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae,
Aulacorthum solani in Aphis gossypii
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Zeleni hit, d.o.o.
Zeleni hit, d.o.o.
Zeleni hit, d.o.o.
Zeleni hit, d.o.o.
Zeleni hit, d.o.o.

MIRICAL

Macrolophus pygmaeus Aleirodidae
Trialeurodes vaporariorum in Bemisia tabaci
APHIPAR-M
Aphidius matricariae
Myzus persicae
Diglyphus isaea
listne zavrtalke (Agromyzidae)
MIGLYPHUS
Neoseiulus
cucumeris
resarji (Thysanoptera)
THRIPEX
resarji (Thysanoptera)
THRIPEX-PLUS Neoseiulus cucumeris

Iz tabele je razvidno, da se v Sloveniji s prodajo makrobiotičnih agensov za biotično varstvo rastlin
ukvarja le eno podjetje. Glede na podatke o prodaji do septembra 2016, ki smo jih pridobili od
podjetja, lahko sklepamo, da se koristni organizmi za biotično varstvo uporabljajo predvsem za
zatiranje listnih uši (Aphididae), rastlinjakovega ščitkarja (Trialeurodes vaporariorum), tobakovega
ščitkarja (Bremisia tabaci) (D. Malovrh, osebna komunikacija, 30.8.2016).
V Sloveniji so glavni uporabniki teh proizvodov večji tržni pridelovalci zelenjadnic, uporaba pa je v
glavnem omejena na vnose v zavarovanih prostorih. Ocenjujemo, da znaša skupna površina teh
prostorov okrog 2 ha. Poleg tega vnose za namene biotičnega zatiranja škodljivcev stalno izvajata dve
večji podjetji, ki se ukvarjata s pridelavo paradižnika in okrasnih rastlin na skupno cca. 7 ha
zavarovanih prostorov (I. Škerbot, osebna komunikacija, 15.11.2016).

Sledi opis izbranih makrobiotičnih agensov.

Dvopika polonica (Adalia bipunctata L.)
Sistematika. Coleoptera ; Coccinellidae; Angleško ime : Twospottedsd lady beetle

Slika 5: Dvopika pikapolonica (Adalia bipunctata) (Blaž Šegula; KIS).

Geografska razširjenost in uporaba v EPPO regiji. Dvopika pikapolonica je v Evropi, centralni Aziji in
severni Ameriki endemična vrsta. Trgovski pripravki dvopike pikapolonice za zatiranje pravih listnih
uši (Aphididae) pa so v uporabi v Evropi in Južni Ameriki.
Opis in biologija. Dvopika pikapolonica meri od 3,5 do 6 mm. Vrsta varira v obarvanosti pokrovk
(rdeče, črna) in vratnega ščita. Črna varira tudi v številu pik. Ventralna stran je telesa je pri obeh
vrstah črna. Ima dva rodova. Prezimijo odrasli hrošči večinoma pod rastlinskimi ostanki. Aktivni
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postanejo spomladi, ko temperatura zraka preseže 15 °C. Oplojene samice odlagajo jajčeca v skupkih
oziroma jajčnih leglih od 20 do 50 na dan. Ličinke se izležejo po približno 7 dneh in se v 15 dneh 3 krat
levijo (L1,L2, L3,L4). Imajo mehko, podolgovato telo s tremi pari nog in so brez kril. Levijo se 4 x, nato se
zabubijo. Stadij bube poteka do 10 dni. So kanibali.
Ciljni organizmi (seznam; vidni učinki na ciljnih org.). Dvopika pikapolonica pleni prave listnih uši
(Aphididae) v vseh razvojnih stadijih; krvavo uš (Eriosoma lanigerum), ličinke hroščev in občasno
pršice. Predvsem ličinke so zelo požrešne.
Uporaba/Ciljne rastline. Vrtnine, okrasne rastline, drevnine, hmelj.

Parazitoidna osica Aphidius ervi
Sistematika. deblo Arthropoda, razred Insecta, red Hymenoptera, naddružina Ichneumonoidea,
družina Braconidae, Aphidius ervi Haliday, 1834

Slika 6: Koppert (https://www.koppert.com/pests/aphids/product-against/ervipar/, 24.10.2016)

Geografska razširjenost v okviru EPPO regije. Gre za palearktično vrsto razširjeno po vsej Evropi, z
izjemo skandinavskih držav, Švice, Avstrije, Portugalske, Albanije, Ukrajine, Romunije in Belorusije.
Oz. iz omenjenih držav ni podatkov o pojavnosti taksona, kar pa še ne pomeni, da organizem tam ni
prisoten (Fauna Europaea).
Opis in biologija. A. ervi je imaginalni endoparazitoid, ki parazitira več vrst listnih uši. Samice merijo
od 2,8 do 4,1 mm. Posamezni deli telesa so obarvani rumeno, rjavo, do črno. Samica odleže 200-300
jajčec, ki jih posamič odloži v telo odrasle listne uši. Iz jajčeca se izleže ličinka, ki se z njo hrani, se v
njej levi in zabubi. Ko biotični agens A. ervi uspešno parazitira listno uš, se la-ta kmalu preobrazi v t.i.
mumijo, ki zgleda kot močno napihnjena listna uš svetlo sivo-rjave barve. Parazitoid se izleže iz
mumije skozi odprtino na hrbtni strani abdomna. Prve mumije lahko opazimo približno dva tedna po
izpustu parazitoidov. Razvoj traja 2-4 tedne, odvisno od temperature. A. ervi je aktiven pri
temperaturi pri in nad 10°C. A. ervi je zelo gibljiva vrsta in dober iskalec svojih žrtev.
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Slika 7: Razvojni krog imaginalnih endoparazitoidov listnih uši (http://wintergreensatunh.blogspot.si/2013/04/releasingparasitic-wasps.html#.WA4At_n5jmE; 24.10.2016)

Ciljni organizmi. A. ervi parazitira listne uši, zlasti veliko krompirjevo uš Macrosiphum euphorbiae,
zeleno krompirjevo uš Aulacorthum solani ter sivo breskovo uš Myzus persicae. Parazitira tudi
tobakovo uš Myzus persicae var. Nicotianae (Alford 2011).

Slika 8: Mumija listne uši (foto Š. Modic).

Uporaba. Z biotičnim pripravkom na osnovi A. ervi ciljno zatiramo predvsem zgodnje napade listnih
uši, preden so populacije že prevelike, na kumarah, paradižniku, jajčevcu, fižolu, okrasnih rastlinah,
solati, meloni, kitajskemu zelju, špinači, paradižniku (Alford 2011, Milevoj et al. 2011).

Parazitoidna osica Aphidius matricariae
Sistematika. deblo Arthropoda, razred Insecta, red Hymenoptera, naddružina Ichneumonoidea,
družina Braconidae, Aphidius matricariae Haliday, 1834
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Slika 9: Evergreen Growers Supply, LLC, ZDA (http://www.evergreengrowers.com/aphidius-matricariae-1633.html,
25.10.2016)

Geografska razširjenost v okviru EPPO regije. Gre za holoarktično vrsto razširjeno po vsej Evropi
(EPPO).
Opis in biologija. A. matricariae je imaginalni endoparazitoid, ki parazitira več vrst listnih uši. Odrasli
osebki merijo približno 2 mm in so pretežno rjave barve. Samica odleže do 200-300 jajčec posamič v
jajčeca, nimfe ali odrasle listne uši. Iz jajčeca se izleže ličinka, ki se z hrani z listno ušjo, se v njej levi in
zabubi. Ko biotični agens A. ervi uspešno parazitira listno uš, se la-ta kmalu preobrazi v t.i. mumijo, ki
zgleda kot močno napihnjena listna uš svetlo sivo-rjave barve. Prve mumije lahko opazimo približno
10-14 dni po izpustu parazitoidov. Parazitoid se izleže iz mumije skozi odprtino na hrbtni strani
abdomna. Razvoj traja približno 13 dni pri 20 °C.

Slika 10: Razvojni krog imaginalnih endoparazitoidov listnih uši (http://www.naturescontrol.com/aphidparasites.html;
25.10.2016)

Ciljni organizmi. A. matricariae parazitira listne uši, zlasti sivo breskovo uš Myzus persicae, tobakovo
uš Myzus persicae var. Nicotianae in bombaževčevo uš Aphis gossypii, a slednje ne zatira učinkovito
(Milevoj et al. 2011).
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Slika 11: Mumija listne uši Sitobion avenae (foto Š. Modic).

Uporaba. Z biotičnim pripravkom na osnovi A. matricariae ciljno zatiramo predvsem zgodnje napade
listnih uši, preden so populacije že prevelike, na kumarah, paradižniku, jajčevcu, papriki in okrasnih
rastlinah, (Milevoj et al. 2011).

Navadna plenilska hržica (Aphidoletes aphidimyza Rondani)
Sistematika. Diptera: Cecidomyiidae
Izvor. Osrednja Evropa, Palearktik (Evrazija, S Afrika) (EPPO)
Geografska razširjenost in uporaba v EPPO regiji. Splošno razširjena znotraj EPPO regije, uporaba
dovoljena v: Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Litva, Madžarska,
Maroko, Malta, Nemčija, Norveška, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija, Španija,
Švedska, Švica, Tunizija in Velika Britanija. (EPPO)

Slika 12: Odrasel osebek navadne plenilske hržice (foto: https://greenmethods.com/aphidoletes/)

Opis in biologija. Telo odraslih hržic je sivo rjavkaste barve in dolgo 2 do 3 mm. Noge so dolge okoli
3,5 mm, tipalke pa so rahlo zavihane nazaj in gosto porasle. Samčki imajo podolgovat, rjavkast zadek,
samice pa nekoliko obilnejši in rdečkasto obarvan zadek. Samice privablja vonj po medeni rosi, ki jo
izločajo kolonije listnih uši. Na njihova mesta, predvsem v nočnem času, samice odlagajo jajčeca.
Posamezna samica v obdobju do dveh tednov odloži od 100 do 300 jajčec. Ta so ovalne oblike, dolga
0,1 do 0,3 mm in oranžne barve, iz njih pa se v nekaj dneh izležejo ličinke. Njihovo telo je črvičaste
oblike in se proti glavi zožuje. Izgled in velikost ličink se razlikujeta glede na levitveni stadij in vir
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hrane, ki je ličinkam na voljo. (Biological Control) Ličinke prvega stadija( L1) so brezbarvne do svetlo
oranžne barve in dolge od 0,3 do 0,5 mm. Odrasle ličinke zadnjega stadija (L4) dosežejo v dolžino 2,4
do 6 mm in so temno oranžne do rdeče barve. Ličinke se prehranjujejo z listnimi ušmi, dokler po
enem do dveh tednih ne dosežejo končne velikosti. Takrat se spustijo in zarijejo v zemljo, kjer se
zabubijo. Razvoj bube traja 10 do 14 dni, kar je odvisno od temperature in vlažnosti tal. Ličinke so v
kolonijah listnih uši zastopane od junija do septembra, ko preidejo v obdobje diapavze, v kateri
prezimijo. (Milevoj, 2011)

Slika 13: Razvojni krog navadne plenilske hržice. (foto:
https://biocontrol.entomology.cornell.edu/predators/Aphidoletes.php)

Ciljni organizmi. Navadna plenilska hržica napada več kot 60 različnih vrst listnih uši (Aphididae), med
drugimi tudi številne gospodarsko pomembne vrste, kot so: krhlikova uš (Aphis gossypii), zelena
krompirjeva uš (Aulacorthum solani), velika krompirjeva uš (Macrosiphum euphorbiae), siva breskova
uš (Myzus persicae), črna fižolova uš (Aphis fabae) in druge. Ličinke svoje žrtve najprej omrtvijo s
toksinom, ki ga vanje sprostijo preko nog in jih na ta način paralizirajo. Notranjost telesa listnih uši
nato izsesavajo od nekaj minut do nekaj ur, dokler na listih ne ostane zgolj počrnela, mrtva uš. Ena
ličinka na ta način v enem dnevu lahko izsesa tudi do 50 listnih uši ali več. Če ima na voljo veliko
listnih uši, vseh ne izsesa povsem, pač pa jih le zabode in vanje izloči strup, da te poginejo. (Milevoj,
2011).
Uporaba. Biotične pripravke na osnovi Aphidoletes aphidimyza lahko uporabljamo za zatiranje listnih
uši na različnih vrstah okrasnih rastlin, vrtnin in kmetijskih rastlin na sploh. Kljub temu, da vrsta
uspešno pleni uši tudi na prostem, se ciljno vnaša predvsem v rastlinjake. (Milevoj, 2011).

Navadna tenčičarica (Chrysoperla carnea Stephens)
Sistematika. Neuroptera; Chrysopidae; Ang. ime: green lacewing
Geografska razširjenost in uporaba v EPPO regiji. Navadna tenčičarica je domorodna, kozmopolitska
vrsta, splošno razširjena znotraj EPPO regije. Uporaba je dovoljena v: Avstrija, Belgija, Češka, Danska,
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Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Guernsey, Irska, Italija, Nizozemska, Portugalska, Slovenija, Španija,
Švedska, Švica, in Velika Britanija (EPPO).
Opis in biologija. Navadna tenčičarica meri čez krila od 2,3 do 3,6 cm. Na mrežastih krilih so dobro
vidne žile. Žuželka je spomladi in poleti zelena, jeseni pa se obarva rjavkasto. Ima 2 do 3 rodove
letno. Prezimijo odrasle tenčičarice skrite v zatočiščih. Oplojene samice odlagajo jajčeca na nitkah in
sicer od 300 do 700 v življenju. Ličinke se izležejo po približno 7 dneh in se v dveh do treh tednih 2
krat levijo (L1,L2, L3), nato se zabubijo. Stadij bube poteka do 15 dni (Milevoj, 2011).
Ciljni organizmi. Odrasle tenčičarice se hranijo z medeno roso in cvetnim prahom, ličinke pa plenijo
prave listnih uši (Aphididae), med drugimi tudi številne gospodarsko pomembne vrste, kot so:
krhlikova uš (Aphis gossypii), zelena krompirjeva uš (Aulacorthum solani), velika krompirjeva uš
(Macrosiphum euphorbiae), siva breskova uš (Myzus persicae) idr. Poleg tega ličinke jedo tudi resarje,
ščitkarje, volnate kaparje, jajčeca metuljev in pršice. Ena ličinka poje do 200 jajčec kapusove sovke
(Mamestra brassicae), do 500 jajčec tobakovega ščitkarja (Bemisia tabaci) in približno 10.000
osebkov rdeče sadne pršice (Panonychus ulmi) različnih stadijev (Milevoj, 2011).
Uporaba/Ciljne rastline. Biotične pripravke na osnovi ličink Chrysoperla carnea uporabljamo za
zatiranje listnih uši na različnih vrstah okrasnih rastlin, vrtnin in jagodah. Kljub temu, da vrsta uspešno
pleni uši tudi na prostem, se ciljno vnaša predvsem v rastlinjake. (Milevoj, 2011).

Plenilska pršica Amblyseius andersoni
Sistematika. Acarina, Mesostigmata, Phytoseiidae
Izvor koristnega organizma: Palearktik
Geografska razširjenost uporabe v okviru EPPO regije. Francija, Italija, Nizozemska, Poljska, Slovenija,
Španija, Velika Britanija
Opis in biologija. Pršice merijo manj kot 1 mm, so kremasto bele barve in ovalne oblike. Aktivne so pri
temperaturi višji od 8 ⁰C. Odrasle samice živijo v povprečju 3 tedne in v tem času odložijo do 35
jajčec, na spodnjo površino listov, iz njih pa se v dveh do treh dneh razvijejo ličinke. Ličinke so treh
razvojnih stopenj in se pri temperaturi 20-25 ⁰C, v 8-11 dneh razvijejo do odrasle pršice. Vrsta se
hrani z različnimi vrstami pršic, vendar ob njihovi odsotnosti lahko preživi s prehranjevanjem z
različnimi vrstami resarjev, nekaterih gliv in cvetnim prahom.
Ciljni organizmi. Amblyseius andersoni prvenstveno pleni številne vrste pršic, med njimi tudi: navadno
pršico (Tetranychus urticae), rdečo sadno pršico (Panonychus ulmi), jablanovo rjasto pršico (Aculus
schlechtendali), jagodovo pršico (Phytonemus pallidus) in nekatere druge. Pršica se prehranjujejo z
vsemi razvojnimi oblikami škodljivcev, od katerih na koncu ostane le prazen skelet.
Uporaba. Vrsta je zato učinkovita tudi pri manj številčnih populacijah škodljivca in jo lahko uporabimo
preventivno. Možnost uporabe na prostem ali v zavarovanih prostorih.

Plenilska pršica Neoseiulus californicus
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Sistematika. Acarina, Mesostigmata, Phytoseiidae
Izvor koristnega organizma. Južna Amerika, Kalifornija, Sredozemlje
Geografska razširjenost uporabe v okviru EPPO regije. Belgija, Češka, Danska, Finska, Francija, Grčija,
Irska, Izrael, Italija, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Slovenija, Španija, Švica,
Tunizija, Velika Britanija
Opis in biologija. Pršice merijo 0,1 mm, so ovalne oblike ter bledo oranžne ali rožnate barve. Odrasle
pršice živijo približno 20 dni, posamezna samica pa odloži v obdobju 14 dni, na spodnjo stran listov
odloži do 3 jajčeca dnevno. Iz belih, ovalnih jajčec se razvijejo prozorne ličinke, ki se ne hranijo.
Ličinke drugih dveh stopenj se intenzivno hranijo z drugimi pršicami in pri temperaturi 30 ⁰C
zaključijo svoj razvoj do odrasle pršice v 4 dneh.
Ciljni organizmi. Neoseiulus californicus prvenstveno pleni navadno pršico (T. urticae), poleg nje pa se
lahko prehranjuje tudi z rdečo sadno pršico (Panonychus ulmi) in mehkokožnimi pršicami. Pršica se
prehranjuje z vsemi razvojnimi oblikami škodljivcev, odrasel plenilec lahko na dan poleg posameznih
jajčec in ličink poje do 5 odraslih pršic na dan.
Uporaba. Vrsta je zato učinkovita tudi pri manj številčnih populacijah škodljivca in jo lahko uporabimo
preventivno. Možnost uporabe na prostem ali v zavarovanih prostorih.

Analiza izkušenj s področja varstva rastlin z žuželkami in pršicami v Sloveniji
Za podatke o uporabi oz. o poskusništvu s koristnimi žuželkami ali pršicami smo pregledovali bazo
COBISS, ter iskali po elektronskih kazalih revije Acta Agriculturae Slovenica ter zbornikov povzetkov
posvetovanj o varstvu rastlin (1999-2015). Gre le za osnoven pregled objav s področja uporabe in
raziskav makrobiotičnih agensov in vsekakor ne predstavlja celostnega vpogleda v stanje s področja v
Sloveniji, zato ne izključujemo možnosti, da nismo našli vseh virov, in se že vnaprej opravičujemo
raziskovalcem, ki smo jih nevede izpustili iz analize pregleda objavljene literature.
Prispevki (strokovni in znanstveni članki ter povzetki prispevkov s posvetov o varstvu rastlin) so se
največkrat dotikali tematik kot so možnost uporabe koristnih organizmov za biotično varstvo
poskusništva s koristnimi organizmi, inventarizacija koristnih organizmov in gojenje koristnih
organizmov:


Poskusništvo oz. študije možnosti biotičnega varstva ter predlogi o uvrstitvi koristnih
organizmov na Seznam domorodnih organizmov (DVRS povzetki; iskani termin: 'biotično
varstvo')
o DVRS povzetki 1999 – preskus učinkovitosti koristnih žuželk Orius majusculus,
Aphidius matricariae in Aphidius colemani, ter preskus plenilske pršice Phytoseiulus
persimilis za varstvo rastlin v zavarovanih prostorih (Bavec in Zadravec, 1999)
o DVRS povzetki 2001 – nič zadetkov
o DVRS povzetki 2003 – nič zadetkov
o DVRS povzetki 2005: Orius insidiosus (produkt Thripor) (Pajk in Trdan, 2005)
o DVRS povzetki 2007 – nič zadetkov
o DVRS povzetki 2009 – nič zadetkov
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o
o
o

DVRS povzetki 2011: Macrolophus melanotoma, Aphidoletes aphidimyza, Aphidius
ervi (Pajk in Trdan, 2011)
DVRS povzetki 2013 – nič zadetkov
DVRS povzetki 2015: Torymus sinensis (Kos in Melika, 2015)



Podatki o inventarizacijah koristnih organizmov:
o plenilske pršice iz družine Phytoseiidae (Typhlodromus pyri Scheuten, 1857, Euseius
finlandicus (Oudemans, 1915), Amblyseius andersoni (Chant, 1957), Kampimodromus
aberrans (Oudemans, 1930), Dubininellus macropilis (Banks, 1909), Paraseiulus
soleiger (Ribaga, 1902), Seiulus tiliarum (Oudemans, 1930), Paraseiulus talbii (Athias
– Henriot, 1960), Paraseiulus triporus (Chant&Shaul), Anthoseius bakeri (Garman,
1948), Amblyseius cucumeris (Oudemans, 1930), Amblyseius rademacheri
Dosse,1958, Amblyseius reductus Waintsein, 1962, Anthoseius rhenanus (Oudemans,
1905), Metaseiulus longipilus, (Nesbitt, 1951) (Miklavc in Milevoj, 2007)
o Neoseiulus californicus (Trdan in sod., 2013)
o Trichogramma brassicae (Bohinc in sod., 2015; Razinger in sod., 2016)



Drugo
o Chrysoperla carnea (Milevoj, 1999; Rojht in Trdan, 2007)

Pregled literature nam je podal sliko, da je stanje raziskovalnega poskusništva o uporabi koristnih
žuželk ali pršic v Sloveniji sorazmeroma nerazvito, saj večina zgoraj naštetih prispevkov zgolj
teoretično obravnava možnost uporabe omenjenih koristnih organizmov. Na drugem mestu so
prispevki o najdbah raznih vrst naravnih sovražnikov v Sloveniji. Kot že omenjeno, podatkov o
preskusih učinkovitosti domorodnih koristnih organizmov, je malo. Še enkrat pa izpostavljamo, da
zgornji pregled objav ne predstavlja celostnega vpogleda v stanje področja v Sloveniji, saj se
zavedamo, da obstaja možnost, da nismo našli vseh relevantnih objav.

Analiza potreb na področju varstva rastlin z makrobiotičnimi agensi v Sloveniji
Glede na seznam domorodnih vrst koristnih organizmov in ponudbo proizvajalcev biotičnih
pripravkov, bi v Sloveniji lahko registrirali proizvod na osnovi plenilske pršice Neoseiulus californicus.
Z vnosom tega organizma bi lahko obvladali pršice prelke (Tetranychidae) brez uporabe akaricidov ter
tako zmanjšali selekcijski pritisk za razvoj odpornosti na določene kemične aktivne snovi (abamektin).
Kaparji (Coccoidea) predstavljajo velik problem pri pridelavi sadnih vrst, vinske trte in okrasnih
rastlin, tako na prostem kot v zavarovanih prostorih. Glede na pojavnost relativno ugodnih
vremenskih razmer (mile zime, visoka relativna zračna vlaga) v zadnjem času in pomanjkanja
učinkovitih insekticidov, v praksi pogosto prihaja do prerazmnožitve tega škodljivca. Kaparja sicer pri
nas zatira nekaj naravno prisotnih plenilcev, ki pa so nespecifični in v primeru prerazmnožitve
neučinkoviti. V številnih državah EPPO regije, med drugim tudi v sosednji Italiji in Avstriji so ugotovili
prisotnost polonice Cryptolaemus montrouzieri in nekaterih vrst plenilskih osic iz rodu Leptomastix, ki
so naravni sovražniki volnatih kaparjev in so vključeni na seznam tujerodnih koristnih organizmov.
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Podoben problem pri pridelavi zelenjadnic v zavarovanih prostorih predstavlja zatiranje resarjev, ki
poleg neposredne škode povzročajo tudi prenose različnih rastlinskih virusov. Na sezname
domorodnih organizmov v sosednih državah EPPO regije so uvrščene nekatere vrste koristnih
organizmov kot na primer: vrsti plenilske pršice Amblyseius swirskii in Macrocheles robustulus ter
plenilska stenica Orius laevigatus, s katerimi te vrste škodljivcev uspešno zatirajo.

Iskanje rešitev za povečanje uporabe makrobiotičnih agensov
S pojavom novih vrst škodljivih organizmov in zahtev po okoljsko sprejemljivejši kmetijski pridelavi je
biotično zatiranje škodljivcev pomemben del integriranega varstva rastlin. Predlagamo naslednje
ukrepe oz. aktivnosti, ki bi pripomogle k povečanju stopnje uporabe makrobiotičnih agensov v okviru
biotičnega varstva rastlin.
1. Z okrepitvijo vlaganj v povečanje števila raziskav zastopanosti naravnih sovražnikov, ki jih
opravljajo domače raziskovalne inštitucije, bi lahko razširili seznam domorodnih organizmov še za
nekatere druge vrste koristnih organizmov, katerih naravno prisotnost so v nekaterih okoliških
državah že potrdili. Trenutno uradne (i.e. financirane s strani UVHVVR) bazične biološke
inventarizacije koristnih organizmov opravljata le dve inštituciji v Sloveniji.
2. Koristni organizmi so premalo raziskani v naših razmerah deloma iz finančnih razlogov, kot
omenjeno zgoraj, pa tudi zaradi pomanjkanja prostih raziskovalnih kapacitet in premajhnega
zanimanja za to področje. Potrebno bi bilo povečati stopnjo financiranja inventarizacij koristnih
organizmov ter tako omogočiti določenemu številu raziskovalcev da se ciljno ukvarjajo s tovrstno
tematiko.
3. Biotično varstvo rastlin ter uporaba biopesticidov zahteva veliko znanja. Potrebno bi bilo poglobiti
in intenzificirati izobraževanje študentov agronomije, biologije in sorodnih ved, kmetijskih
svetovalcev ter nenazadnje pridelovalcev samih, o možnosti vpeljave in uporabe biotičnega varstva.
4. Biotično varstvo rastlin ter uporaba biopesticidov zahteva veliko izkušenj. Nujno potrebno je
preizkusiti komercialne pripravke na osnovi makro- in mikrobiotičnih agensov v slovenskih
pridelovalnih razmerah. Le tako bi bili izsledki raziskav neposredno uporabni v slovenskemu
kmetijstvu, in sicer v integrirani, ekološki in drugih oblikah okolju prijazne pridelave.
5. Uporabo makro- in mikrobiotičnih agensov bi bilo potrebno tudi finančno ovrednotiti, saj do sedaj
pri nas stroški tovrstne tehnologije varstva rastlin še niso bili sistematično zbrani. Ta podatek pa igra
ključno vlogo pri odločanju pridelovalcev za kakšen način varstva rastlin se bodo odločili.
6. Potrebno bi bilo omiliti zahteve Pravilnika o biotičnem varstvu v primeru interesa po uporabi
koristnih makrobiotičnih agensov, ki so na seznamu v EPPO regiji na široko uporabljenih koristnih
organizmov (EPPO, 2015) ter na Seznamu tujerodnih koristnih organizmov. Kriterij domo- oz.
tujerodnosti bi moral biti le en od kriterijev v odločanju; še zlasti bi se moral upoštevati in pretehtati
kriterij koristi za potrošnike in okolje, ki jo predstavlja biotično varstvo napram konvencionalnem
varstvu rastlin, ki temelji na sintetičnih kemičnih FFS.
7. V primeru, da za določen takson koristnega makrobiotičnega agensa v Sloveniji ne obstaja dokazilo
o njegovi prisotnosti, ni bi bilo potrebno temeljito proučiti geografsko zastopanost v sosednjih
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državah in se na podlagi tega odločati o morebitnem dovoljenju za izpust, saj odsotnost najdbe
taksona ne dokazuje, da takson ni prisoten v Sloveniji, zlasti če še nikoli ni bila izvajana sistematična
inventarizacija taksona v slovenskem prostoru.
8. Subvencioniranje biotičnega varstva bi nedvomno olajšalo odločitev za privzem in prakticiranje te
oblike varstva rastlin pri kmetovalcih.
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Uporaba FFS na osnovi biokemikalij, rastlinskih izvlečkov, feromonov
in osnovnih snovi
Besedilo pripravila Aleš Plut, mag. inž. agr. in Vojko Škerlavaj.

V nadaljevanju so opisane metode varstva rastlin z nizkim tveganjem (MNT) brez mikrobnih
biopesticidov ter makrobiotičnih agensov. Gre za širok nabor snovi, ki so naravno prisotne v našem
okolju ter služijo obvladovanju bolezni, škodljivcev, plevelov in skrbijo za bujnost rastlin. Njihova
uporaba predstavlja za uporabnika nizko stopnjo izpostavljenosti zdravju škodljivih snovi. Na živilih ne
puščajo toksičnih ostankov in imajo običajno zelo kratko karenčno dobo ali pa so brez nje. To pa so
lastnosti, ki olajšajo spravilo, pakiranje, transport in prodajo pridelka. Neoporečna hrana pa največ
pomeni potrošniku.
Nekateri pripravki za varstvo rastlin z majhnim tveganjem so v Sloveniji registrirani kot sredstva za
varstvo rastlin, določene pa kljub enakim komponentam uporabljamo kot gnojila ali kot izboljševalce
tal. Veliko pa je tudi takšnih, ki si jih pridelovalci na podlagi lastnih izkušenj pripravijo sami. Pri
slednjih je učinkovitost vprašljiva, pogosto njihovo delovanje ni znanstveno dokazano, navodila o
pripravi, uporabi in odmerkih pa se od uporabnika do uporabnika razlikujejo. Vlaganj v razvoj in
uporabo metod z nizkim tveganjem je bilo bistveno manj kot v razvoj sintetičnih FFS ali pa so bila ta
omejena na ožji nabor sredstev. V zadnjih nekaj letih pa se kažejo potrebe po uporabi pripravkov in
metod s katerimi bomo okolje obremenjevali v manjši meri.

Pregled izbranih MNT brez mikrobnih biopesticidov ter makrobiotičnih agensov, ki jih
uporabljajo v tujini in v Sloveniji
Sledi tabelaričen pregled (Tabela 13) in tekstovni opis izbranih MNT.
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Tabela 13: Pregled nekaterih metod varstva rastlin z nizkim tveganjem brez mikrobnih biopesticidov ter makrobiotičnih agensov, ki jih uporabljajo v tujini in v Sloveniji

MNT

1

Komercialno ime sredstva

Aktivna snov

Delovanje

VALENTIN EKO INSEKTICID IZ
NARAVNEGA PIRETRINA-R
VALENTIN EKO INSEKTICID IZ NAR.
PIRETRINA KONC.
TERMINATOR Insekticid za rastline
Rastlinski
izvlečki

PHOBI GRAINS
piretrin
BIO PLANTELLA FLORA KENYATOX
VERDE

insekticid

Uporaba

2

Registrirana
uporaba v Proizvajalec
državah

Z, O

UNICHEM D.O.O.

V, O

UNICHEM D.O.O.

O

BIOTEH D.O.O.

SŠ

DDD, D.O.O. KOPER

Z, O

Unichem

BIOTIP FLORAL

V

BIOTEH D.O.O.

BIOTIP Ubij me nežno

O

BIOTEH D.O.O.

BIOTIP APHICID

O

BIOTEH D.O.O.

FAZILO SPREJ

piretrin + abamektin

CUPRABLAU Z 35 WP
CUPRABLAU Z 50 WP

baker iz bakrovega oksiklorida

O
fungicid,
baktericid

CUPRABLAU Z ULTRA WP

NORDOX 75 WG
BIOTIP BAKROV FUNGICID PLUS
CUPROXAT
COSAN

COMPO GMBH
CINKARNA CELJE D.D.

Z, V, S

CINKARNA CELJE D.D.

Z, V, S

CINKARNA CELJE D.D.

fungicid
fungicid,
baktericid
fungicid
fungicid,
baktericid

P, V

KARSIA, DUTOVLJE, D.O.O.

P, Z, V, S, O

KARSIA, DUTOVLJE, D.O.O.

P, Z, V, S

PICOUNT D.O.O.

Z, V, S

SYNGENTA AGRO D.O.O.

baker v obliki trivalentnega bakrovega sulfata

fungicid,
baktericid

P, Z, V, S

BIOTEH D.O.O.

Z, V, S, O

/

žveplo

fungicid

P, Z, V, S, O

VELOX, D.O.O.

CHAMP FORMULA 2 FLO
Minerali
CHAMPION 50 WG
in njihove
KOCIDE 2000
spojine

P, Z, V, S

Slovenija

baker v obliki bakrovega hidroksida

baker v obliki bakrovega oksida
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COSAVET DF

V

PICOUNT D.O.O., Sulphur
mills limited

COSINUS

V

Sulphur mills limited

KUMULUS DF

P, Z, V, S

BASF SLOVENIJA D.O.O.

MICROTHIOL SC

P, Z, S

PICOUNT D.O.O.

MICROTHIOL SPECIAL

P, Z, V, S

PICOUNT D.O.O.

MOČLJIVO ŽVEPLO KARSIA DF

V

KARSIA, DUTOVLJE, D.O.O.

PEPELIN

P, Z, V, S

POL-SULPHUR 80 WG

P, V

CINKARNA CELJE D.D.
AROPI D.O.O., METROB,
D.O.O.

POL-SULPHUR 80 WP

P, V

AROPI D.O.O.

Apneni dušik
SILICOSEC
WOBRA
VITISAN
COMPO
POLŽEM

BIO

SREDSTVO

kalcijev cianamid ni registriran
diatomejska zemlja (silicijev oksid)

gnojilo

P, Z

BIRD

insekticid

SŠ

kremenčev pesek

odvračalo

METROB, D.O.O.
CAREX,
d.o.o.
Prečna pot 4

kalijev hidrogen karbonat

fungicid

železov (III) fosfat

limacidi

olje na osnovi ovčje maščobe

Celaflor Naturen koncentrat
Celaflor Naturen- razpršilka

olje navadne ogrščice

odvračalo
insekticid, akaricid

OGRIOL
Olja

RAPTOL KONCENTRAT

insekticid

FRUTAPON

P, Z, S

METROB, D.O.O.

Z

METROB, D.O.O.
AGROPROM,
MEDVODE

P, V

AGROSAAT, D.O.O.

Z, S, J, V, O, Ze

SILK trgovina, d.o.o.

Z, S, J, V, O, Ze

SILK trgovina, d.o.o.

P, Z, V, S, O

ALBAUGH TKI D.O.O.
AGROPROM,
D.O.O.
MEDVODE
AGROPROM,
D.O.O.
MEDVODE

P, Z, S, O

olje navadne ogrščice + piretrin

RAPTOL SPRAY

P, Z, S, O
S, J

parafinsko olje
PROMANAL AF NEU

Prebold,

PROTI

FERRAMOL
TRICO

S, O
P, Z, S, V, J, O,
Ze

O

D.O.O.

CINKARNA CELJE D.D.
AGROPROM,
D.O.O.
MEDVODE
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azadirahtin A

NEEMAZAL - T/S
Kisline

herbicid

poti

herbicid

poti

METROB, D.O.O.
AGROPROM,
MEDVODE
AGROPROM,
MEDVODE

AKTIV

Z, S, O

UNICHEM D.O.O.

AKTIV - R

Z, O
O

UNICHEM D.O.O.
AGROPROM,
MEDVODE

Z, S, O

UNICHEM D.O.O.

Z, O

UNICHEM D.O.O.

insekticid

Oljka

KARSIA, DUTOVLJE, D.O.O.

insekticid

P, Z, V, J, O

KARSIA, DUTOVLJE, D.O.O.

FINALSAN

P, Z, S, V, O, Ze

pelargonska kislina

FINALSAN AF

Soli

NEUDOSAN AF
VALENTIN EKO INSEKTICID
MAŠČOBNIH KISLIN
VALENTIN EKO INSEKTICID
MAŠČOBNIH KISLIN-R

Snovi, ki GF-120
jih
LASER 240 SC
proizvedej
o
mikroorga
nizmi
VERTIMEC PRO
ECODIAN CF
ECODIAN CM
Feromoni

EXOSEX
ISOMATE C TT
RAK 3

Osnovne
snovi

IZ

insekticid

kalijeve soli maščobnih ksl.

D.O.O.
D.O.O.

D.O.O.

IZ
spinosad (spinosin A+spinosin D)

abamektin
insekticid, akaricid P, Z, S, V, J, O

Syngenta Agro d.o.o,

(E)-8-dodecen-1-il acetat, Z8-dodecil acetat
češpljev zavijač
E)-8-dodecen-1-il acetat, (Z)-8-dodecen-1-ol,
Z8-dodecil acetat
breskov zavijač

sliva
breskev,
nektarina

KARSIA, DUTOVLJE, D.O.O.

E,E 8,10-dodekadien-1-ol (codlemone)
1-tetradekanol, dodekan-1-ol, E,E
dodekadien-1-ol (codlemone)

jabolčni zavijač

oreh, pečkarji

KARSIA, DUTOVLJE, D.O.O.

jabolčni zavijač

jablana

KARSIA, DUTOVLJE, D.O.O.

jabolčni zavijač

jablana

BASF SLOVENIJA D.O.O.

fungicid
fungicid,
baktericid

Z, V, S,

E,E 8,10-dodekadien-1-ol (codlemone)
njivska preslica
hitosan hidroklorid
saharoza

KARSIA, DUTOVLJE, D.O.O.

8,10-

P, Z, S, J

insekticid

Z,S

kalcijev hidroksid

fungicid

S

fruktoza

insekticid

S

lecitin

fungicid

Z, S, V, J
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lubje vrbe

fungicid
fungicid,
baktericid

S, V

natrijev hidrogen karbonat (soda bikarbona)

fungicid

Z, S, V, J, O

diamonijev fosfat

vaba

S

sirotka

fungicid

Z

kalijevo vodno steklo

fungicid

Hrvaška...
Siva plesen
pepelovka rja,
pegavost
Venturia
inaequalis
P, Z, S, V, J, O,
Indija…
Ze
Francija…
Belgija…
Z, S, O

kis

BIOFA Kaliwasserglas
V
tujini
uporablje
ne
metode z
nizkim
tveganje
m

BIOFA HF-Pilzvorsorge
BIOFA CutiSan
ANOSOM

koromač

fungicid

kaolin

fungicid

squamocin

insekticid

Grandevo

Chromobacterium subtsugae

insekticid,
fungicid, akaricid
insekticid

DiTera™

Myrothecium verrucaria

nematocid

PREV-AM

pomarančno olje

P, Z

1

MNT – metoda z nizkim tveganjem.

2

P= Poljedelstvo, Z= Zelenjadarstvo, S= Sadjarstvo, V= Vinogradništvo, J= Jagodičevje, O= Okrasne rastline, Ze= Zelišča, SŠ= skladiščni škodljivci.

BIOFA

Agri Life SOM Phytopharma
(India) Limited
Oro agri
MBI
VALENT
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Apneni dušik
Fiksacija dušika je dosežena v postopku, kjer se najprej z združitvijo apnenca (kalcijev karbonat) z
virom ogljika (običajno je to premog) pri visokih temperaturah (2000 °C) tvori kalcijev karbid. Z
dodajanjem dušika v plinasti obliki (pridobiva se ga iz zraka), se pri temperaturah (1100 °C) tvori
kalcijev cianamid (CaCN2), ki ga imenujemo tudi apneni dušik. Proizvodnja apnenega dušika poteka
od leta 1909 v tovarni Alzchem na Bavarskem in se trenutno prodaja v granulirani obliki pod
trgovskim imenom »Perlka®«. Cianamid, ki je razpadni produkt, negativno deluje na plevele, glive,
insekte ter mehkužce. Cianamid se po biološki poti tvori pri akaciji (Robinia pseudoacacia) (AlzChem,
2016).
Rastlinski izvlečki
Poznamo različne načine pridobivanja rastlinskih izvlečkov. Osnovni izvleček je na bazi vode, kot
topilo učinkovin pa se v proizvodnih procesih največ uporabljajo alkoholi in kisline. Do rastlinskih
izvlečkov se lahko pride z delovanjem mehanske in termične sile, s fermentacijo organske mase itd.
Bistvo postopka je, da pridobimo koncentrat snovi, ki ima pozitivno delovanje na rastline ali
negativno delovanje na bolezni in škodljivce. Tako pridobljene snovi lahko delujejo na bolezni,
škodljivce in plevele ali pa služijo kot rastni regulatorji. Wilson in sod. (1997) so ugotavljali fungicidno
delovanje 345 različnih rastlinskih ekstraktov na glivo sive plesni (Botrytis cinerea Persoon). Pri tem
so ugotovili, da največ potenciala za varstvo rastlin s pomočjo ekstraktov kažejo rastline iz roda
Capsicum (npr. čiliji) in Allium (npr. česen) ter eterično olje nageljnovih žbic, materne dušice in trave
Cymbopogon martinii.
Kisline
Oksalna, mlečna, mravljinčna, pelargonska, ocetna in borova kislina glede na koncentracijo, čas
uporabe, temperaturo zraka ter glede na fenofazo rastline delujejo insekticidno, baktericidno ali
herbicidno. Herbicidno delovanje se doseže, če sredstvo apliciramo takrat ko je rastlina v zgodnji
fenološki fazi, ko so dnevne temperature višje in ko uporabimo višjo koncentracijo kisline.
Mravljinčna in oksalna kislina se v čebelarstvu uporabljata za zatiranje pršic.
Olja
Varstvo rastlin se z olji vrši že stoletja in so alternativa sintetičnim insekticidom in fungicidom. Za
varstvo rastlin se pri nas uporabljajo; neem olje, belo olje (poznano tudi kot parafinsko olje,
mineralno olje), ogrščično olje in druga olja, tako živalskega (ribje olje) kot tudi rastlinskega izvora,
kot je evkaliptusovo, olja citrusov itd. Olja imajo dober učinek na pršice, listne uši, ščitkarje, resarje,
in druge insekte. Pripravki, ki vsebujejo ogrščično olje, se uporabljajo za varstvo rastlin pred insekti
ter tudi kot dodatki pri pripravi škropilne brozge, saj povečajo oprijem in zmanjšujejo spiranje
primešanih sredstev. Neem olje se priporoča kot sredstvo za zatiranje insektov. Kljub temu, da
vsebuje več kot 100 različnih biološko aktivnih sestavin, je za varstvo cenjeno predvsem zaradi
vsebnosti azadirahtina. Je rumeno rjave barve in je pri sobni temperaturi v trdni obliki. Poleg
odvračalnega in tudi smrtnega učinka, neem olje vpliva na slabšo rast škodljivcev ter zmanjša njihov
reprodukcijski potencial.
Rotenon
Je naravna snov, pridobljena iz tropskih in subtropskih rastlin rodov Derris in Lonchocarpus, ki jih
gojijo v Indiji ter Srednji in Južni Ameriki. Predvsem iz koreninskih delov, ki jih posušijo in zmeljejo,
pridobivajo bel prašek, ki ga potem uporabljajo kot insekticid ali akaricid. Lahko ga tudi ekstrahirajo z
različnimi topili. Rotenon je zelo strupen za nekatere vrste rib, zato ne sme uhajati v vodo. Rotenon je
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na območju EU za insekticidno uporabo v kmetijstvu od leta 2008 prepovedan (Vassiliou, 2008). Na
insekte deluje tako, da jih paralizira. V organizmu ima sistemski učinek, saj zaradi visoke
hidrofobnosti z lahkoto prehaja skozi biološke membrane. Pri živalih, ki so bile izpostavljene
rotenonu, so ugotovili poškodbe motoričnih dopaminergičnih nevronov ter motnje gibanja. V
prebavilih sesalcev se rotenon slabo resorbira, poleg tega pa draži sluznico in zelo hitro izzove
bruhanje. V poskusih na glodavcih so ugotovili, da so ti pri dolgotrajnem hranjenju slabše priraščali,
pri podganah pa so ugotovili še tumorje.
Snovi, ki jih proizvedejo mikroorganizmi
Nekatere mikrobe ali njihove sekundarne metabolite lahko samostojno ali zaradi procesa
fermentacije uporabimo pri proizvodnji sredstev za varstvo rastlin. V Sloveniji nam je najbolj poznan
pripravek, ki vsebuje spinosad - gre za fermentirane metabolite bakterije Saccharopolyspora spinosa
Mertz, Yao. Aktivna snov spinosad se uporablja za varstvo vrtnin, jagodičevja, sadnega drevja,
okrasnih rastlin in vinske trte pred cvetličnim in tobakovim resarjem, grozdnim sukačem ter pred
listnimi zavrtalkami. Dober učinek zatiranja ima tudi na gospodarsko pomembnega škodljivca
plodovo vinsko mušico (Drosophila suzukii). Aktivna snov spinosad ima dva mehanizma delovanja, in
sicer kontaktni ter želodčni. Pri žuželkah povzroči vzbujanje živčnega sistema, kar vodi v
nenadzorovano krčenje mišic, oslabelost, tresenje in končno paralizo. Delovanje sredstva je takojšnje.
Med bakterijskimi biopesticidi na osnovi sekundarnih metabolitov je zelo razširjena tudi uporaba
abamektina, ki deluje kot insekticid, akaricid in nematocid. Abamektin je spojina makrocikličnega
laktona, ki ga proizvaja streptomiceta (bakterija) Streptomyces avermitilis Kim, Goodfellow. Služi za
zatiranje listnih zavrtalk (Liriomyza), navadne hruševe bolšice, resarjev, pršic prelk in rdeče sadne
pršice. Čeprav ima širok spekter delovanja, se pojavlja odpornost škodljivcev, zlati pri pršicah prelkah
(f. Tetranychidae).
Minerali, zemlje in mineralne spojine
Na tem področju je dobro poznana diatomejska zemlja (aktivna snov silicijev oksid), ki jo uporabljamo
za zatiranje skladiščnih škodljivcev. V ZDA ter v nekaterih delih EU uporabljajo za zatiranje insektov
pripravek Surround Wp, ki vsebuje aktivno snov kaolin. Oba pripravka (diatomejska zemlja in
Surround Wp) imata slabost, da se kljub brezkarenčni dobi ohranita na plodovih ali zrnih ter dajeta
neprivlačen vizualni učinek. Med minerale, ki se uporabljajo za varstvo rastlin, uvrščamo še baker,
žveplo, silikat, železov fosfat in druge. Baker ima baktericidno in fungicidno delovanje. Zaradi
njegovih lastnosti (težka kovina, slaba topnost v tleh in toksičnost pri višjih koncentracijah), evropska
kmetijska politika stremi k zmanjšanju njegove uporabe. V tok skupino spada tudi žveplo. Žveplo
deluje na glivična obolenja kot je na primer oidij na vinski trti, ki ga povzroča gliva Uncinula necator
Burrill. Poleg fungicidnega delovanja pa lahko žveplo uporabimo tudi kot odvračalo nekaterih
škodljivcev. Spojine, uporabne za zatiranje škodljivcev, so na primer Železov (III) fosfat, ki se
uporablja za zatiranje polžev, cinkov sulfat in natrijev hidrogenkarbonat pa delujeta fungicidno.
Mleko
Uporablja se za zatiranje bolezni na različnih rastlinah, običajno se meša z določenim deležem vode.
Zaradi mleka je možen pojav sajavosti plodov in listov. Brazilski raziskovalci so ugotavljali učinkovitost
delovanja kravjega mleka za varstvo buč pred bučno in kumarno pepelovko (Sphaerotheca fuliginea
Schlechtend). Raziskava je potekala v rastlinjaku, kjer so bili idealni pogoji za okužbo s pepelovko.
Uporabili so šest različnih koncentracij mleka, zredčenega z vodo. Rezultate so primerjali z
obravnavanjem, kjer so rastline poškropili z vodo in obravnavanjem, ki je bilo tretirano s sintetičnimi
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fungicidi. Rezultati raziskave so pokazali, da z 10 % koncentracijo mleka v vodi ob dvakratnem
tedenskem nanosu, dosežemo enake ali boljše rezultate varstva pred pepelovko kot pa pri enkrat
tedenskem nanosu sintetičnih fungicidov (Bettiol, 1999).
Nanotehnologija
Uporaba nanotehnologije v različnih industrijskih procesih je v zadnjih desetih letih doživela bistven
napredek. V uporabo so prišli novi materiali in tehnologije. Prijela se je tudi ideja o uporabi
nanotehnologije na področju varstva rastlin. Bistvo tehnologije je uporaba delcev v velikosti od 0,1 do
100 nm (velikost listne pore je 12 nm). Takšni delci imajo večjo aktivno površino ter lahko prodrejo
skozi pore v notranjost rastline, kar pa da sredstvom za varstvo rastlin novo dimenzijo. Razvoj nano
materialov in snovi gre v smeri proizvodnje sredstev za varstvo rastlin in tudi sredstev za zgodnje
odkrivanje nepravilnosti v rasti rastline (prisotnost bolezenskih znakov, pomanjkanja hranil,
prisotnost stresa…). Ker je opravljenih še premalo raziskav o celostnem vplivu tako majhnih delcev na
talno floro in favno ter konec koncev tudi na človeka, sredstva na osnovi nanodelcev še niso
vsesplošno dostopna ali uporabljana.
Feromoni
Feromoni so snovi, ki jih organizmi izločajo za namen sporazumevanja med pripadniki iste vrste. Živali
uporabljajo feromone za označevanje teritorija (psi, mačke), za opozarjanje na potencialno nevarnost
ali pa služijo za označevanje vira hrane. Nekateri samci ali samice pa v času parjenja izločajo
feromone, s katerimi vplivajo na vedenjske reakcije partnerjev. S posnemanjem delovanja živalskih
feromonov lahko vplivamo na njihov odziv. Pri hroščih, dvokrilcih, kožekrilcih, stenicah, enokrilcih in
še posebej pri metuljih uporabljamo spolne feromone, s katerimi pritegnemo pozornost ali samic ali
samcev (odvisno od feromona) ter tako preprečimo, da bi prišlo do parjenja in oploditve ter
kasnejšega izleganja jajčec. S feromoni zbiranja sprožimo obnašanje, ki privede do zbiranja osebkov v
bližini feromonskega izvora. Feromoni preplaha pa povzročijo, da se osebki oddaljijo izviru feromona.
Dolgo je veljala uporaba feromonov za spremljanje številčnosti in s tem povezan prag škodljivosti. V
zadnjem času pa uporabljamo feromone kot neposredni načina varstva rastlin in skladiščnih
pridelkov. Tako sta nastali dve tehniki, in sicer konfuzija ali zbeganje ter množični izlov. Pri metodi
zbeganja oz. konfuzije na pridelovalno območje apliciramo zadostno količino spolnih feromonov.
Osebki v takšnem ozračju ne morejo prepoznati šibkega spolnega feromona nasprotnega spola, kar
privede do tega, da se ne parijo. Metoda zbeganja se uporablja pri zatiranju skladiščnih škodljivcev
npr. žitnega molja, v vinogradu za zatiranje pasastega grozdnega sukača, v sadovnjakih za varstvo
pred jabolčnim zavijačem, zavijačem lupine sadja in breskovemu zavijaču ter v koruzi za zatiranje
koruznega hrošča. Pri metodi množičnega izlova običajno uporabljajo feromon, ki privablja osebke v
past iz katere zaradi oblike ali druge mehanske rešitve (lepilo) škodljivec ne more uiti. Pogosto poleg
feromona na ulov vpliva tudi barva in oblika pasti (Vrabl, 1992). Poleg omenjenih dveh metod bi se
feromoni lahko uporabljali tudi za posredno varstvo na način privabljanja koristnih makrobiotičnih
agensov.

Analiza izkušenj s področja varstva rastlin s FFS na osnovi biokemikalij, rastlinskih
izvlečkov, feromonov in osnovnih snovi v Sloveniji
Feromoni. V letih od 2004 do 2006 so v Vipavski dolini v nasadih breskve preizkušali metodo
konfuzije breskovega zavijača. V ta namen so uporabili sredstvo Ecodian CM, ki je bilo zaradi
vzpodbudnih rezultatov kasneje registrirano. Najboljše rezultate zatiranja breskovega zavijača so
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dosegli ob sočasni uporabi feromonov in eno ali dvakratni aplikaciji insekticida 40 dni pred
predvidenim časom obiranja. Pri tem so dosegli, da je bil delež poškodovanih plodov v triletnem
obdobju v povprečju 1,7 %. Za primerjavo z obravnavanjem, kjer so uporabili samo insekticid, je bil v
triletnem povprečju delež poškodovanih plodov 3,37 % (Rot in sod., 2008)
Rastlinski izvlečki, minerali in pripravki za krepitev rastlin. Leta 2007 in 2008 je prav tako na
Vipavskem potekal poskus, kjer so preverjali uspešnost varstva vinske trte proti peronospori in
pepelovki (oidij) vinske trte. V sedmih obravnavanjih so uporabili bakrov pripravek Champ formula 2
FLO, žveplov pripravek Kumulus DF, Mycosin na osnovi kamninskih mok in glin, Basfoliar Aktiv
pridobljen iz zelenih morskih alg, uporabili so še kalijevo vodno steklo, Vitisan, izvleček komarčka, dva
stimulatorja rasti in sicer Algovital Plus in Algoplasmin ter Kanne Brottrunk. Prvo obravnavanje je
služilo kontroli. Najboljši učinek (86,88 %) zatiranja pepelovk na grozdju v letu 2007 je bil dosežen v
obravnavanju ECO (Tabela 14). Leto 2008 je bilo zaradi vremenskih razmer v primerjavi z letom 2007
bolj ugodno za razvoj peronospore. Kljub temu pa so v obravnavanju ECO dosegli 83,24 %
učinkovitost zatiranja peronospore vinske trte na grozdih. V obravnavanju pet so dosegli 86,38 %
učinkovitost, z uporabo pripravkov v sedmem obravnavanju je bila dosežena 85,04 % učinkovitost. Pri
varstvu listov pred peronosporo vinske trte je bilo doseženo več kot 95 % učinkovitost pri
obravnavanju ECO in obravnavanju sedem.

Tabela 14: Okuženost grozdov s pepelovko vinske trte in učinkovitost pripravkov za zatiranje v letu 2007 (povzeto po
Žežlina in Škvarč, 2011).

Obravnavanje Ime pripravka

Povprečna
okužba
na
Učinkovitost
grozdju štirih ocenjevanj

1
2

49,24 %
11,42 %

/
76,81 %

6,46 %

86,88 %

7,48 %
19,78 %
40,61 %

84,81 %
59,83 %
17,53 %

34,39 %

30,16 %

3 ECO
4
5
6
7

Kontrola
Champ form. 2 FLO, Kumulus DF
Mycosin, Basfoliar, Champ formula 2 FLO,
Kumulus, K. vodno steklo, izvleček komarčka
Mycosin, Kumulus DF, Algovital plus
Basfoliar, Vitisan
Basfoliar, Algoplasmin
Kane Brottrunk, Champ form. 2 FLO, Kumulus
DF

Diatomejska zemlja. Na Biotehniški fakulteti v Ljubljani so v laboratorijskih razmerah preučevali
možnost uporabe diatomejske zemlje (SilicoSec) za varstvo fižola pred osebki odraslega fižolarja
(Acanthoscelides obtectus). Uporabili so 5 različnih koncentracij (100, 300, 500, 900, 1200 ppm).
Insekticidno delovanje so preučevali pri šestih različnih temperaturah (10, 15, 20, 25, 30 in 35 °C) in
dveh različnih stopnjah relativne zračne vlage (55 in 75 %). Rezultati so pokazali, da je največja
smrtnost dosežena pri uporabi diatomejske zemlje v koncentraciji 900 in 1200 ppm pri 35 ˚C in 55 %
relativni zračni vlagi (Trdan in Bohinc, 2011).
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Iskanje rešitev za povečanje uporabe FFS na osnovi biokemikalij, rastlinskih izvlečkov,
feromonov in osnovnih snovi
Zadnjih 50 let je varstvo rastlin pretežno temeljilo na sintetično pripravljenih aktivnih substancah. V
zadnjem času pa se nabor aktivnih substanc oži. Razlogi za umik sredstev iz trga so različni. Nekateri
pripravki so bili umaknjeni iz tržišča saj v naravi puščajo prevelik odtis (npr. DDT). Spet drug razlog za
umik določenih pripravkov pa je razvoj odpornosti na pesticide. Zakonodaja na področju uporabe,
prodaje, proizvodnje sredstev za varstvo rastlin pa je vse bolj stroga - zato se iščejo nove strategije
varstva rastlin. Ena takšnih je uporaba metod z nizkim tveganjem. Pogosto gre za snovi, ki jih lahko v
naravnem okolju najdemo v različnih oblikah. S postopki predelave takšno snov skoncentriramo do te
mere, da ima uporabno vrednost za namen varstva rastlin. Kljub temu, da gre za naravno prisotne
snovi, zakonodaja na področju varstva rastlin ne dela izjem. Snovi, namenjene varstvu rastlin, so
deležne postopkov registracije, ki pa marsikateremu proizvajalcu predstavlja prevelik finančni vložek.
Iz tega je moč sklepati, da v kolikor bi bila zakonodaja v tem segmentu snovi za varstvo rastlin bolj
fleksibilna, bi imeli na trgu več metod z nizkim tveganjem. Velikokrat je glavni očitek metod varstva
rastlin z nizkim tveganjem visoka cena ter slabša učinkovitost, napram kemičnim FFS. V ta namen bi
bilo treba natančno preučiti delovanje sredstva, preučiti razmere, v katerih sredstvo deluje ali pa
situacije, ko sredstvo deluje z manjšim učinkom. Na takšen način bi natančno poznali mehanizme
delovanja sredstva ter z večjo gotovostjo stali za programom varstva rastlin na osnovi metod z nizkim
tveganjem.
Področje metod, tehnik in snovi za varstvo rastlin z nizkim tveganjem bi bilo potrebno dodatno
preučiti ter vzpostaviti preizkusni center, kjer bi potekalo njihovo preizkušanje ter prenos znanja na
uporabnike. Predvsem je potrebno preučiti celostni vidik varstva rastlin t.j. vpliv sredstev na koristne
organizme, možnost razvoja odpornosti na aktivno snov ali tehniko ter konec koncev tudi uspešnost
delovanja sredstev.
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Tehnološki ukrepi za varstvo rastlin
Kjer specifika kmetijskih rastlin to dopušča lahko v pridelavo vključimo tehnološke ukrepe, ki rastline
posredno ali neposredno varujejo pred ŠO. S temi ukrepi se zmanjšuje potreba po varstvu rastlin s
kemičnimi FFS.
Sledijo primeri tehnoloških ukrepov za jagodičje in koruzo, ter nekemično zatiranje plevelov.

Tehnološki ukrepi za varstvo jagodičja
Besedilo pripravila dr. Darinka Koron.

Večina jagodičastih rastlin ima v primerjavi z ostalimi sadnimi rastlinami zelo kratko obdobje od
brstenja in cvetenja do obiranja pridelka. Čas, v katerem moramo plodove obvarovati pred
negativnimi zunanjimi dejavniki in škodljivimi organizmi je zelo kratek. Običajno jagodičje intenzivno
pridelujemo na manjših pridelovalnih površinah. To nam omogoča, da v pridelavo vključimo
tehnološke ukrepe, ki rastline neposredno ali posredno zavarujejo pred škodljivimi organizmi. S temi
ukrepi se zmanjšuje potreba po varstvu rastlin s kemičnimi FFS.
-

-

-

-

Pred boleznimi koreninskega sistema rastline obvarujemo z odbiro odcednega rastišča,
kolobarjenjem, sajenjem na dvignjene grebene, sajenjem v substrate, uravnoteženim
gnojenjem in namakanjem, odbiro odpornih sort…
Pred boleznimi poganjkov in listov rastline obvarujemo s prekrivanje nasadov s folijami,
zračnimi gojitvenimi oblikami, uravnoteženim gnojenjem in namakanjem, uporabo sredstev
za krepitev rastlin, odbiro odpornih sort…
Pred boleznimi plodov nasad obvarujemo s prekrivanje nasadov s folijami, prekrivanjem tal z
zastirkami, gojitvenimi oblikami, uravnoteženim gnojenjem in namakanjem, uporabo Ca,
odstranjevanjem poškodovanih plodov, biotično varstvo s koristnimi organizmi, odbiro
odpornih sort…
Pred škodljivci nasad obvarujemo s kolobarjenjem, biofumigacijo, entomopatogenimi
ogorčicami, vabami, protinsektnimi mrežami, lepljivimi ploščami, plenilskimi organizmi…
Proti plevelom uporabljamo predvsem zastirke različnega izvora.

Plodovi jagodičja so pogosto poškodovani zaradi različnih vremenskih dejavnikov (mraz, dež, toča,
veter, ožigi), ki sem jim pridružijo bolezni kot sekundarni dejavniki. Jagodičaste rastline zato varujemo
s plastičnimi tuneli in mrežami.
Sledi tabelaričen pregled glavnih agrotehničnih ukrepov za neposredno ali posredno varstvo jagodičja
pred škodljivimi organizmi (Tabela 15).
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Tabela 15: Tehnološki ukrepi za varstvo jagodičja.

Problem

Sadna
1
vrsta

Možnost
kemičnega varstva
(da/ne)
Samo proti fitoftori
v jagodi.
Ostale glive – ni FFS

Bolezni korenin
Koreninska
gniloba
Verticillium,
Rhizoctonia…

JAG
MAL
ROB
BOR

Bolezni
poganjkov
Monilija
Rak stebla
Odmiranje
stebel
Sušenje vej
Sušica
Pepelasta
plesen

MAL
ROB
BOR

Delno
Delno
Delno

Bolezni listov
Pepelasta
plesen
Pegavosti
rja

JAG
MAL
ROB
BOR
ČR/RR
KOS

Da
Da
Da
Da
Da
Da

Nekemični
tehnološki ukrepi

Tehnološki ukrep (TU)
2
uveljavljen v Sloveniji

Ukrep v
2
EU

Nove tehnološke rešitve / raziskave

1. izbira odcedne lege
2. kolobarjenje
3. biofumigacija in solarzacija JAG
4. sajenje na dvignjene grebene
5. sajenje izven tal v substrate
6. sajenje v kompost (visok delež
organske snovi (maline)
7.
uravnoteženo
gnojenje
(predvsem z N)
8. uravnoteženo namakanje
9. odporne sorte
1. prekrivanje nasadov s folijo
(tuneli, strehe)
2. izrezovanje in sežiganje obolelih
poganjkov
3.
gojitvene
oblike/močna
rez/zračni
grmi/redčenje
poganjkov
4.
uravnoteženo
gnojenje
(predvsem z dušikom)
5. uravnoteženo namakanje
6. zatiranje plevelov
7. odporne sorte
1. prekrivanje nasadov s folijo
(tuneli, strehe)
2.
gojitvene
oblike/močna
rez/zračni grmi
3.
uravnoteženo
gnojenje
(predvsem z N)
4. uravnoteženo namakanje
5.
foliarno
gnojenje
z
aminokislinami in algami

1. da
2. da
3. malo
4. da
5.
malo
jagode,
borovnice
6. ne
7. da mali pridelovalci;
ne veliki pridelovalci
8. isto kot TU7
9. EKO pridelava
1. da
2. delno
3. da
4. delno
5. delno
6. da
7. EKO pridelava

1. da
2. malo
3. malo
4. da
5. da
6. da
7. malo
8. malo
9. ne

-PRD – partial rootzone drying (omejeno
namakanje)
-Biooglje (živalskega izvora kot mineralno
gnojilo)
-Bioognojila (biofertilizers)
-PGPR
(plant
growth
promoting
rhizobacteria)

1. da
2. np
3. da
4. np
5. np
6. da
7. ne

-namakanje preko mikrorazpršilcev
-velik nabor dovoljenih mikrobiotičnih
agensov
-feromonske vabe in pasti za spremljanje in
zatiranje vektorjev
-enosezonska pridelava (sajenje hlajenih
sadik v substrat – jagode, maline)/
izogibanje okužbam

1. da
2. da
3. delno
4. delno
5. delno
6. EKO pridelava

1. da
2. da
3. np
4. np
5. np
6. ne
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Bolezni plodov
Siva plesen
Pepelasta
plesen
Pegavosti
Antraknoza
monilija

JAG
MAL
ROB
BOR
ČR/RR
KOS

Da
Da
Da
Da
Da
Da

Škodljivci v tleh
rilčkar
voluhar
Škodljivci
na
poganjkih
hržica
uši
kapar

JAG
BOR

Ne
Ne

JAG
MAL
ROB
BOR
ČR/RR
KOS
JAG
MAL
ROB
BOR
ČR/RR
KOS

Ne
Ne
Ne
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da

Škodljivci
listih
Rilčkar
Pršice
resarji
Cvetožer
Gosenice
Sovke

na

6. odporne sorte
1. prekrivanje nasadov s folijo
(tuneli, strehe)
2. prekrivanje tal z zastirkami JAG
3.
gojitvene
oblike/močna
rez/zračni grmi
4. Poletna rez
5.
uravnoteženo
gnojenje
(predvsem z N)
6. varstvo s koristnimi organizmi
(glive, bakterije)
7. varstvo s čebelami in čmrlji
('flying doctors')
8. odstranjevanje poškodovanih
plodov iz nasada
9. uporaba Ca pripravkov
10. odporne sorte
11. skladiščne tehnike in embalaža
za podaljšanje obstojnosti plodov
1. kolobarjenje
2. biofumigacija
3. entomopatogene ogorčice
1. vabe
2. lepljive plošče
3. predatorski organizmi

1. vabe
2. lepljive plošče
3. predatorski organizmi

1. da
2. da
3. da
4. delno
5. delno
6. malo
7. ne
8. delno
9. delno
10. EKO pridelava
11. ne

1. da
2. da
3. da
4. np
5. delno
6. da
7. delno
8. da
9. da
10. ne
11. da

1. da
2. ne
3. ne
1. ne
2. da
3. ne

1. da
2. da
3. np
1. da
2. da
3. da

1. ne
2. da
3. ne

1. da
2. da
3. da

-hidrocooling
-antimikrobni vložki za embalažo

-feromonske vabe in pasti
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Uši
kapar
Škodljivci
plodov
Pršice
Resarji
Polži
malinar
Ptiči
Pleveli

JAG
MAL
ROB
BOR
ČR/RR
KOS
JAG
MAL
ROB
BOR
ČR/RR
KOS

1. lepljive plošče
2. prehranske vabe
3. protiinsektne mreže

Da v nepokritih
nasadih

1. mreža
1. okopavanje (ročno, strojno)
2. uporaba zastirk organskega
izvora (žaganje, sekanci)
3. uporaba plastičnih zastirk (folije,
agrotekstil, filc)
4. uporaba ocetne kisline (20 %)
5. ožiganje plevelov

1. Da
2. Da BOR
3. Da
4. Ne
5. np

1

jagode - JAG, maline - MAL, robide - ROB, ameriške borovnice - BOR, ribezi- ČR/RR, kosmulje – KOS

2

np – ni podatka

Da
Da
Da
Da
Da
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Nekemijski ukrepi pri pridelovanju koruze
Besedilo pripravil dr. Aleš Kolmanič

Nabor nekemičnih ukrepov v koruzi je relativno ozek in na prvi pogled omejen večinoma na področje
mehanskega zatiranja plevelov in biotičnega varstva pred nekaterimi škodljivci. Če pa pogledamo
natančneje pa vidimo, da na pojav in škode zaradi škodljivih organizmov lahko vplivamo z bistvo
večjim in širšim naborom ukrepov. Nekateri med njimi sodijo v t.i. dobro prakso pridelave a jih kljub
temu pridelovalci pogosto ne izvajajo. Ker je kar nekaj nekemijskih ukrepov povezano z nabavo
ustrezne opreme in večjim znanjem pri pridelave je interes kmetovalcev razmeroma omejen.
Pri nekemijskih metodah veliko pozornost namenjamo preventivnim ukrepom. Razlogov za to je več,
med pomembnejšimi pa je dejstvo, da je med vegetacijo, zaradi velikosti koruze, v poznejših
razvojnih fazah izvajanje ukrepov praktično nemogoče. Zanimivo dejstvo je tudi, da je med možnimi
ukrepi pogosto sinergistični učinek. Namreč učinek enega ukrepa se pogosto lahko povečuje z
izvajanjem drugega itd., kar še spodbuja k doslednejši izvajanje t.i. dobrih praks. Nekemijske ukrepe
lahko v grobem razdelimo na ukrepe, ki jih izvedemo pred rastno dobo ter na ukrepe, ki jih lahko
izvajamo med rastno dobo koruze. Pri tem je potrebno dodatno upoštevati načine učinkovanja
določenih ukrepov, npr. nekateri ukrepi so namenjeni preprečevanju razvoja škodljivih organizmov,
drugi spodbujajo naravno odpornost gojene rastline, spet tretji celovito spreminjajo mikro-ekosistem
rastline in tal itd.
Splošni ukrepi
Kolobar
Spada med temeljne ukrepe poljedelske pridelave s katerim obenem ohranjamo rodovitnost tal
(posredno vplivamo na mehanizem krepitve razvoja rastlin) in neposredno vplivamo na populacijski
pritisk škodljivih organizmov. V Sloveniji v kolobarju prevladujejo večinoma žita, kar je neugodno z
več vidikov, predvsem pa s stališča zmanjševanja pritiska glivičnih bolezni. Koruza se običajno
prideluje v kolobarju s pšenico ali ječmenom, redkeje z bučami ali stročnicami, ki bi bile
najprimernejši predposevek. Posebno težavo predstavlja tudi posestna struktura in razdrobljenost
zemljišč, kjer lahko, kljub izvajanju nekaterih dobrih praks na določenih zemljiščih, škodljivi organizmi
prezimijo in migrirajo iz sosednjih zemljišč. Na živinorejskih področjih je pogosto tudi dvo- in triletno
pridelovanje koruze, ki manj primerno s stališča zmanjševanja populacijskega pritiska škodljivih
organizmov. V daljšem monokulturnem načinu se po naši grobi oceni prideluje manj kot 5 %
posevkov koruze. Ker koruza ni občutljiva za vrstni red v kolobarju lahko sledi vsem poljščinam, tudi
sama sebi. Je pa kolobarjenje potrebno s stališča obvladovanja škodljivih organizmov (primer: s
pridelavo koruze vsako drugo leto na isti površini lahko značilno zmanjšamo populacijo ličink
koruznega hrošča v tleh, s pridelavo vsako tretjo leto pa se lahko že popolnoma izognemo uporabi
talnega insekticida za zatiranje ličink hrošča).
Pri pridelovanju koruze priporočamo vsaj dvoletni kolobar še boljši pa je več letni. Pridelovanje v
monokulturi ni ustrezno ali zaželeno. Kolobar mora biti pester, sestavljen iz več botanično nesorodnih
rastlin. Koruza in prava žita si naj ne sledijo v kolobarju. Najboljši predposevki so tisti, ki dovolj zgodaj
zapustijo njivo, tvorijo obilo organskih ostankov in za sabo pustijo dobro strukturo tal. Npr., lucerna,
eno ali večletne detelje, stročnice, pesa, lan koleraba ali ogrščica spadajo med dobre predposevke.
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Poseben način neposrednega zatiranja talnih škodljivcev s kolobarjenjem lahko predstavlja t.i.
biofumigacija. Pri tem gre za način varstva rastlin, ki za zatiranje talnih škodljivih organizmov
uporablja hlapljive kemične snovi (alelokemikalije), ki se izločajo pri razgradnji zelinja predhodno
sejanih rastlin (nekaterih križnic). Npr., s predposevki nekaterih križnic in njihovo zadelavo v tla lahko
tako deloma vplivamo na populacije nekaterih talnih škodljivcev (npr. strun). Omeniti moramo tudi,
da so rezultati preizkušanja tega načina zelo variabilni in nedosledni. Z dobrim kolobarjenjem lahko
dolgoročno vplivamo tudi na populacije plevelov na določeni površini. S kolobarjenjem lahko
vplivamo tudi na populacija plevelov na nekem zemljišču je večinoma konstantna (zaradi banke
semen v tleh) in se le počasi spreminja. Razlike, ki nastajajo so vezane večinoma na razvoj posamezne
vrste plevela v določenem kolobarnem členu (zaradi različne tekmovalne sposobnosti poljščine in
zaradi različnih možnosti zatiranja plevelov v določenem kolobarnem členu). Celoletna ozelenitev
površin s setvijo dosevkov lahko zelo ovira razvoj plevelov in dolgoročno zmanjšuje plevelno banko.
Posebna kategorija so tudi t.i. združene setve posevkov. Tu so hkrati posejemo ali gojimo dve vrsti
rastlin na enakem prostoru z namenom medsebojnega sinergističnega vplivanja. Gre za obliko
posnemanja biotske raznovrstnosti naravnih biocenoz, pri kateri nadgradimo kolobar s poznavanjem
številnih sinergističnih in antagonističnih lastnosti gojenih rastlin. Pri koruzi se v praksi lahko
uporablja koruza-fižol, koruza-soja, ponekod koruza-detelja itd.
Izbira ustrezne njive
Posevek najboljše uspeva če raste na primernem zemljišču, ki je obenem tudi v ustreznih klimatskih
pogojih. Koruza potrebuje za rast obilico toplote, svetlobe in padavin, ki morajo biti ustrezno
razporejene preko vegetacije. Z izbiro ustreznih zemljišč omogočimo dober mladostni razvoj in
optimalno preskrbljenost rastlin, tako z vodo kot s hranili preko celotne vegetacije. Zaradi tega so
lahko rastline vitalnejše in manj dovzetne za stresne dogodke ter poškodbe zaradi škodljivih
organizmov. Primerna tla za pridelovanje so s hranili in humusom dobro preskrbljena tla (3 do 4 %
humusa, stopnja založenosti s P2O5 in K2O), so globoka, srednje težka ter obenem dobro zračna tla.
Na takih tleh lahko ob ustrezni tehnologiji zagotovimo visoko mikrobiološko aktivnost. V hladnejših
področjih priporočamo lego J-S. Visoka mikrobiološka aktivnost lahko povečuje konkurenčnost med
posameznimi mikroorganizmi v tleh za vire, kar lahko vodi v manjšo prisotnost in/ali manjšo
viabilnost spor nekaterih glivičnih patogenov (npr. Fusarium spp.). Najprimernejše so združbe rjavih
tal, primerna pa so tudi ilovnata tla na apnencih in dolomitih, laporjih in peščenjakih. V Sloveniji smo
zaradi velike heterogenosti pedoklimatskih pogojev, omejenosti razpoložljivih zemljišč ter potreb
krmi za živino pogosto prisiljeni pridelovati koruzo tudi na manj primernih zemljiščih. Večina
živinorejskih KMG vsako leto vključiti koruzo v kolobar in ima v povprečju vsako leto koruzo na
približno 40-60 % svojih zemljišč.
Obdelava tal
Obdelava tal pomeni postopek ali skupek postopkov z delovnimi orodji s katerimi tla obdelamo in
pripravimo za setev in/ali neposredno izvedemo setev. Poznamo:
-

konvencionalni način - uporaba pluga in predsetvena priprava;

ohranitveni način (konzervirajoča obdelava) - oranje se opušča in nadomešča z drugimi
orodji, do 30 odstotkov rastlinskih ostankov ostane na površini tal;
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neposredna (direktna) setev - z uporabo specialnih sejalnic, ki omogočajo setev v
neobdelano površino; do 90 % rastlinskih ostankov ostane na površini tal.
Novejši sistemi priprave tal za koruzo vključujejo jesensko setev posevkov žit ali nekaterih križnic, ki
zagotovijo dovolj nadzemne mase (npr. ozimne rži, tritikale ali ječmena) v kombinaciji z ozimno
grašico, ki se jih v fazi začetka cvetenja (navadno ob koncu maja ali v začetku junija) povalja s
posebnim letvastim valjarjem (angl. roller crimper) ali v katere se seje s pomočjo trakaste obdelave
(angl. strip till). Ob ustrezni izvedbi (dovolj razvita organska zastirka) in v kombinaciji z mehanskim
zatiranjem je tako mogoče dovolj ovirati razvoj plevelov dodatne uporabe herbicidov. Vsak način
obdelave tal ima svoje prednosti, slabosti ter omejitve in pogosto je potrebnih tudi več let, da se
pokažejo ugodni učinki nekaterih obdelovalnih načinov. Prednosti oranja so opazne predvsem na
težjih tipih tal ali pri zelo ozkih kolobarjih, medtem, ko na lažjih tipih tal in pri dovolj širokem
kolobarju priporočamo pridelovanje koruze po načelih ohranitvene obdelave ali celo prehod v
neposredno setev. Nezanemarljivo dejstvo je tudi, da z intenzivno obdelavo tal vplivamo na
številčnost mnogih v tleh živečih škodljivih in tudi koristnih žuželčjih vrst.
Konvencionalna obdelava tal: Je obdelava za katero je značilna uporaba pluga in vsakoletno oranje.
Ta način je trenutno prevladujoč v Sloveniji. Prednosti oranja so predvsem možnost dobre priprave
zemljišča za setev, mehansko uničevanje plevelov, podoravanje žetvenih ostankov ter cenovno
dostopna mehanizacija. Med najpomembnejše slabosti oranja pa prištevamo povečano erozijo tal,
veliko porabo energentov in delovnih ur, zbijanje in uničevanja strukture tal, možnost nastanka
plazine, možnost zapokanja brazd ali nastanek grud, velik vpliv na mikrobiološko aktivnost tal in
dinamiko razpada organske snovi v tleh ter potreba po več prehodih z različno predsetveno
mehanizacijo. Pri obdelavi s plugom se (posplošeno), pojavljata dva načina: Poletno in jesensko
oranje z zaoravanjem organskih gnojil, žetvenih ostankov in/ali strniščnih dosevkov se priporoča na
srednje težkih in težkih tleh. Globina oranja naj bo 20 - 25 cm. To poveča infiltracijo zimskih padavin v
tla obenem pa lahko brazda preko zime premrzne, kar olajša spomladansko predsetveno obdelavo in
izboljša strukturo tal. Spomladi, če razmere na njivi omogočajo, uporabimo vlačo ali brano in
poravnamo brazde. S tem preprečimo izhlapevanje vode iz tal, razbijemo in preprečimo nastanek
grud, obenem pa tla poravnamo. Neposredno pred setvijo z orodji za predsetveno pripravo zemljišče
pripravimo do mrvičaste strukture in izvedemo setev. Setev in predsetvena pridelava sta lahko tudi
združeni v enem prehodu.
Spomladansko oranje se pogosto izvaja na njivah kjer je zimska ozelenitev ali na lažjih tleh, kjer se
vrši konvencionalna obdelava. Pri tem načinu je pomembno, da posevke podorjemo takoj, ko so talne
razmere ustrezne za obdelavo. Pred oranjem priporočamo mulčenje posevkov. Priporočena globina
spomladanskega oranja je do 20 cm. S tem zmanjšamo izgube vlage iz ornice. Ko se brazda malce
osuši priporočamo poravnavo z vlačo. Neposredno pred setvijo njivo z orodji za predsetveno pripravo
pripravimo do mrvičaste strukture in izvedemo setev. Setev in predsetvena pridelava sta lahko tudi
združeni v enem prehodu.
Ohranitvena (konzervirajoča) obdelava tal: Pri ohranitvenem načinu obdelave tal se orjemo oranje
opušča in nadomeščajo ga orodja, ki zemljo in žetvene ostanke deloma premešajo, obenem pa
zemljo rahljajo in drobijo. Osnovni namen te obdelave je ohranjanje ali povečevanje deleža organske
snovi, ohranjanje vlage in hranil v tleh ter preprečevanje erozije. Pri tem načinu obdelave ostane več
kot 30 % obdelane površine pokrite z rastlinskimi ostanki prejšnje poljščine. Obstaja več izpeljank in
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načinov ohranitvene obdelave z različnimi orodji, vsem pa je skupno, da stremijo k izboljšanju mikro
in makro favne ter organske snovi v tleh. Globina obdelave je odvisna od orodja in je lahko do 20-25
cm. Glavne prednosti ohranitvene obdelave so predvsem zmanjšanje erozije, ohranjanje in
povečevanje organske snovi v tleh, manjša poraba energentov in časa za pripravo in manjšo tlačenje
zemlje. Med pomembnejšimi slabostmi ohranitvene obdelave so povečani problemi s pleveli (vsaj v
začetnih, prehodnih letih), morebitno slabše odlaganje semena ali mašenje semenskih enot zaradi
organskih ostankov na površini, potrebno je daljše obdobje, da se pokažejo koristi te obdelave (v
prvih letih se lahko pridelki zmanjšujejo), navidezen zanemarjen izgled njive, počasnejšo ogrevanje tal
in razmeroma draga mehanizacija. Poseben način ohranitvene obdelave tal je t.i. trakasti način
obdelave tal (ang. strip till). Tu je obdelana samo setvena površina, medtem ko vegetacija na ostali
površini ostane v pasu med vrstami in oblikuje zastirko. Problem, ki se pojavlja pri takih načinih setve
je, kako nato uspešno mehansko uničevati plevele v setvenem prostoru.
Neposredna (direktna) setev: Praviloma se izvaja v neobdelano površino pokrito z rastlinskimi
ostanki. Pri tem načinu obdelave na površini tal ostane vsaj 90 odstotkov rastlinskih ostankov.
Pomembno pri izbiri obdelave brez pluga oziroma direktni setvi je, da imamo urejeno strukturo in s
tem urejen vodno zračni režim. Uporaba sejalnic za direktno setev ali obdelavo tal brez pluga ne
more biti zamenjava za slabo strukturna in ne-odcedna tla. Še posebej v primeru teh orodij je
potrebno biti pozoren tudi na potrebe glede podrahljavanja tal. Setev in predsetvena pridelava sta
združeni z enim prehodom. Za direktno setev so primerne le težke specialne sejalnice, ki dobro
zarežejo v nezorana tla. Zaradi tega je ta način bolj primeren na globokih, lahkih in humusnih tleh.
Prednosti direktne setve so veliko zmanjšanje erozije, po večletni uporabi direktne setve se lahko
poveča vsebnost organske snovi v tleh, lahko se ter se izboljšata struktura in biološka aktivnost tal,
zmanjša se nevarnost pojava globokih kolesnic in s tem zbitost tal, stroški obdelave tal na enoto
površine so pri tem načinu manjši v primerjavi z konvencionalno obdelavo. Slabosti te obdelave so
razmeroma visok strošek specialne mehanizacije, povečan pojav bolezni in škodljivcev (način
pridelave, pri katerem žetveni ostanki ostajajo na površini tal in se posevke prideluje v ozkem
kolobarju strnih žit in koruze je, vsaj v fazi prehoda, je lahko povezan z večjim tveganjem za razvoj
glivičnih bolezni, predvsem z glivami iz rodu Fusarium), tla se spomladi počasneje ogrevajo in sušijo,
kar lahko predstavlja problem na težjih tleh. Če se pojavlja zbitost tal jo moramo odpraviti z drugimi
orodji. Ta način obdelave zahteva tudi uporabo močnejših traktorjev za vleko sejalnice.
Na tleh, ki jih suša pogosto prizadene in na tleh, ki so izpostavljena eroziji priporočamo prehod v
ohranitveno (konzervirajočo) obdelavo tal ali celo v direktno setev. Za oba načina je značilno, da tla
samo plitvo obdelamo (ne orjemo) in da po obdelavi in setvi ostane več kot 30 % odstotkov površine
pokrite z rastlinskimi ostanki predhodne kulture. S tem se zmanjšuje erozija, obenem pa se zgornji
sloj tal bogati z organsko snovjo. Slabost tega pa je, da so tla prekrita z rastlinskimi ostanki in se
počasneje ogrevajo, zato so bolj vlažna in hladna, kar je v spomladanskih mesecih, predvsem na težjih
tleh lahko razlog za kasnejšo setev. Poleg tega se lahko povečajo težave z boleznimi, škodljivci in
pleveli. Prav tako so zaradi obilice organskih ostankov v setvenem sloju lahko pri setvi težave z
odlaganjem semena. Zaradi tega (je ta način obdelave primeren predvsem za tiste kmetijske rastline,
ki imajo debelejše seme (npr. koruza, zrnate stročnice, strna žita), pa tudi za trave in križnice.
Izbira tolerantnih in na rastne razmere prilagojenih (ustreznih) hibridov
Med hibridi obstajajo značilne razlike glede odpornosti/tolerantnosti na določene bolezni in
škodljivce in razlike v morfoloških značilnostih, ki lahko vplivajo na pojav določenih škodljivih
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organizmov (primer: pokončni listi če želimo povečevati gostote setve, povešeni listi z večjo
pokrovnostjo za večjo senčenje medvrstnega prostora itd., storži, ki se ob dozorevanju obrnejo proti
tlemi-manjša dovzetnost za razvoj glivičnih boleznih storžev, storži z močno zaprtim ličjem v času
polnjenja zrn-manjše okužbe z fuzariozami itd.). Osnovni kriteriji, ki opredeljujejo izbor hibridov, so
rastne razmere pridelovalnega območja, načini rabe pridelka, usmerjenost gospodarstva in
agronomske lastnosti hibridov. Priporočeno je, da hibride izberemo glede na nevtralna priporočila iz
priporočene sortne liste (za tekoče leto) ali opisne sortne liste. Pri izbiri hibridov dajemo prednost
tistim, ki imajo ob dobrem rodnostnem potencialu tudi dobro ali nadpovprečno
odpornost/tolerantnost na pomembnejše bolezni (koruzna progavost, fuzarioze itd.) in škodljivce. Pri
tem upoštevamo pravilo: bolj ozek je kolobar, večjo težo pri izbiri dajemo tolerantnosti/odpornosti
hibridov na bolezni in škodljivce. Izbiramo hibride s poudarjenimi specifičnimi lastnostmi (hitrejši
mladosten razvoj, pokončni listi, če hočemo povečati sklop rastlin ali širši in povešeni listi z večjo
pokrovnostjo za zmanjšanje zapleveljenost itd.).Ker so se hibridi z izraženo lastnostjo t.i.
dolgozelenosti izkazali kot tolerantnejši na nekatere bolezni priporočamo, da imajo izbrani hibridi
močno izraženo to lastnost.
Čas setve in gostota setve
S setvijo v primernem času lahko zelo vplivamo na pojav določenih škodljivcev v koruzi. Npr. z
zgodnjimi setvami se lahko zmanjšajo poškodbe zaradi strun in sovk. A obenem z zgodnjimi setvami
tvegamo, da se nam v primeru neugodnih rastnih razmer škode zaradi strun lahko celo povečajo.
Dokazano je, da so rastline ko so v stresu dovzetnejše za napade škodljivih organizmov, obenem pa
tudi škodljivci lažje zaznavajo in napadajo rastline, ki so v stresu. Tako ni enotnega napotka glede
primernega datuma setve ampak moramo upoštevati dejanske razmere. Priporoča se, da setev
koruze izvedemo, ko so tla v globini setve dovolj ogreta in talne razmere omogočajo pripravo tal ter
samo setev, hkrati pa je napovedano toplo in stabilno vreme. V naših pridelovalnih razmerah poteka
setev koruze nekje od druge polovice aprila naprej, odvisno od pridelovalnega območja, tipa tal in
načina obdelave tal. Minimalna temperatura tal ob setvi (pri hibridih z visoko biološko vrednostjo)
mora biti vsaj 8 °C. Obenem mora biti napoved vremena stabilna (postopno ogrevanje). Kljub temu se
moramo ob zelo zgodnjih setvah zavedati povečanega tveganja poškodb posevka. Kot že omenjeno,
poškodovani posevki ali posevki, ki so v stresu so tudi bolj ogroženi zaradi talnih škodljivcev.
Primernejša temperatura tal za začetek setve koruze 10-13 °C. Z nekoliko poznejšo setvijo lahko
omogočimo tudi vznik prvih plevelov, ki jih lahko še pred setvijo mehansko uničujemo (t.i. slepa
setev). S setvijo v toplejša tla posevki bistveno hitreje vznikajo in mladostni razvoj je hitrejši. Tako
lahko zmanjšamo poškodbe zaradi talnih škodljivcev, posevki pa porabijo manj energije za kaljenje in
so lahko zato vitalnejši. Priporočljiva globina setve je na globokih tleh 4-5 cm, na plitvih pa do 6 cm.
Če so ob setvi tla suha, lahko njivo takoj po setvi povaljamo;
Gostota setve je dejavnik, ki vpliva na potencial za pridelek koruze. Hibrid namreč dosega največji
pridelek pri gostoti, ki mu najbolj ustreza in ta se med hibridi razlikuje. Novejši hibridi so večinoma
tolerantnejši na stresne razmere, ki jih povzroča večje število rastlin na enoto površine. Kljub temu pa
se med seboj razlikujejo tako v morfoloških značilnostih kot tudi v tolerantnosti na večje gostote.
Hibridi, ki lahko prenašajo večje gostote, pokončnejše in krajše liste, izboljšana pa je tudi sinhronost
med metličenjem in svilanjem, kar zmanjšuje delež neoplojenih zrn. Pri pregostih setvah se povečuje
poleganje in lom rastlin, lahko pogostejše poškodbe so zaradi koruzne vešče in lahko so pogostejše
tudi glivične okužbe ter tvorba mikotoksinov. Gostoto setve prilagodimo izbranemu hibridu, tipu tal,
namenu rabe ter tudi tehniki zatiranja plevelov, založenosti tal s hranili, gnojenju itd.
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Obdelava žetvenih ostankov
Na žetvenih ostankih (koruznica) lahko prezimijo razni škodljivci (npr. koruzna vešča) ter spomladi
začnejo nov razvojni krog. Koruznica je obenem dober substrat za prezimitev in razvoj nekaterih gliv
(npr. Fusarium spp.). Upoštevamo tudi, da imajo žetveni ostanki, če ostanejo na njivi, tudi določeno
gnojilno vrednost za naslednjo poljščino. Za preprečevanja razvoja škodljivih organizmov na žetvenih
ostankih koruznico enakomerno zdrobimo (zmulčimo). Priporočeno je, da mulčimo tudi ostanke
stebel po siliranju. Drobljenje koruznice opravimo po možnosti že v jeseni, če to ni mogoče pa
spomladi, ko razmere to omogočajo. Če imamo ozek kolobar ali če izvajamo konvencionalno
obdelavo tal zdrobljene žetvene ostanke nato zaorjemo na globino 20-30 cm. Ker ima koruznica
visoko razmerje C:N potrebujejo mikroorganizmi vir dušika za njeno razgradnjo. Če ga ni dovolj lahko
nastane neto imobilizacija in se dušik v tleh porablja za razgradnjo. To lahko povzroči pomanjkanje
dušika v naslednjih posevkih (stres) in počasno razgradnjo žetvenih ostankov. Priporočljivo je, da v
primeru če izvajamo ohranitveni način obdelave ali neposredno setev zaradi žetvenih ostankov na
površini prilagodimo tudi kolobar in/ali sortni izbor (npr. če koruzi sledi žitarica izbiramo odpornejše
sorte na glivične bolezni).
Mehansko zatiranje plevelov in zatiranje s pomočjo ognja
Področji spadata med najpomembnejša sklopa nekemijskih metod varstva koruze. Podrobneje so
ukrepi navedeni in razloženi v poglavju Stanje in razvoj novih nekemičnih metod zatiranja plevelov v
poljščinah.

Biotični pripravki in ostali načini
Sredstva za krepitev rastlin
Med področji, ki so slabo raziskana in imajo obenem tudi zelo slabo urejen zakonodajni status spada
nekaj tisoč pripravkov namenjenih krepitvi rastlin. Sredstva za krepitev rastlin (SKR) so pomoč, ko s
tradicionalnimi gojitvenimi ukrepi ne uspemo dovolj učinkovito zadržati škodljivih organizmov (ŠO)
do ravni, da ne povzročajo velikih izgub pridelka. Pogosto se sredstva za krepitev rastlin obravnavajo
pod okriljem zakonodaje o gnojilih, so pa te snovi lahko tudi registrirane tudi kot FFS. Pripravki za
krepitev rastlin pogosto nimajo neposredne učinkovitosti na zatiranje posameznih škodljivih
organizmov. Delujejo na način, da povečujejo odpornost rastlin, omogočajo hitrejšo regeneracijo
rastlin po poškodbah itd. Dodajanje teh sredstev omogoča boljši razvoj obrambnih mehanizmov
rastline. Z njimi lahko vplivamo tudi na mikrobno aktivnost v tleh. Pripravke moramo začeti aplicirati,
ko rastlina še ni napadena. Tako rastlina obrambne mehanizme sproži preden je dejansko napadena
od škodljivih organizmov in je lahko ob prvih okužbah/napadih nanje odpornejša. Sredstva so v
prodaji na našem tržišču a ker je sama učinkovitost teh snovi slabo raziskana jih zato ne moremo
svetovati v splošni uporabi. Pri morebitni uporabi naj velja določena previdnost, prepogosta uporaba
in/ali uporaba prevelikih odmerkov je lahko fitotoksična ali celo škodljiva okolju.
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Stanje in razvoj novih nekemičnih metod zatiranja plevelov v poljščinah
Besedilo pripravil dr. Robert Leskovšek

Čeprav je v pridelavi poljščin na voljo kar nekaj nekemičnih tehnoloških ukrepov (TU) ali metod
varstva z nizkim tveganjem (MNT), se trenutno le-te uporabljajo v precej omejenem obsegu (Tabela
16). Razlogov zakaj se ti ukrepi niso uveljavili v večjem obsegu je precej in izhajajo iz same strukture
slovenske poljedelske pridelave. Razdrobljena posest in doseganje nizkih hektarskih donosov
pridelovalce odvrača od investicij v drago tehnološko opremo. Zaradi tega so nekemični TU na enoto
proizvodnje dragi in v večini primerov ekonomsko gledano niso upravičeni.

Tabela 16: Tehnološki ukrepi za nekemično zatiranje plevelov.

Kolobar
Čiščenje mehanizacije
Obdelava tal

Uveljavljenost
v SLO
DA
NE
DA

Uveljavljenost
izven SLO
Delno
Delno
Delno

Primernost za
SLO razmere
DA
DA
DA

Mletje semena plevela

NE

NE

Delno

Dosevki
Zastirke iz dosevkov
Organske
zastirke
(preprečijo rast plevela in
izhlapevanje vode)
Uporaba
črne
polietilenske folije
Slepa setev
Česanje
Okopavanje
Uporaba plina-ožiganje

Delno
NE

Delno
Delno

DA
DA

Delno

Delno

DA

Delno

Delno

DA

NE
Delno
Delno
NE

Delno
Delno
Delno
NE

DA
DA
DA
Delno

Uporaba pare

NE

Delno

Delno

Nekemični tehnološki ukrep (TU)
Osnovni
tehnološki
ukrepi
Preventivni
postopki

Uporaba
zastirk
dosevkov

Mehanski
ukrepi
Termično
zatiranje
plevelov

Biotično
varstvo

in

Uporaba
naravnih
izvlečkov
in
čajev
različnih rastlin (kopriv,
gabeza, njivske preslice,
pelina..)
Uporaba alelopatskega
potenciala
dosevkov,
izvlečkov
Patogene glive, bakterije,
virusi

Opombe
/
/
/
v
razvoju
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

NE

NE

NE

/
NE

NE

NE

NE

Delno

Delno

v
razvoju

Med ukrepi, ki sicer ne spadajo med TU z nizkim tveganjem je najprej potrebno omeniti upoštevanje
osnovnih tehnoloških in preventivnih ukrepov, med katerimi je vsekakor na prvem mestu kolobar ter
kakovostna obdelava tal. Enako pomembni so danes nekoliko zapostavljeni sanitarni ukrepi s katerimi
preprečimo težave s pleveli preden do njih sploh pride. Med temi so najpomembnejši uporaba
čistega in certificiranega semena, uporaba gnoja in gnojevke brez plevelnega semena, čista kmetijska
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tehnika ter oskrbovani robovi njiv. Prav tako lahko z gojitvenimi ukrepi kot so dobro pripravljeno
setvišče, pravilen čas setve, ustrezno gnojenje in namakanje v dobršni meri povečajo tekmovalno
sposobnost gojenih rastlin. Z vsemi navedenimi tehnološkimi in preventivnimi ukrepi bomo v znatni
meri zmanjšali talno semensko banko in s tem potrebo po uporabi tako kemičnih kakor tudi
nekemičnih ukrepov zatiranja plevela.
Med ukrepe, ki postajajo pomemben del preventivne strategije oz. nekemičnih TU, velja izpostaviti
vključitev strniščnih dosevkov v pridelovalni sistem. Že sama pravočasna obdelava bo v veliki meri
zmanjšala velikost plevelne populacije, še višji pozitivni učinek pa bomo dosegli, če bomo prazna
strnišča posejali s strniščnimi dosevki. S tem TU poskušamo zmanjšati zapleveljenost in preprečiti
semenenje plevela v tekočem letu. Strniščni dosevki v pozno poletnem in jesenskem obdobju
preprečujejo rast, razvoj in tvorbo semena različnih plevelnih vrst. Rastlinski ostanki, ki jih pustimo na
površini (mulč) ali pa plitko zadelamo v tla pa preprečujejo vznik plevelov. V naslednjem letu lahko
prezimne dosevke uporabimo kot zastirko, ki deluje kot fizična prepreka pred plevelno konkurenco,
pri čemer lahko večino poljščin sejemo direktno v mrtvo zastirko. Pri tej tehnologiji uporabimo
posebne valjarje s spiralnimi prečnimi rezili (ang. roller crimper), ki dosevke močno stisnejo k tlom in
rastline večkrat prelomijo do takšne stopnje, da le-ti počasi propadajo na površini. Tehnologija je
učinkovita, če je zastirka gosta in debela vsaj 6-8 cm. Opisane metode neposredne setve so s stališča
uravnavanja plevelne vegetacije lahko učinkovite, vendar lahko v neugodnih vremenskih razmerah
predstavljajo veliko tveganje za izgubo pridelka. Tako imamo lahko v mokrih pomladanskih razmerah
težave z uničenjem dosevka, ki nam nato v gojeni poljščini predstavlja konkurenco. Nasprotno pa
lahko v ekstremno sušnih pomladih predolg razvoj dosevkov zmanjša razpoložljivo vlago v tleh, ki je
potrebna naslednji poljščini.
Med preventivnimi postopki velja omeniti mletje oz. uničevanje plevelnega semena s posebnim
mlinom nameščenim v zadnjem delu kombajna, ki so ga razvili v Avstraliji (Western Australia
University seed destructor). Ta postopek je trenutno še v fazi preizkušanja in je primeren predvsem
na območjih, kjer se pojavljajo plevelne vrste za katere nimamo na voljo dovolj učinkovitih ukrepov
zatiranja in pa vrste, ki so razvile odpornost na določene herbicide.
Izmed nekemičnih postopkov zatiranja plevela pri nas so najbolj razširjeni mehanski ukrepi zatiranja
plevela, kar je predvsem zasluga pretekle sheme Integriranega varstva poljščin in pa ukrep
mehanskega zatiranja plevela v okviru KOPOP 2014-2020, kjer se pridelovalce vzpodbuja k uporabi
mehanskih postopkov uravnavanja plevelne vegetacije. Kljub temu, da so mehanski ukrepi pri
določenih poljščinah (npr. koruzi) zelo učinkoviti, njihova uporaba zahteva precej izkušenj in v
nekaterih sezonah tudi precej ozko uporabno okno, ko lahko z določenim ukrepom dovolj učinkovito
uravnamo plevelno populacijo. Zaradi tveganj izgube pridelka, ki sledijo slabo izvedenemu
mehanskemu zatiranju plevela, se pridelovalci kot osnovni pristop še vedno raje odločajo za uporabo
preverjenih kemičnih postopkov zatiranja plevela, mehansko zatiranje pa uporabljajo kot dopolnilni
ukrep. V zadnjih letih je na področju mehanizacije za mehansko zatiranje plevelov zaznaven velik
napredek, tako v njihovi storilnosti, kakor tudi cenovni dostopnosti in prijaznosti do uporabnika. Tako
imamo na voljo česala, okopalnike, kolutaste brane, ki so postali zelo natančni in učinkoviti, vendar
zahtevajo precej znanja in izkušenj potrebnih za dobro nastavitev strojev. Z najnovejšimi stroji, ki so
senzorsko vodeni, lahko na dobro pripravljenih površinah in idealnih pogojih dosežemo učinkovitosti,
ki so blizu kemičnim ukrepom zatiranja. Pri tem je potrebno poudariti, da ima uporaba mehanskih
ukrepov (predvsem okopavanje) koristne stranske učinke kot so rahljanje tal, prekinitev kapilarnega
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dviga vode, zadelava gnojil, povečanje mikrobne aktivnosti in razvoja korenin ter povečanje vpojne
sposobnosti tal.
Uporaba ognja, oziroma ožiganje plevela je okoljsko zelo sprejemljiva, saj pri uporabi tega TU v tleh
ne puščamo ostankov. S plamenom lahko uspešno zatiramo tako plevele znotraj vrst, kakor tudi ob
samih rastlinah, vendar je za ta postopek značilna nižja učinkovitost na trave in trajne plevele. Zaradi
tega moramo postopek ponavljati vsakič po obnovitvi plevelne populacije, lahko pa ga kombiniramo z
okopalnikom. Pri ožiganju plevelov se poškodujejo tudi gojene poljščine, vendar se nekatere
(predvsem koruza in soja) ob uporabi ustreznih količin plina večinoma popolnoma obnovijo in ne
prihaja do izgub pridelka. V naših pridelovalnih pogojih za zdaj nimamo veliko izkušenj z uporabo tega
TU, pa tudi ekonomika uporabe je močno odvisna od cene propana, ki se večinoma uporablja v tej
tehnologiji. Glede na izkušnje in rezultate raziskav iz tujine bi lahko ta TU predstavljal dodaten nabor
orodij oz. TU nekemičnega zatiranja plevelne vegetacije, vendar bi ga veljalo preizkusiti tudi v praksi.

Biotično zatiranje plevela z bakterijami, glivami in virusi v poljedelski proizvodnji v slovenskih
razmerah verjetno nima velikega potenciala. Pripravki so večinoma zelo vrstno specifični in selektivni
za majhno število gojenih poljščin in tako v naši pestri plevelni flori ne bi dosegli želene učinkovitosti.
Tudi območje klimatskih pogojev, kjer dosegamo dovolj visoke učinkovitosti, je zelo ozko, saj je za
dobro delovanje biotičnih pripravkov potrebna določena temperatura in vlaga. Trenutno je največ
zanimanja za razvoj bioherbicidov iz gliv in bakterij. Pri glivah je predvsem v ZDA in Kanadi že bilo
registriranih nekaj pripravkov in sicer iz rodov Colletotrichum, Phoma in Sclerotinia, med bakterijami
pa iz rodu Xanthomonas in Pseudomonas. V tujini so bili preizkušani tudi pripravki razviti iz virusov,
vendar le-ti zaradi genetske variabilnosti in pomanjkanja gostiteljske specifičnosti niso doživeli
večjega uspeha v komercialnem smislu. Zaradi tega je trenuten razvoj bioherbicidov na podlagi
virusov usmerjen predvsem v raziskave zatiranja specifičnih plevelnih vrst kot je npr. zatiranje
invazivnih vrst. Trenutno je v svetu registriranih zelo malo biotičnih sredstev za zatiranje plevela, ki so
povrhu tega precej draga ali pa potrebujemo posebej prilagojeno tehniko za njihov nanos. So pa
takšna sredstva zanimiva predvsem za primere kozmetične rabe kemičnih sredstev oz. specifične
težave s posameznimi plevelnimi vrstami (npr. navadni regrat na športnih igriščih) ali pa v primeru
pojava odpornosti posamezne plevelne vrste na določene aktivne snovi.
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Priporočila za povečanje uporabe metod varstva rastlin z nizkim
tveganjem
Številni kemični pesticidi predstavljajo breme za okolje in nevarnost za zdravje človeka. Zato
stremimo k povečanju uporabe MNT in zmanjšanju uporabe kemijskih FFS. Uporaba MNT v Sloveniji
narašča, vendar je v primerjavi s klasičnimi kemijskimi pesticidi še vedno izjemno nizka. V
nadaljevanju nudimo nekaj priporočil, kako bi zatečeno stanje izboljšali. Strnili smo jih v naslednje
skupine:










Poglabljanje znanja in izkušenj uporabe MNT
Analiza potreb na področju varstva rastlin z MNT
Preizkušanje učinkovitosti obstoječih in novih MNT
Inventarizacija makrobiotičnih agensov za namene biotičnega varstva rastlin
Promocija MNT in biotičnega varstva
Neposredno subvencioniranje MNT
Poenostavitev ali subvencioniranje postopkov registracije MNT
Ocena ekonomske vzdržnosti uporabe MNT
Poenostavitev preskušanja novih (neregistriranih) MNT

Poglabljanje znanja in izkušenj uporabe MNT
Nujno bi bilo posodobiti oz. dopolniti 'Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev'
(http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm) (v splošni uporabi je izraz FITO-INFO), ki bi
vključeval tudi informacije o pripravkih na osnovi makrobiotičnih agensov (entomopatogene
ogorčice, žuželke, pršice). Menimo, da bi marsikateri pridelovalec posegel po MNT, če bi vedel, da
sploh obstaja alternativa kemičnemu FFS, ki ga išče v FITO-INFO bazi za svoj konkreten problem.
Menimo, da je uporaba MNT in zlasti biotičnega varstva zelo nizka predvsem zaradi neznanja
uporabnikov oz. pridelovalcev, saj zahteva veliko znanja in izkušenj. Problematično je mišljenje, da
mora kakršenkoli pesticid popolnoma zatreti ŠO in to takoj. Ob poznavanju osnovnih mehanizmov
delovanja biopesticidov ali biotičnega varstva (v širšem smislu MNT) nam je razumljivo, da tega od
MNT ne moremo pričakovati. In to je pomemben razlog za močno nezaupanje pridelovalcev v
biopesticide in biotično varstvo nasploh.
Biotično varstvo rastlin je nasplošno dražje od konvencionalnega kemičnega zatiranja ŠO, hkrati pa ne
dosega prej omenjenega takojšnjega, t.i. 'touch-down', učinka. Iz slednjega izhaja tudi marsikatero
razočaranje v učinkovitost biotičnega varstva, ki pa v glavnem izvira iz nezadostnega znanja, ter
neupoštevanja posrednih koristi, ki jih biotično varstvo nudi (trajnostno kmetijstvo, varstvo okolja in
človeškega zdravja, itd.).
Biotično varstvo rastlin ter uporaba biopesticidov zahteva veliko znanja. Potrebno bi bilo poglobiti in
intenzificirati izobraževanje študentov agronomije, biologije in sorodnih ved, kmetijskih svetovalcev
ter nenazadnje pridelovalcev samih, o možnosti vpeljave in uporabe biotičnega varstva.
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Analiza potreb na področju varstva rastlin z MNT
Potrebno bi bilo proučiti za katere pare posevek-ŠO nimamo na voljo MNT, pa so le-te na voljo v
sosednjih državah (s podobnimi rastnimi pogoji), v Sloveniji pa še niso registrirani. Če bi pregled
literature in rezultati lastnega preizkušanja učinkovitosti manjkajoče MNT izkazali dobro učinkovitost,
bi se MNT priporočilo potencialnemu zainteresiranemu podjetju za registracijo MNT skladno s pogoji
navedenimi v Uredbi 1107/2009 Evropskega Parlamenta in Sveta. Navajamo nekaj primerov:










V Sloveniji bi bilo smiselno preskusiti učinkovitost FFS na osnovi virusov za zatiranje južne
plodovrtke (Helicoverpa armigera). Za varstvo rastlin pred tem škodljivcem v vsaj dveh
državah (EL, IT) uporabljajo Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus.
V ZDA je registriran pripravek CLV-LC na osnovi Anagrapha falcifera multiple
nucleopolyhedrovirusa, ki je pri testiranju deloval na več kot 31 različnih vrst metuljev iz 10
družin. Bakulovirusi namreč lahko okužijo tudi večje število različnih žuželk, čeprav je večina
zelo selektivnih oz. specifičnih (okužijo le določene vrste).
Možnosti uporabe glivnih biopesticidov proti skladiščnim boleznim: Po tujih izkušnjah lahko z
uporabo biotičnih agensov, na primer Bacillus spp., ki jih nanesejo med potapljanjem ali
voskanjem plodov, zadržijo razvoj latentne okužbe s Colletotrichum spp. Pri sadnih gnilobah,
ki jih povzročajo Monilinia spp. pa so latentne okužbe in razvoj sadne gnilobe v skladišču
preprečili s tretiranjem z biotičnim agensom Aureosidium pullulans.
Glede na seznam domorodnih vrst koristnih organizmov in ponudbo proizvajalcev biotičnih
pripravkov, bi v Sloveniji lahko registrirali proizvod na osnovi plenilske pršice Neoseiulus
californicus. Z vnosom tega organizma bi lahko obvladali pršice prelke (Tetranychidae) brez
uporabe akaricidov ter tako zmanjšali selekcijski pritisk za razvoj odpornosti na določene
kemične aktivne snovi (abamektin).
Uporaba ognja, oziroma ožiganje plevela. V naših pridelovalnih pogojih za zdaj nimamo veliko
izkušenj z uporabo tega tehnološkega ukrepa, pa tudi ekonomika uporabe je močno odvisna
od cene propana, ki se večinoma uporablja v tej tehnologiji. Glede na izkušnje in rezultate
raziskav iz tujine bi lahko ta tehnološki ukrep predstavljal dodaten nabor orodij nekemičnega
zatiranja plevelne vegetacije, vendar bi ga veljalo preizkusiti tudi v praksi.

Preizkušanje učinkovitosti obstoječih in novih MNT
Biotično varstvo rastlin ter uporaba biopesticidov zahteva veliko izkušenj. Nujno potrebno bi bilo
preizkusiti komercialne pripravke na osnovi makro- in mikrobiotičnih agensov v slovenskih
pridelovalnih razmerah. Le tako bi bili izsledki raziskav neposredno uporabni v slovenskemu
kmetijstvu, in sicer v integrirani, ekološki in drugih oblikah okolju prijazne pridelave.
MNT bi morale biti preizkušane v obliki poljskih in rastlinjaških poskusov. Menimo, da zgolj tekstovne
študije možnosti uporabe MNT niso dovolj.
Če bi rezultati preizkušena MNT izkazala dobro učinkovitost, bi se MNT priporočilo potencialnemu
zainteresiranemu podjetju za registracijo MNT skladno s pogoji navedenimi v Uredbi 1107/2009.
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Pridobljena znanja in izkušnje bi nudili prek izobraževanja kmetijskih svetovalcev pridelovalcem
samim. Pridobljeno znanje bi seveda nudili tudi drugim deležnikom agronomskih raziskav, kot so npr.
študenti agronomije, biologije in sorodnih ved.

Inventarizacija makrobiotičnih agensov za namene biotičnega varstva rastlin
Z okrepitvijo vlaganj v povečanje števila raziskav zastopanosti naravnih sovražnikov, ki jih opravljajo
domače raziskovalne inštitucije, bi lahko razširili seznam domorodnih koristnih organizmov še za
nekatere druge vrste koristnih organizmov, katerih naravno prisotnost so v nekaterih okoliških
državah že potrdili. Trenutno uradne (i.e. financirane s strani UVHVVR) bazične biološke
inventarizacije koristnih organizmov opravljata le dve inštituciji v Sloveniji. Navajamo nekaj možnih
usmeritev:






V prihodnje bo potrebno raziskave bioloških inventarizacij usmeriti predvsem v ugotavljanje
zastopanosti parazitskih ogorčic polžev, predvsem P. hermaphrodita v Sloveniji, saj je za
enkrat še niso ugotovili, polži pa iz leta v leto povzročajo več gospodarske škode. Sredstvo na
podlagi P. hermaphrodita bi bilo uporabno predvsem v posevkih koruze, žit in oljnih rastlin,
na katerih povzročajo polži veliko škode.
Kaparji (Coccoidea) predstavljajo velik problem pri pridelavi sadnih vrst, vinske trte in
okrasnih rastlin, tako na prostem kot v zavarovanih prostorih. Glede na pojavnost relativno
ugodnih vremenskih razmer (mile zime, visoka relativna zračna vlaga) v zadnjem času in
pomanjkanja učinkovitih insekticidov, v praksi pogosto prihaja do prerazmnožitve tega
škodljivca. Kaparja sicer pri nas zatira nekaj naravno prisotnih plenilcev, ki pa so nespecifični
in v primeru prerazmnožitve neučinkoviti. V številnih državah EPPO regije, med drugim tudi v
sosednji Italiji in Avstriji so ugotovili prisotnost polonice Cryptolaemus montrouzieri in
nekaterih vrst plenilskih osic iz rodu Leptomastix, ki so naravni sovražniki volnatih kaparjev in
so vključeni na seznam tujerodnih koristnih organizmov.
Podoben problem pri pridelavi zelenjadnic v zavarovanih prostorih predstavlja zatiranje
resarjev, ki poleg neposredne škode povzročajo tudi prenose različnih rastlinskih virusov. Na
sezname domorodnih organizmov v sosednih državah EPPO regije so uvrščene nekatere vrste
koristnih organizmov kot na primer: vrsti plenilske pršice Amblyseius swirskii in Macrocheles
robustulus ter plenilska stenica Orius laevigatus, s katerimi te vrste škodljivcev uspešno
zatirajo.

Promocija MNT in biotičnega varstva
Večanje okoljske in zdravstvene ozaveščenosti končnih uporabnikov ter povečanje znanja
pridelovalcev o MNT bi lahko dosegli z obveščanjem v medijih, izobraževanji, delavnicami, simpoziji
ipd.

Neposredno subvencioniranje MNT
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Subvencioniranje uporabe MNT in biotičnega varstva kot alternative kemičnim pripravkom bi
nedvomno olajšalo odločitev za privzem in prakticiranje te oblike varstva rastlin pri pridelovalcih.
Npr. v Nemški zvezni državi Baden Wurttemberg je uporaba Trichogramma brassicae za biotično
zatiranje koruzne vešče subvencionirana s 60 € na ha koruze (gre samo za primer; T. brassicae se v
Sloveniji ne sme uporabljati za zatiranje koruzne vešče).

Poenostavitev ali subvencioniranje postopkov registracije MNT
Subvencioniranje registracijskega postopka za MNT (biopesticide; biotične pripravke), ki jih v Sloveniji
prepoznamo kot strateške za našo državo (i.e. nimamo alternativnih (varnih) FFS za določene pare
ŠO-posevek), bi olajšalo odločitev podjetij za registracijo in trženje manjkajoče MNT.
Potrebno bi bilo omiliti zahteve Pravilnika o biotičnem varstvu v primeru močnega interesa po
uporabi koristnih makrobiotičnih agensov, ki so na seznamu v EPPO regiji na široko uporabljenih
koristnih organizmov, niso pa potrjeni v Sloveniji. Kriterij domo- oz. tuje-rodnosti bi moral biti le en
od kriterijev v odločanju o dovoljenju uporabe makrobiotičnega agensa; še zlasti bi se moral
upoštevati in pretehtati kriterij koristi za potrošnike in okolje, ki jo predstavlja biotično varstvo
napram konvencionalnem varstvu rastlin, ki temelji na sintetičnih kemičnih FFS.
V primeru, da za določen takson koristnega makrobiotičnega agensa v Sloveniji ne obstaja dokazilo o
njegovi prisotnosti, ni bi bilo potrebno temeljito proučiti geografsko zastopanost v sosednjih državah
in se na podlagi tega odločati o morebitnem dovoljenju za izpust, saj odsotnost najdbe taksona ne
dokazuje, da takson ni prisoten v Sloveniji, zlasti če še nikoli ni bila izvajana sistematična
inventarizacija taksona v slovenskem prostoru.

Ocena ekonomske vzdržnosti uporabe MNT
Uporaba MNT in zlasti biotičnega varstva rastlin je ponavadi dražja od konvencionalnega kemičnega
zatiranja ŠO, hkrati pa ne dosega takojšnjega, t.i. 'touch-down' učinka. Iz slednjega izhaja tudi
vsesplošno nezaupanje v biotično varstvo, ki pa v glavnem izvira iz nezadostnega znanja, ter
neupoštevanja posrednih koristi, ki jih biotično varstvo nudi (trajnostno kmetijstvo, varstvo okolja in
človeškega zdravja, itd.). Zato bi bilo potrebno uporabo makro- in mikrobiotičnih agensov finančno
ovrednotiti, saj do sedaj pri nas stroški tovrstne tehnologije varstva rastlin še niso bili sistematično
zbrani. Ta podatek pa igra ključno vlogo pri odločanju pridelovalcev za kakšen način varstva rastlin se
bodo odločili.

Poenostavitev preskušanja novih (neregistriranih) MNT
Poenostavitev in pospešitev postopkov za pridobitev dovoljenja določenih raziskovalnih organizacij za
raziskave neregistriranih MNT v skladu s 54. členom Uredbe 2009/1107 ter zmanjšanje stroškov
(ukiniti takso) za raziskovalno poskusništvo bi olajšalo preizkušanje MNT v slovenskem pridelovalnem
prostoru.
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