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1 ZDRAVJU IN OKOLJU PRIJAZNI NAČINI
ZATIRANJA ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV
dr. Jaka Razinger, dr. Barbara Gerič Stare, dr. Gregor Urek
Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za varstvo rastlin, Hacquetova ulica 17, Ljubljana
Alternativa kemičnim fitofarmacevtskim sredstvom
(FFS) so okolju prijaznejše tehnologije, ki jih lahko preprosto opredelimo kot nekemične metode
varstva rastlin. Poimenovanje morda ni najbolj
ustrezno, saj kaj pa sta baker ali žveplo, ki se ju v
veliki meri uporablja v ekološkem kmetijstvu, če
ne »kemija«? Prav tako so tudi aktivne učinkovine iz rastlin ali mikroorganizmov točno definirane
kemične snovi. Zato bomo v knjigi kot alternativno kemičnim FFS, namesto nekemične metode
varstva rastlin, uporabljali izraz metode (varstva
rastlin) z nizkim tveganjem (okrajšano MNT;
UVHVVR, 2017), ki so neke vrste nadpomenka
za celo množico agroekosistemsko vzdržnejših in
zdravstveno manj oporečnih metod in ukrepov
zatiranja škodljivih organizmov (ŠO). MNT so
definirane v petem členu pravilnika o integriranem varstvu rastlin in vključujejo mehansko ali
fizikalno zatiranje plevela, mehansko ali fizikalno
odstranjevanje napadenih oz. okuženih rastlin ali
njihovih delov oz. škodljivih organizmov, uporabo
FFS, izdelanih na osnovi mikroorganizmov, rastlinskih izvlečkov, feromonov in snovi z nizkim
tveganjem, uporabo koristnih organizmov za biotično varstvo rastlin, uporabo t. i. osnovnih snovi,
za katere v skladu z zakonom, ki ureja fitofarmacevtska sredstva, ni treba pridobiti odločbe o registraciji ali dovoljenja in uporabo pripravkov, ki
so dovoljeni v ekološkem kmetovanju (Ur. l. RS, št.
43/2014).
Določene nejasnosti ali zaplete z razumevanjem
področja MNT in ožje, biotičnega varstva, izvirajo
tudi iz dejstva, da v EU ni enotne zakonodaje, ki bi
urejala uporabo biotičnih agensov na področju biotičnega varstva rastlin (Loomans, 2015). Nekatere države članice EU imajo nacionalne predpise, ki
temeljijo na mednarodnih standardih, vendar se te
izvaja na različne načine (Hunt in sod., 2011 citirano v Loomans, 2015). Vnos tujerodnih biotičnih
agensov obravnavajo navedeni mednarodni akti:
14

Mednarodna konvencija o varstvu rastlin, Zakon
o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-1) (Ur. l. RS,
št. 83/2012) in Konvencija o biotski raznovrstnosti
(Loomans, 2015). V Sloveniji je uporaba biotičnih agensov urejena z Zakonom o zdravstvenem
varstvu rastlin (Ur. l. RS št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/10 in 40/14 – ZIN-B). Podrobni postopki za vnos, gojenje, trgovino in uporabo
nevretenčarskih biotičnih agensov so opredeljeni
v Pravilniku o biotičnem varstvu rastlin (Ur. l. RS,
št. 45/06, 28. 4. 2006). Ti biotični agensi so razvrščeni v seznama: seznam avtohtonih in seznam
tujerodnih vrst nevretenčarskih organizmov za
biotično varstvo rastlin. Seznama vzdržuje Uprava (UVHVVR) na osnovi seznama EPPO (PM6 /
3) in na osnovi rezultatov raziskav, strokovnih ali
znanstvenih člankov.
Pomembno je, da določbe že omenjenih predpisov
ne veljajo za vnos in uporabo mikroorganizmov kot
biotičnih agensov na področju biotičnega varstva.
Biotične agense, formulirane kot biopesticide na
osnovi mikroorganizmov, ureja zakonodaja za
področje fitofarmacevtskih sredstev in so podvrženi drugačnim postopkom ocenjevanja tveganja
ter registracijskim postopkom. Uporabo mikroorganizmov ureja Uredba EU (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. Na tem mestu moramo izpostaviti,
da pojmovanje biotično varstvo rastlin v tej knjigi
definiramo kot varstvo rastlin, ki vključuje uporabo živih koristnih organizmov oziroma naravnih
sovražnikov ali njihovih produktov za zatiranje
škodljivih organizmov (angl. Biological control).
Tako pod biotično varstvo vključujemo uporabo
makrobiotičnih agensov (koristne pršice, žuželke
in ogorčice) kot mikrobiotične agense (t. i. FFS na
osnovi mikroorganizmov in virusov, to je biopesticidov).

V povezavi s čedalje več ekološkimi pridelovalci
in problemi, ki nastanejo ob poznih aplikacijah
klasičnih (tudi sintetičnih, kemičnih) pesticidov,
ter zaradi naraščanja okoljskega in zdravstvenega
zavedanja potrošnikov v Sloveniji, narašča zanimanje 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. Zastavlja
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). Glede 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 treba, da se ustrezno stopnjo
učinkovitosti oziroma ustrezno stopnjo zatiranja
ŠO lahko največkrat doseže predvsem s strategijo
IVR, v katero so vključene različne metode zatiranja ŠO. Prav zato pa je nujno preskušati učinkovitost raznolikih novih in inovativnih FFS z nizkim
tveganjem ter komercialnih pripravkov za biotično
varstvo rastlin v slovenskem prostoru.
Uporaba MNT in zlasti biotičnega varstva rastlin
zahteva posebna znanja ter postopke. To narekuje ustrezno strokovno podporo in izobraževanje
uporabnikov – pridelovalcev, pri čemer je treba
upoštevati okolje in kmetijstvo na širšem lokalnem območju: da se zagotovi njihovo optimalno

učinkovitost, saj so lahko neučinkovite, če se poleg
njih uporablja tudi kemična FFS na način, ki lahko
škoduje koristnim organizmom.
Knjiga je razdeljena na štiri vsebinske sklope. V
prvem obravnavamo FFS, katerih aktivna učinkovina so živi mikroorganizmi (bakterije, glive in
virusi1). Drugi sklop govori o t. i. makrobiotičnih
agensih, kamor sodijo agronomsko koristne žuželke, pršice in ogorčice. Tretji sklop se ukvarja s
FFS na osnovi biokemikalij, rastlinskih izvlečkov,
feromonov in osnovnih snovi. V četrtem sklopu
pa predstavljamo tehnološke ukrepe za varstvo
rastlin, ki vključujejo tudi nekemično zatiranje plevelov. Vsak vsebinski sklop se začne s preglednim
člankom, sledi pa en ali več (kratkih) znanstvenih
prispevkov. Pregledni članki na širše povzamejo
neko področje (npr. Glive kot biotični agensi; Entomopatogene ogorčice kot biotični agensi ipd.)
in so navadno sestavljeni iz štirih poglavij: uvod;
pregled dotičnih MNT, ki jih uporabljajo v tujini;
uporaba dotičnih MNT, ki so na voljo v Sloveniji; izkušnje s področja varstva rastlin z dotičnimi
MNT oz. biotičnimi agensi v Sloveniji. Znanstveni članki, ki sledijo, pa specifično obravnavajo
konkretno raziskavo (t. i. case study).
Temu poglavju sledi še uvodno poglavje (glej Povzetek, str. 17), kjer so na kratko povzete glavne
ugotovitve knjige, ter terminološki slovarček, ki
pojasnjuje strokovno terminologijo, ki je pogosteje
uporabljana v knjigi (glej Pomenska razlaga terminologije, uporabljene v monografiji, str. 20).

Mnenja o tem, ali so virusi mikroorganizmi ali ne, so deljena. Po klasični biološki definiciji virusi niso organizmi, saj niso sposobni
samostojnega razmnoževanja in življenja, ker za svoj obstoj nujno potrebujejo gostiteljsko celico. Vseeno pa jih npr. pri Evropskem
mikrobiološkem društvu vključujejo med mikroorganizme .
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2 POVZETEK
dr. Jaka Razinger
Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za varstvo rastlin, Hacquetova ulica 17, Ljubljana

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 osnovi 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 namenjena pregledu MNT, ki se jih poslužujejo v
tujini ter tistim, ki so na razpolago v Sloveniji, s
poudarkom na biotičnem varstvu rastlin. Naj izpostavimo, da biotično varstvo rastlin pojmujemo
kot varstvo rastlin, ki vključuje uporabo živih koristnih organizmov oziroma naravnih sovražnikov
ali njihovih produktov za zatiranje škodljivih organizmov (angl.leška ustreznica Biological control).
Pod pojmom biotično varstvo vključujemo tako
uporabo makrobiotičnih agensov (koristne pršice,
žuželke in entomopatogene ogorčice) kot tudi mikrobiotičnih agensov (t. i. FFS na osnovi mikroorganizmov, i. e. biopesticidov).
Biotični pripravki za varstvo rastlin so zelo raznoliki. Bodisi gre za pripravke na osnovi (večceličnih) koristnih živali (pršice, žuželke, ogorčice)
bodisi za pripravke na osnovi koristnih mikroorganizmov (bakterije, glive, kromisti, virusi, praživali), ki so osnova biopesticidov. Vsi omenjeni
koristni organizmi, ki jih uporabljamo za biotično
zatiranje ŠO, imajo v okviru IVR 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. Številni kemični pesticidi predstavljajo breme
za okolje in nevarnost za zdravje človeka, zato stremijo potrošniki in agronomska ter biološka stroka
k povečanju uporabe biopesticidov oz. biotičnih
pripravkov in zmanjšanju uporabe kemičnih FFS.
Uporaba metod biotičnega zatiranja ŠO sicer na-

rašča, vendar je v primerjavi z uporabo klasičnih
kemičnih FFS v Sloveniji izjemno skromna.
Na splošno je v tujini (EPPO-regija, ZDA) registriranih veliko več biopesticidov in biotičnih
pripravkov na osnovi koristnih organizmov kot v
Sloveniji. Delno je to posledica majhnosti obsega
kmetijske pridelave v Sloveniji oziroma trga s FFS,
delno tudi specifike slovenskega kmetijstva, ki si
zaradi razdrobljenosti kmetijskih površin ne more
privoščiti dražje oblike varstva rastlin in specializacije, ki bi omogočala poglobitev znanja o zahtevnejših oblikah varstva rastlin. Biotično varstvo
rastlin je na splošno dražje od konvencionalnega
kemičnega zatiranja ŠO, hkrati pa ne dosega takojšnjega, t. i. touch-down učinka. Iz zadnjega izhaja tudi precej razširjeno nezaupanje v biotično
varstvo, ki v glavnem izvira iz nezadostnega poznavanja ter neupoštevanja posrednih koristi, ki
jih nudi biotično varstvo (trajnostno kmetijstvo,
varstvo okolja in človeškega zdravja ipd.).
Uporaba MNT in zlasti biotičnega varstva rastlin
zahteva posebna znanja ter izkušnje, to pa ustrezno strokovno-raziskovalno podporo in izobraževanje uporabnikov – pridelovalcev. Pri tem je treba
upoštevati okolje in kmetijstvo na širšem lokalnem območju, da se zagotovi njihovo optimalno
učinkovitost. Pripravki in organizmi za biotično
varstvo za izvedbo MNT so lahko neučinkoviti, če
se obenem uporablja tudi kemična FFS, na način,
ki lahko škoduje koristnim organizmom. Pregled
strokovne literature, s katerim smo želeli oceniti izkušnje uporabe MNT v slovenskem prostoru, nam
je podal sliko, da je raziskovalno poskusništvo, kar
se tiče uporabe koristnih makro- ali mikrobiotičnih agensov, sorazmeroma nerazvito. Veliko 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 raziskav je s področja
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uporabe entomopatogenih ogorčic in entomopatogenih gliv. Zavedamo se, da opravljeni pregled objav v
pričujoči knjigi ne predstavlja celostnega vpogleda v stanje obravnavanega področja v Sloveniji, saj verjetno nismo analizirali vseh relevantnih objav ali pa izvedene raziskave niso objavljene v celoti.

2.1

POVZETEK GLAVNIH UGOTOVITEV PO POSAMEZNIH
TIPIH MNT: BIOPESTICIDI, MAKROBIOTIČNI AGENSI IN
TEHNOLOŠKI UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN

Zaenkrat je komercialno dostopno manjše število
bakterijskih biopesticidov (glej poglavje Bakterije kot biotični agensi, str. 36). Eden od razlogov
je gotovo ta, da je učinkovitost biotičnih agensov
navadno nižja v primerjavi s kemičnimi pripravki, tudi čas od uporabe do uničenja ŠO je navadno
daljši kot pri kemičnem zatiranju. Kljub temu je
interes za uporabo mikrobnih biotičnih agensov
velik, saj je to edina alternativa v primerih opuščanja ali prepovedi kemičnih FFS ter v primerih, kjer
so škodljivci razvili odpornost proti kemičnim
sredstvom. Karenca pri biopesticidih je praviloma
krajša ali pa je celo ni. Stroški izdelave biopesticidov so navadno višji od izdelave kemičnih pripravkov, zato tudi cena navadno predstavlja izziv
za potrošnika.
Številne viruse uporabljamo za zatiranje bolezni in škodljivcev kmetijskih rastlin (glej poglavje
Virusi kot biotični agensi, str. 26). Največ pripravkov vsebuje bakuloviruse, tj. 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 zlasti 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. Njihova negativna
lastnost 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 dragi.
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Glive imajo številne lastnosti, ki so ugodne za
razvoj sredstev za biotično varstvo (glej poglavje Glive kot biotični agensi, str. 61). 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 nakazujejo, da imajo
le-te imajo širok spekter delovanja in tako nudijo
več možnosti za uporabo, saj hkrati opravljajo več
vlog, npr. zatirajo določene členonožce in hkrati
delujejo zaviralno na rastlinske patogene ali rastlinsko-parazitske ogorčice ter spodbujajo rast
rastlin.
Makrobiotične koristne organizme (žuželke in
pršice) se za biotično varstvo v Sloveniji uporablja 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 (več v poglavju Žuželke in
pršice kot biotični agensi, str. 130).
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 (glej poglavje Entomopatogene
ogorčice (EPN) kot biotični agensi, str. 104). Njihovo delovanje je ciljno – gostiteljski organizmi
so v glavnem le škodljive žuželke, le redko tudi
nekatere netarčne vrste. EPN se lahko nanaša na

rastline s škropilnicami, ki so namenjene fitofarmacevtskim sredstvom, 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 pri uporabi 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 (glej str. 157) sodi 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 in druge.

Pri (nekemijskih) tehnoloških ukrepih varstva
rastlin (glej str. 182) namenjamo veliko pozornosti
preventivi. Razlogov za to je več, med pomembnejšimi je dejstvo, da je med rastno dobo, 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, na primer pri koruzi. Pri
tem je treba dodatno upoštevati načine učinkovanja določenih ukrepov, npr. nekateri so namenjeni
preprečevanju razvoja škodljivih organizmov (npr.
prekinitev razvojnega cikla z odstranitvijo okuženih organov), drugi spodbujajo naravno odpornost gojene rastline, spet tretji celovito spreminjajo
mikroekosistem rastline in tal itd.
Razdrobljena posest in doseganje nizkega hektarskega donosa pridelovalce odvračata od naložb v
drago tehnološko opremo za nekemično zatiranje
plevelov (glej str. 220). Zato so nekemični tehnološki ukrepi na enoto proizvodnje dragi in v večini primerov ekonomsko gledano niso upravičeni.
Izmed nekemičnih postopkov zatiranja plevela so
poleg preventivnih metod pri nas najbolj razširjeni
mehanski ukrepi zatiranja plevela.
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3 POMENSKA RAZLAGA TERMINOLOGIJE,
UPORABLJENE V MONOGRAFIJI
dr. Jaka Razinger, dr. Barbara Gerič Stare, dr. Mojca Viršček Marn
Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za varstvo rastlin, Hacquetova ulica 17, Ljubljana

Biocid: snov ali zmes, ki je sestavljena iz aktivnih
snovi, pripravljena v obliki, v kakršni se dobavlja
uporabniku, namenjena, da se z njo kemično ali biološko uničuje, odvrača, naredi neškodljivo ali kako
drugače prepreči delovanje škodljivega organizma.
Med biocidne proizvode uvrščamo različna dezinfekcijska sredstva, kemikalije, ki se jih uporablja kot
konzervanse proizvodov in materialov, proizvode za
nadzor nad škodljivci (nekmetijski namen) in antivegetacijska sredstva.
Biopesticid: pojmovanje na splošno uporabljamo
za fitofarmacevtsko sredstvo (FFS), ki vsebuje žive
mikroorganizme (glive, kromisti, bakterije, praživali in viruse2) ter ne nujno tudi njihove metabolite, se pravi je narejeno na osnovi organizmov za
biotično zatiranje – navadno patogenov škodljivcev gojenih rastlin. Po formulaciji in aplikaciji je
biopesticid podoben kemičnemu pripravku in ga
navadno 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 ga uporablja v okviru biotičnega varstva. Biotične agense delimo na predatorje, parazitoide ter patogene:
bakterije, kromisti, glive, viruse, praživali (angl.
Biological control agent).
Biotično varstvo rastlin: varstvo rastlin, ki vključuje uporabo živih koristnih organizmov oziroma
naravnih sovražnikov ali njihovih produktov za
zatiranje škodljivih organizmov (angl. 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), dopolnjenem z ZZVR-1A (Ur. l. 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 vrste koristnih
organizmov in tujerodne vrste koristnih organizmov, ki jih je moč uporabljati v okviru biotičnega
varstva. Terminološki problem nastane, ker Pravilnik o biotičnem varstvu rastlin (Ur. l. RS, št.
45/06) predvideva le uporabo makrobiotičnih oz.
živalskih koristnih organizmov v okviru biotičnega varstva rastlin. To lahko privede do zmotne interpretacije, da uporaba mikrobiotičnih koristnih
organizmov (bakterije, glive, kromisti, praživali ali
virusov) ne predstavlja biotičnega varstva.
Biotično zatiranje škodljivcev: zatiranje škodljivih
organizmov z uporabo živih koristnih organizmov
oziroma naravnih sovražnikov ali njihovih produktov (angl. Biological pest management).
Entomopatogene glive (EPF): glive, ki so patogene
za (škodljive) žuželke in pajkovce.
Entomopatogene ogorčice (EPN): ogorčice, ki parazitirajo žuželke. Lahko ubijejo svojega gostitelja
(npr. škodljivo žuželko).
Gojenje je namnoževanje koristnih organizmov v
nadzorovanih pogojih na osnovi izdelanega protokola gojenja koristnih organizmov, ki zagotavlja,
da vrsta med namnoževanjem ne spremeni svojih
fizioloških in morfoloških lastnosti.

Mnenja o tem, ali so virusi mikroorganizmi ali ne, so deljena. Po klasični biološki definiciji virusi niso organizmi, saj niso sposobni
samostojnega razmnoževanja in življenja, ker za svoj obstoj nujno potrebujejo gostiteljsko celico. Vseeno pa jih npr. pri Evropskem
mikrobiološkem društvu vključujejo med mikroorganizme (https://microbiologyonline.org/about-microbiology/introducingmicrobes/viruses).
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Infekcija: Glej: okužba.
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 (angl. Inoculative biological control).
Integrirano varstvo rastlin (IVR) pred škodljivimi
organizmi (ŠO) pomeni skrbno upoštevanje vseh
razpoložljivih metod varstva rastlin, ki preprečujejo razvoj populacij ŠO. Pri IVR mora biti uporaba
fitofarmacevtskih sredstev (FFS) na ekonomsko
in ekološko upravičeni ravni, s ciljem zmanjšati
tveganje 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 nekemičnih metod
varstva rastlin, ciljni rabi FFS oziroma zmanjšanju
rabe FFS na najnujnejši obseg, uvajanju antirezistenčne strategije ter na opazovanju, spremljanju,
evidentiranju škodljivih organizmov in preverjanju rabe FFS (angl. Integrated pest management
(IPM)).
Klasično biotično varstvo je usmerjeno na načrtovani vnos tujerodnega koristnega organizma zaradi zatiranja tujerodnega škodljivega organizma,
ki se je razširil od drugod, s ciljem trajno naseliti
koristni organizem, da bi se vzpostavilo naravno
ravnovesje med tujerodnim škodljivcem in tujerodnim koristnim organizmom.
Koristni organizem je domorodni ali tujerodni organizem, ki zatira škodljive organizme, se na njih
ali v njih oziroma v njihovi bližini razvija in jih
uniči ali pa le zavre njihovo rast in razvoj. To so živi
naravni sovražniki, antagonisti ali kompetitorji oz.
njihovi produkti. Koristni organizmi imajo teoretično zmožnost razmnoževanja. Sem spadajo tudi
tisti ki so pakirani ali formulirani kot komercialni
proizvodi za biotično varstvo rastlin. S svojim delovanjem koristijo človeku, saj ohranjajo kmetijske
pridelke v smislu količine in kakovosti.

Makrobiotični agens je agronomsko koristna žuželka, pršica ali ogorčica, ki je podlaga komercialnega pripravka za biotično zatiranje škodljivih
organizmov.
Masovno razmnoževalno biotično varstvo je neposredna intervencija s sprostitvijo velike količine
namnoženih biotičnih agensov. 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
(angl. 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 ponovni 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 ali ohranitve dovolj velikega deleža za trženje primernega pridelka. Samodejno razmnoževanje koristne vrste pri tem načinu ni pomembno
(angl. Innundative biological control).
Metode varstva rastlin z nizkim tveganjem ali
okrajšano Metode z nizkim tveganjem (MNT):
za obvladovanje škodljivih organizmov z metodami varstva rastlin z nizkim tveganjem se lahko
uporablja mehansko ali fizikalno zatiranje plevela
(strojno ali ročno); mehansko oz. fizikalno odstranjevanje napadenih ali okuženih rastlin oz. delov
rastlin ali škodljivih organizmov; uporaba FFS,
izdelanih na osnovi mikroorganizmov in virusov,
rastlinskih izvlečkov, feromonov in snovi z nizkim
tveganjem; uporaba koristnih organizmov za biotično varstvo rastlin; uporaba osnovnih snovi, za
katere ni treba pridobiti odločbe o registraciji ali
dovoljenja, ter uporaba pripravkov, ki so dovoljeni
za ekološko kmetovanje.
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Mikrobiotični agens je agronomsko koristen mikroorganizem (gliva, kromist, bakterija, pražival
ali virus3), ki je patogen za škodljive organizme in
je podlaga komercialnega pripravka za biotično
zatiranje škodljivih organizmov – mikrobnega biopesticida.
Mikrobni biopesticid je FFS, ki vsebuje žive mikroorganizme (glive, kromiste, bakterije, praživali
ali viruse), ki so patogeni za škodljive organizme.
Po formulaciji in aplikaciji je podoben kemičnemu pripravku in ga navadno uporabljamo za hitro
zmanjšanje populacije škodljivega organizma pri
kratkoročnem obvladovanju škodljivih organizmov.
Naravni sovražnik je organizem, ki živi na račun
drugega organizma na njegovem območju izvora,
in ki lahko pomaga omejevati populacijo navedenega organizma. To vključuje parazitoide, parazite,
predatorje, rastlinojede organizme in patogene.
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 ob okužbi s sorodnim
virusom ali različkom/izolatom istega virusa. Da bi
rastlino obvarovali pred okužbo z različkom/izolatom virusa, ki povzroča veliko škodo, lahko rastlino umetno okužimo z različkom/izolatom virusa,
ki ne povzroča škode, ali je ta zelo mila.
Okužba: sposobnost mikroorganizma, da vstopi,
preživi in se množi v dovzetnem gostitelju. Sinonim: infekcija.
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 biološke limacide uporablja za biotično zatiranje polžev.
3
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Glej opombo dve strani višje v besedilu.

Parazitoid: specializirani naravni sovražnik, ki zajeda gostitelja. Velik del svojega življenja preživi
v gostitelju ali na njem ter ga tako izčrpava in na
koncu uniči. Jajčni parazitoid svoja jajčeca odloži v
jajčeca škodljivca, larvalni v ličinke, pupalni v stadij bube ali imaginalni v odrasle žuželke. Parazitira
samo v juvenilnih stadijih, tako da usmrti gostitelja med svojim razvojem, kot odrasla žival pa živi
prosto.
Patogenost: potencialna sposobnost, da določeni
mikroorganizem uspešno okuži gostitelja in pri
njem povzroči bolezenska znamenja.
Plenilci: žuželke, pršice in druge živali, ki napadejo
rastlinske škodljivce in jih uničijo.
Predatorji: žuželke, pršice in druge živali, ki napadejo rastlinske škodljivce in jih uničijo.
Preplavno biotično zatiranje: glej Masovno razmnoževalno biotično varstvo.
Profesionalno gojenje koristnih organizmov: gojenje koristnih organizmov z namenom trženja
oziroma za lastno uporabo v tržni pridelavi rastlin.
Škodljivi organizem (ŠO) je v širšem pomenu organizem, ki neposredno ogroža človeka ali katero
od njegovih dejavnosti (npr. kmetijstvo); je katera
koli 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 ŠO neposredna
posledica človekove dejavnosti in neupoštevanja
naravnih procesov, ki poruši ravnovesje v agroeoksistemu (angl. 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.

Virulenca: hitrost napredovanja razvoja bolezenskih znamenj ter stopnje smrtnosti gostitelja; stopnja patogenosti.

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 (angl.
Conservation biological control).

Vnos koristnega organizma je vsaka uporaba koristnega organizma na območju, kjer ni znano, da
je navzoč ali je naravno navzoč (doselitev).

3.1
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4 MIKROBIOTIČNI AGENSI, KI SO OSNOVA
BIOPESTICIDOV
dr. Jaka Razinger, Aleš Plut, mag. inž. hort.
Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za varstvo rastlin, Hacquetova ulica 17, Ljubljana

4.1

KAJ POMENI BIOPESTICID?

Izvor leksema biopesticid izhaja iz pojmov biološki, biotičen in pesticid. Vključuje več različnih
načinov vplivanja na zmanjšanje populacije škodljivcev: prek plenilskih, parazitskih ali kemičnih
interakcij oz. odnosov. Na splošno se biopesticidi
delijo na tiste, ki so osnovani na živih organizmih,
in tiste na osnovi naravnih snovi. Mnogi avtorji
zagovarjajo stališče, da naj bi bili biopesticidi zgolj
tista FFS, ki so osnovana na osnovi živih organizmov. A to bi pomenilo, da bi bile snovi, ki izvirajo
iz metabolizma živih organizmov, kot so npr. feromoni, alelokemikalije in rastlinski izvlečki, izvzete. Zato je verjetno bolj na mestu širša definicija
biopesticidov, ki bi vključevala vse molekule biološkega izvora.
Pojem biopesticid je bil v preteklosti povezan z
biotičnim varstvom (s. lat.) in posledično z manipulacijo živih organizmov. Ker pa na stališča regulative močno vpliva (laična) javnost, ne obstaja
enotna definicija termina biopesticid, zato:
• E
 vropska komisija (EU, 2008; Wikipedia, 2016
precej široko definira biopesticid, in sicer kot
'pesticid na osnovi mikroorganizmov ali naravnih produktov'.
• A
 meriška 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 sodijo pesticidi, katerih
aktivna učinkovina so živi mikroorganizmi
(e. g. praživali, glive, bakterije, virusi4);
3. v tretji razred pa uvrščajo snovi, ki jih tvorijo rastline z dodanim genetskim materialom
(Plant-Incorporated-Protectants ali PIPs).
• O
ECD (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj) biopesticid opredeljuje kot
sredstvo serijske proizvodnje, nastalo iz živega
mikroorganizma ali naravnega produkta, ki se
ga uporablja za zatiranje rastlinskih škodljivcev.
Leta 1999 je OECD poenotila pristop, ki se uporablja za ocenjevanje biopesticidov. Na ta način
se je poenotilo tudi uvrščanje aktivnih snovi
med biopesticide. Po definiciji OECD biopesticide delimo v tri tipe, glede na tip učinkovine
(Chandler in sod, 2011):
1. mikroorganizmi: praživali, glive, bakterije
in virusi;
2. biokemikalije: neemovo olje, spinosad, abamektin, piretrin idr.;
3. semiokemikalije: feromoni, alelokemikalije
idr.
V delu besedila, ki se nanaša na mikrobiotične
agense, smo se osredotočili na mikrobne pesticide,
to je biopesticide, ki kot aktivno učinkovino vsebujejo žive mikroorganizme (vključujoč viruse).
Povedano drugače – gre za biotična sredstva za
varstvo rastlin oz. sredstva za zatiranje škodljivcev, ki delujejo na principu biotičnega varstva.

Mnenja o tem, ali so virusi mikroorganizmi ali ne, so deljena. Po klasični biološki definiciji virusi niso organizmi, saj niso sposobni
samostojnega razmnoževanja in življenja, ker za svoj obstoj nujno potrebujejo gostiteljsko celico. Vseeno pa jih (npr. pri Evropskem
mikrobiološkem društvu) vključujejo med mikroorganizme (https://microbiologyonline.org/about-microbiology/introducingmicrobes/viruses).

4
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Pomembno je, da pojma biopesticid ne pomešamo s pojmom biocid. Ta je po naši zakonodaji
pomensko precej širši – vključuje tudi sredstva,
ki se jih uporablja za zatiranje škodljive organizme izven kmetijstva. Točno definicijo podaja Urad
RS za kemikalije: »Biocidni proizvodi so snovi ali
zmesi, ki so sestavljene iz aktivnih snovi, pripravljeni v obliki, v kakršni se dobavljajo uporabniku,

4.2

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 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, saj

4.3

in so namenjeni, da se z njimi kemično ali biološko uničuje, odvrača, naredi neškodljivo ali kako
drugače prepreči delovanje škodljivega organizma.
Med biocidne proizvode uvrščamo različna dezinfekcijska sredstva, kemikalije, ki se uporabljajo kot
konzervansi proizvodov in materialov, proizvode
za nadzor nad škodljivci (nekmetijski namen) in
antivegetacijska sredstva (URSK, 2017).«

biotične agense na osnovi mikroorganizmov ureja
zakonodaja za področje fitofarmacevtskih sredstev
in so podvrženi drugačnim postopkom ocenjevanja tveganja ter registracijskim postopkom. Mikroorganizme ureja Uredba EU (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 ter
91/414/EGS. Zato na tem mestu poudarjamo, da
uporaba mikrobiotičnih koristnih organizmov
(bakterije, glive, praživali in virusi), ki so podlaga
mikrobnih biopesticidov, tudi sodi na področje biotičnega varstva rastlin.
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5 VIRUSI KOT BIOTIČNI AGENSI
dr. Mojca Viršček Marn, dr. Irena Mavrič Pleško, Matic Novljan, mag. inž. agr.
Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za varstvo rastlin, Hacquetova ulica 17, Ljubljana

5.1

POVZETEK

Virusi okužujejo praktično vsa živa bitja. Če so patogeni organizmov, ki povzročajo škodo na gojenih
rastlinah, so potencialno uporabni za okolju prijazno
varstvo rastlin. Kot biotične agense za obvladovanje žuželk se uporablja bakuloviruse, ki okužujejo
predvsem žuželke. Zaradi izredno ozkega kroga
gostiteljev večine teh virusov ti niso nevarni za koristne žuželke in druge organizme. Za obvladovanje
nekaterih virusnih bolezni rastlin so v uporabi blagi
izolati nekaterih potivirusov in poteksvirusov. Če z
njimi okužimo rastline, te niso dovzetne za okužbo
z bolj patogenimi izolati istega virusa, ki povzročajo
veliko škodo. Tak mehanizem delovanja imenujemo
navzkrižna zaščita. Pomen za zatiranje bolezni, ki jih
povzročajo bakterije, v zadnjih letih pridobivajo tudi
bakteriofagi. V Sloveniji sta dovoljeni in registrirani

5.2

Ključne besede: bakulovirusi, potivirusi,
poteksvirusi, bakteriofagi, Cydia pomonella
granulovirus

UVOD

Virusi sodijo med najmanjše patogene, tj. povzročitelje bolezni. Virusni genom predstavljajo nukleinske
kisline, ki so obdane oz. zavarovane z beljakovinskim
plaščem. Pri nekaterih virusih je beljakovinski plašč
obdan še z lipidno ovojnico (Viršček Marn, 2015).
Virusne nukleinske kisline kodirajo genske informacije za različne beljakovine in druge molekule, ki jih
potrebujejo virusi. Za translacijo, tj. prevajanje genske informacije za tvorbo beljakovin, in replikacijo,
tj. podvajanje in pomnoževanje nukleinskih kislin,
virusi uporabijo mehanizme, ki so na voljo v celicah
gostitelja. Virusi se zato lahko razmnožujejo le znotraj gostitelja, so torej obvezni zajedavci (obligatni
paraziti) in navadno tudi patogeni (Viršček Marn,
2015).
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le dve FFS na osnovi virusov, Madex Max in Carpovirusine. Obe sta pripravljeni na osnovi granulovirusa
jabolčnega zavijača (Cydia pomonella granulovirus,
CpGV) in primerni za zatiranje jabolčnega zavijača.
Uporaba teh pripravkov je vključena v večino priporočil za zatiranje jabolčnega zavijača v Sloveniji, objav o raziskavah sredstev na osnovi virusov v Sloveniji pa ni. Glede na dobre izkušnje z uporabo še drugih
biotičnih agensov na osnovi virusov v tujini in vedno
večjo ter bolj zaželeno uporabo teh v kmetijstvu, bi
bilo dobro preučiti možnosti registracije in uporabe
takih sredstev tudi v Sloveniji.

Virusi okužujejo praktično vsa živa bitja, med njimi
tudi organizme, ki so škodljivci gojenih rastlin ali
povzročajo bolezni na gojenih rastlinah. Če so virusi
patogeni za organizme, ki povzročajo škodo na gojenih rastlinah, so potencialno uporabni za zatiranje
teh organizmov in zato pomembni za okolju prijazno varstvo rastlin. Posamezne viruse kot pripravke
za varstvo rastlin v svetu že uporabljamo za zatiranje
bolezni in škodljivcev kmetijskih rastlin. Osnove teh
pripravkov so rastlinski, živalski ali bakterijski virusi
(bakteriofagi). Največ pripravkov vsebuje bakuloviruse, tj. viruse iz družine Baculoviridae (Lacey in
sod., 2015).

5.3

BAKULOVIRUSI

Bakulovirusi okužujejo izključno ličinke žuželk
iz redov Lepidoptera, Hymenoptera in Diptera (McWilliam, 2007). V družini Bakuloviridae
so 4 rodovi (Alphabaculovirus, Betabaculovirus,
Gammabaculovirus in Deltabaculovirus), od katerih v praksi uporabljamo le vrste iz rodov Alphabaculovirus in Betabaculovirus (Lacey in sod., 2015).
Poleg bakulovirusov okužujejo žuželke tudi virusi
iz družin Reoviridae, Polydnaviridae in Ascoviridae, vendar ti niso v uporabi za zatiranje žuželk
(Clem in Passarelli, 2013; Knox in sod., 2015).
Genom bakulovirusov je kovalentno zaprta krožna
dvoverižna DNA velikosti 80–180 kbp, ki jo obdaja beljakovinski plašč. Z beljakovinskim plaščem
obdan genom virusov imenujemo nukleokapsida.
Nuleokapside bakulovirusov so dodatno obdane z
lipidno ovojnico in tvorijo virusne delce. Pri betabakulovirusih virusne delce tvorijo posamezne
ali redko dve z ovojnico obdani nukleokapsidi,

pri ostalih rodovih pa je znotraj ovojnice združenih več nukleokapsid. Virusni delci oz. virioni
obstajajo v dveh oblikah: kot t. i. virusi iz okluzij
(ODV – occlusion-derived virion) in brsteči virusi
(BV – budded virion). ODV so obdani s strukturo, večinoma sestavljeno iz virusnega proteina polihedrina (pri alfa-, gama- in deltabakulovirusih)
oz. granulina (pri betabakulovirusih). Tako obdane ODV imenujemo okluzijska telesa (OB). Na tak
način zaščiteni virusi so odpornejši na okoljske
vplive. Pri betabakulovirusih je znotraj OB le en
virion, pri ostalih rodovih pa so znotraj OB številni
virioni. BV poznamo samo pri nekaterih rodovih
in se v tej obliki pojavljajo le izven celic. Na njihovi membrani so na enem koncu vidne proteinske
strukture, imenovane peplomeri (International
Commitee on Taxonomy of Viruses, 2012; Clem
in Passarelli, 2013; Knox in sod., 2015, Harrison
in sod., 2018).

Slika 1, levo: Okluzijska telesa granulovirusa jabolčnega zavijača, posneta z vrstičnim elektronskim
mikroskopom. Fotografija: Richert-Pöggeler, K., JKI Braunschweig, Nemčija, fotomaterial posredoval Jehle,
J., BBA/JKI Darmstadt, Nemčija. Desno: okluzijska telesa (OB) s posameznimi virusnimi delci granulovirusa
jabolčnega zavijača, posneta s transmisijskim elektronskim mikroskopom. Fotografija: Huger, A. M., BBA/
JKI Darmstadt, Nemčija, fotomaterial posredoval Jehle, J., BBA/JKI Darmstadt, Nemčija.
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Pomnoževanje virusnega genoma poteka v jedru,
kjer se tvorijo tudi nukleokapside. Pri betabakulovirusih se jedrna membrana med replikacijo
razgradi, zato se nukleokapside tvorijo v okolju z
mešano jedrno-citoplazemsko sestavo. Pri ODV se
OB tvorijo v celicah, kjer so nastali ODV, pri BV pa
nukleokapside brstijo iz celice in pridobijo ovojnico na celični membrani. V BV-obliki virus prehaja iz celice v celico in med tkivi (International
Commitee on Taxonomy of Viruses, 2012; Clem
in Passarelli, 2013; Knox in sod., 2015, Harrison
in sod., 2018).
Iz celičnega jedra se OB pri razpadu celice sprostijo v okolje (Clem in Passarelli, 2013). Beljakovinski
ovoj omogoča prenos med gostitelji in preživetje
viriona (Lobo de Souza in sod., 2007), saj povečuje
odpornost viriona na kemijske in fizikalne dejavnike ter inaktivacijo z UV-svetlobo (Harrison in
sod., 2018).
Ličinke občutljivih žuželk se okužijo s prehranjevanjem na rastlinah, na katerih so OB. V močno
bazičnem okolju črevesja ličinke gostitelja se beljakovinski ovoj razgradi. Virusni delci se sprostijo
in okužijo epitelijske celice črevesja, kjer se virus
namnoži in nato razširi po večini drugih tkiv ličinke, kar zaradi sprememb v metabolizmu okuženih
celic privede do njenega pogina. Zaradi delovanja
virusa se tkivo poginulih ličink utekočini in ob
razkroju sprosti (Clem in Passarelli, 2013).
Virusna okužba vpliva tudi na fiziologijo in obnašanje okuženih žuželk. Eden od teh vplivov je
inhibicija razvoja okužene ličinke. Ličinke zaradi
delovanja virusnega encima izgubijo sposobnost
levitve, zrastejo večje kot navadno, nato pa se njihova notranjost utekočini. Ob razpadu se sprostijo
ogromne količine OB, več kot 10 milijonov OB na
mg tkiva ličink. Ugotovili so, da okužba ličink gobarja (Lymantria dispar) vpliva na njihovo obnašanje. Navadno te ličinke živijo v zemlji, na površino
pridejo le ponoči, ob hranjenju. Okužene ličinke
plezajo na drevje, kjer se virusi ob razpadu razpršijo po rastlini. Lahko pa virusna okužba vpliva
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na večjo mobilnost okuženih ličink, kar tudi pripomore k razširjanju virusov (Clem in Passarelli,
2013).
Ob okužbi se prične spreminjati videz povrhnjice
ličink, ki postaja vedno manj prosojna in vedno
bolj svetleča oz. oljnata. Ličinke nabreknejo in pogosto mlahavo visijo z rastline. So zelo krhke ter ob
dotiku ali same od sebe počijo in spustijo tekočino,
polno infektivnih virionov (D'Amico, 2018).
Bakulovirusi imajo navadno zelo ozek nabor gostiteljev, pogosto lahko okužijo le eno vrsto žuželk
(Clem in Passarelli, 2013; Szewczyk in sod., 2006).
Izjema je npr. najbolj preučevana vrsta Autographa
californica multiple nucleopolyhedrovirus, ki okužuje vsaj 30 vrst iz različnih rodov družine Lepidoptera (Clem in Passarelli, 2013).
Pripravke na osnovi bakulovirusov pridelujejo in
vivo, v ličinkah gostiteljskih vrst (Knox in sod.,
2015; Lacey in sod., 2015). Taki pripravki so zato
dragi, poleg tega pa, zaradi prej omenjenih značilnosti, delujejo samo na enega ali le nekaj škodljivcev (D'Amico, 2018). Negativna lastnost bakulovirusov je tudi počasnejše delovanje (Szewczyk
in sod., 2006; Knox in sod., 2015; Lacey in sod.,
2015) in hitro spiranje po nanosu oz. slaba stabilnost pripravkov v naravi (Lobo de Souza in sod.,
2007; Knox in sod., 2015). Po drugi strani je nanos
pripravkov enostaven, zaradi visoke specifičnosti pa tudi nenevaren za koristne žuželke in druge
organizme (Szewczyk in sod., 2006; McWilliam,
2007) ter primeren za uporabo v ekološki pridelavi. Bakulovirusi so sprejeti kot varne učinkovine,
kar je potrdila tudi EFSA (European Food Safety
Authority) (EFSA Panel on Biological Hazards
(BIOHAZ), 2010). Bakuloviruse lahko mešamo z
večino drugih pripravkov za varstvo rastlin. V Sloveniji sta registrirani dve sredstvi na osnovi granulovirusa jabolčnega zavijača (Cydia pomonella
granulovirus; CpGV (UVHVVR, 2017), dovoljenje za pripravek na osnovi granulovirusa malega
sadnega zavijača (Adoxophyes orana granulovirus;
AdorGV) pa je že poteklo.

5.4

BLAGI IZOLATI RASTLINSKIH VIRUSOV

Rastlinski virusi lahko povzročajo veliko škodo
na kmetijskih rastlinah. Največja, tudi taka, katere posledica je lakota, nastaja v manj razvitih in
nerazvitih državah; povzročajo jo virusi, ki okužujejo za prehrano ljudi najpomembnejše kmetijske rastline (Rybicki, 2015). Eden od ekonomsko
pomembnejših virusov, ki je razširjen v Evropi, je
virus šarke (Plum pox virus, PPV). Okužuje košči-

časte sadne vrste in lahko pri zelo občutljivih sortah sliv povzroči popolno izgubo pridelka (Viršček
Marn in Mavrič Pleško, 2013). Plodovi z okuženih
dreves so lahko drobnejši in deformirani, imajo
spremenjeno barvo in konsistenco mesa ter sestavo in količino sladkorjev, kislin in fenolnih snovi
(Usenik in sod., 2015).

Slika 2: Znamenja okužbe s PPV na plodovih (levo) in mesu (desno) sliv. Fotografiji: Viršček Marn, M.

Vpliv virusne okužbe na rastlino je odvisen predvsem od občutljivosti vrste oziroma sorte gostiteljske
rastline, rastnih razmer, vitalnosti in starosti okužene
rastline ob okužbi ter različka virusa (Agrios, 1990;
Desvignes, 1999). Izolati istega virusa se lahko med
seboj močno razlikujejo, zato so včasih razvrščeni
po določenih značilnosti v skupine znotraj vrste, t. i.
različke. Različki istega virusa lahko povzročajo različen obseg škode in znamenja okužbe, od blagih do
zelo hudih. Kot biotične agense lahko uporabljamo
nekatere različke ali izolate potivirusov in poteksvirusov, ki na gostiteljskih rastlinah ne povzročajo
velike škode. Če z njimi okužimo rastline, te niso
dovzetne za okužbo z bolj patogenimi izolati istega
virusa. Pripravki iz blagih različkov oz. izolatov delujejo torej po mehanizmu navzkrižne zaščite (angl.l.
cross-protection). V EU je dovoljena uporaba blagega
izolata virusa rumenega mozaika bučke (Zucchini
yellow mosaic virus, ZYMV) in treh izolatov virusa
mozaika pepina (Pepino mosaic virus, PepMV). Po
presoji EFSA (European Food Safety Authority) so

ti izolati varni za uporabo kot biotični agensi (EFSA,
2012; EFSA, 2015; EFSA 2017a; EFSA,2017b).
Menja strokovnjakov o uporabi izolatov, ki povzročajo
blaga bolezenska znamenja in obenem preprečujejo
okužbo z bolj patogenimi izolati istega virusa, so si
nasprotujoča. Stopnja mutacij v genomu virusov, še
posebno RNA-virusov, med katere sodita tudi ZYMV
(rod: Potyvirus) in PepMV (rod: Potexvirus), je namreč
visoka (Regoes in sod., 2013), občutljivost gostiteljskih
rastlin pa odvisna tako od genotipa virusa kot od genotipa oz. sorte gostiteljske rastline. Za FFS uporabljeni izolat lahko torej dokaj hitro mutira oz. povzroči
večjo škodo na občutljivejši sorti. Za PepMV so to npr.
pokazali raziskovalci na Poljskem. Po 20 zaporednih
prenosih blagega izolata virusa na novo rastlino so pri
400 nukleotidnih zaporedjih dveh genov potrdili 143
mutacij, od tega 82 takih, ki so povzročile spremembo
aminokisline. Že po 17 prenosih sta dve mutaciji pri
najbolj občutljivi sorti povzročili pojav nekroz in propadanje rastlin paradižnika (Minicka in sod., 2015).
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5.5

BAKTERIOFAGI

V zadnjem času se močno veča zanimanje za
uporabo bakteriofagov za zatiranje bolezni, ki jih
povzročajo bakterije. Pripravki na osnovi bakteriofagov so trenutno registrirani le v ZDA in Kanadi. Za zatiranje fitopatogenih bakterij so primerni
litični bakteriofagi, ki se po vdoru v celico v njej
razmnožijo in nato povzročijo njen propad. Zatiranje bakterijskih bolezni s pomočjo bakteriofagov
je perspektivno, saj imajo večinoma ozek krog gostiteljev, zato niso nevarni za ljudi in živali. Navadno lahko okužujejo le posamezne seve bakterij.

5.6

Za zatiranje ene bolezni, ki jo na rastlinah povzroča bakterija, so zato večinoma potrebne mešanice
bakteriofagov. Poleg tega se bakteriofagi ohranjajo
v okolju v večjih količinah le v navzočnosti gostiteljske bakterije. Ker so zelo prilagodljivi, hitro
mutirajo in lahko premagajo odpornost, ki jo lahko razvije bakterija. Težava pri razvoju pripravkov
na osnovi bakteriofagov je njihova občutljivost na
dejavnike okolja, predvsem na UV- sevanje (Buttimer in sod., 2017).

REGISTRIRANI BIOPESTICIDI NA OSNOVI VIRUSOV
V EU IN DRUGJE PO SVETU

Registrirana sredstva za biotično varstvo rastlin na osnovi virusov v Sloveniji, EU in ZDA so predstavljena v tabeli (Tabela 5.1). Podatki so povzeti po Hostetter in Puttler (1991), Kabaluk in sodelavci (2010) in
EU pesticide database (EU, 2018).
Tabela 5.1: Pregled registriranih biotičnih agensov za varstvo rastlin na osnovi virusov v Sloveniji, EU in ZDA.
Virus

Tržno ime1

Uporaba (ciljni škodljivi
organizem)

Adoxophyes orana granulovirus
različek BV-0001

CAPEX

mali sadni zavijač
(Adoxophyes orana)

Cydia pomonella granulovirus

Madex Max,
Carpovirusine, jabolčni zavijač
Granupom,
(Cydia pomonella)
VIRGO

Helicoverpa armigera
nucleopolyhedrovirus

Helicovex

južna plodovrtka
(Helicoverpa armigera)

Spodoptera littoralis
nucleopolyhedrovirus

LITTOVIR

Spodoptera littoralis

ES, FR, IT, v postopku
priznavanja: PT

virus mozaika pepina (Pepino
mosaic virus, PepMV)
virus mozaika pepina (Pepino
mosaic virus, PepMV)

v postopku
priznavanja: SE
v postopku
priznavanja: SE

Pepino mosaic virus, blagi izolat
VC 1
Pepino mosaic virus, blagi izolat
VX 1
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Registrirano v
BE, DE, DK, FR, IT,
PL, UK, v postopku
priznavanja: EL
AT, BE, BG, CZ, DE,
DK, EL, ES, FI, FR,
HR, HU, IT, NL,
PL, PT, RO, SE, SI,
SK, UK, v postopku
priznavanja: IE
EL, ES, FR, IT, PT, v
postopku priznavanja:
AT, HU

Virus

Tržno ime1

Pepino mosaic virus, različek CH2
PVM-01
izolat 1906
Zucchini yellow mosaic virus,
blagi različek
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 granulovirus

Curbit

1

Registrirano v

AT, BE, CZ, DE, EL,
virus mozaika pepina (Pepino
ES, FI, FR, HR, HU,
mosaic virus, PepMV)
IT, NL, PL, UK, SI
virus rumenega mozaika
bučke (Zucchini yellow
FR
mosaic virus, ZYMV)

Spod-X

Spodoptera exigua

ZDA

Virosoft

Mamestra configurata

ZDA

FruitGuard

krhljev molj
(Plodia interpunctella )

ZDA

GemStar

Helicoverpa zea, Heliothis
virescens

ZDA

Gypchek

gobar
(Lymantria dispar)

ZDA

CYD-X

Anagrapha falcifera multiple
CLV-LC
nucleopolyhedrovirus
Bakteriofagi, specifični za
AgriPhage
Xanthomonas campestris pv.
vesicatoria
Bakteriofagi, specifični za
AgriPhage
Pseudomonas syringae pv. tomato
Zucchini yellow mosaic virus,
blagi različek

Uporaba (ciljni škodljivi
organizem)

AgroGuard-Z

jabolčni zavijač
(Cydia pomonella)
več kot 31 vrst škodljivcev iz
reda metuljev
Xanthomonas campestris pv.
vesicatoria
Pseudomonas syringae pv.
tomato
virus rumenega mozaika
bučke (Zucchini yellow
mosaic virus, ZYMV)

ZDA
ZDA
ZDA
ZDA
ZDA

V različnih državah je lahko pripravek na osnovi istega virusa v prodaji pod različnimi tržnimi imeni.
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5.7

REGISTRIRANI BIOPESTICIDI NA OSNOVI VIRUSOV V
SLOVENIJI

V Sloveniji sta dovoljena in registrirana le dva pripravka na osnovi virusov, Madex Max in Carpovirusine. Oba sta pripravljena na osnovi granulovirusa jabolčnega zavijača (Cydia pomonella
granulovirus, CpGV) in primerna za zatiranje jabolčnega zavijača. CpGV sodi v družino Baculoviridae, rod Betabakulovirus. Prvič ga je iz okužene ličinke izoliral in opisal raziskovalec Tanada
v Mehiki leta 1964. Vsi pripravki, ki so danes na
tržišču, izhajajo iz tega prvotnega izolata, imeno-

vanega 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 (Lacey in sod., 2008). Uporaba
CpGV kot FFS na osnovi virusov je v svetu najbolj razširjena. Za uporabo je registriran v kar 21
državah EU, na Irskem pa postopek registracije še
poteka. Poleg EU-držav uporabljajo CpGV tudi v
drugih državah, kot so ZDA, Kanada, Avstralija,
Nova Zelandija in drugje.

Slika 3: Neokužena (levo) in z virusom jabolčnega zavijača okužena (desno) ličinka jabolčnega zavijača.
Fotografija: DLR Rheinpfalz, Nemčija, fotomaterial posredoval Jehle, J., BBA/JKI Darmstadt, Nemčija.

5.7.1 Prodaja biopesticidov na osnovi virusov v Sloveniji
Podatki o prodaji biopesticidov na osnovi virusov so prikazani na Sliki 4. Vedeti moramo, da količina
prodanih pripravkov ni nujno identična količini uporabljenih biopesticidov. Prodaja pripravkov na
osnovi virusov je v letih od 2011 do 2017 zelo nihala.
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Prodaja biopesticidov na osnovi virusov v Sloveniji
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Slika 4: Prodaja biopesticidov na osnovi virusov v Sloveniji v obdobju 2011–2017

5.7.2 Izkušnje s področja varstva
rastlin z virusnimi biopesticidi v
Sloveniji
Na osnovi pregleda objavljene literature v
zbirki COBIB.si in v slovenskih ter tujih revijah
zaključujemo, da objav s področja raziskav o
biopesticidih na osnovi virusov in njihovi uporabi
v Sloveniji ni, uporaba pripravkov na osnovi
granulovirusa jabolčnega zavijača pa je vključena v
priporočila za zatiranje jabolčnega zavijača. V tuji
literaturi najdemo vedno več poročil o odpornosti
na biopesticide na osnovi granulovirusa jabolčnega
zavijača (Jehle, 2008; Lacey in sod., 2008), zato bi
morali tudi v Sloveniji preverjati možen pojav
odpornosti.
Slovenski pridelovalci jabolk imajo dolgoletne
izkušnje z uporabo pripravkov na osnovi
granulovirusa za zatiranje jabolčnega zavijača.
Virusni pripravki so primerni za blažitev težav
zaradi zmanjšanja učinkovitosti klasičnih
insekticidov. Praksa je pokazala, da lahko pri
zatiranju prve generacije zavijača s tremi do
štirimi zaporednimi nanosi dosežemo visoko
učinkovitost. Pri zatiranju druge generacije v
poletnem času pa je učinkovitost zmanjšana zaradi
zelo intenzivnega UV-sevanja, ki poškoduje na
površje rastline nanesene virusne delce. Vpliv UV-

sevanja lahko omilimo z dodajanjem pripravkov
na osnovi kaolina (npr. Cutisan) ali naravnih smol
(npr. Nu-Film), ki ščitijo pred učinki UV-sevanja,
v škropilno brozgo (Lešnik – ustno).
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 petih
državah EU (EL, ES, FR, IT, PT) že uporabljajo
pripravek na osnovi Helicoverpa armigera
nucleopolyhedrovirusa. V nekaterih državah so
registrirani tudi drugi pripravki na osnovi virusov
jedrne polihedroze (Kabaluk in sod., 2010).
Uporabljajo jih za zatiranje škodljivcev iz reda
metuljev, predvsem sovk. Te pripravke, ali vsaj
nekatere izmed njih, bi bilo smiselno preizkusiti
tudi v Sloveniji. V ZDA je registriran tudi pripravek
CLV-LC na osnovi Anagrapha falcifera multiple
nucleopolyhedrovirusa, ki je pri testiranju deloval
na več kot 31 različnih vrst metuljev iz 10 družin
(Hostetter in Puttler, 1991; Kabaluk in sod., 2010).
Nekateri bakulovirusi namreč lahko okužijo tudi
večje število različnih žuželk, čeprav je večina zelo
selektivnih oz. specifičnih (okužijo le določene
vrste) (Clem in Passarelli, 2013).
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6.1

POVZETEK

Bakterije so del izredno raznolike skupine mikroorganizmov, ki so sposobne negativnih (antagonističnih) interakcij s škodljivci in patogeni rastlin, kar s
pridom izkoriščamo v biotičnem varstvu rastlin. Najpogosteje uporabljeni bakterijski biotični agensi so
talne bakterije iz rodu Bacillus. Večina predstavnikov
tega rodu ima sposobnost tvorbe toksinov proti žuželkam (značilen primer je B. thuringiensis), delujejo
antagonistično proti številnim patogenim mikroorganizmom (npr. B. subtilis) in celo proti ogorčicam
koreninskih šišk (npr. B. firmus). Biokontrolno delovanje bakterijskih sevov ni omejeno na en sam mehanizem, saj bakterije pogosto sočasno uporabljajo
več mehanizmov – od povečanja odpornosti rastline

6.2

Ključne besede: bakterije, biopesticid, bakterijski
biotični agens, Bacillus spp., regulativa, registracija,
fitofarmacevtska sredstva, pripravek

UVOD

Bakterije so mikroskopski enocelični organizmi z
razmeroma preprosto celično strukturo, brez celičnega jedra in brez organelov, kot so mitohondriji in
kloroplasti. Najdemo jih praktično povsod; v tleh,
vodi in zraku ter na drugih živih organizmih in v
njih. Kar se tiče vira energije oz. hrane, so bakterije izredno raznolika skupina; podobno kot rastline
lahko 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, zato so zelo
pomembne pri kroženju snovi v naravi. Manjši delež
bakterij se lahko prehranjuje tudi z drugimi živimi
organizmi in takšne bakterije imenujemo paraziti.
Če ob tem povzročajo tudi bolezenska znamenja, so
ti paraziti patogeni oz. povzročitelji bolezni. Bakte-
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proti patogenom do tvorbe protimikrobnih snovi.
Zato je razvoj odpornosti škodljivega organizma nanje izredno redek (npr. odpornost proti bakterijam iz
rodu Pseudomonas). V tem poglavju je predstavljen
povzetek registriranih sredstev za varstvo rastlin na
osnovi bakterij, in sicer v svetovnem, evropskem in
slovenskem prostoru. Na koncu podajamo tudi informacije o najpogosteje uporabljenih sredstvih v
Sloveniji, skupaj z rezultati raziskav, kjer ti obstajajo.

rije, ki so patogene za žuželke, t. i. entomopatogene
bakterije, tvorijo številne toksine proti žuželkam. Njihovo delovanje je lahko zelo ozko ali zelo široko, kar
lahko izkoristimo v biotičnem varstvu rastlin. Gre za
enega od pristopov integriranega varstva rastlin, pri
katerem uporabimo bakterije, ki so patogene (imenovane tudi naravni sovražniki in antagonisti), za
druge škodljivce oz. povzročitelje rastlinskih bolezni.
V biotičnem varstvu rastlin izkoriščamo različne
mehanizme bakterij za obvladovanje škodljivih organizmov (npr. antibioza), pri čemer uporabljamo žive
bakterije, kot tudi vse molekule biološkega izvora, tj.
sekundarne metabolite. Pripravke na osnovi bakterij
za zatiranje škodljivih organizmov imenujemo biopesticidi.

6.3

IZKORIŠČANJE NARAVNIH INTERAKCIJ V BIOTIČNEM
VARSTVU RASTLIN

Tla in rastline nudijo dom različnim mikroorganizmom, ki so povezani med seboj in z rastlino v mrežo
zapletenih medsebojnih odnosov. Na površju korenin ali listov je na voljo obilo hranil in mikroorganizmi tekmujejo med sabo za preživetje. Strategije
preživetja, ki se jih ob tem poslužujejo, so različne.
Biotično varstvo izkorišča te odnose, da zaščiti gostiteljsko rastlino pred škodljivimi organizmi ali
zmanjša obseg bolezni oziroma škode. V komercialnih bakterijskih biopesticidih pogosto najdemo bakterije, ki delujejo na škodljive organizme zavirajoče
oziroma antagonistično.
Mehanizmi antagonističnega delovanja nepatogenih
bakterij na škodljive organizme so različni. Bakterija
lahko ciljano deluje proti točno določeni vrsti škodljivega organizma, po drugi strani pa je antagonistično delovanje lahko široko in zajema več vrst ali
celo več rodov škodljivih organizmov. Primer ozkega
antagonističnega delovanja so pripravki na osnovi
bakterije Bacillus thuringiensis (Bt), kjer sevi različnih podvrst tvorijo različne toksine, ki delujejo proti
točno določenim redom žuželk.
Najpogostejši mehanizmi antagonističnega delovanja bakterij so 1) tekmovanje za hranila in prostor
za poselitev (kolonizacija), 2) antibioza – odnos med
dvema ali več vrstami, pri katerem je ena vrsta aktivno ogrožena (npr. s toksini, litičnimi encimi ali antibiotiki, ki jih proizvaja ogrožajoča vrsta), 3) vpletanje
v signalizacijsko pot patogena (npr. razkroj signalnih
molekul z encimi ali drugimi metaboliti), 4) razkroj
toksinov ali virulenčnih dejavnikov patogena (neposredno: z encimi ali posredno: z vpletanjem v signalizacijske poti), ter 5) prek okrepitve rastlinskega
obrambnega odziva (sistemska ali inducirana odpornost) (Finkel in sod., 2017).
Okužba rastline s talnimi glivami, kot sta npr. Fusarium in Pythium, je odvisna od neposrednega
stika med micelijem glive in površjem korenine. V
tem primeru vsi mikroorganizmi, ki uspešno poseljujejo površje korenine in s tem zasedejo mesta vezave, delujejo antagonistično. Na primeru bakterije
Pseudomonas putida je bilo dokazano, da bakterija

s tvorbo glikoproteina aglutinina, ki je nujen za uspešno poseljevanje korenin, deluje antagonistično
proti rastlinskim patogenom. Po drugi strani pa že
samo hitra poselitev površja korenin z bakterijami
in s tem povezana hitra poraba hranil v rizosferi delujeta zaviralno na številne talne glive (Compant in
sod., 2010). Poleg tekme za hranila v rizosferi poteka
boj za mikroelemente, zlasti za železo. Topnost železa
v tleh je odvisna od pH-vrednosti. V oksidiranih in
zračnih tleh se železo nahaja v ferični (Fe3+) obliki, ki
je netopno v vodi. Številne bakterije »lovijo« železo s
posebnimi proteini, imenovanimi siderofori (Shahraki in sod., 2009; Compant in sod., 2010). Fluorescentne pseudomonade tvorijo različne siderofore
(npr. pioverdin) in s tem ovirajo kalitev klamidospor
glive Fusarium oxysporum (Elad in Baker, 1985).
Nekateri metabolni produkti bakterij, ki poseljujejo površje korenin, vplivajo na obrambni odziv rastline proti patogenom. Sevi Pseudomonas spp. so
znani aktivatorji rastlinske obrambe. Številne talne
bakterije pozitivno vplivajo na rast gostiteljske rastline, vendar so hkrati tudi učinkovite proti različnim
glivnim patogenom (npr. proti rodu Colletotrichum).
Rastlinsko obrambo aktivirajo številni bakterijski
metaboliti, kot so salicilna kislina, siderofori, lipopolisaharidi in 2,3-butandiol (Van Loon in sod., 1998).
Poleg metabolitov lahko rastlinsko obrambo aktivirajo tudi sestavni/gradbeni deli bakterij, kot so flagelini (gramnegativne bakterije) in šaperoni (Ryu in
sod., 2004).
Številni biotični agensi tvorijo tudi druge metabolite,
s katerimi vplivajo na rast in dejavnost patogenov.
Takšni so na primer litični encimi za razkroj polimerov, kot so hitin, celuloza, hemiceluloza ter različnih proteinov in DNK. Dokazano je, da sevi bakterij
Lysobacter in Myxobacteria tvorijo litične encime in
so učinkoviti proti nekaterim rastlinskim patogenim
glivam (Bull in sod., 2002). Delovanje litičnih encimov je lahko tudi posredno; npr. zaradi lize celične
stene gliv se sproščajo oligosaharidi, te rastlina zazna
in okrepi svojo obrambo proti patogenu. Nekatere
fluorescentne pseudomonade tvorijo hlapne spojine.
Na primer sev Pseudomonas fluorescens CHA0 tvori
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vodikov cianid (HCN), ki je strupen za vse aerobne
organizme (Flury in sod., 2017), bakterija Enterobacter cloacae pa s tvorbo amonija zavira rast glive Pythium ultimum (Howell in sod., 1988).

obrambo rastline proti patogenom (Silva in sod.,
2004). Hkrati so pseudomonade dobri kolonizatorji
korenin in tako uspešno tekmujejo s patogenimi organizmi v rizosferi za hranila.

Najučinkovitejši biotični agensi uporabljajo več mehanizmov antagonističnega delovanja proti rastlinskim patogenom. Na primer: pseudomonade tvorijo
antibiotik 2,4-diacetilfloroglucinol (DAPG), ki ojača

V biotičnem varstvu rastlin je trenutno najbolj razširjena uporaba biotičnih pripravkov na osnovi bakterije Bacillus thuringiensis.

6.4

RAZVOJ PRIPRAVKOV NA OSNOVI BAKTERIJE
BACILLUS THURINGIENSIS

Uporaba mikroorganizmov za obvladovanje žuželčjih
škodljivcev sega v daljno preteklost. Že vrtnarji egipčanskih faraonov so vzdrževali zbirke bakterij, ki so
jih 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 umrle ličinke sviloprejke
(Bombyx mori) izoliral bakterije in jih poimenoval
Bacillus sotto. Sorodno vrsto bakterij je leta 1911
iz ličink močne vešče (Ephestia kuehniella) izoliral
Ernst Berliner iz Nemčije in bakterije poimenoval po
zvezni deželi Turingija, Bacillus thuringiensis. Čeprav
so kmalu pripisali insekticidno delovanje inkluzijskim telesom ob steni bakterijskih spor, so šele leta
1955 potrdili, da so kristali, sestavljeni iz monomerov beljakovin, danes znanih kot Cry- in Cyt-toksini.
Znanje o delovanju toksinov Bt so kmalu izkoristili
Francozi in leta 1938 izdelali prvi patentirani komercialni pripravek na osnovi Bt, imenovan Bactospéine,
ki so ga tržili za zatiranje močne vešče. Kasneje so v
nekdanji Sovjetski zvezi registrirali dva pripravka,
Entobacterin-3 in Dendrobacilline. V Nemčiji so leta
1964 registrirali prvi Bt-pripravek, Biospor, kot pesticidno sredstvo. V Ameriki so bila sredstva z Bt do
konca leta 1961 že registrirana pri Agenciji za zaščito
okolja ZDA (US EPA). Ne dolgo za tem so ZDA leta
1979 odpornost žuželk na pesticide razglasile za enega najresnejših okoljskih problemov, čemur je sledilo
povečano financiranje z namenom najdbe novih sevov Bt s širšim delovanjem (pregled v Sanchis, 2011).
Do leta 1998 je bilo pri Agenciji (US EPA) registriranih že 180 pripravkov (EPA, 1998). Ena od možnosti
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uporabe toksinov Bt so gensko spremenjene (transgene) rastline, ki nosijo zapis za sintezo toksina, lahko
pa nosijo še gene za toleranco na herbicide. Gojenje
transgenih rastlin se povečuje povsod po svetu, z največjim deležen v ZDA, razen po Evropi (pregled v
Osman in sod., 2015).
Bakterija Bacillus thuringiensis (Bt) je po Gramu
pozitivna, sporogena, saprofitska bakterija, ki
je naravno prisotna v tleh, v prebavilih gosenic
različnih moljev in metuljev ter tudi na površini
rastlin. Taksonomsko jo uvrščamo v skupino Bacillus cereus, kamor sodijo tudi humani patogeni.
Med sporulacijo večina sevov Bt tvori kristale, ki
delujejo toksično na žuželke in se jih komercialno
uporablja v številnih pripravkih. V svetovnem merilu zavzemajo tovrstni insekticidni pripravki največji tržni delež med pripravki z biotičnimi agensi.
Ob ugodnih pogojih, ko je na voljo dovolj hranil,
bakterija Bt raste vegetativno, ob neugodnih pogojih oz. ob stradanju pa bakterije tvorijo mirujoče,
zelo odporne strukture, imenovane spore. V vegetativnem obdobju so bakterije Bt videti kot palčke
precej enotnega videza, medtem ko so spore manjše in okrogle oblike. Proces sporulacije je izjemno
zapleten in še danes osrednja tema številnih študij.
Popolno sporulacijo doseže bakterija po zaključku
sedmih faz. Med tretjo fazo so že opazna parasporna telesca, ki jim pravimo tudi parasporni kristali,
tik ob zunanji steni nastajajoče spore. Čeprav številni izolati Bt tvorijo kristale z insekticidnim delovanjem, pa kristali nekaterih okoljskih izolatov
Bt ne delujejo toksično (Iriarte in sod., 2000).

Po zaužitju vstopijo netopni kristali v prebavila
žuželk, kjer se pretvorijo v topno obliko (protoksin), ki jo različni proteolitski encimi pretvorijo
v aktiven toksin. Toksini se vežejo na receptorje
na površju prebavnega epitelija žuželk in tvorijo
transmembranske pore. Zaradi porušene integritete epitelija pride do osmotske lize (nesposobnost
vsrkavanja hranil iz črevesja), pa tudi do vdora črevesnih bakterij v hemolimfo žuželke (septikemija). Žuželka na koncu pogine zaradi stradanja in/
ali zaradi okužbe s črevesnimi bakterijami. Če so
v črevesju prisotne tudi vegetativne celice Bt, te ob
pomanjkanju hranil spet preidejo v mirujoče stanje, tj. sporo.
Večina paraspornih kristalov z insekticidnim delovanjem sodi v skupino δ-endotoksinov (po Heimpel, 1967). Kristali bakterije Bt so sestavljeni iz
podenot polipeptidnih protoksinov. Protoksin je

neposredni prekurzor toksinov Cry (kot kristal)
in/ali toksinov Cyt (kot citoliza). Toksini Cry so
največja skupina proteinov, ki jih tvorijo bakterije
Bacillus spp. Delimo jih na več kot 70 skupin s še
več podskupinami. Trenutno poznamo okoli 800
različnih proteinskih zaporedij toksinov Cry, a le
manjši delež z insekticidno aktivnostjo. Sestava
protoksina se med različnimi sevi Bt lahko razlikuje. Na primer: sev HD-73 podvrste Bt subsp.
kurstaki tvori kristale izključno iz toksina Cry1Ac,
medtem ko so parasporni kristali seva HD1 sestavljeni iz petih različnih toksinov Cry. Glede na
sestavo kristalov lahko delno predvidimo, na katere gostitelje bodo delovali toksini (Tabela 6.1).
Poleg δ-endotoksinov pa sevi Bt lahko tvorijo še
druge pomembne toksine, kot so toksini Cyt in toksini Vip; zadnji se tvorijo med vegetativno rastjo
bakterije (pregled v Palma in sod., 2014).

Tabela 6.1: Skupine toksinov Cry iz Bacillus spp. ter njihovo delovanje proti škodljivim organizmom (Höfte
in Whiteley, 1989; Palma in sod., 2014)
Toksini

Oblika
kristala

Velikost
proteina (kDa)

Delovanje proti

Cry I in podskupine (A(a), A(b),
A(c), B, C, D, E, F, G)

bipiramidalna

130–138

ličinkam metuljev, polžem
(CryIAb)

Cry II in podskupine (A, B, C)

kockasta

69–71

metuljem in dvokrilcem

Cry III in podskupine (A, B, C)

ploščata/
nepravilna

73–74

hroščem

Cry IV in podskupine (A, B, C, D)

bipiramidalna

73–134

dvokrilcem

35–129

metuljem, dvokrilcem,
polkrilcem, hroščem,
mravljam, ogorčicam,
človeškim rakavim celicam

Cry V–IX

različne
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Najpomembnejši fiziološki dejavniki, ki vplivajo na
toksičnost paraspornega kristala, so vrednost pH,
prisotnost proteaznih encimov v prebavilih žuželk
ter prisotnost receptorjev na epiteliju srednjega
črevesja žuželk. Učinkovitost topljenja kristalov v
prebavilih je odvisna od vrednosti pH. Kristali, ki
se topijo v alkalnih pogojih ob prisotnosti serinskih proteaz, delujejo insekticidno na metulje, ne
pa tudi na hrošče in polkrilce. Ti imajo v prebavilih
prenizko vrednost pH ter cisteinske in aspartamske proteaze (Hofmann in sod., 1988). Aktivirani
toksin se mora vezati s specifičnim receptorjem na

6.5

UPORABA RAZLIČNIH IZOLATOV BT V KOMERCIALNIH
PRIPRAVKIH ZA VARSTVO RASTLIN

V komercialnih pripravkih za biotično varstvo, ki
delujejo na osnovi bakterije Bacillus thuringiensis,
se uporablja različne podvrste bakterij. Najbolj znane podvrste Bt so israelensis, kurstaki in tenebrionis.
Vsaka od njih deluje na točno določen red žuželk.
Specifičnost insekticidnega delovanja je odvisna od
sestave toksinov, ki jih lahko tvori posamezen izolat
bakterije.
Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (Bti) je bila
prva odkrita podvrsta bakterije Bt s specifičnim insekticidnih delovanjem na ličinke dvokrilcev (komarji in muhe). Specifičnost delovanja Bti je povezana z delovanjem štirih glavnih toksinov Cry (Cry4Aa,
Cry4Ba, Cry11Aa, Cyt1Aa) na gostitelja (Ben-Dov,
2014). Bakterija Bti je sestavni del pripravka Tekar.
Sevi bakterije Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (Btk) tvorijo poleg toksinov Cry (Cry1Aa,
Cry1Ab,Cry1Ac, Cry2Aa, Cry2Ab) tudi proteine s
citolitičnim delovanjem, kot so sferolizini in alveolizini. Ti proteini delujejo insekticidno na ščurke in
metulje (Palma in sod., 2014). Bakterija Btk je sestavni del pripravka Dipel.
Sevi Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis var.
morrisoni (Bttm) tvorijo toksine iz skupine Cry3
(Cry3A, Cry3B, Cry3C) in Cry15A. Toksin Cry3Aa
je prvi toksin z dokazanim delovanjem proti hroš-
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membrani epitelija. Pojavnost odpornosti na toksine je povezana s spremenjeno interakcijo med
toksinom in receptorjem. Bakterije Bt nosijo zapise
za toksine na večjih mobilnih, zunajkromosomskih
genskih elementih, imenovanih plazmidi. Čeprav
ni dokazano, da si bakterije Bt izmenjujejo plazmide, se umetno vneseni plazmidi iz različnih sevov
uspešno ohranjajo v bakterijskih celicah. Primer
je komercialni izdelek Foil, v katerem bakterija Bt
nosi dva plazmida z zapisi za toksine, ki delujejo
hkrati na metulje in hrošče (Ecogen Inc., ZDA).

čem, zlasti koloradskemu hrošču. Toksin Cry15Aa
je podoben toksinom, ki delujejo proti komarjem
(Mtx) in hkrati proti metuljem (Eski in sod., 2017).
Analiza genoma bakterije Bttm je razkrila prisotnost
številnih virulenčnih dejavnikov (dve hitinazi, metaloproteaze, različni enterotoksini in hemolizini),
od katerih nekateri nakazujejo na možno delovanje
proti ogorčicam (nematocidni virulenčni dejavnik)
(Gao in sod., 2015). Bakterija Bttm je sestavni del
pripravka Novodor.
Večina pripravkov na osnovi bakterije Bt vsebuje
spore in kristale proteinskega endotoksina Bt. Nanos pripravka je navadno v obliki suspenzije, kar je
uporabno zlasti v sadovnjakih ter za zelenjadnice.
Ravno v takih nasadih imamo največkrat opravka
s pojavnostjo odpornih škodljivcev proti kemičnim
sredstvom. Pripravki na osnovi Bt v teh primerih
predstavljajo uporabno alternativo (Van Driesche
in sod., 2008). V Združenih državah Amerike je bila
nekoč zelo razširjena uporaba Bt-pripravkov 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
(Koch in sod., 2015).

Biopesticidi so še vedno pesticidi in kot take jih regulira ista zakonodaja kot kemična fitofarmacevtska
sredstva. Biopesticide uporabljamo le tako, kot je navedeno v navodilih proizvajalca. Zgolj strogo sledenje
navodilom zagotavlja varno uporabo in učinkovito delovanje.

6.6

REGISTRIRANI BAKTERIJSKI BIOPESTICIDI V EU IN DRUGJE
PO SVETU

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 EU lahko posamezna država članica registrira le
sredstva/pripravke, ki vsebujejo biotične agense, za
katere ima ta država uporabno dovoljenje. Nekateri
pripravki vsebujejo enak biotični agens, a v različnih
formulacijah, in se jih trži pod različnimi imeni.

V Sloveniji velja Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije dne 25. oktobra 2012.

6.6.1 Regulativne zahteve

Zaenkrat je komercialno dostopno manjše število
takih pripravkov. Eden od razlogov je gotovo ta, da
je učinkovitost biotičnih agensov navadno manjša
v primerjavi s kemičnimi pripravki in tudi čas do
uničenja škodljivega organizma (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 fitofarmacevtskih
sredstev ter v primerih, kjer so škodljivci razvili odpornost proti kemičnim sredstvom. Nadalje – pri biopesticidih je praviloma karenca krajša ali pa je celo
ni. Stroški izdelave biopesticidov so praviloma večji
kot za kemične pripravke, zato tudi cena za potrošnika navadno predstavlja izziv.
Skoraj 90 % mikrobnih biopesticidov, ki so trenutno dostopni na tržišču, predstavljajo pripravki na
osnovi bakterije B. thuringiensis. V Združenih državah Amerike je na tržišču več kot 200 pripravkov,
medtem ko jih je na trgu EU le 60. Tolikšna razlika
v številu registriranih pripravkov med EU in ZDA je
posledica dejstva, da je postopek registracije v ZDA
hitrejši, enostavnejši in cenejši kot v EU (Damalas in
Koutroubas, 2018).

V ZDA so regulativne zahteve za mikrobne proizvode za nadzor škodljivih organizmov 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 mikrobne proizvode za nadzor škodljivih organizmov opredeljene v dokumentu Regulatory Directive DIR 200102: Guidelines for the Registration of Microbial
Pest Control Agents and Products Pest Management Regulatory Agency (PMRA).
V tabelah, ki sledijo, so zbrani seznami bakterijskih biotičnih agensov, ki se jih trenutno uporablja
oz. so v fazi raziskav po svetu. V naslednji tabeli
(Tabela 6.2) so našteti dovoljeni bakterijski biotični agensi po svetu, v tabeli 6.3 so našteti v EU registrirani komercialni pripravki na osnovi bakterijskih biotičnih agensov z najširšo uporabo, v zadnji
tabeli (Tabela 6.4) pa so našteti bakterijski biotični
agensi z dokazanim delovanjem, a z zanemarljivo
uporabo.
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Tabela 6.2: Registrirani bakterijski biotični agensi v EU in drugod po svetu
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Bakterijski biotični agens

Delovanje

Uporaba

Registrirana uporaba v
državah

Agrobacterium radiobacter
(seva K1026 in K84)

zavira rast
bakterij

številne dvokaličnice
(preprečuje razvoj raka
koreninskega vratu,
Agrobacterium spp.)

Amerika, Avstralija, J. Afrika,
Kanada, Kitajska, Nova Zelandija

Bacillus amyloliquefaciens
(sevi MBI600, F727,
PTA-4838, ATCC # 23842
706480 2001)

zavira rast
bakterij in
gliv

Bacillus amyloliquefaciens
subsp. plantarum D747

zavira rast
bakterij in
gliv

Bacillus amyloliquefaciens
QST 713

zavira rast
bakterij in
gliv

Bacillus cereus (sevi Ar56,
B4, CIL, DGA 34, UW85)

zavira rast
gliv

Bacillus firmus (sev I-1582)

nematocid

Belgija, Ciper, Češka, Danska,
Estonija, Grčija, Finska,
Francija, Irska, Italija, Latvija,
vinska trta (zatiranje sive Litva, Luksemburg, Nemčija,
plesni, Botrytis cinerea)
Nizozemska, Poljska, Portugalska,
Španija, Švedska, Slovaška,
Slovenija, Združeno kraljestvo,
Koreja, ZDA
Belgija, Ciper, Grčija, Francija,
grozdje, sadje, zelenjava,
Italija, Slovenija, Španija, Združeno
okrasne rastline
kraljestvo, ZDA
Avstrija, Belgija, Ciper, Češka,
Danska, Estonija, Finska, Francija,
zelenjadnice, sadno drevje, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva,
okrasne rastline (proti
Luksemburg, Nemčija, Nizozemska,
glivičnim in bakterijskim Poljska, Portugalska, Slovaška,
boleznim na listih in
Slovenija, Španija, Švedska, Švica,
koreninah)
Združeno kraljestvo, Japonska,
Mehika, Nova Zelandija, Kanada, J.
Afrika, Kitajska, J. Koreja
vrtnine, paradižnik (proti
Pseudomonas syringae,
bakterijska uvelost),
krompir (črna listna
pegavost krompirja,
Alternaria solani), lilije
Kitajska
(različne plesni, Botrytis
spp.), riž, lucerna, kumare,
arašidi, tobak (bakterijska
uvelost, koreninske
gnilobe)
Danska, Grčija, Francija, Italija,
zelenjava (rastlinjaki,
Nizozemska, Portugalska, Španija,
posevki na prostem)
Švedska, Združeno kraljestvo

Bakterijski biotični agens

Delovanje

zavira rast
Bacillus licheniformis (seva
bakterij in
SB3086, FMCH001)
gliv

Uporaba

Registrirana uporaba v
državah

travinje, trate za šport
(proti Sclerotinia
homoeocarpa), arboretumi,
okrasne rastline v
ZDA
rastlinjakih (alternarijska
pegavost in druge
pegavosti, antraknoza)

Bacillus megaterium

zavira rast
gliv

paprika (proti
Phytophthora capsici,
Rhizoctonia solani,
Fusarium solani)

Bacillus mycoides (sev J)

zavira rast
gliv

sladkorna pesa (pesna
listna pegavost,
Cercospora sp.)

ZDA

Bacillus pumilus (sevi QST
2808, GB34, BU F-33)

zavira rast
gliv

zelenjadnice (različne
rje in plesni, tudi
proti fuzariozam na
paradižniku)

Francija (sev QST 2808), ZDA
(GB34, BU F-33)

Lysinibacillus (Bacillus)
sphaericus (sev 2362)

larvicid

ličinke komarjev

ZDA, Kenija

Bacillus subtilis sevi GB03,
GB34, BU1814, CX-9060,
FMCH002, IAB/BS003)

zavira rast
bakterij in
gliv

okrasne rastline

Danska, Grčija, Italija, Združeno
kraljestvo, Turčija, Nova Zelandija,
Avstralija, Mehika, Kitajska, J.
Koreja, ZDA

Bacillus subtilis var.
Amyloliquefaciens FZB24

krompir (krompirjeva
plesen, Phytophtora
zavira rast
infestans), paradižnik
ZDA
plesni in gliv
(Fusarium oxysporum f. sp.
lycopersici)

Bacillus thuringiensis
Berliner subsp. aizawai
(ABTS-1857, GC-91,
NB200,

Bacillus thuringiensis
Berliner subsp. israelensis
(BMP 144, AM 65-52,
EG2215, SA3 A, SUM
6218)

Egipt

insekticid

Avstrija, Belgija, Ciper, Danska,
Grčija, Finska, Francija,
gosenice metuljev in
Italija, Luksemburg, Nemčija,
moljev (rod Spodoptera
Nizozemska, Poljska, Portugalska,
ter žuželke, ki so razvile
Slovenija, Španija, Švedska,
odpornost na toksine Btk) Združeno kraljestvo, J. Afrika,
Kenija, Kitajska, Avstralija, Nova
Zelandija, ZDA

insekticid

ličinke dvokrilcev (muhe,
komarji iz podreda
Nematocera)

Avstrija, Danska, Nemčija,
Nizozemska, Španija, Združeno
kraljestvo, ZDA, Indija, J. Afrika,
Kitajska, Avstralija
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Bakterijski biotični agens

Delovanje

Bacillus thuringiensis subsp.
insekticid
galleriae (SDS-502)

Registrirana uporaba v
državah

zelenjadnice (hrošči)

Indija, Kitajska, Rusija

Bacillus thuringiensis
Berliner ssp. kurstaki (seva
EVB-113-19, EG7673,
ABTS-351, BMT 123,
EG2348, EG7841, VBTS2546, EG2371, SA-12, SA11, EG7826)

insekticid

gosenice metuljev
(kapusov molj)

Avstrija, Belgija Bolgarija, Ciper,
Češka, Danska, Francija, Grčija,
Hrvaška, Irska, Italija, Litva,
Luksemburg Madžarska, Malta,
Nemčija, Nizozemska, Poljska,
Portugalska, Romunija, Slovenija,
Slovaška, Španija, Švedska,
Združeno kraljestvo, Indija, J.
Afrika, Kenija, Kitajska, Rusija,
Ukrajina, Moldavija, Kuba,
Avstralija, Nova Zelandija, ZDA

Bacillus thuringiensis
Berliner subsp. morrisoni

insekticid

koloradski hrošč

Avstralija, ZDA

Bacillus thuringiensis ssp.
tenebrionis (sevi TM14-1,
TM-176, SA-10, Xd3)

insekticid

hrošči

Avstrija, Francija, Hrvaška,
Madžarska, Nemčija, Poljska,
Španija

zelenjava, sadno drevje,
okrasne rastline, travinje
(hrošči, gosenice, uši,
pršice)

ZDA

Chromobacterium subtsugae insekticid,
(sev PRAA4-1T)
akaricid
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Uporaba

Paenibacillus polymyxa
AC-1

zavira rast
bakterij in
gliv,

kumare, paprika

ZDA, J. Koreja, Kenija

Paenibacillus popillae

insekticid

travinje, japonski hrošč
(Popillia spp.)

ZDA

Pantoea agglomerans (seva
E325, NRRL B-21856)

zavira rast
bakterij in
gliv

sadno drevje (hrušev
ožig, Erwinia amylovora),
ZDA, Kanada, Nova Zelandija
citrusi (skladiščne glivične
bolezni, Penicillium spp.)

Pasteuria nishizawae Pn1

nematocid

sladkorna pesa (ogorčice
vrste Heterodera schachtii),
ZDA
soja (ogorčice vrste
Heterodera glycines)

Pasteuria usgae Bll

nematocid

travinje (ogorčice
Belonolaimus
longicaudata)

ZDA

Bakterijski biotični agens

Delovanje

Pasteuria spp. Pr3

nematocid

Pseudomonas alcaligenes
Pseudomonas aureofaciens
Tx-1

insekticid
zavira rast
gliv

Pseudomonas chlororaphis
(sevi MA342, 63-28,
AFS009)

zavira rast
gliv

Pseudomonas fluorescens
(sevi 1629RS, A506, D7)

zavira rast
bakterij in
gliv

Pseudomonas sp. DSMZ
13134

zavira rast
gliv

Pseudomonas syringae (sevi zavira rast
ESC-10, ESC-11, 742RS)
gliv
Serratia entomophila
insekticid

Streptomyces K61

Streptomyces lydicus sev
WYEC 108

Uporaba

Registrirana uporaba v
državah

različni posevki (ogorčica
Rotylenchulus reniformis)
kobilice

Kitajska

travinje

ZDA, Kanada, Ukrajina

enokaličnice

Avstrija, Belgija, Danska, Finska,
Francija, Italija, Litva, Luksemburg,
Nemčija, Nizozemska, Norveška,
Španija, Švedska, Združeno
kraljestvo

ZDA

sadno drevje (hrušev ožig,
E. amylovora; Fusarium
ZDA, Kitajska, Indija, Kanada
spp., Rhizoctonia spp.)
Avstrija, Belgija, Ciper, Danska,
semenski krompir, okrasne
Grčija, Francija, Hrvaška, Irska,
rastline, paradižnik,
Italija, Nemčija, Nizozemska,
kumare, jajčevci, solata,
Romunija, Slovenija, Slovaška,
zelje (proti talnim glivam)
Švedska
plodovi (sadje)

travinje
zelenjava, zelišča, okrasne
rastline (Alternaria,
zavira rast
Fusarium, Pythium,
gliv in plesni
Phytophtora, Botrytis,
Rhizoctonia)
zavira rast
zelenjava, zelišča, okrasne
gliv
rastline

ZDA, Kanada, Moldavija
Nova Zelandija
Belgija, Ciper, Estonija, Finska,
Francija, Italija, Latvija, Litva,
Madžarska, Nizozemska, Španija,
Švedska, Združeno kraljestvo
Turčija, ZDA, Kanada, Vietnam,
Ekvador, Trinidad

Tabela 6.3: Komercialni pripravki na osnovi bakterijskih biotičnih agensov, registrirani v EU, s široko uporabo
Ime pripravka Mikroorganizem Uporaba (ciljni škodljivi organizem)
nasadi jablan in hrušk (Venturia inaequalis)
Bacillus subtilis QST nasadi koščičarjev (Monilinia spp.)
Serenade
713
vinska trta (Uncinula necator, Botrytis cinerea)
solata (Bremia lactucae)
Flocter WP5
B. firmus I-1582
kumare, korenje (ogorčice)
ječmen (Drechslera graminea, D. teres)
Pseudomonas
oves (D. avenae, Ustilago avenae)
Cedomon
chlororaphis MA342 pšenica (Tilletia caries, Stagonospora nodorum)
žita (Microdochium nivale)
Mycostop

Streptomyces K61

okrasne rastline, zelenjava, zelišča (rodovi
Fusarium, Pythium, Phytophthora)

Proizvajalec
AgraQuest
Bayer CropScience AG
Bio Agri AB

Verdera Oy
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Ime pripravka Mikroorganizem Uporaba (ciljni škodljivi organizem)
B. thuringiensis ssp. vinska trta (Lobesia botrana, Eupoecilia
Agree 50
aizawai GC-91
ambiguella)
Xen Tari
Gnatrol
Delfin
Lepinox Plus
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B. thuringiensis ssp.
paprika (gosenice)
aizawai ABTS-1857
B. thuringiensis ssp.
israelensis AM65-52
B. thuringiensis ssp.
kurstaki SA-11, 12,
EG2348
B. thuringiensis ssp.
kurstaki EG2348

Proizvajalec
Mitsui AgriScience
Valent BioSciences

okrasne rastline (muhe žalovalke)

Valent BioSciences

vinska trta (Lobesia botrana, Eupoecilia
ambiguella)

Mitsui Agriscience

sadno drevje, vinska trta, vrtnine, jagode in
hmelj (gosenice)

CBC Europe S.r.l.

DiPel

B. thuringiensis ssp.
kurstaki ABTS-351

zelje (Mamestra brassicae)

Valent BioSciences

Belthirul

B. thuringiensis ssp.
kurstaki PB-54

paradižnik (Helicoverpa armigera)

Probelte S.A

Novodor

B. thuringiensis ssp.
tenebrionis NB 176

krompir (Leptinotarsa decemlineata)

Valent BioSciences

Amylo-X

vinska trta (siva plesen, Botrytis sp.),
pečkarji (hrušev ožig, Erwinia amylovora;
monilije, Monilinia sp.; rjava hruševa pegavost,
Pleospora allii), jagodičje (siva plesen, Botrytis
sp.; pepelasta plesen, Podosphaera aphanis),
koščičarji (monilije, Monilinia sp.; bakterijski
rak, patovarji Pseudomonas syringae),
solatnice (bela gniloba, Sclerotinia sp.; solatna
B. amyloliquefaciens
plesen, Bremia lactucae; siva plesen, Botrytis
Intrachem, Italija
subsp. plantarum
sp.; bakterijska solatna gniloba, Pseudomonas (Certis, ZDA)
D747
cichorii),
paradižnik, paprika, jajčevec (siva plesen,
Botrytis sp.; paradižnikova pepelovka, Oidium
lycopersici),
bakterijski ožig kivija, Pseudomonas syringae
pv. actinidiae),
gojene gobe (zelena plesen, Trichoderma
aggressivum)

Tabela 6.4: 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 thuringiensis Berliner
subsp. japonensis
Bravibacillus brevis
Burkholderia cepacia

Delovanje

Uporaba

insekticid

travinje, okrasne rastline

fungicid

zelenjava, žita, krompir itd.

fungicid, nematocid

zelenjava, metuljnice, žita, bombaž

Fermentacijski produkt bakterije
baktericid, fungicid
Lactobacillus casei LPT-111

zelenjava, konoplja, okrasne rastline,
jagode

Pectobacterium carotovorum
(nepatogen sev)

zelenjava, ciklame, citrusi, krompir

preprečuje naselitev patogenih
bakterij

Pasteuria penetrans, P. nishizawae
nematocid
Pn1, P. usgae Bll

zelenjava, krompir, soja, paradižnik
in kumare

Xanthomonas campestris pv. poae herbicid

travinje

6.7

REGISTRIRANI BAKTERIJSKI BIOPESTICIDI V SLOVENIJI

V naslednji tabeli (Tabela 6.5) so našteti v Sloveniji registrirani biopesticidi na osnovi bakterijskih biotičnih
agensov.
Tabela 6.5: V Sloveniji registrirani biopesticidi na osnovi bakterij
Bakterijski biotični
agens
Bacillus
amyloliquefaciens
subsp. plantarum D747
Bacillus
amyloliquefaciens QST
713
Bacillus thuringiensis
ssp. kurstaki SA-11

Ime sredstva

Zastopnik v
Sloveniji

Amylo-X

Karsia, Dutovlje, d. o. o. fungicid, baktericid močljiva zrnca (WG)

Delovanje

Formulacija

Serenade ASO Bayer, d. o. o.

fungicid, baktericid

koncentrirana
suspenzija (SC)

Delfin WG

Metrob, d. o. o.

insekticid

močljiva zrnca (WG)

Bacillus thuringiensis
ssp. kurstaki EG 2348

Lepinox Plus

Karsia, Dutovlje, d. o. o. insekticid

močljivi prašek (WP)

Bacillus thuringiensis
ssp. aizawai

Agree WG

Metrob, d. o. o.

insekticid

močljiva zrnca (WG)

Pseudomonas sp. sev
DSMZ 13134

Proradix

fungicid

močljivi prašek (WP)

Opomba: Bakterijski biotični agens Bacillus firmus je v Sloveniji v postopku registracije (stanje oktobra 2018).
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6.7.1 Način delovanja in uporaba v
Sloveniji registriranih bakterijskih
biopesticidov
Za uspešno uporabo ter iskanje novih agensov
je treba poznati interakcije med biotičnim
agensom in škodljivim organizmom ter ob tem
upoštevati okolje, kjer prideta v stik (npr. v tleh).
S poznavanjem optimalnih okoljskih pogojev za
delovanje biotičnega agensa lahko te prilagodimo in
dosežemo maksimalno učinkovitost uporabljenega
pripravka.
Pripravek Serenade ASO na osnovi bakterije
Bacillus amyloliquefaciens 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 površju rastline, se uporablja
kot preventivni fungicid in baktericid. Bakterija
tudi ojača odpornost rastlin in tvori snovi, ki
delujejo kot motilci tvorbe celičnih membran. Za
učinkovitost so zaslužni sekundarni metaboliti
bakterij Bacillus, ki delujejo protimikrobno in
jih uvrščamo med ciklične lipopeptide (družine
surfaktinov, iturinov in fengicinov) (Ongena in
Jacques, 2008; Stein, 2005). Omenjeni lipopeptidi
ob stiku s škodljivim organizmom poškodujejo
njegovo celično steno (Fito-info, Serenade ASObrošura)
Pripravek Delfin WG je kontaktni biotični
insekticid na osnovi bakterije Bacillus thuringiensis
ssp. kurstaki (Btk). Uporablja se ga za zatiranje
rastlinskih škodljivcev v vinogradništvu in
zelenjadarstvu. Btk je sporogena bakterija, ki
poleg spor tvori tudi proteinski endotoksin. Ta je
specifično toksičen za ličinke metuljev. Delfin WG
deluje v prebavilu ciljnih ličink in v nekaj minutah
po zaužitju povzroči oviranje prehranjevanja, kar
vodi v razpad stene prebavil in kasneje smrt ličink.
Umirajoče ličinke lahko na rastlinah opazimo
še nekaj dni po nanosu pripravka. Delfin WG je
selektiven in učinkuje le na ličinke metuljev, hkrati
pa nima negativnega učinka na ljudi, domače živali,
čebele, divje živali, ribe in koristne organizme.
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Pri uporabi je ključna dobra porazdelitev po
tretiranih rastlinah, saj je Delfin WG učinkovit
samo, če ga gosenice zaužijejo. Pomembna je
dobra pokrivnost tudi spodnjih strani listov (Fitoinfo, Delfin WG).
Pripravek Lepinox plus je selektivni kontaktni
bioinsekticid na osnovi bakterije Bacillus
thuringiensis ssp. kurstaki B2348 za zatiranje
škodljivih gosenic metuljev na pečkarjih,
koščičarjih, vinski trti, vrtninah, jagodah in
hmelju. Aktivna učinkovina v pripravku je kristal
(protoksin), ki se aktivira v prebavilih gosenic.
Za uspešno delovanje sredstva morajo gosenice
zaužiti sredstvo na rastlini: priporočljivo je
tretiranje v zgodnjih razvojnih fazah ličink (L1
ali L2). Po zaužitju smrtnega odmerka sredstva se
ličinke prenehajo prehranjevati, vendar so lahko še
nekaj dni po tretiranju žive. Gosenice se pričnejo
premikati počasneje, se razbarvajo, kasneje skrčijo
in počrnijo (Fito-info, Lepinox).
Pripravek Agree WG je kontaktni biotični
insekticid na osnovi bakterije Bacillus thuringiensis
ssp. aizawai GC-91. Uporablja se ga za
zatiranje rastlinskih škodljivcev v vinogradništvu,
zelenjadarstvu, na zeliščih, jagodah in jagodičevju
ter okrasnih rastlinah. Toksin, ki ga tvori bakterija,
je specifičen za ličinke metuljev. Sredstvo je
najučinkovitejše ob času izleganja jajčec, oziroma
ko so ličinke v prvem in drugem razvojnem
stadiju (L1, L2). Agree WG deluje v prebavilih
tarčnih ličink, zato je priporočljiv nanos sredstva
ob času aktivnega prehranjevanja gosenic. Po
zaužitju smrtnega odmerka se gosenice prenehajo
prehranjevati dokaj hitro (v nekaj urah), vendar
ostanejo še nekaj dni žive (Fito-info, Agree WG).
Pripravek Proradix je biotični fungicid na
osnovi bakterije Pseudomonas sp., sev DSMZ
13134, registriran za uporabo na krompirju.
Zmanjšuje širjenje patogenov v tleh, predvsem
glive vrste Rhizoctonia solani, povzročiteljice
bele noge krompirja. Sredstvo se nanaša na
gomolje semenskega krompirja pred saditvijo ali
v času saditve. Bakterija tudi spodbuja rast rastlin
(Buddrus-Schiemann in sod., 2010). V Sloveniji je
pripravek registriran od l. 2017 (Fito-info).

6.7.2 Prodaja bakterijskih
biopesticidov v Sloveniji
O obsegu uporabe bakterijskih biopesticidov v
Sloveniji lahko sklepamo iz podatkov o prodaji.
Treba se je zavedati, da količina prodanih pripravkov
ni nujno identična količini uporabljenih pripravkov.
Prodaja FFS-pripravkov, kjer je učinkovina bakterija,
je v obdobju 2011–2017, z izjemo v letih 2013–2015
kazala trend naraščanja skupne količine prodanih
pripravkov. Biofungicida/baktericida na osnovi
bakterije Bacillus subtilis po podatkih UVHVVR –

sektorja za FFS v letih 2012–2015 v Sloveniji niso
prodali. Po prodaji insekticidov na osnovi bakterij so
izrazito prednjačili tisti na osnovi bakterije Bacillus
thuringiensis ssp. kurstaki; njihova uporabnost je iz
leta v leto naraščala. Pripravki na osnovi bakterij B.
amyloliquefaciens, sev QST 713, B. amyloliquefaciens
subsp. plantarum, sev D747 in Pseudomonas sp., sev
DSMZ 13134, so bili dovoljeni za prodajo šele v letu
2017. Od omenjenih treh so se prodajala le sredstva
na osnovi B. amyloliquefaciens, sev QST 713 (6,24 kg
v letu 2017) (Slika 5).

Prodaja biopesticidov na osnovi bakterij v Sloveniji
250

aktivna snov (kg)

200
Pseudomonas sp. sev DSMZ
13134

150

B. amyloliquefaciens subsp.
plantarum, sev D747

100

B. amyloliquefaciens sev QST
713
B. thuringhiensis var. kurstaki

50

B. thuringhiensis var. aizawai
Bacillus subtilis

0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

leto
Slika 5: Prodaja biopesticidov na osnovi bakterij v Sloveniji v obdobju 2011–2017
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6.7.3 Podatki iz literature o
učinkovitosti komercialnih
bakterijskih biotičnih agensov
V Nemčiji so 15 let zbirali podatke o učinkovitosti
zatiranja hruševega ožiga na cvetovih v sadovnjakih
in ugotovili, da pripravek Serenade pri tem
deluje spremenljivo (Kunz in Donat, 2014), za
izredno učinkovitega pa se je izkazal pri zatiranju
golšavosti kapusnic (Plasmodiophora brassicae)
na oljni ogrščici (Brassica napus) (Lahlali in sod.,
2012).
Učinkovitost biotičnih pripravkov, med drugim
tudi Serenade in Mycostop, proti glivi Fusarium
oxysporum tudi na solati ni bila največja (LopezReyes in sod., 2014). Predvidevajo, da bi jo lahko
povečali s hkratno uporabo fizičnih metod, kot
npr. prepihovanjem z zrakom, kar bi povečalo
raven kolonizacije biotičnih agensov na gostiteljski
rastlini.
Giraldi in sod. (2011) so primerjali delovanje
iz mineralne volne izoliranih bakterijskih
antagonistov ter komercialnih biotičnih sredstev
Cedomon (Pseudomonas chlororaphis MA342)
in RootShield (Trichoderma harzianum T22,
Bioworks, ZDA) proti fuzarijski uvelosti na
paradižniku. Ugotovili so, da imajo v rastlinjakih
nekateri novi testirani sevi Pseudomonas putida
FC-6B in FC-8B ter Pseudomonas sp. FC-9B
celo boljši antagonistični učinek proti glivam,
povzročiteljicam fuzarioz, kot komercialna
biotična sredstva. Vsi ostali testirani bakterijski sevi
so bili po učinkovitosti primerljivi s komercialnimi
sredstvi.

6.7.4 Izkušnje s področja varstva
rastlin z bakterijskimi biopesticidi
v Sloveniji
Leta 2010 je I. Škerbot (2010) poročala o dobrih
rezultatih uporabe pripravkov Delfin (na osnovi
bakterije B. thuringhiensis ssp. kurstaki) v pridelavi
zelenjadnic in Serenade (na osnovi bakterije
Bacillus subtilis) v sadjarstvu ter vinogradništvu
pri slovenskih pridelovalcih. Poudarila je, da jih
je treba uporabljati z doslednim upoštevanjem
specifičnosti (skladiščenje, čas in način uporabe
itd.), saj le tako lahko dosežemo dobro učinkovitost.
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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
predhodni opis). Učinkovitost pripravka Serenade je
bila spremenljiva; leta 2010 smo zabeležili 80-% pri
zaščiti cvetov, naslednje leto pa je bila učinkovitost
na cvetovih, poganjkih in plodovih med slabšimi v
poskusu (Zidarič in sod., 2011).
V letu 2010 so Miklavc in sod. (2011) preizkusili
različne pripravke za zatiranje hruševega ožiga
(Erwinia amylovora) v nasadu jablan. Med drugim
tudi biotični pripravek Serenade, ki je izkazal 75-%
učinkovitost pri zaščiti cvetov.
Manjšo učinkovitost biotičnega pripravka
Serenade so pokazali pri zatiranju hruševega ožiga
(Erwinia amylovora) v nasadu hrušk (Lešnik in
sod., 2011). Učinkovitost bakrovih pripravkov
je bila nekoliko večja od učinkovitosti biotičnih
pripravkov (Blossom: na osnovi kvasovke
Aureobasidium pullulans (43,7 %) in Serenade:
na osnovi bakterije Bacillus amyloliquefaciens
(47,1 %). V poskusih je bilo ugotovljeno, da imajo
pripravki na osnovi B. amyloliquefaciens praktično
prednost pred pripravki na osnovi A. pullulans,
saj lahko pripravke na osnovi B. amyloliquefaciens
mešamo skoraj z vsemi pripravki za zatiranje
glivičnih bolezni jablane, pripravkov na osnovi
A. pullulans pa z večino pripravkov ne moremo
mešati. Pri uporabi pripravkov na osnovi B.
amyloliquefaciens tako bistveno lažje sestavimo
celovit škropilni program, brez tveganj za manj
uspešno zatiranje glivičnih bolezni jablane (Mario
Lešnik, os. kom.).
Laznik in Trdan (2015) sta v Sloveniji v okviru
raziskav preizkušala biotična sredstva Delfin
(biotično sredstvo na osnovi bakterije B.
thuringiensis ssp. kurstaki), Novodor (biotično
sredstvo na osnovi bakterije B. thuringiensis ssp.
tenebrionis) in Nemasys (biotično sredstvo na
osnovi entomopatogenih ogorčic). Z bločnim
poljskim poskusom sta ugotovila, da je kombinacija
omenjenih sredstev najboljša za zatiranje ogrcev
majskega hrošča L1, L2 in L3 v tleh.
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7 UČINKOVITOST ZATIRANJA
KORUZNE VEŠČE Ostrinia nubilalis
Z BIOINSEKTICIDOM NA OSNOVI
Bacillus thuringiensis var. kurstaki
V KORUZI
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7.1

POVZETEK

Koruzna vešča (Ostrinia nubilalis) je pomemben
škodljivec koruze. Neposredno škodo povzročajo
gosenice, z vrtanjem rovov v stebla in storže, posredno pa se na veščinih izvrtinah na zrnju oziroma
storžih razrastejo povzročitelji glivičnih bolezni, še
posebno fuzarioze, ki pomenijo nevarnost zastrupitve živali z mikotoksini. Cilj raziskave je bil preizkusiti biotično zatiranje koruzne vešče v okviru
poljskih poskusov, izvedenih v komercialni pridelavi koruze. Biotični agens, ki smo ga preskušali,
je bila bakterija Bacillus thuringiensis var. kurstaki,
formulirana v komercialni bioinsekticid. Preizkušena strategija biotičnega zatiranja koruzne vešče v
poljskih razmerah je neznačilno zmanjšala pritisk

7.2

Ključne besede: bioinsekticid, biotično varstvo
rastlin, biotično zatiranje škodljivcev, koruzna
vešča, Ostrinia nubilalis

UVOD

Koruzna vešča (Ostrinia nubilalis) je pomemben
škodljivec koruze, zlasti v sušnih letih. Je polifagna
vrsta iz družine vešč (Lepidoptera, Pyralidae). Napada preko 250 rastlinskih vrst. Med njimi je najpomembnejša koruza, od gojenih rastlin napada še
hmelj, papriko, paradižnik, krompir, fižol, sojo, konopljo, sončnice, različne trave, proso, žita, od samoniklih pa navadno kostrebo, sivozeleni muhvič, laški
muhvič, navadni ščir, mali repinec, navadni in divji
pelin ter druge (Vrabl, 1992; Čergan in sod. 2008).
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škodljivca in njegove neposredne poškodbe koruze (prelomi stebel koruze, rovi, izvrtine). Značilno
je zmanjšala posredno škodo v smislu okuženosti
koruznih storžev z glivami Fusarium spp. Nanos
bioinsekticida je povečal pridelek zrnja za 0,16 t/
ha, a je bilo to povečanje neznačilno. Ob obstoju
ustrezne kmetijske mehanizacije bi lahko nanos
bioinsekticida v letih, ko je pritisk koruzne vešče
velik, predstavljal učinkovito strategijo za obvladovanje tega škodljivca.

Škodo povzročajo gosenice. Pri koruzi se mlade
gosenice najprej hranijo s povrhnjico mladih listov. Poškodbe so vidne kot ozke podolžne proge,
ob katerih lahko opazimo drobne iztrebke gosenic. Gosenice višjih razvojnih stadijev vrtajo rove
v stebla in storže, se hranijo na metlicah ali pa
grizejo zrna pod ličkanjem, včasih napadejo tudi
peclje storžev. Gosenice, ki se hranijo na metlici,
se pogosto zavrtajo v stržen metlice, ga pozneje zapustijo in se ponovno zavrtajo – nižje na rastlini.

Ob izvrtini so navadno vidni iztrebki. V bolj vlažnih letih se na veščinih izvrtinah na zrnju oziroma storžih razrastejo glivične bolezni, še posebno
fuzarioze, ki pomenijo nevarnost zastrupitve živali
z mikotoksini (Meissle in sod., 2010; Razinger in
sod., 2016).

podatkih pa je kritično število preseženo, kadar jih
najdemo na 12 do 15 % pregledanih rastlin (Čergan in sod. 2008). Trenutno so za zatiranje ličink
koruzne vešče na razpolago insekticidi iz skupine
piretroidov ter bioinsekticid na osnovi bakterije Bacillus thuringiensis var. kurstaki (UVHVVR, 2017).

Eden najučinkovitejših ukrepov za zatiranje koruzne vešče je pravočasno odstranjevanje koruznice
s polj oziroma čim temeljitejše in čim bolj globoko
zaoravanje sesekljanih ostankov. K zmanjšanju napada pripomore tudi ustrezen kolobar in pridelava
koruze izven območij z velikim tveganjem, h katerim prištevamo predvsem (napadena) koruzišča
preteklega leta in neobdelane oziroma zapleveljene
njive, poti ter obronke z veliko divjega pelina, enega glavnih gostiteljev, robove gozdov in živih mej z
veliko debelostebelnih zeli (Čergan in sod. 2008).
Škropljenje se izvaja v času izleganja gosenic (torej
v obdobju, ko se gosenice še niso zavrtale v koruzo)
oziroma od sedem do deset dni po tem, ko se pojavijo prve samice, ali pet dni po odlaganju večjega
dela jajčec (Meissle in sod., 2010; Razinger in sod.,
2016). Za uspešno zatiranje koruzne vešče je treba
vsekakor intenzivno spremljati njen razvoj, let metuljev s svetlobnimi ali feromonskimi vabami in število odloženih jajčec oziroma jajčnih zaleg. Po nekaterih podatkih je kritično število od štiri do osem
jajčnih zaleg na sto pregledanih rastlin, po drugih

V Sloveniji se ne vrši neposrednega varstva pred
koruzno veščo (KV) zaradi neustrezne mehanizacije in zelo spremenljivega naleta med leti. Posredno se jo nadzira, kot že omenjeno, z zaoravanjem
koruznice, saj tam prezimujejo njene gosenice. V
okviru možnosti zatiranja koruzne vešče je treba
omeniti tudi nekatere njene naravne sovražnike.
Kot zelo učinkoviti so se v nekaterih sredozemskih
državah izkazali jajčni parazitoidi koruzne vešče
iz rodu Trichogramma (Vasileiadis in sod., 2011;
Vasileiadis in sod., 2013; Razinger in sod., 2016).
Parazitoid T. brassicae Bezdenko (Hymenoptera,
Trichogrammatidae) je bil najden tudi v Sloveniji,
vendar pripravki z omenjenimi organizmi pri nas
še niso na voljo (Bohinc in sod., 2015).

7.3

Cilj raziskave je bil preizkusiti učinkovitost biotičnega zatiranja koruzne vešče v okviru poljskih
poskusov, izvedenih v komercialni pridelavi koruze. Biotični agens, ki smo ga preskušali, je bila
bakterija Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Btk),
sev ABTS 351, formulirana v obliki bioinsekticida.

MATERIAL IN METODE

7.3.1 Lokacije in zasnova poskusa

7.3.2 Zatiranje koruzne vešče

Poskuse smo izvajali v sezonah 2013 in 2014, na
dveh lokacijah: v Prekmurju, pri Biotehniški šoli
Rakičan, in na poskusnem polju KIS v Jabljah. Na
vsaki lokaciji smo označili parceli velikosti 5000
m2 (0,5 ha) za obravnavanje integriranega varstva
pred koruzno veščo (IVR-KV) in kontrolno
obravnavanje. V obravnavanju IVR-KV smo
izvajali inovativno zatiranje koruzne vešče (Ostrinia
nubilalis) in jo označili kot IVR-KV. V kontrolnem
obravnavanju nismo izvajali varstva pred koruzno
veščo. Parceli oz. obravnavanji sta bili medsebojno
oddaljeni 400 m. Vsi tehnološki pridelovalni procesi
so bili v obeh obravnavanjih enaki, tako da sta se
razlikovali le v režimu varstva pred koruzno veščo.

Koruzno veščo smo zatirali z bioinsekticidom
na osnovi Bacillus thuringiensis var. Kurstaki, sev
ABTS 351, ki smo ga za namene testiranja dobili
neposredno od proizvajalca: Valent BioSciences
(Italija). Opravili smo pršilna nanosa: 29. 7.
2013 in 5. 8. 2013. Bioinsekticid smo nanašali
po naslednjem protokolu: delovni tlak na šobah
škropilnice: 3 bar; hitrost vožnje traktorja: 3
km/h; poraba vode: 600 l/ha; odmerek: 1 kg
bioinsekticida/ha v 600 l vode. Treba je izpostaviti,
da so sodelavci z Oddelka za kmetijsko tehniko
in energetiko KIS leta 2007 sami zasnovali in
izdelali 16-vrstno traktorsko škropilnico, ki smo jo
uporabili za namene tega poskusa (Slika 6).
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Slika 6: Traktorska nošena škropilnica, s katero smo
nanašali bioinsekticid za zatiranje koruzne vešče na
osnovi bakterije Bacillus thuringiensis var. Kurstaki,
je bila zasnovana in izdelana na Kmetijskem
inštitutu Slovenije, Oddelku za kmetijsko tehniko
in energetiko. Gre za specialno izvedbo škropilnice
z visoko izvedbo armature (škropilne letve so
nameščene med delovanjem stroja nad koruzo, nanje
so nameščene vertikalne cevi za dovajanje škropiva
na šobe; med delovanjem stroja se vertikalne cevi
gibljejo med vrstami rastlin; prek šob, nameščenih
na dveh različnih višinah, nanašajo škropivo na
rastline v vrsti), ki omogoča nanašanje škropiva na
16 vrst koruze
Slovenske kmetije zaradi posestne strukture in ekonomskih zmožnosti ne razpolagajo s specialnimi
samovoznimi izvedbami škropilnic z visoko razdaljo najnižjega dela stroja od terena (visoki klirens
stroja) ali traktorji z visokim klirensom. Po nam
dostopnih podatkih obstaja samo en tovrstni stroj
v Sloveniji, zato je praktično nemogoče opravljati
varstvo koruze s fitofarmacevtskimi sredstvi, ko je
ta v ustrezni fazi rasti. V okviru raziskav je bila preizkušana tudi primernost traktorske nošene škropilnice z visoko izvedbo armature (zasnovana in izdelana na Kmetijskem inštitutu Slovenije, Oddelku
za kmetijsko tehniko in energetiko) za nanašanje bioinsekticida v realnih pogojih (njive z visoko koruzo). Tovrstna izvedba traktorske nošene škropilnice
je bila razvita zaradi možnosti njene široke uporabe v fazi varstva rastlin v domači pridelavi koruze
(nizkocenovna izvedba z enostavno konstrukcijo).
Škropilnica z visoko izvedbo armature in škropilne
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letve, nameščene med delovanjem stroja nad rastlino – koruzo. Na škropilne letve so nameščene
vertikalne cevi za dovajanje škropiva na šobe. Med
delovanjem stroja se vertikalne cevi gibljejo med
vrstami rastlin in prek šob, nameščenih na dveh
različnih višinah, nanašajo škropivo na rastline v
vrsti. Škropilna letev je bila v raziskavah nastavljena tako, da je bila zgornja šoba nameščena na višini
treh metrov, spodnja pa na višini 1,85 metra. S tem
je omogočen enakomeren nanos fitofarmacevtskega sredstva na zgornji in spodnji del rastline v vrsti.
Škropilnica v preizkušeni izvedbi omogoča nanašanje fitofarmacevtskih sredstev na 16 vrst koruze,
a žal zaradi normalnega klirensa ob tem povozi 4
vrste koruze (nekatere rastline si opomorejo, zato je
dejanski povprečni izpad pridelka 23-%.

7.3.3 Ocena učinkovitosti
zatiranja koruzne vešče
Konec maja oz. sredi junija (27. 5. 2013 in 10.
6. 2014) smo na štirih 20-metrskih odsekih za
obravnavanje ocenili število rastlin. Sredi julija
(24. in 26. 7. 2013 ter 17. 7. 2014), pred pojavom
druge generacije koruzne vešče, smo ocenili delež
rastlin, poškodovanih zaradi prve generacije
koruzne vešče; konec julija in v začetku avgusta (9.
in 19. 8. 2013 ter 25. 7. in 7. 8. 2014) pa število
jajčnih zaleg druge generacije koruzne vešče.
Ta parametra smo ocenjevali na 100 rastlinah v
štirih ponovitvah za obravnavanje. Pred spravilom
pridelka (25. 9. 2013 in 26. 9. 2014) smo ocenjevali
naslednje parametre: rastline brez storžev; rastline,
prelomljene pod storžem; rastline, prelomljene nad
storžem ter rastline s poškodbami zaradi koruzne
vešče, in sicer na štirih 20-metrskih odsekih za
obravnavanje. V okviru končnega ocenjevanja
smo ovrednotili tudi prisotnost fuzarioz (okužba
storžev z glivami Fusarium spp.) na storžih ter
poškodovanost storžev zaradi koruzne vešče.
Ta parametra smo ocenili na 2 × 10 rastlinah za
obravnavanje po grafični lestvici (Slika 7), tako da
smo vse storže iz dvajsetih rastlin v obravnavanju,
glede na poškodovanost storža zaradi koruzne
vešče ali stopnje okužbe storža s Fusarium spp.,
uvrstili v enega izmed sedmih razredov.

7.3.4 Ocena pridelka
Ob koncu sezone (3. 10. 2013 in 7. 10. 2014) smo
poželi 0,5 ha poskusne parcele in tako ocenili
pridelek v celotnemu obravnavanju. Naključno
smo odbrali 500 g zrnja ter mu po standardu ISO
711:1997 določili vsebnost vlage. Na osnovi tega
podatka smo izračunali pridelek na hektar pri
14-% vsebnosti vlage. Izračunali smo tudi izgubo
pridelka zaradi škropljenja, saj nismo imeli na
razpolago traktorja z visokim klirensom.

7.3.5 Statistična obdelava
podatkov

Slika 7: Grafična lestvica za ocenjevanje
poškodovanosti storžev zaradi koruzne vešče oz.
okuženosti z glivami Fusarium spp. (vir: http://
www.pure-ipm.eu/)

7.4

Podatke smo obdelali s statističnim programom
GraphPad Prism 5.00. Obravnavanja smo analizirali
z dvosmerno analizo variance. Statistično razliko
med obravnavanjema (IVR-KV in Kontrola) pri
proučevanih dejavnikih (št. koruze na 20 m, %
KV G1 napadenih rastlin, poškodbe storžev zaradi
KV, Fusarium spp. na storžih, jajčne zalege KV G2,
rastline brez storžev, prelom pod storžem, prelom
nad storžem, rastline poškodovane zaradi KV) smo
izračunali z Bonferonnijevim post-testom (p ≤ 0,05).

REZULTATI IN DISKUSIJA

Prikazani so le rezultati iz leta 2013.
Število rastlin koruze v času poletnega ocenjevanja
je znašalo približno 100 na 20 m vrste. Približno
73 % rastlin je bilo poškodovanih zaradi prvega
rodu koruzne vešče. Statistične razlike med
obravnavanji ni bilo (Slika 8 – levo). Parametri:
število jajčnih zaleg druge generacije koruzne

vešče; rastline brez storžev; rastline, prelomljene
pod storžem; rastline, prelomljene nad storžem
in rastline s poškodbami koruzne vešče so močno
variirali. Opazili smo numerično zmanjšanje
v obravnavanju IVR-KV, a tudi v tem primeru
razlike med obravnavanji niso bile značilne (Slika
8 – desno).
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Pridelek je bil v obravnavanju IVR-KV 0,16 t/ha
višji kot v kontrolnem obravnavanju (11,39 ±
0,32 t/ha v IVR-KV v primerjavi z 11,23 ± 0,36
t/ha v kontrolnem obravnavanju), vendar je bila
ta razlika neznačilna. Pomembno je izpostaviti,
da smo imeli zaradi neustrezne mehanizacije pri
nanosu bioinsekticida kar 23 % izgube pridelka.
Pri izračunih smo zato pomnožili pridelek koruze
v obravnavanju IVR-KV s faktorjem 1,23, se pravi,
da smo upoštevali donose, kot da ne bi prišlo do
izgube, kot če bi nanos vršili z ustrezno škropilnico
z visokim klirensom.
Neznačilno zmanjšanje poškodovanosti rastlin
koruze in neznačilno povečanje pridelka kljub
nanosu Btk-bioinsekticida je skladno z rezultati
podobnih raziskav biotičnega zatiranja koruzne
vešče (Mertz in sod., 1995; Razinger in sod,
2016). Nanos bioinsekticida prav tako ni značilno
zmanjšal pritiska škodljivca, kot je to razvidno iz
neznačilnega znižanja parametra »število jajčnih
zaleg drugega rodu koruzne vešče (KV G2)«. To
bi bilo lahko povezano s toleranco preskušanih
populacij koruzne vešče na Bt-pripravke, saj
je znano, da se različne populacije koruzne
vešče močno razlikujejo v dovzetnosti do Btinsekticidov (Lozzia in Manachini, 2003; Coates

and Siegfried, 2015). Dodatno Mertz in sod. (1995)
na osnovi lastnih rezultatov ugotavljajo, da samo
nanos Btk-insekticida ni zmanjšal poškodovanosti
koruznih storžev v letih, ko je bila populacija
škodljivca nizka, kar smo ugotovili tudi sami.
Le v letih močnega naleta koruzne vešče je Btk
značilno zmanjšal njeno populacijo (Mertz in sod.;
1995). Smo pa v tem poskusu dodatno ocenili

7.5

prisotnost fuzarioz na storžih. Ta parameter je
bil statistično značilno manjši (manj fuzarioz) v
obravnavanju IVR-KV v primerjavi s kontrolnim
obravnavanjem. To je pomemben podatek, saj
prisotnost mikotoksinov v zrnju predstavlja velik
zdravstveni problem, tako za živino kot za ljudi
(Sobek in Munkvold, 1999; Folcher in sod., 2009).

SKLEPI

• K
 oruzna vešča predstavlja velik problem pri pridelavi koruze v Sloveniji, med drugim tudi zaradi pomanjkanja ustrezne škropilne mehanizacije.

neposrednih poškodb zaradi koruzne vešče, značilno pa je zmanjšala okuženost koruznih storžev z glivami Fusarium spp.

• P
 reizkušena strategija biotičnega zatiranja koruzne vešče v poljskih razmerah se je izkazala za
neuspešno v smislu (značilnega) zmanjševanja

• N
 anos Btk-bioinsekticida je povečal pridelek za
0,16 t/ha, a je bilo povečanje v okviru te raziskave neznačilno.
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8 GLIVE KOT BIOTIČNI AGENSI
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Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za varstvo rastlin, Hacquetova ulica 17, Ljubljana

8.1

POVZETEK

Najpogosteje uporabljena skupina gliv v biotičnem
varstvu rastlin so entomopatogene glive (angl. entomopathogenic fungi, okrajšano EPF). Poleg patogenosti za členonožce imajo tudi druge lastnosti, zaradi katerih so širše uporabne pri biotičnem varstvu
rastlin. V rastlinah živijo kot endofiti in delujejo zaviralno na povzročitelje rastlinskih bolezni. Naseljujejo rizosfero številnih rastlin v naravnih in kmetijskih
ekosistemih ter delujejo spodbujevalno na njihovo
rast in razvoj. V prispevku smo pregledno predstavili
glive in pripravke, ki se jih uporablja pri biotičnem
varstvu rastlin v EU in Sloveniji, ter namen in način
delovanja registriranih pri nas. Analizirali smo obseg
uporabe biopesticidov na osnovi njihove prodaje v
Sloveniji ter povzeli raziskovalne in praktične izkušnje pri njihovi uporabi v biotičnem varstvu rastlin.

Slika 10: Odrasla hrošča malega mokarja (Tenebrio
molitor), okužena z glivo Metarhizium brunneum
H. J. S. 1154. Fotografija: J. Razinger.

Ključne besede: glive, biotično varstvo,
entomopatogene glive, mikofungicidi
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8.2

UVOD

Glive so prevladujoči naravni patogeni členonožcev.
Opažanja izbruhov bolezni v populacijah žuželk
so pogosta, kar kaže na velik potencial teh
mikroorganizmov, da uravnavajo populacije
škodljivcev. Entomopatogene glive (angl.
entomopathogenic fungi, okrajšano EPF) okužijo
svoje gostitelje skozi zunanjo kutikulo in so
patogene tako za žuželke z mehko telesno
zgradbo, kot za tiste z zunanjim skeletom
(glej primer na sliki 10). Patogene so tudi za
vrsto drugih členonožcev, vključno s pršicami
(Acari). Sposobnost prodreti skozi kutikulo
jim omogoča, da okužijo tudi sesajoče žuželke,
kot so uši, ščitkarji, bolšice in kaparji. Dolgo je
veljalo prepričanje, da so entomopatogene glive
izključno patogeni členonožcev, toda novejše
raziskave kažejo, da je njihova vloga v naravi širša.
Za mnoge je zdaj znano, da živijo v rastlinah kot
endofiti in delujejo kot antagonisti rastlinskih
patogenov ter naseljujejo rizosfero in spodbujajo
rast rastlin (Ownley in sod., 2010; Bruck, 2010;
Jaber in Ownley, 2017). Številne entomopatogene
hifomicete iz reda Hypocreales so pomembni
gradniki naravnih in kmetijskih ekosistemov in so
razširjene v tleh po vsem svetu.
Spet druge skupine gliv 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. Nekaj učinkovitih je bilo tudi formuliranih
ter registriranih v obliki pripravkov za tržno
proizvodnjo. Mehanizmi delovanja gliv kot
biotičnih agensov so zapleteni in vključujejo
različne metabolite ter kompleksne signalne poti,
ki posamič ali v sinergiji delujejo na povzročitelje
rastlinskih bolezni preko (i) tekmovanja
(kompeticije) za življenjski prostor in hrano, (ii)
mikoparazitizma, (iii) antibioze, (iv) mikovirusne
okužbe in (v) inducirane sistemične odpornosti.
Podrobneje o tem pišejo Ghorbanpour in sod.
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(2017) ter številni drugi avtorji. Poleg njihovega
delovanja na členonožce in fitopatogene glive
lahko glive kot biotični agensi učinkujejo tudi na
ogorčice in bakterije.
Glive imajo številne lastnosti, zaradi katerih so
primerne za razvoj sredstev za biotično varstvo.
Predstavljajo majhno tveganje za koristne neciljne
organizme, kot so čebele, deževniki in skakači
(Collembola), ter za naravne sovražnike, kot
so parazitoidne osice in plenilski hrošči. Vsi ti
imajo pomembno vlogo v ekosistemih. Biotična
sredstva za varstvo rastlin imajo v okviru IVR 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. Pomembni prednosti
uporabe biotičnih sredstev sta tudi učinkovitost
proti škodljivim organizmom, ki so odporni na
kemična sredstva za varstvo rastlin, in majhno
tveganje za nastanek odpornosti.
Novo odkrite lastnosti in širok spekter delovanja
dajejo nekaterim mikroorganizmom večje
možnosti za uporabo, saj lahko hkrati opravljajo
več vlog, npr. zatirajo določene členonožce in
obenem delujejo zaviralno na rastlinske patogene
ali rastlinsko-parazitske ogorčice ter spodbujajo
rast rastlin.
Na trgu dostopni mikoinsekticidi in mikoakaricidi
so osnovani predvsem na glivnih vrstah rodov
Beauveria, Metarhizium in Lecanicillium ter
vrsti Isaria fumosorosea (prej Paecilomyces
fumosoroseus), medtem ko mikofungicidi
vsebujejo predvsem glive iz rodov Trichoderma,
Ampelomyces in Aureobasidium.
V nadaljevanju so pregledno navedeni primeri
gliv, ki jih v EU in drugje po svetu uporabljajo za
mikrobiotično zatiranje škodljivih organizmov
(Tabela 8.1).

8.3

V EU IN DRUGJE PO SVETU REGISTRIRANI PRIPRAVKI
NA OSNOVI GLIV

Tabela 8.1: Seznam glivnih agensov, ki jih uporabljamo za mikrobiotično zatiranje škodljivih organizmov
ime glive oznaka ime
seva
pripravka
Trichoderma
Remedier
asperellum
ICC012
T. asperellum
TV1

Virisan

T. asperellum
T25

Tusal

T. asperellum
T34

T 34
biocontrol

registrirano v

uporaba

FU
DE, EL, ES, FR, IT Rhizoctonia spp., Pythium spp., Fusarium spp. na
paradižniku
FU
DE, EL, ES, FR, IT Rhizoctonia spp., Pythium spp., Fusarium spp. na
paradižniku
FU
talne patogene glive Phytophthora spp., Rhizoctonia
DE, EL, ES, FR, IT spp., Pythium spp., Fusarium spp. in Sclerotinia
sclerotiorum na paradižniku, papriki, kumarah in
bučkah
FU
Fusarium oxysporum na nageljnih v zaščitenih
UK
prostorih
FU
talne patogene glive na okrasnih rastlinah, vrtninah
DE, EL, ES, FR, IT
(paradižnik, paprika, solata, zelena, jajčevec,
kumara), začimbnicah in jagodah

T. gamsii
ICC080

Remedier

T. atroviride
IMI 206040

Binab TF WP
Binab T
Vector

IT, SE

T. atroviride
T11

Tusal

IT, SE

T. atroviride
I-1237

Esquive WP

FU
povzročitelji trohnobe lesa na vinski trti

T. atroviride
SC1 CBS 122089

Vintec

FU
povzročitelji trohnobe lesa na vinski trti

T. harzianum
T-22

Trianum-P

FU
Pythium spp., Rhizoctonia spp. in Fusarium spp.

T. harzianum
ITEM 908

ni formulacije

FU
enako kot sev T22

T. polysporum
IMI 20603

Binab TF
WP, Binab T
Vector

FU
siva plesen na jagodah na prostem in v zaščitenem
prostoru; premaz za rane proti Chondrostereum
purpureum na okrasnem drevju

FU
siva plesen na jagodah, na prostem in v zaščitenem
prostoru;
premaz za rane, proti Chondrostereum purpureum na
okrasnem drevju
FU
enako kot T. asperellum T25
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ime glive oznaka ime
seva
pripravka
Clonostachys
rosea f. catenulata
(kot Gliocladium Prestop
catenulatum)
J1446
Beauveria
bassiana
ATCC-74040
B. bassiana
GHA

Naturalis-L

BotaniGard
22 WP

Beauveria
bassiana
IMI389521
(in več drugih
sevov)
Beauveria
brongniartii

Metarhizium
brunneum
(prej klasificiran
kot M.
anisopliae)

Metarhizium
brunneum
(prej klasificiran
kot M.
anisopliae)
F52
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registrirano v

uporaba

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

FU
Pythium, Phytophthora, Fusarium, Didymella,
Botrytis, Verticillium, Alternaria, Cladosporium,
Helminthosporium, Penicillium, Rhizoctonia za
vrtnine, zelišča, okrasne rastline, semenski krompir v
zaščitenem prostoru; na prostem za tretiranje semena
in zatiranje sive plesni na jagodah

BE, CY, DE, DK,
EL, ES, HU, IE,
I
IT, NL, UK, AT, ščitkarji na paradižniku
SI
I
sesajoče žuželke na paradižniku, kumarah in okrasnih
rastlinah

v teku

Melocont® Pilzergeste

Bipesco 5

trenutno nima
registracije, je pa v I
bazi EU pesticides Melolontha melolontha, Melolontha hippocastani
database
I
razni škodljivci na prostem in v zaščitenem prostoru
(i) Phyllopertha horticola, Amphimallon solstitialis na
travnatih površinah za rekreacijo
AT, BE, DE, DK,
(ii) Otiorhynchus sulcatus, Daktulosphaira vitifoliae v
EL, FR, IE, IT, LU,
vinogradih
NL, UK
(iii) Otiorhynchus sulcatus, Phyllopertha horticola,
Amphimallon solstitialis na trati in okrasnih rastlinah
(iv) Diabrotica virgifera, Phyllopertha horticola,
Amphimallon solstitialis na poljščinah in vrtninah
I
razni škodljivci na prostem in v zaščitenem prostoru
(i) Phyllopertha horticola, Amphimallon solstitialis na
travnikih za rekreacijo
AT, BE, DE, DK, (ii) Otiorhynchus sulcatus, Daktulosphaira vitifoliae v
EL, FR, IE, IT, LU, vinogradih
NL, UK
(iii) Otiorhynchus sulcatus, Phyllopertha horticola,
Amphimallon solstitialis na travinju in okrasnih
rastlinah
(iv) Diabrotica virgifera, Phyllopertha horticola,
Amphimallon solstitialis na poljščinah in vrtninah

ime glive oznaka ime
seva
pripravka

registrirano v

uporaba

BioAct WG

N
za tretiranje zemlje na prostem in v zaščitenih
prostorih; pri pridelavi vrtnin (paradižnik, buče,
zelena, solata in tobak)

Isaria
fumosorosea
FE9901

Futureco
Nofly

I
proti vsem razvojnim stadijem Bemisia tabaci,
Trialeurodes vaporariorum, Lecanoideus floccisimus,
Aleurodicus dispersus v zaščitenem prostoru in na
prostem

Isaria
fumosorosea
Apopka 97,
ATCC 20874

Preferall

I
BE, FI, FR, NL, SE rastlinjakov ščitkar
Trialeurodes vaporariorum

Lecanicillium
muscarium
Ve6,
CBS 102071

Mycotal

I
DK, ES, FI, FR, IT, Trialeurodes vaporariorum in Thrips spp. v vrtninah
NL, UK
(kumara, paradižnik, paprika) in okrasnih rastlinah v
zaščitenem prostoru, pa tudi na prostem

Aureobasidium
pullulans
DSM 14940

Blossom
Protect,
Botector

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

Purpureocillium
lilacinum
251

Verticillium
albo-atrum
WCS850

NL, SE, UK

BA
Erwinia amylovora na koščičarjih
FU
Botrytis cinerea in številne druge patogene glive
FU
Ophiostoma novi-ulmi na brestu
FU
pepelovke (Erysiphe, Oidium) na vinski trti, vrtninah
in jagodičju ter okrasnih rastlinah (melone, lubenice,
bučke, paradižnik, paprika, jajčevec, jagoda, vrtnice)

Ampelomyces
quisqualis

AQ10

AQ10

Phlebiopsis
gigantea
14 sevov

Rotstop

FU
DK, EE, FI, FR,
Heterobasidium annosum in H. parviporum, na panjih
LT, LV, PL, SE, UK
Picea spp. in Pinus spp.

Contans WG

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

Coniothyrium
minitans
CON/M/91-08

FU
pepelovke

Pseudozyma
flocculosa
Saccharomyces
cerevisiae
LAS02

FU
Sclerotinia minor in S. sclerotiorum na solati in oljni
ogrščici

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

FU
povzročitelji sadnih gnilob (Monilinia, Botrytis,
Alternaria) na sadnem drevju (jablana, hruška, kutina,
nešplja, naši)
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8.4

REGISTRIRANI BIOPESTICIDI NA OSNOVI GLIV V SLOVENIJI

V nadaljevanju so našteti v Sloveniji registrirani biopesticidi na osnovi glivnih biotičnih agensov (Tabela 8.2).
Tabela 8.2: V Sloveniji registrirani biopesticidi na osnovi gliv (stanje dec. 2017)
Gliva

Ime sredstva

Ampelomyces quisqualis
izolat M-10

AQ - 10

Delovanje

Formulacija

Karsia

fungicid

močljiva zrnca

Aureobasidium pullulans
sev DSM 14940 in 14941

Botector1

Albaugh TKI

fungicid

močljiva zrnca

Beauveria bassiana
sev ATCC 74040

Naturalis

Karsia

insekticid

oljna disperzija

8.4.1 Način delovanja v sloveniji
registriranih biopesticidov na
osnovi gliv

gostitelju, nato pa oblikuje piknidije. Tedaj celice
gostitelja postopoma odmrejo. Med rastno dobo se
ob padavinah cikli okužbe večkrat ponovijo.

Pripravek AQ – 10 na osnovi Ampelomyces
quisqualis Ces.

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 nedozorele kleistotecije pepelovk
ter v njih tvori trosišča – piknidije. S svojim
parazitskim delovanjem vpliva na zmanjšan prirast
kolonij pepelovk in jih sčasoma popolnoma uniči.
Parazitirane kolonije pepelovk postanejo sivkaste
in zakrčene, tvorba trosov se zmanjša. Pripravek
moramo uporabiti v začetku razvoja kolonije
pepelovk, ob uporabi mora biti za uspešno okužbo
zagotovljena ustrezna vlaga. V daljši poletni suši
lahko pripravek izgubi na učinkovitosti. Gliva je
občutljiva za delovanje številnih FFS, uporabljenih
v ekološki in integrirani pridelavi, zato je treba
ustrezno prilagoditi škropilni program.

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 glive 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 od 7 do 10 dni razvija v

1
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Zastopnik

Podaljšanje registracije do konca l. 2018.

Pripravek Botector na osnovi Aureobasidium
pullulans (de Bary & Löwenthal) G. Arnaud
Sistematika. Glivo Aureobasidium pullulans
uvrščamo v družino Aureobasidiaceae, deblo
Acomycota in kraljestvo Fungi.

Geografska razširjenost uporabe v okviru
EPPO-regije. Biotični pripravki na osnovi glive
Aureobasidium pullulans so registrirani v Avstriji,
Belgiji, Grčiji, Italiji, Nemčiji, na Nizozemskem,
Madžarskem, Poljskem, Portugalskem, v Sloveniji
in na Slovaškem.
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 oC, maksimum pri 35–37 oC.
Mehanizem njenega antagonističnega delovanja
je kompleksen in v podrobnostih še ni povsem
raziskan. Vključuje tvorbo volatilnih (hlapnih)
zaviralnih snovi in hitinolitičnih encimov ter
tekmovanje (kompeticijo) za prostor in hranila.
Ciljni organizmi. Gliva Aureobasidium pullulans
ima bakteriostatično delovanje – je naravni
antagonist bakterije 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, Colletotrichum,
Penicillium, Monilinia in Rhizopus stolonifer.
V komercialnih pripravkih sta združena
izolata glive Aureobasidium pullulans. Njuno
antagonistično delovanje temelji na tekmovanju
za prostor in hranila: zelo hitro naselita cvetove,
površje plodov in listov ter s tem preprečita
naselitev in okužbo s patogeni. Ne vplivata na
njihov metabolizem, zato tudi ni možnosti za
nastanek odpornosti (rezistence). Za ustrezen
razvoj na površini tretiranih rastlin potrebuje

ustrezno pH-območje, kar zagotovimo z ustreznim
dodajanjem dodatkov ob aplikaciji. Številna FFS
imajo močan zaviralni učinek nanjo, zato je ob
njeni uporabi treba prilagoditi škropilni program.
Na plodovih lahko povzroča mrežaste spremembe.
Če jo pred skladiščenjem sadja in zelenjave
nanesemo v velikih količinah, lahko njen masovni
razvoj povzroči priokuse in pri majhnem deležu
ljudi alergijam podobne reakcije.
Pripravek Naturalis na osnovi Beauveria bassiana
(Bals.-Criv.) Vuill. deluje na dva načina: kot
kontaktni insekticid, ki uniči ciljni organizem, in
kot sredstvo za preprečevanje ovipozicije samic
sadnih muh.
Sistematika. Glivo Beauveria bassiana uvrščamo
v družino Cordycipitaceae, deblo Acomycota in
kraljestvo Fungi.
Geografska razširjenost uporabe v okviru EPPOregije. Biotični pripravki na osnovi glive Beauveria
bassiana so registrirani na Cipru, Danskem,
Nizozemskem, v Belgiji, Grčiji, na Irskem, v Italiji,
Nemčiji, na Madžarskem, v Sloveniji, Španiji in
Združenem kraljestvu.
Opis in biologija. Beauveria bassiana je
entomopatogena talna gliva, splošno razširjena
v različnih talnih tipih in različnih klimatskih
razmerah. Okužuje številne vrste žuželk in pršic
v razvojnih fazah od ličinke 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 žuželke. V notranjosti žuželke 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 žuželke oz.
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pršice ter jakosti okužbe. V odmrlem gostitelju
se blastospore preoblikujejo v micelij, ki preraste
skozi kutikulo navzven (gost bel micelij na površju
gostitelja) in ponovno tvori konidije (Slika 11). Za
sporulacijo je potrebna visoka vlažnost.

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).

8.4.2 Prodaja biopesticidov na
osnovi gliv v Sloveniji

Slika 11: Odrasli hrošč malega mokarja (Tenebrio
molitor), okužen z glivo Beauveria bassiana (ATCC
74040). Fotografija: J. Razinger.
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),
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O stopnji uporabe glivičnih biopesticidov v
Sloveniji lahko sklepamo iz podatkov o prodaji
glivičnih biopesticidov v Sloveniji (vir: UVHVVR,
sektor za FFS). Treba 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 in dosegla največjo
prodajo izmed vseh glivičnih bioinsekticidov v letu
2014 (792 kg); v letih 2015–2017 se ni prodalo nič
biopesticidov na osnovi A. pullulans. V obdobju
2011–2014 je bila prodaja pripravkov na osnovi B.
bassiana bolj ali manj stalna (med 0,11 in 0,16 kg
a. u. letno), nato je upadla. Biofungicida na osnovi
glive A. quisqualis v letih 2013 in 2014 v Sloveniji
niso prodali, nato pa znova v letih 2015–2017. V
obdobju 2011–2017 se je kumulativno prodalo
največ biopesticidov na osnovi A. pullulans (805,8
kg a. u.), sledi A. quisqualis z 8,1 kg a. u. ter B.
bassiana s prodajo biopesticidov v skupni količini
0,7 kg a. u. Biopesticidi na osnovi G. catenulatum
(e.g. sredstvo Prestop) so bili v Sloveniji registrirani
šele l. 2017, a tega leta še niso bili v prodaji (Slika 12.
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8.4.3 Izkušnje s področja varstva
rastlin z glivičnimi biopesticidi v
Sloveniji
Na osnovi pregleda objavljene literature v zbirki
COBISS smo ugotovili, da je s področja uporabe
registriranih biopesticidov na osnovi gliv malo
praktičnih izkušenj v Sloveniji. Kar smo uspeli
najti, navajamo v nadaljevanju. Vsekakor ne
izključujemo možnosti, da nismo zasledili
vseh virov, zato 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 glivične 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) 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 omenja B. bassiana v vsakoletnih
raziskovalnih poročilih o strokovnih nalogah s
področja varstva rastlin (Trdan in sod., 2016). Dr.
Franci Aco Celar in dr. Katarina Kos sta objavila
svoje rezultate o 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).
Dr. Franci Aco Celar in sodelavci so preizkušali
možnosti zatiranja poljskega majskega hrošča
(Melolontha melolontha) z entomopatogeno glivo
B. brongniartii na črnovrški planoti (Poženel 2007;
Laznik in Trdan, 2014; Laznik in Trdan, 2015;
Celar, 2016). Zaključili so, da številni biotični
agensi uspešno zatirajo mlajše razvojne stopnje
ličink (L1 in L2), ko pa ogrci preidejo v tretjo
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larvalno stopnjo (L3), večina biotičnih agensov ne
učinkuje. Pri zatiranju ogrcev v tleh se je izkazala
kot najučinkovitejša kombinacija sočasne uporabe
entomopatogenih gliv in entomopatogenih ogorčic
za zatiranje prve in druge larvalne stopnje.
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).
Razinger in sod. (2014a, b; 2015a, b; 2017a,b)
so preskušali sredstvo Naturalis kot referenčni
biotični agens ali slovenske avtohtone seve B.
bassiana v raznih poskusih zatiranja strun (Agriotes

8.5

Dodatno so Lešnik in sodelavci več let preskušali in
uporabljali pripravke na osnovi glive Trichoderma
v vinogradih proti sivi plesni, tudi na okrasnih
rastlinah proti sivi plesni (M. Lešnik, osebna
komunikacija, 2018).
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9 ZATIRANJE PLODOVE VINSKE
MUŠICE (Drosophila suzukii) Z
ENTOMOPATOGENIMI GLIVAMI
dr. Jaka Razinger1, Katja Fink2, mag. mol. funkc. biol., Ana Kerin3, dipl. biol.,
mag. Špela Modic1, Primož Žigon1, mag. inž. agr., dr. Gregor Urek1
1
Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za varstvo rastlin, Hacquetova ulica 17, Ljubljana
2
Bašelj 13, Preddvor
3
Bučerca 17, Krško

9.1

POVZETEK

Plodova vinska mušica (Drosophila suzukii
[Matsumura, 1931], Diptera, Drosophilidae) je
škodljivec številnih sadnih vrst in lahko v kmetijstvu povzroča veliko gospodarsko škodo. Njeno
zatiranje je težavno, saj ima vrsta velik razmnoževalni potencial, razvoj ličink škodljivca pa poteka
v notranjosti plodov. Uporaba bioinsekticidov na
osnovi entomopatogenih gliv (EPF) predstavlja
eno izmed možnosti nekemičnega zatiranja škodljivca. Namen naše raziskave je bil preizkusiti
njihovo učinkovitost na zmanjšanje populacije škodljivca v različnih razvojnih stadijih in pri
različnih načinih izpostavitve. Največji vpliv na
zmanjšanje populacije škodljivca smo dosegli pri
preizkusu preventivne učinkovitosti glive Metarhi-

9.2

Ključne besede: biotično varstvo, entomopatogene
glive, plodova vinska mušica, jagodičje

UVOD

Plodova vinska mušica (PVM) Drosophila suzukii
(Matsumura, 1931) je pomemben škodljivec jagodičja
in številnih drugih sadnih vrst (Cini in sod., 2012).
Večjo gospodarsko škodo povzroča predvsem zato,
ker samice odlagajo jajčeca v zdrave nepoškodovane plodove, v katerih se prehranjujejo žerke in s tem
povzročajo poškodbe ter gnitje plodov (Lee in sod.
2011). Zaradi hitrega razvojnega cikla in ohranjanja
na številnih rastlinskih vrstah je zatiranje škodljivca
oteženo. Zlasti problematično je njegovo zatiranje v
ekološki pridelavi, kjer je uporaba insekticidov omejena (Lee in sod., 2011; Van Timmeren in Isaacs. 2013).
72

zium brunneum Petch izolat H. J. S. 1868 in bioinsekticida Naturalis (na osnovi entomopatogene
glive Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill.) na
odrasle osebke plodove vinske mušice, ki pa kljub
vsemu ne omogoča zadostne učinkovitosti varstva
plodov pred napadom škodljivca. Sklepamo, da
bi bilo v nadaljnjih raziskavah smiselno preučiti
predvsem možnost souporabe entomopatogenih
gliv z drugimi ukrepi zatiranja v smislu oblikovanja strategije integriranega varstva rastlin pred
plodovo vinsko mušico.

V svetu je bilo že več raziskav usmerjenih v preučevanje različnih strategij biotičnega varstva,
predvsem za zatiranje odraslih osebkov PVM
(Naranjo-Lázaro in sod. 2012, Cuthbertson in
sod. 2014; Cossentine in sod. 2016; Cuthbertson
in Audsley, 2016). V nobeni od teh raziskav pa
niso neposredno preizkušali vpliva izolatov entomopatogenih gliv (EPF) na razvojni stadij bube. V
prvem delu naše laboratorijske raziskave smo zato
skušali ovrednotiti vpliv različnih načinov izpostavitve bub PVM-izolatom več vrst EPF in njihovo
učinkovitost na zmanjšanje izleganja mušic.

V drugem delu raziskave smo poleg preizkušanj različnih bioinsekticidov in izolatov EPF za zatiranje
odraslih osebkov želeli preveriti tudi, ali bioinsekticidi na osnovi EPF okužujejo mušico in posledično
zmanjšujejo pritisk škodljivca, v primeru, da so plodovi predhodno že izpostavljeni populaciji mušic.

9.3

MATERIALI IN METODE

9.3.1 Gojenje plodove vinske mušice
(PVM)
Za raziskovalne namene na Kmetijskem inštitutu Slovenije gojimo populacijo PVM v plastičnih
insektarijih, v nadzorovanih razmerah: pri 21 ⁰C,
77 ± 3-% relativni zračni vlagi in razmerju dan :
noč 14 : 10 h. Mušice hranimo z mešanico umetne
hrane (agar, pekovski kvas, jabolčni sok, jabolčni
kis, ribana jabolka in nipagin (metil 4-hidroksibenzoat, Sigma-Aldrich)), ki hkrati služi kot
substrat, v katerega samice odlagajo jajčeca. Glede
na zasnovo poskusa smo iz substrata izolirali določeno število bub, odrasle osebke PVM pa smo iz
insektarija ločili z uporabo aspiratorjev, omamili s
CO2 in prestavili v poskusne posodice.

9.3.2 Zatiranje bub plodove vinske
mušice z entomopatogenimi
glivami
Za zatiranje bub plodove vinske mušice smo preizkušali glive Metarhizium brunneum Petch (izolata
H. J. S. 1154 in 1868), Trichoderma atroviride Bissett (izolat 1873), Clonostachys rosea (Link) Schroers (izolat 1884) in Beauveria bassiana (Bals.-Criv.)
Vuill. (izolata 2121 in 2122). Omenjene glive smo
gojili in živost konidijev preverjali, kot je opisano
v Razinger in sod. (2014). Konidije smo v obliki
vodne suspenzije dodajali testnemu substratu. Kot
referenčni bioinsekticidni pripravek na osnovi EPF
smo uporabili sredstvo Naturalis (a. s. B. bassiana,
Andermatt biocontrol AG, Švica). Insekticid Laser
(a. s. spinosad, Dow AgroSciences, Avstrija) smo
uporabili kot pozitivno kontrolo in močilo Tween
80 (Sigma-Aldrich) v 0,1-% koncentraciji kot negativno kontrolo.
Kot testni substrat smo uporabili 400 g komercialnega šotnega substrata za presajanje rastlin, ki
smo mu dodali 40 ml suspenzije konidijev koncentracije 108 ml-1 in 40 ml demineralizirane vode.

Substrat s konidiji smo dobro premešali, da smo
dobili želeno koncentracijo 4 x 106 živih konidijev
g-1 zračno suhega substrata. V plastične posodice
smo zatehtali 40 g substrata, v katerega smo dodali
pet 1–3 dni starih bub PVM in jih pokrili s plastičnim pokrovom, ki smo ga preluknjali z iglo. Posodice smo inkubirali osem dni pri enakih razmerah,
kot je potekalo gojenje odraslih PVM, in dnevno
beležili število izleglih mušic. Neizlegle bube smo
prestavili v petrijevke z vodnim agarjem (1 %) in
po sedmih dneh določili stopnjo okužbe z glivami.
V poskusu neposredne izpostavitve smo v posamezno jamico na multiplošči s šestimi jamicami
dali pet 1–3 dni starih bub PVM. Za vsako preučevano obravnavanje smo uporabili eno multiploščo, tako da je bil poskus opravljen v šestih
ponovitvah. Na bube smo neposredno odpipetirali
50 μl suspenzije s koncentracijo 1x108 živih konidijev ml-1 in osem dni spremljali izleganje odraslih
mušic. Neizlegle bube smo prestavili v petrijevke z
vodnim agarjem (1 %) in po sedmih dneh določili
stopnjo okužbe z glivami.

9.3.3 Zatiranje odraslih PVM z
biopesticidi
Za zatiranje odraslih osebkov plodove vinske mušice smo preizkušali glive Metarhizium brunneum
Petch (izolata H. J. S. 1154 in 1868) in Beauveria
bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. (izolat 2121). Omenjene glive smo gojili in živost konidijev preverjali,
kot je opisano v Razinger in sod. (2014). Kot referenčni bioinsekticidni pripravek na osnovi EPF
smo uporabili sredstvi Naturalis (a.s. B. bassiana,
Andermatt biocontrol AG, Švica) in Mycotal (a.s.
Verticillium lecanii; Koppert B.V., Nizozemska).
Insekticid Laser (a.s. spinosad, Dow AgroSciences,
Avstrija) smo uporabili kot pozitivno kontrolo in
destilirano vodo kot negativno kontrolo.
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Kot testni medij za odlaganje jajčec PVM smo
uporabili plodove ameriških borovnic, ki smo jih
nabrali v nasadu Kmetijskega inštituta Slovenije na
Brdu pri Lukovici. Nanos suspenzije konidijev in
drugih sredstev v preizkušanju smo izvajali s pršenjem s pomočjo ročne pršilke. V dveh laboratorijskih poskusih smo glede na čas nanosa bioinsekticidov (pred izpostavitvijo PVM ali po izpostavitvi
PVM) simulirali preventivno ali kurativno uporabo mikrobnih biopesticidov.
V prvem poskusu smo preizkušali preventivno učinkovitost bioinsekticidov. V posameznem
obravnavanju smo v 1,5-litrske plastične škatle dali
70 borovnic in jih nato tretirali s preučevanimi sevi
EPF oziroma komercialnimi pripravki. V rastni
komori (razmere kot pri gojenju PVM) smo posamezne škatle s tretiranimi borovnicami izpostavili
10 samicam in 10 samcem PVM. Smrtnost in glivične okužbe prvotnih mušic smo ugotavljali šest
in devet dni po izpostavitvi (v nadaljevanju DPI).
Nato smo borovnice razdelili v skupine po 10 borovnic na posamezno 250 ml plastično škatlo, v
sedmih ponovitvah (sedem 250 ml plastičnih škatel, vsaka s po desetimi borovnicami), ter odstranili vse prvotne mušice. Petnajsti dan (15 DPI)
smo ugotavljali število mušic, bub in ličink, ki so se
razvile v 250 ml posodicah iz desetih tretiranih in
napadenih borovnic.
V drugem poskusu smo preučevali kurativni učinek bioinsekticidov. Borovnice smo najprej izpostavili populaciji PVM (umetna infestacija) in
nato tretirali z bioinsekticidi. V 27-litrski insektarij smo dali dve 1000 ml plastični škatli s po 250
ml borovnic (skupaj 500 ml borovnic, približno
400 borovnic). V insektariju je bilo približno 400

9.4

9.3.4 Statistična obdelava
podatkov
Podatke smo obdelali s statističnim programom
GraphPad Prism 5.00. Normalnost porazdelitve
podatkov iz poskusov substratne izpostavitve in
neposredne izpostavitve bub PVM smo analizirali s testom D’Agostino-Pearson omnibus K2.
Parameter dolgoživost mušic smo izračunali kot
povprečno vsoto živih mušic v vseh ponovitvah
v vseh dneh opazovanj poskusov. Ta parameter
nam je služil kot ocena posrednega vpliva obravnavanj na mušice. Obravnavanja smo primerjali z
dvosmerno analizo variance (dvosmerna ANOVA,
p ≤ 0,05), pri čemer sta bila proučevana dejavnika čas po izpostavitvi in obravnavanje. Statistično
značilne razlike med obravnavanji po posameznih
terminih opazovanj smo izračunali z Bonferonnijevim post-testom. Število neodvisnih ponovitev
poskusov oziroma ponovitev v posameznem poskusu je navedeno v naslovu grafov oziroma preglednic (N). Podatke iz poskusa zatiranja odraslih
PVM smo analizirali z enosmerno analizo variance
(ANOVA, p ≤ 0,05) in Dunnettovim post-testom.

REZULTATI IN DISKUSIJA

9.4.1 Zatiranje bub plodove vinske
mušice z entomopatogenimi
glivami
V poskusu substratne izpostavitve je na razlike
med obravnavanji značilno vplival dejavnik čas po
izpostavitvi (PI) (F8, 942 = 389; P < 0,0001). V večini obravnavanj se je smrtnost mušic v primerjavi s
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odraslih PVM obeh spolov in različnih starosti. Tako smo borovnice izpostavili napadu PVM.
Po 72 urah smo borovnice vzeli iz insektarija ter
odstranili vse PVM. Na 50 napadenih borovnic na
postopek smo nanesli ustrezni bioinsekticid in jih
nato razdelili v skupine po 10 borovnic, ki smo jih
dali v 250 ml plastične posodice ter jih prestavili v
rastno komoro (razmere kot pri gojenju PVM). Po
šestnajstih dneh (16 DPI) od začetka napada PVM
oz. 13 dni po nanosu bioinsekticidov smo prešteli
število izleglih ličink, bub in mušic (nove generacije) v posodicah.

kontrolo izrazito povečala šesti dan PI, ko je bilo število živih mušic statistično značilno manjše v skupinah, tretiranih z glivama C. rosea in B. bassiana 2121
ter pripravkom Naturalis. Sedmi dan PI pa je bila
razlika značilna v obravnavanju M. brunneum 1868
in B. bassiana (2121 in 2122) ter Naturalis (Slika 13).
Na zmanjšanje celokupnega števila izleglih mušic je

Št. živih mušic D. suzukii
(uporabili smo 5 bub na ponovitev)

značilno vplival le izolat glive M. brunneum (1154),
ki je povzročil 15-% zmanjšanje števila izleglih mušic v primerjavo s kontrolo. Uporaba bioinsekticida
Naturalis je zmanjšala izleganje za 5 %, vendar raz-

lika ni bila statistično značilna. Največ neizleglih in
okuženih bub smo opazili v skupinah, okuženih z
glivama M. brunneum (1154 in 1868) in B. bassiana
(2121 in 2122).
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Slika 13: Povprečno število živih mušic PVM, izleglih iz bub, ki so bile vstavljene v substrat z dodanimi
različnimi glivami ali tretiran z insekticidom, v odvisnosti od časa po izpostavitvi (PI)

Št. živih mušic D. suzukii
(uporabili smo 5 bub na ponovitev)

V poskusu neposredne izpostavitve smo statistično
značilno manjše število živih mušic v primerjavi s
kontrolo našteli četrti dan PI, in sicer v skupinah,
okuženih z glivo T. atroviride. Pri uporabi insekticida Laser je bilo število preživelih mušic statistično značilno manjše peti in šesti dan PI, pri uporabi pripravka Naturalis pa šesti dan PI (Slika 14).
Na celokupno zmanjšanje števila izleglih mušic je

statistično značilno vplival bioinsekticid Naturalis
(21-% zmanjšanje), najbolj patogen izolat (gliva M.
brunneum 1154) pa je povzročil 8-% zmanjšanje
števila mušic v primerjavi s kontrolo. Največ neizleglih in okuženih bub smo opazili v skupinah,
okuženih z glivami M. brunneum (1154 in 1868),
C. rosea, B. bassiana (2121) in pripravkom Naturalis.
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Slika 14: Povprečno število živih mušic PVM, izleglih iz bub, ki so bile neposredno okužene z različnimi glivami
ali tretirane z (bio)insekticidom, v odvisnosti od časa po izpostavitvi (PI)
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Pri posrednem in neposrednem načinu izpostavitve bub PVM so glive in druga sredstva vplivala na zmanjšanje števila izleglih mušic. Pri večini
neizleglih bub (od 0,0 ± 0,0 do 1,1 ± 0,26 bub na
obravnavanje) smo opazili pojav mikoz. Kljub
temu je izpostavljenost glivam sorazmerno malo
zmanjšala število izleglih bub, čeprav je bila razlika
v zmanjšanju števila izleglih mušic statistično značilna. Pričakovana večja učinkovitost entomopatogenih gliv na zmanjšanje izleganja PVM je verjetno
omejena zaradi hitrega razvoja škodljivca in kratkotrajnega razvojnega stadija bube, ki glivam ne
omogoča okužbe (Cini in sod., 2014).
Posredni vpliv izpostavljenosti glivam na izlegle
mušice smo ugotavljali na osnovi izračuna parametra dolgoživosti mušic, ki smo ga izračunali kot
povprečje vsote živih mušic v vseh ponovitvah,
v vseh dneh opazovanja poskusov. V poskusih
substratne izpostavitve nismo opazili značilnega
vpliva na parameter dolgoživosti mušic. V poskusih neposredne izpostavitve so imele izlegle mušice, izpostavljene izolatom glive M. brunneum 1154

in 1868 ter pripravkoma Naturalis in Laser, značilno manjši parameter dolgoživosti (Tabela 9.1).
Različen vpliv na parameter dolgoživosti glede na
način izpostavitve je moč pripisati dejstvu, da je
bilo v poskusu neposredne izpostavitve na bube
neposredno naneseno večje število konidijev gliv,
ki so imeli večji vpliv na zmanjšanje preživelosti
mušic. Dodatno je pri poskusu substratne izpostavitve na izleganje mušic tudi vpliv samega substrata
nezanemarljiv. Rezultate naše raziskave z objavami
drugih avtorjev težko primerjamo, saj so v glavnem preučevali učinkovitost različnih komercialnih bioinsekticidov in drugih izolatov entomopatogenih gliv predvsem proti odraslim osebkom
PVM. O vplivu gliv na bube avtorji ne poročajo,
zato je primerjava z rezultati naših poskusov lahko vprašljiva. V nekaterih od omenjenih raziskav
so z namenom zatirati bube in ličinke preučevali
predvsem uporabo entomopatogenih ogorčic, pri
čemer sta Cuthberson in Audsley (2016) poročala
o več kot 50-% smrtnosti bub pri izpostavitvi ogorčicam vrste Steinernema kraussei.

Tabela 9.1: Parameter dolgoživost mušic, izračunan kot povprečje vsote živih mušic v vseh ponovitvah, v
vseh dneh opazovanja poskusov.
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Obravnavanje

Dolgoživost mušic v poskusih
substratne izpostavitve (N = 14)

Dolgoživost mušic v poskusih
neposredne izpostavitve
(N = 12)

M. brunneum (1154)

13,5 ± 0,68

9,8 ± 0,83

M. brunneum (1868)

13,8 ± 0,81

10,0 ± 0,59

C. rosea (1884)

13,9 ± 0,81

11,4 ± 0,71

T. atroviride (1873)

15,3 ± 0,72

10,4 ± 0,73

B. bassiana (2121)

14,8 ± 0,45

11,5 ± 0,90

B. bassiana (2122)

15,3 ± 0,62

12,7 ± 0,75

Kontrola

14,9 ± 0,70

12,9 ± 0,48

Naturalis

14,1 ± 0,83

9,3 ± 0,67

Laser 240 SC

13,0 ± 0,77

4,8 ± 0,39

9.4.2 Zatiranje odraslih osebkov
PVM z biopesticidi
V prvem poskusu, kjer smo preizkušali preventivno učinkovitost bioinsekticidov, je insekticid Laser
že 6 dni po izpostavitvi (DPI) povzročil 100-%
smrtnost vhodnih mušic. Komercialna bioinsekticida na osnovi entomopatogenih gliv, Naturalis
in Mycotal, sta imela podoben vpliv na smrtnost
vhodnih PVM, medtem ko je bioinsekticid Naturalis povzročil večjo stopnjo mikoz na mušicah,
kar nakazuje, da je gliva B. bassiana bolj patogena
za PVM od glive V. lecanii (Tabela 9.2). Podobno
tudi Cossentine in sod. (2016) poročajo o slabši
učinkovitosti obravnavanega seva V. lecanii v primerjavi z drugimi EPF v poskusu. Tudi sicer se je

v poskusih neposredne izpostavitve izkazalo, da
je učinkovitost EPF v veliki meri odvisna od vrste
in seva glive in lahko znaša od 12 do 85 % (Naranjo-Lázaro in sod., 2014). V primerljivi raziskavi
površinske izpostavitve, z nanašanjem EPF na plodove borovnic, Cossentine in sod. (2016) navajajo največjo smrtnost prvotnih mušic pri uporabi
glive M. brunneum S52 (1x108 konidijev ml-1), ki
je 10 PI povzročila skoraj 90-% smrtnost, medtem
ko ostale preučevane glive niso povzročile več kot
50-% smrtnosti. V isti raziskavi je bila ob uporabi
glive B. bassiana, izolat GHA, v enaki koncentraciji
konidijev in 10 DPI dosežena 43-% smrtnost prvotnih mušic.

Tabela 9.2: Smrtnost 20 vhodnih PVM 6 in 9 dni po izpostavitvi (DPI) ter delež glivičnih obolenj mušic
9 DPI. Naturalis –bioinsekticid na osnovi glive Beauveria bassiana; Mycotal bioinsekticid na osnovi glive
Verticillium lecanii; Laser – bioinsekticid na osnovi aktivne snovi spinosad

1
2

Obravnavanje

Smrtnost vhodnih mušic 6
DPI1 (%)

Smrtnost vhodnih
mušic 9 DPI2 (%)

Mikoze2 (%)

Naturalis

20,00 %

30,00 %

50,00 %

Mycotal

5,00 %

35,00 %

0,00 %

Laser

100,00 %

100,00 %

0,00 %

M. brunneum 1154

0,00 %

50,00 %

0,00 %

M. brunneum 1868

15,00 %

20,00 %

25,00 %

B. bassiana 2121

0,00 %

10,00 %

0,00 %

Negativna kontrola

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Brez tretiranja

0,00 %

10,00 %

0,00 %

Dnevi po izpostavitvi.
Delež mrtvih mušic, na katerih so se razvile mikoze.
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Preizkušena obravnavanja so imela značilen vpliv
na število ličink, bub in mušic PVM, ki so se razvile v plodovih ameriških borovnic, na katere so bili
pred izpostavitvijo PVM naneseni bioinsekticidi
(F7, 55 = 9,23; P < 0,0001; Slika 15). Značilno zmanjšanje napadenosti borovnic novega rodu PVM
smo zabeležili pri postopkih Laser (0,0 ± 0,0), Naturalis (8,6 ± 1,8) in M. brunneum 1868 (11,1 ±
1,8). V kontrolnem obravnavanju se je razvilo 20,4
± 4,5 ličink, bub in mušic PVM novega rodu na 10
borovnicah.

V drugem poskusu, kjer smo preizkušali kurativno
učinkovitost bioinsekticidov, so imela preizkušena
obravnavanja značilen vpliv na število ličink, bub
in mušic PVM, ki so se razvile v plodovih borovnic
13 dni po tretiranju (F6, 33 = 7,44; P < 0,0001; Slika
16). Značilno zmanjšanje napadenosti borovnic s
PVM smo zabeležili le pri postopku Laser (0,0 ±
0,0). V kontrolnem obravnavanju se je razvilo 43,0
± 7,3 ličinke, bube in mušice PVM na 10 borovnic.
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Slika 15: Število ličink, bub in mušic drugega rodu,
ki so se razvile v desetih zdravih plodovih borovnic
15 dni po tretiranju. Prikazano je povprečje ±
standardna napaka (N = 7)

Slika 16: Število ličink, bub in mušic PVM, ki so se
razvile v desetih napadenih borovnicah 13 dni po
tretiranju z bioinsekticidi. Prikazano je povprečje ±
standardna napaka (N = 5)

Sredstvo Laser je bilo zelo učinkovito proti PVM,
saj 15 dni po tretiranju z njim nismo opazili nobenih ličink, bub ali mušic drugega rodu. Očitno
je sredstvo delovalo na vse prvotne PVM, preden
so oplojene samice prvega rodu lahko izlegle jajčeca v borovnice. Čeprav je pripravek deklariran
kot preventivni insekticid, je izkazoval učinkovito kurativno delovanje na borovnicah, saj se v
poskusu, kjer smo borovnice za tri dni izpostavili
kulturi spolno zrelih in oplojenih PVM ter nato
poškropili s sredstvom Laser, 13 dni po tretiranju
ni razvila nobena ličinka, buba in mušica PVM.
Ostala obravnavanja v tem poskusu se niso značilno razlikovala od kontrolnega. O podobni preven-

tivni in kurativni učinkovitosti spinosada poročajo
tudi Cuthberson in sod. (2014), kjer je ta prav tako
povzročil 100-% smrtnost prvotnih mušic in preprečil razvoj naslednjega rodu škodljivca. Značilno
zmanjšanje napadenosti borovnic z drugo generacijo PVM smo v poskusu preventivnega varstva
sicer zabeležili tudi pri bioinsekticidu Naturalis in
entomopatogeni glivi M. brunneum 1868, vendar ti
obravnavanji nista bili dovolj učinkoviti, saj so bile
borovnice 15 DPI izdatno poškodovane od množice ličink PVM. Gargani in sod. (2013) so preučevali učinkovitost različnih komercialnih sevov glive
B. bassiana, pri čemer se je po tretiranju z bioinsekticidom Naturalis izleganje drugega rodu PVM

primerjavi s kontrolo zmanjšalo za več kot 60 %.
Nasprotno pa Cuthbertson in sod. (2014) 10 DPI
temu pripravku niso ugotovili zmanjšanega števila
izleglih ličink, bub in odraslih mušic. Cossentine
in sod. (2016) v poskusih neposredne izpostavitve

9.5

SKLEPI

Ugotovili smo, da preizkušeni izolati gliv lahko okužujejo PVM v različnih razvojnih stadijih
in s tem v določeni meri vplivajo na številčnost
škodljivca. Izolata EPF M. brunneum 1868 in
B. bassiana (Naturalis) sta značilno vplivala na
zmanjšanje števila izleglih mušic – tako v poskusu zatiranja bub kot v poskusih preventivnega nanosa na borovnice. Primerjava obeh poskusov in
izsledkov drugih raziskav vendarle kaže, da ima v
laboratorijskih razmerah uporaba EPF večji vpliv
na smrtnost odrasle PVM v primerjavi z nanosom
na bube. Kljub določeni učinkovitosti omenjenih
sevov EPF pa ti nezadostno varujejo plodove, saj
so ti deset dni po izpostavitvi škodljivcu popol-

9.6

navajajo boljšo učinkovitost glive M. brunneum
S52, ki je značilno zmanjšala število bub v napadenih borovnicah v primerjavi s kontrolo in bi v praksi lahko vplivala na zmanjšanje reprodukcijskega
potenciala škodljivca.

noma propadli. V obzir je treba vzeti tudi dejstvo,
da je pred oblikovanjem zaključkov treba preveriti
izsledke laboratorijskih raziskav v realnih pridelovalnih razmerah, kjer je variabilnost rezultatov
navadno večja (Cuthbertson in sod., 2014). Uporaba EPF za zatiranje PVM kot samostojni ukrep
ni dovolj učinkovita, da bi populacijo škodljivca
zadrževala pod pragom škodljivosti. V nadaljnjih
raziskavah bi bilo smiselno nadaljevati predvsem
s preučevanjem novih izolatov EPF proti odraslim
mušicam in možnosti njihove souporabe z drugimi ukrepi zatiranja z namenom oblikovati celostno strategijo integriranega varstva pred PVM.
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10 GLIVE Trichoderma spp. – VZORČNI PRIMER
MIKROBIOTIČNIH AGENSOV ZA ZATIRANJE
RASTLINSKIH BOLEZNI
dr. Franci Aco Celar
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

10.1

POVZETEK

Več kot osemdeset let že mineva, odkar so prvič ugotovili biotični potencial gliv Trichoderma spp. za zatiranje rastlinskih patogenov, vendar pa so ta odkritja
bolj ali manj potonila v pozabo za več desetletij. Šele
po obdobju intenzivne kemizacije v kmetijstvu in
znanstvenih odkritjih, da se kažejo posledice dolgotrajne rabe kemičnih fitofarmacevskih sredstev v številnih dolgoročnih okoljskih problemih, se je okrepilo zanimanje po nadomestitvi kemičnih fungicidov
z mikrobiotičnimi agensi. Med vsemi mikroorganizmi so glive iz rodu Trichoderma najbolj proučeni in

10.2

Ključne besede: antibioza, biotično varstvo,
mikoparazitizem, tekmovanje, Trichoderma

UVOD

V današnjem času je preživetje dobrih dveh tretjin
svetovnega prebivalstva odvisno od hrane, ki jo pridela preostala slaba tretjina, hkrati pa je kmetijska
pridelava podvržena vsakodnevnim grožnjam s strani škodljivih organizmov (bolezni, škodljivci, pleveli)
in vremenskih neprilik.
Številne rastlinske bolezni (glivične, bakterijske,
virusne) so glavni omejitveni dejavnik v kmetijski
pridelavi v vseh pridelovalnih sistemih, tako poljedelskih kot hortikulturnih. Vplivajo na količino in
kakovost pridelka. Na splošno se izgube v svetovni
kmetijski pridelavi zaradi rastlinskih bolezni na letni
ravni gibljejo med 10 in 16 % (Strange in Scott, 2005;
Oerke, 2006), po nekaterih virih znašajo celo do 25 %
(Lugtemberg, 2015).
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najpogosteje uporabljeni biotični agensi za zatiranje
številnih rastlinskih patogenov. Več različnih mehanizmov, ki delujejo posamično ali v povezavi z drugimi, je vključenih v biotično zatiranje rastlinskih
patogenov s strani gliv Trichoderma spp. Poleg tega,
da delujejo na rastlinske patogene, vplivajo tudi na
rast in razvoj višjih rastlin.

Škodo, povzročeno zaradi rastlinskih bolezni, lahko
zmanjšamo z različnimi pristopi, kot so razni agrotehnični ukrepi, setev oz. saditev odpornih sort, rastlinska higiena ter uporaba kemičnih in biotičnih fitofarmacevtskih sredstev (FFS). V prejšnjem stoletju,
v obdobju intenzivne kemizacije kmetijstva, sta bila
hitrost delovanja in učinkovitost FFS edina kriterija,
po katerem so merili njihovo uporabno (prodajno)
vrednost. Pri tem pa se niso preveč ozirali na njihove dolgoročne stanske učinke na neciljne organizme,
okolje ter zdravje ljudi in živali. Posledice večdesetletne uporabe sintetičnih FFS se kažejo v številnih
dolgoročnih okoljskih problemih (Tilman in sod.,
2002).

Poročila o ostankih FSS v hrani, tleh, nadzemnih
vodah in podtalnici so začela odvračati porabnike
(potrošnike) od tako pridelanega živeža. Prevladuje
mnenje, da ima moderen način pridelovanja živeža
več negativnih kot pozitivnih posledic. Dogaja se
celo, da nekateri posamezniki, tudi tisti na odgovornih položajih, zahtevajo popolno prepoved uporabe

10.3

kemičnih FFS. Taka mnenja pa so največkrat posledica nepoznavanja problema varstva rastlin in »modernosti« teme. V novem tisočletju je tako pred nami
zelo velik izziv, kako zagotoviti dovolj hrane za vse,
ko se pridelovalna površina na prebivalca vedno bolj
krči, hkrati pa to pridelati na okolju prijazen način.

BIOTIČNO ZATIRANJE RASTLINSKIH BOLEZNI

V zadnjem času so se zaradi vse strožjih predpisov pri
registraciji FFS (humane in ekotoksikološke zahteve)
močno povečali stroški izdelave novega sredstva. Številne gospodarsko pomembne patogene glive so postale odporne proti nekaterim fungicidom, tako da
se je precej zožilo število učinkovitih aktivnih snovi.
Poleg tega kemični fungicidi nikoli niso bili dovolj
uspešni pri zatiranju talnih patogenov. Razlogi tičijo
v tem, da so v tleh podvrženi mikrobiološki razgradnji in/ali se adsorbirajo na organsko snov in glinene
minerale (Čadková, 2012). Potreba po nadomestitvi
kemičnih fungicidov je v zadnjih desetletjih močno
povečala zanimanje za biotično zatiranje rastlinskih
bolezni. Ta način varstva je postal možna alternativa
za dejanske in zaznavne probleme, ki jih povzročajo
kemični fungicidi. Čeprav je ta koncept zelo popularen in sprejemljiv za najširšo javnost, pa je sorazmerno malo biotičnih agensov razvitih za komercialno
rabo. Po najnovejših podatkih je v državah Evropske
skupnosti registriranih le nekaj fungicidov na osnovi
gliv (mikofungicidi), ki imajo dovoljenje za uporabo v kmetijstvu. Največ jih temelji na izolatih gliv iz
rodu Trichoderma (T. asperellum, T. gamsii, T. harzianum; T. polysporum), posamezni pa na osnovi gliv
Aureobasidium pullulans, Ampelomyces quisqualis,
Coniothyrium minitans, Sacharomyces cerevisiae idr.
Koristne (antagonistične) glive naselijo habitate,
ki so izpostavljeni patogenom (rizosfera, filosfera in rastlinski organi) in za razliko od kemičnih
fungicidov ne pustijo strupenih ostankov. Uspešna naselitev, delovanje in širjenje antagonističnih
gliv so odvisni od njihove prilagoditve in uspešnosti znotraj fizičnega, biotičnega ter prostorskega
kompleksa številnih trofičnih (prehranjevalnih)
in netrofičnih medvrstnih interakcij (Knudsen

in Dandurand, 2014). Prednost teh koristnih gliv
pred klasičnimi fungicidi je tudi v tem, da imajo
manj stranskih učinkov na neciljne organizme in
okolje, večjo učinkovitost proti fungicidom odpornih patogenov in obstaja veliko manjša možnost za
nastanek odpornosti pri ciljnem organizmu (Brimner in Boland, 2003).
Pri biotičnem zatiranju rastlinskih bolezni gre
za vsako zmanjšanje možnosti za okužbo ali za
zmanjšanje stopnje okužbe, če pri tem izrabimo
možnosti, ki jih dajejo okolje, povzročitelj bolezni,
njegov gostitelj in antagonisti tega povzročitelja.
Namen biotičnega varstva je, kolikor je le mogoče,
izrabiti sebi v prid naravne mehanizme, ki vzdržujejo ravnovesje med organizmi. Eden izmed
teh mehanizmov so tudi različni antagonizmi,
ki obstajajo med posameznimi mikroorganizmi.
Drugače povedano, v naravi obstajajo posamezne
vrste mikroorganizmov, ki nekako »imajo v šahu«
patogene mikroorganizme, da se ti preveč ne razmnožijo in posledično povzročijo gospodarsko
škodo.
Med koristnimi glivami so tiste iz rodu Trichoderma najbolj proučeni in najpogosteje uporabljeni
biotični agensi za zatiranje številnih rastlinskih
patogenov, tako na pridelovalnih površinah kot v
skladiščih (Woo in sod., 2014). V kompleksu številnih interakcij, ki potekajo med rastlino, njenimi
patogeni in njihovimi antagonisti, ob hkratnem
delovanju okolja, si bomo na primeru gliv Trichoderma spp. ogledali tiste znane mehanizme, ki
pripomorejo k boljšemu zdravju, rasti in razvoju
rastlin, in jih lahko s pridom uporabimo v biotičnem varstvu rastlin.
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10.4

SPLOŠNO O RODU Trichoderma

Po sistematiki pripadajo glive rodu Trichoderma
deblu Ascomycota, razredu Sordariomycetes, redu
Hypocreales in družini Hypocreaceae.
Prvi zapis o njih sega daleč nazaj, v leto 1794, ko jih
je opisal nizozemski mikolog Christiaan Hendrick
Persoon (1794). Brata Tulasne sta ugotovila, da je
Hypocrea rufa spolna oblika (teleomorf) nespolnega stadija (anamorfa) glive Trichoderma viride
Pers. (Tulasne in Tulasne, 1860). Vse do leta 1969 je
veljalo, da znotraj tega rodu obstaja samo vrsta Trichoderma viride (Bisby, 1939). Revizijo rodu je na
osnovi analize morfoloških značilnosti naredil Rifai
(1969) in na osnovi te razlikoval devet »agregatnih
vrst«. V zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja je znotraj tega rodu Biset (1991 a-c) identificiral
pet sekcij in 27 bioloških vrst. Uvedba molekularnih metod v filogenetske analize je močno vplivala
na razvoj taksonomije. Na osnovi teh filogenetskih
analiz so po podatkih Mednarodne podkomisije za
taksonomijo Trichoderma in Hypocrea potrjene 104
vrste (International Commission on the Taxonomy
of Fungi). Po podatkih Jaklitscha (2009) je bilo v centralni Evropi odkritih 75 vrst. Kljub temu pa se število tako imenovanih morfoloških vrst ni povečalo
tako dramatično, saj predstavljajo samo tretjino vseh
vrst, opisanih na osnovi molekularnih analiz. Nekatere vrste tega rodu oblikujejo tudi spolni stadij (teleomorf), ki ga uvrščamo v rod Hypocrea. Za številne
vrste, med drugim tudi za večino, ki jih uporabljamo
kot biotične agense, spolni stadij do zdaj ni poznan.
Nespolne oblike teh gliv so pogosto heterokariontske
(večjedrne) in se v naravi razmnožujejo ter ohranjajo
vegetativno (klonsko) (Harman in sod., 2004).
Vrste Trichoderma so v literaturi navadno omenjane kot zelo pogoste prebivalke talnih in koreninskih
ekosistemov, tako v zmernih kot tropskih klimatskih
pasovih. V naravnem in urbanem okolju pogosto
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najdemo glive Trichoderma spp., tako na organski kot anorganski snovi (Błaszczyk in sod., 2011;
Hoyos-Carvajal in sod., 2009; Kullnig in sod., 2000;
Wuczkowski in sod., 2003). Znane so tudi po tem,
da lahko povzročajo ogromno škodo pridelovalcem
gojenih gob (Komon-Zelazowska, 2007; Samuels in
sod., 2002), čeprav se pojavljajo tudi kot paraziti na
bazidiokarpih (trosnjakih) gostiteljskih gliv iz debla
Basidiomycota, tako v gozdovih kot drugih naravnih
habitatih (Jaklitsch, 2011). Trichoderma zagotovo ni
samo rod talnih in parazitskih gliv, ker so vrste izolirali tudi iz številnih drugih virov, kot so morske
spužve (Paz in sod., 2010), iz zaradi vode poškodovanih gradbenih materialov (Polizzi in sod., 2011),
živalske krme (Caballero in sod., 2007) ter številnih
niš v bivalnih prostorih (Beezhold in sod., 2008).
Glive Trichoderma spp. so bile pogosto izolirane tudi
kot endofiti iz mnogih zelnatih in lesnatih rastlin
(Redlin in Carris, 1996). Splošno znano uspešnost
gliv Trichoderma spp. v zelo različnem okolju gre
pripisati različnim mehanizmom, ki omogočajo njihovo preživetje in širjenje. Ti mehanizmi vključujejo agresivno sposobnost; napadejo ali zavrejo druge
glive ter tvorbo hidrolitičnih in drugih encimov, ki
razgrajujejo kompleksne ogljikove hidrate. Hlapne in
nehlapne organske snovi, ki jih tvorijo glive Trichoderma spp., lahko zavrejo rast številnih gliv (Dennis
in Webster, 1970a, b). Poleg tega lahko mobilizirajo
in izrabljajo hranila iz za rastline nedostopnih oblik
(Kubicek in Harman, 2004).
Čeprav glive Trichoderma spp. uporabljajo tudi na
drugih področjih, kot so prehrambna industrija, proizvodnja biogoriv in remediacija tal (Kubicek in sod.,
2009; Argumedo-Delira in sod., 2012), so nekatere
že dolgo časa znane kot biotični agensi za zatiranje
rastlinskih bolezni ter spodbujanje rasti in razvoja
višjih rastlin (Weindling, 1934; Kubicek in Harman,
1998; Harman in Kubicek, 1998, Harman, 2000).

10.4.1 Mehanizmi biotičnega
delovanja gliv Trichoderma spp.
proti rastlinskim patogenom
Številni mehanizmi, ki delujejo posamično ali v
povezavi z drugimi, so vključeni v biotično zatiranje rastlinskih patogenov s strani gliv Trichoderma
spp. Na njih lahko delujejo neposredno ali posredno. Do zdaj znani mehanizmi neposrednega delovanja na patogene so:
a. tekmovanje (kompeticija): največkrat gre za
tekmovanje za hranila (ogljik, dušik, železo
idr.), prostor in nekatere druge omejitvene rastne dejavnike (Ahmad in Baker, 1987);
b. antibioza: antagonistične glive tvorijo hlapne
in nehlapne metabolite ter peptaibole, ki delujejo na patogene glive (Dennis in Webster,
1971a, b);
c. mikoparazitizem: antagonistične glive tvorijo
litične encime, kot so proteinaze, glukanaze,
celulaze in hitinaze, ki jim omogočajo razkrojiti celično steno hife gostiteljske glive, tako da
lahko potem rabijo njene hranilne snovi (Elad
in sod., 1982; Ridout in sod., 1988; Haran in
sod., 1996a, b).
Posredno delujejo na patogene tako, da v rastlinah
sprožijo obrambne reakcije (inducirana sistemična odpornost – ISR, pridobljena sistemična odpornost – SAR). Harman in sod. (2004) opisujejo
Trichoderma vrste kot oportunistične, avirulentne
simbionte.
Poleg tega, da antagonistične glive neposredno
ali posredno delujejo na fitopatogene glive, ravno
tako neposredno ali posredno vplivajo na rast in
razvoj višjih rastlin (Baker, 1988).

10.4.2 Tekmovanje (kompeticija)
Značilnost naravnih habitatov številnih mikroorganizmov, posebej tistih, ki živijo v tleh oz. na
površju rastlin, je pomanjkanje dostopnih hranil.
Vsebnost hranil se giblje v mejah nekaj µg na ml
talne vode za enostavne sladkorje oz. aminokisline. Iz tega razloga je povsem razumljivo, da prihaja med mikroorganizmi do tekmovanja za ta hranila (Blakeman, 1978). Antagonistične glive, kot so
Trichoderma vrste, lahko patogenom v okolju, ki si
ga delijo (tj. rastlinska tkiva, rizosfera in filosfera),

odvzamejo večji ali manjši del prostora in hranil, s
tem da ga hitro kolonizirajo.
Uspešnost preživetja in širjenja gliv Trichoderma
spp. v zelo različnem okolju je odvisna od neprestanega tekmovanja z drugimi organizmi za hranila in prostor. Pri tem uporabljajo različne kolonizacijske strategije. Korenine in bližnja okolica
(rizosfera) so pomemben habitat za številne talne
mikroorganizme. Najpomembnejša dejavnika, ki
vplivata na povečano število in aktivnost mikroorganizmov v okolici rastlinskih korenin, sta: a)
povečana koncentracija topnih organskih spojin,
ki jih izloča rastlina; b) povečano število odmrlih
rastlinskih celic (Stopar, 2008). Poleg tega koreninski izločki pomenijo za številne mikroorganizme,
tako patogene kot nepatogene, pomemben vir lahko dostopnih hranil, zato v rizosferi poteka neprestana borba za te (Whipps, 1990; Whipps, 2001).
V primerjavi z drugimi mikroorganizmi v tleh
lahko glive Trichoderma spp. zelo hitro in učinkovito kolonizirajo površje rastlinskih korenin,
kar je povezano z okrepljenim delovanjem njihovih hidrofobinskih genov (TasHyd1 in tvhydii1) in
tvorbo hirofobinov, zaradi katerih je pripenjanje
hif na hidrofobno površje korenin lažje (Viterbo
in Chet, 2006; Guzmán-Guzmán in sod., 2017).
Nekatere vrste Trichoderma oz. njihovi sevi so odporni proti antimikrobnim spojinam, ki jih tvorijo
rastline (npr. fenolne spojine in flavonoidi, fitoaleksini) in imajo zato prednost pred drugimi mikroorganizmi pri naselitvi (kolonizaciji) rizosfere
(Viterbo in Chet, 2006; Błaszczyk in sod., 2014).
Poleg sposobnosti hitre kolonizacije rizosfere je
za antagonistično učinkovitost gliv Trichoderma
spp. pomembno tudi, kako hitro lahko v primerjavi s patogeni izkoriščajo lahko dostopna hranila.
Ugotovili so, da Trichoderma spp. v primerjavi z
nekaterimi patogenimi glivami (Fusarium spp.,
Sclerotinia sclerotiorum, Rhizoctonia solani) iz gojišča značilno hitreje izkoriščajo lahko dostopno
amonijsko obliko dušika (Celar, 2003). Koreninski
izločki vzpodbudijo tudi kalitev spor nekaterih fitopatogenih gliv. Največjo populacijo Trichoderma
harzianum so odkrili okoli koreninskih vršičkov,
torej tam, kjer se iz korenin sprošča največ izločkov. Tudi talni patogeni največkrat okužujejo rastline prek koreninskih vršičkov. T. harzianum tako
predstavlja nekakšno pregrado za okužbo prek ko83

reninskih vršičkov (Sivan in Chet, 1989b). Ekološki dejavniki, ki vplivajo na izločanje koreninskih
izločkov (količina kisika, temperatura in vlažnost
tal), povečujejo tudi pojav bolezni. Iz tega lahko
sklepamo, da če antagonisti porabijo del teh izločkov, s tem tudi zmanjšajo inokulacijski potencial
parazitskih gliv (Brown in Kennedy, 1966; Kerr,
1964; Kraft in Erwin, 1967). Rizosferna kompeticija je pri Trichoderma spp. povezana s tvorbo večjih
količin celulaz, kar daje tem glivam večjo možnost
izrabe koreninskega mucigela (sluzi, sestavljene iz
rastlinskih glikoproteinov in polisaharidov ter talnih koloidov), ki vsebuje ostanke primordialnih
sten koreninske povrhnjice (Baker in sod., 1988;
Stopar, 2008).
Ugotovili so, da laboratorijsko testiranje potencialnih antagonističnih gliv na s hranili revnih gojiščih da več informacij o njihovih antagonističnih
lastnostih. Nekateri antagonistični mehanizmi naj
bi se sprožili šele tedaj, ko pride do prehranskega
stresa (Lederer in sod., 1992).
Poleg tega lahko nekatere vrste Trichoderma tvorijo siderofore, spojine z majhno molekulsko maso,
ki vežejo proste železove ione v kelatno obliko in
jih tako naredijo nedostopne za druge mikroorganizme. S pomočjo tega mehanizma lahko zavrejo
rast in aktivnost povzročiteljev talnih ter skladiščnih bolezni (Chet in Inbar, 1994; Harman in sod.,
2004). V laboratorijskih poskusih so ugotovili, da
je izstradanje nekaterih talnih patogenih gliv (Fusarium acuminatum, Alternaria alternata in A. infectoria) s strani antagonistične glive Trichoderma
harzianum eden izmed najpogostejših vzrokov za
njihov propad (Mokhtar in Aid, 2013).
Omejeni dostop patogenov do rastlinskih tkiv lahko izhaja tudi iz vpliva Trichoderma spp. na fiziologijo in anatomijo rastlin. Vrste Trichoderma lahko
s svojo aktivnostjo modificirajo transkriptom rastline in arhitekturo njihovih celic, kar omeji napredovanje glivičnih patogenov v medcelični prostor povrhnjice (epidermisa) in skorje (korteksa)
korenin (Hermosa in sod., 2012).
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10.4.3 Mikoparazitizem
S tem izrazom opisujemo pojav, ko ena gliva (mikoparazit) parazitira drugo glivo (gostitelj). Lahko
bi dejali, da je mikoparazitizem življenjski slog
vrst Trichoderma (Kubicek in sod., 2011). Mikoparazitizem je zelo kompleksen proces, odvisen
od številnih dejavnikov, sestavljen iz posameznih
stopenj. Prva stopnja je prepoznavanje gostitelja in
rast proti njemu (Chet in Baker, 1981). Mikoparazitske glive prepoznajo svoje gostitelje po snoveh,
ki jih zadnji izločajo v okolico. Za lektine, beljakovine, ki kažejo protitelesom podobne reakcije z
ogljikovimi hidrati, so s poskusi potrdili, da imajo
ključno vlogo pri prepoznavanju gostiteljskih hif in
spodbuditvi mikoparazitskega obnašanja glive Trichoderma harzianum (Inbar in Chet, 1992; Inbar
in Chet, 1994).
Po stiku z gostiteljem se hife parazitskih Trichoderma spp. ovijejo okoli hif gostitelja (angl. coiling)
ali rastejo vzdolž njih in oblikujejo kaveljčkom ter
apresorijem podobne strukture. Te jim pomagajo
pri prodoru skozi celično steno gostitelja (Elad in
sod., 1983; Celar, 1992). Ključno vlogo pri parazitizmu imajo zunajcelični hidrolitični encimi, s
katerimi mikoparazitske glive razgrajujejo celične
stene hif gostiteljskih gliv. Pomembnejše skupine
litičnih encimov, ki jih izločajo vrste Trichoderma in sodelujejo v razgradnji celičnih sten hif, so
hitinaze, glukanaze, proteaze in celulaze. Vrsta in
količina tvorjenih litičnih encimov je seveda odvisna od sestave celične stene hif gostiteljske glive. Za
razgradnjo celičnih sten pravih gliv so to hitinaze
in glukanaze, pri kromistih pa glukanaze in celulaze (Geraldine in sod., 2013; Thrane in sod., 1997,
Haran in sod., 1996a, Haran in sod., 1995).
Nato začnejo parazitske glive sproščati v gostiteljsko hifo antimikrobne snovi, ki onemogočijo
obnovo poškodovane celične stene (Toghueoa in
sod., 2016). Zadnje je povezano še z drugim mehanizmom delovanja, ki ga imenujemo antibioza. V
celicah gostitelja se pojavijo vakuole, sledi razkroj
celične stene. Ko pride Trichoderma harzianum do
starejšega micelija glive Sclerotinia sclerotiorum,
lahko vidimo, kako raste znotraj hif. V tem stadiju
je večina gostiteljskih celic že brez citoplazme. Parazitske glive povzročajo granulacijo, vakuolizacijo
in lizo hif gostiteljskih gliv (Inbar in sod., 1996).

10.4.4 Antibioza

Glive Trichoderma spp. tvorijo številne antimikrobne snovi (metabolite), ki onemogočijo ali zavrejo rast in/ali širjenje patogenov. V tuji literaturi
te sekundarne metabolite pogosto poimenujejo
kar antibiotiki, kar v širšem pomenu označuje
snovi, ki delujejo proti vsem mikroorganizmom,
ne samo proti bakterijam. Njihovo delovanje je
lahko fungicidno ali fungistatično. Metaboliti lahko delujejo samostojno ali skupaj (sinergistično)
s kakimi drugimi snovmi, kot so npr. hidrolitični
encimi (Sivan in sod., 1984; Sivan in Chet, 1989a;
Di Pietro in sod., 1993; Hermosa in sod. 2014). Pri
vrstah Trichoderma so opisali že preko 180 sekundarnih metabolitov, ki pripadajo zelo različnim kemičnim razredom. Vse do zdaj znane metabolite,
ki jih oblikujejo Trichoderma spp., lahko okvirno
razvrstimo v tri večje skupine (Ghisalberti in Sivasithamparam, 1991; Reino in sod. 2008; Hermosa
in sod., 2014:
a.
b.
c.


hlapni
metaboliti (alkil pironi, večina izocianidnih spojin, alkoholi, etil acetat itn.);
vodotopni metaboliti (oktaketidi, terpenoidi
itn.);
peptaiboli (angl. peptaibols) – so biotično aktivni peptidi, ki vsebujejo α-izobutanojsko kislino in alkohol, in imajo sposobnost močne
interakcije s celičnimi membranami. Reagirajo s fosfolipidnimi membranami, v katerih
tvorijo ionske kanalčke (membranske pore)
ter tako vplivajo na prepustnost celičnih
membran in s tem sodelujejo v antagonističnih aktivnostih gliv.

Tvorba in količina teh metabolitov je zelo odvisna
od okoljskih dejavnikov. Tvorjenje posameznih
metabolitov je lahko v posameznih primerih tudi
posledica odgovora na različne ekološke dejavnike.
Nekateri raziskovalci so prišli do zaključka, da prehranski stres povzroči oblikovanje večjih količin
metabolitov z antagonističnim delovanjem. Zato
naj bi pri proučevanju oblikovanja metabolitov
v laboratorijskih poskusih uporabljali bolj revna
gojišča. Pri tekmovanju z drugimi organizmi za
prehranske vire ima gliva, ki tvori »antibiotike«,
prednost. Lažje preživi v tleh in navadno tudi bolje raste in se širi (Lumsden in sod., 1990). To bi
lahko razložili s splošno znano varčnostjo v naravi;

dokler se česa ne potrebuje, se to/tega tudi ne tvori.
Tvorjenje protiglivičnih snovi variira tudi od izolata do izolata znotraj ene vrste rodu Trichoderma
(Devaki in sod., 1992; Celar, 1992). Omenjene protiglivične snovi imajo pomembno vlogo tudi pri
oslabitvi patogenov in dovzetnosti teh za parazitizem antagonističnih gliv (Claydon, 1987; Howell,
1998).
Velja omeniti, da so lahko nekateri izmed sekundarnih metabolitov vrst Trichoderma strupeni tudi
za ljudi in živali (Reino in sod., 2008).

10.4.5 Inducirana sistemična
odpornost rastlin
Obstaja veliko obrambnih mehanizmov, s katerimi
rastline preprečijo ali zmanjšajo škodljive učinke
patogenov. Te obrambne poti vključujejo razvoj
specifičnih receptorjev, s katerimi rastline prepoznajo signale, ki potem v njih sprožijo obrambne reakcije, posledica katerih so strukturne ali kemične
spremembe v rastlinah. Signalne molekule (elicitorji oz. efektorji) lahko izvirajo od samih patogenov ali pa so te molekule razgradnji produkti, ki
so nastali kot posledica delovanja litičnih encimov
patogenov na celične stene rastlinskih celic (Boller in Felix, 2009). Spodbuditev obrambnih reakcij rastlin ni vezana samo na patogene, temveč jih
lahko sprožijo tudi nepatogeni organizmi. Ločimo
dva tipa sistemične odpornosti, ki jo spodbudijo
mikroorganizmi: inducirana sistemična odpornost (angl. induced systemic resistance – ISR) in
sistemično pridobljena odpornost (angl. systemic
acquired resistance – SAR). Ločita se predvsem po
biokemičnih poteh, po katerih potekata (Birkenbihl in sod., 2017). Čeprav patogeni navadno sprožijo SAR, nepatogeni mikroorganizmi pa ISR, to
ni neko pravilo in obstajajo tudi izjeme. Osnovna
razlika med obema vrstama odpornosti je ta, da se
pri ISR ne tvorijo s patogenezo povezani proteini
(angl. pathogenesis-related proteins – PRP) (Agrios,
2005). Ravno vrste Trichoderma lahko s svojo aktivnostjo pri rastlinah sprožijo obe vrsti sistemične
odpornosti, tako ISR kot SAR (Harman in sod.,
2004).
Kleifeld in Chet (1992) sta dokazala prisotnost hif
Trichoderma harzianum v koreninski skorji tretiranih rastlin (paprika, fižol, redkvica, paradižnik
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in kumare). Domnevala sta, da se med glivo in
rastlino vzpostavi mikorizi podoben odnos (ektomikoriza) in zato tretirane rastline tudi bolje
rastejo. Cole in Zvenyika (1988) sta ugotovila, da
hife Trichoderma harzianum izraščajo iz korenin
tobaka in da obstaja neposredna fizična povezava
med glivo ter rastlino. Bigirimana in sod. (1997) so
kot prvi dokazali, da lahko Trichoderma spp. sproži
inducirano odpornost pri rastlinah. Tla, v katera so
posejali fižol, so bila tretirana z glivo T. harzianum
(sev T-39). Ugotovili so, da so listi takih rastlin odporni proti okužbi s sivo plesnijo (Botrytis cinerea)
in fižolovim ožigom (Colletotrichum lindemuthianum), čeprav je bila antagonistična gliva samo v
tleh in ne na listih. Raziskave so potem nadaljevali
še na drugih dvokaličnicah in prišli do podobnih
rezultatov (De Meyer in sod, 1998). Sledile so številne raziskave na celi vrsti rastlin in z različnimi
vrstami Trichoderma. Zbrane reference o teh raziskavah lahko bralec najde v delu Harmana in sod.
(2004).
V interakcijah med glivami Trichoderma spp. in
rastlinami lahko različne skupine metabolitov služijo kot signalne molekule (elicitorji), ki sprožijo
obrambne reakcije pri rastlinah. Razdelimo jih v tri
skupine: a) proteini z encimatsko ali drugo funkcijo (tj. ksilanaze, hitinaze, fenilamid amonijak liaze,
glukanaze); b) homologi proteinov, katerih tvorbo
kodirajo avirulentni geni (Avr) Trichoderma spp.;
c) spojine z majhno molekulsko maso, ki se sprostijo iz celičnih sten rastlin ali gliv zaradi delovanja
hidrolitičnih encimov (Harman in sod., 2004).
Proteine, katerih tvorbo kodirajo geni Avr, so
odkrili pri različnih glivičnih in bakterijskih rastlinskih patogenih. Njihova funkcija je, da pri
rastlinah sprožijo preobčutljivostne in druge
obrambne reakcije. Zaradi njihove funkcije jih
imenujemo tudi efektorji. Seveda pa do sprožitve
obrambnih reakcij v rastlini pride le v primeru,
če ima ta receptorje, ki prepoznajo te efektorje.
Receptorje kodirajo geni odpornosti pri rastlinah
(R-geni) (Agrios, 2005). Vrste Trichoderma lahko
tvorijo proteine, zelo podobne tistim, ki služijo pri
patogenih kot efektorji. Rastlinski receptorji jih ne
ločijo med seboj, zato se odzovejo na enak način
kot pri patogenu, tj. z obrambnim odzivom (Harman in sod., 2004).
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Prek teh zelo raznolikih poti lahko glive Trichoderma spp. sprožijo v rastlinah sistemske obrambne
odzive, katerih posledica je predhodna pripravljenost rastline za hitro reagiranje v primeru prodora
oz. okužbe s strani invazivnih patogenov (Hermosa in sod., 2013; Rubio in sod., 2014). Seveda je
ta stalna obrambna pripravljenost s stališča rastline
energetsko potratna, vendar pa glede na rezultate
številnih raziskav to ne vpliva na njihovo rast in
razvoj (Hermosa in sod., 2013). Gliva Trichoderma
sp. se sprva obnaša kot šibek parazit, ki s svojimi hifami kolonizira medcelični prostor v povrhnjici in
skorji korenin. Med tem razraščanjem se sproščajo
tudi signalne molekule, ki jih rastlina prepozna, in
sproži obrambne mehanizme na strukturnem ter
kemičnem nivoju. Obrambni odziv rastline prepreči širjenje in parazitiranje glive Trichoderma sp.,
zato ta postane avirulentna. Harman in sod. (2004)
so na osnovi teh dognanj Trichoderma vrste opredelili kot oportunistične, avirulentne simbionte.

10.4.6 Vpliv gliv Trichoderma spp.
na višje rastline
Poleg tega, da antagonistične glive neposredno ali
posredno delujejo na fitopatogene glive, vplivajo tudi na rast in razvoj višjih rastlin. V različnih
raziskavah so ugotovili, da antagonistične glive
delujejo stimulativno na višje rastline, včasih pa je
bil njihov vpliv tudi negativen. Večina poskusov je
bila opravljenih v laboratorijskih pogojih oz. v rastlinjakih pod nadzorovanimi pogoji.
Zakaj in na kakšen način antagonistične glive stimulirajo rast in razvoj višjih rastlin, še ni popolnoma raziskano, možne razlage za ta pojav pa so lahko naslednje (Baker,1988; Kleifeld in Chet, 1992;
Altomare in sod., 1999; Harman in sod., 2004; Yedidia in sod., 2001):
•

•
•

•


inhibicija
ali sprememba normalne (navadne
koreninske mikroflore; antagonisti izrinejo iz
rizosfere škodljivo koreninsko mikrofloro;
neposredni učinek rastno-stimulativnih snovi (hormoni, vitamini);
povečanje sposobnosti sprejema hranil; pretvorba za rastline neuporabnih snovi v za
njih dostopne oz. uporabne;
zmanjšanje koncentracije snovi v tleh, ki zavirajo rast rastlin (alelokemikalije).

Škodljiva koreninska mikroflora lahko zmanjša
rast rastlin, kljub temu da ni vidnih bolezenskih
znamenj. Nekateri koreninski mikroorganizmi,
predvsem bakterije, tvorijo cianide (spojine s skupino C=N), z namenom obraniti pred drugimi
mikroorganizmi svojo prehransko nišo v rizosferi.
Cianidi pa imajo tudi toksične učinke na same rastline (Bakker in Schippers, 1987). Glive Trichoderma spp. so odporne proti cianidom in tvorijo različna encima, ki jih razgrajujeta v območju korenin
in tako izničita njihovo delovanje na rastline (Ezzi
in Lynch, 2002).
Vrste Trichoderma tvorijo tudi različne kisline
(npr. glukonsko, citronsko, kumarinsko), s pomočjo katerih se iz za rastlino nedostopnih talnih virov
sprostijo fosfor in mikroelementi ter tako omogočijo boljšo prehranjenost rastlin (Harman in sod.,
2004).
Nekateri izolati vrst Trichoderma lahko spodbudijo kalitev semen in rast rastlin tudi v odsotnosti
njenih patogenov. Glive Trichoderma spp. tvorijo
rastno regulatorne snovi, ki pospešujejo kalitev semen in vplivajo na suho težo zelenega ter koreninskega dela rastlin. Na končno kalivost Trichoderma
spp. nimajo vpliva (Chang in sod., 1986; Windham
in sod., 1986; Maček in Celar, 1990; Inbar in sod.,
1994; Whipps, 1997; Celar in Valič, 2005; Woo in
sod., 2006). Gliva Trichoderma longibrachiatum, ki
je bila aplicirana skupaj z gojiščem, je stimulativno
vplivala na rast zelene in koreninske gmote koruze. Teža zelene gmote je bila približno 30 % večja,
koreninske gmote pa za celo 60 % (Celar, 1992).
Chang in sod. (1986) so ugotovili, da Trichoderma harzianum pospešuje oblikovanje cvetov in
cvetenje pri zimzelenu, krizantemah in petunijah
ter povečuje prirast paradižnika, paprik in kumar.
Potaknjenci nageljnov in krizantem so se hitreje
in bolje okoreninjali, če so v substrat aplicirali glive Trichoderma spp. Rezultati so bili boljši tudi v
primerjavi s hormoni za okoreninjanje (Paulitz in
sod., 1985). Komercialni rastni substrati, ki so bili
inokulirani s Trichoderma harzianum, so vzpodbudili rast sadik, pa tudi njihovo boljše preživetje po
saditvi na prosto (Inbar in sod., 1994).

Stimulativni vpliv gliv Trichoderma spp. na rast
višjih rastlin je odvisen tudi od dejavnikov okolja.
To soodvisnost so ugotovili pri substratu (Baker
in sod., 1984), toploti (Harman in sod., 1981), kislosti substrata (Chet in Baker, 1980; Chet in Baker,
1981). Prav zato so najzanimivejše in najvzpodbudnejše rezultate dobili v rastlinjakih, kjer lahko
nadziramo pogoje okolja. Vsekakor je najbolje, če
dejavniki okolja sovpadajo z optimalnimi pogoji za
rast gliv Trichoderma spp. (Baker, 1988).
Učinek na rast in razvoj rastlin je odvisen tudi
od količine antagonistične gliv, ki jo apliciramo v
substrat. Velike količine Trichoderma spp. lahko
v posameznih primerih celo zavirajo rast višjih
rastlin (McFadden in Sutton, 1975; Menzies, 1993).

10.4.7 Vpliv okoljskih dejavnikov
na učinkovitost gliv Trichoderma
spp.
Gre za žive organizme, zato imajo okoljski dejavniki precejšnji vpliv na njihovo biotično učinkovitost. Temperatura, dostopnost vode, pH, prisotnost
FFS in kovinskih/težkokovinskih ionov ter drugih
(antagonističnih) mikroorganizmov so ključni dejavniki, ki vplivajo na preživetje in funkcionalnost
biotičnih agensov (Kredics in sod., 2003; Compant
in sod., 2010).
Izolati Trichoderma spp. so glede temperaturnih zahtev večinoma mezofilni, zato se pri nižjih
temperaturah večinoma zmanjša njihova biotična
učinkovitost, npr. stopnja parazitiranja (Knudsen
in sod., 1991) in tvorba antimikrobnih snovi (Lumsden in sod., 1992). Kljub temu pa lahko nekatere
Trichoderma vrste oz. izolati bolje delujejo pri nižjih
temperaturah. Na primer T. viride pri 10 °C izraziteje
parazitira sklerocije glive Sclerotium cerpivorum
(bela gniloba čebulnic) kot pri višjih (Clarkson in
sod., 2004).
Vpliv pH na aktivnost Trichoderma spp. je odvisen predvsem od posamezne vrste oz. izolata in ni
opaziti nekega splošnega trenda v povezavi s tem
(Mondal in sod., 1996).
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Razpoložljivost vode je odločilni dejavnik za preživetje, rast in funkcionalnost glivnih hif, predvsem
zaradi velikega razmerja med površino in prostornino, zaradi česar so zelo nagnjene k dehidraciji.
Majhna osmotolerantost Trichoderma spp. velja
za eno od glavnih omejitev pri njihovi uporabi v
biotičnem varstvu. (Ne)dostopnost vode vpliva na
kalitev njihovih spor, rast hif in tvorbo encimov
(Grajek in Gervais, 1987; Magan, 1988; Kredics in
sod.,2000).
Večje koncentracije kovin in težkih kovin, ki se
pojavljajo v tleh zaradi naravnih ali antropogenih
vzrokov, lahko negativno vplivajo na rast in delovanje vrst Trichoderma (Kredics in sod., 2001).
Drugi antagonistični mikroorganizmi lahko negativno vplivajo na razmnoževanje in biotično učinkovitost Trichoderma spp. Talne bakterije lahko
zelo zavirajo antagonistične aktivnosti T. koningii
proti patogeni glivi Gaeumannomyces graminis,
povzročiteljici črne žitne noge (Simon in Sivasithaparam, 1988).

10.4.8 Prednosti in omejitve pri
uporabi mikofungicidov
V naslednjih odstavkih vam bomo prikazali nekaj
možnosti, kje in zakaj bi lahko uporabljali biotične pripravke (mikofungicide), kakšne so njihove
prednosti ter omejitve.
Z mikofungicidi bi lahko zatirali bolezni, proti
katerim še nismo našli drugega uspešnega načina varstva. Predvsem gre tu za talne patogene
glive, proti katerim fungicidi slabo delujejo ali ne
delujejo ali pa so problematični zaradi ekoloških
in toksikoloških razlogov. Pomembno je tudi, da
proizvajalci FFS nimajo interesa razvijati posebne talne fungicide, ker je razvoj teh sredstev zelo
drag, tržni delež teh pa v primerjavi z drugimi
fungicidi izredno majhen. V takih primerih postanejo mikofungicidi izredno privlačni, ker sta
njihov razvoj in predvsem registracija v primerjavi s klasičnimi fungicidi precej cenejša. Na žalost
zadnje velja za ZDA, medtem ko je postopek registracije mikofungicidov in drugih biotičnih FFS v
Evropski uniji dosti bolj zapleten in dolgotrajnejši.
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Za enak biotični pripravek je v EU časovni okvir
za evalvacijo dokumentacije v skladu z Direktivo
91/414/91EU daljši od 70 mesecev, medtem ko traja v ZDA približno 23 mesecev (REBECA, 2007).
Biotični fungicidi naj bi omogočali proizvajalcem
večji dobiček, ker je njihov razvoj krajši in so zato
investicije v primerjavi s klasičnimi FFS manjše.
Poleg tega zaenkrat tudi zahteve za toksikološke
raziskave niso tako restriktivne, tako da je razvoj
biotičnega pripravka precej krajši. Nekateri proizvajalci biotičnih pripravkov se zaradi dodatnih
stroškov registracije skušajo v Evropski uniji temu
izogniti in jih dajejo na trg kot sredstva za krepitev
rastlin, biostimulante ali kot biognojila. V večini
primerov traja od odkritja neke kemične aktivne
snovi do komercializacije pripravka najmanj osem
let, medtem ko je ta pri biotičnih pripravkih tudi
manj kot pet let. Vpeljava proizvodnje nekega novega FFS zahteva veliko začetno investicijo, ponavadi postavitev čisto nove tehnološke linije, medtem ko lahko mikofungicide proizvajamo v istih ali
podobnih fermentacijskih enotah. Prodajna niša
za mikofungicide je tudi v tem, da je teh pripravkov na trgu zelo malo in med njimi ni velike konkurence, ki je značilna med proizvajalci klasičnih
FFS.
Širša javnost ima do biotičnih pripravkov pozitiven odnos in veliko sprejemljivost (akceptanco).
Čeprav je zelo težko oceniti korist biotičnega pripravka s termini, kot je donos glede na investicijo,
pa ne gre zanemariti odziva kupcev na to, da pri
varstvu rastlin uporabljamo »zelene« pripravke.
Pomembno je, da so biotični pripravki vsaj delno
učinkoviti in ne služijo samo za zavajanje javnosti.
Za sprejemljivost in tržni uspeh biotičnih pripravkov za varstvo rastlin je pomembno, da zagotavljajo
nespremenljivo (stabilno) učinkovitost, so cenovno učinkoviti in enostavni za uporabo. To pomeni,
da je organizem genetsko stabilen, se pričakovano
obnaša v različnih razmerah okolja in dosega ekonomsko sprejemljivo raven zatiranja rastlinskih
bolezni. Tabela 10.1 prikazuje prednosti in slabosti
biotičnih pripravkov v primerjavi s klasičnimi FFS.

Tabela 10.1: Primerjava dejanskih oziroma zaznavnih prednosti uporabe klasičnih fitofarmacevtskih
sredstev in biotičnih pripravkov
KRITERIJ

KEMIČNO
varstvo

BIOTIČNO
varstvo

UČINKOVITOST
• trenutna (na kratek rok)
• dolgotrajna (na dolgi rok)
• hitrost učinkovanja
• učinek pri velikem pritisku bolezni
• kurativno varstvo
ZANESLJIVOST (glede na)
• okoljske dejavnike
• vpliv rastlin in tal
• možnost daljšega skladiščenja
ENOSTAVNOST UPORABE
TVEGANJE ZARADI REZISTENCE
ŠKODLJIVI STRANSKI UČINKI
• na ljudi in živali
• ostanke v hrani
• ostanke v podtalnici
• obstojnost v okolju
SPREJEMLJIVOST ZA JAVNOST
DOBIČKONOSNOST ZA PROIZVAJALCA
DOBIČKONOSNOST ZA UPORABNIKA
DOLGOROČNA KORIST ZA DRUŽBO
pomeni relativno prednost tega načina varstva pred drugim

Predvsem je genetska stabilnost mikroorganizmov
temeljni problem biotičnega varstva. Tako kot številni patogeni mikroorganizmi v čistih kulturah
(na umetnih gojiščih) izgubijo patogenost, lahko
tudi drugi mikroorganizmi izgubijo svoje »koristne« lastnosti. Zato moramo imeti vedno na zalogi izhodiščne izolate, poleg tega pa zelo dobro
poznati njihove fiziološke lastnosti.
Med pridelovalci gojenih rastlin še vedno prevladuje mnenje, da so biotični pripravki premalo zanesljivi. Vzrok za tako mišljenje je predvsem v ne-

katerih nespametnih poskusih vpeljave biotičnih
pripravkov (brez primernega predhodnega razvoja
teh in kakovostnega predhodnega preverjanja).
Na učinkovitost biotičnih pripravkov precej vplivajo različni dejavniki okolja, pa tudi uporabnost
teh je precej krajša kot pri FFS. Vprašanja, kateri
nivo varstva rastlin je zadovoljiv, ne gre posploševati. Učinkovitost FFS moramo dati na tehtnico z
njihovim vplivom na okolje in uporabnike FFS in
končne potrošnike pridelkov. S temi kriteriji lahko
kompenziramo razliko med učinkovitostjo klasičnih FFS in biotičnih pripravkov. Znano je, da je de89

lovanje biotičnih pripravkov počasnejše, predvsem
zato, ker rast in razmnoževanje mikroorganizmov
zahtevata določeno reprodukcijsko dobo.

pripravki, ki so skladni (kompatibilni) s klasičnimi
FFS, imajo v integriranem varstvu rastlin vsekakor
prednost.

Skupna ugotovitev je, da moramo do masovne proizvodnje biotičnih fungicidov in med njo zagotoviti genetsko stabilnost mikroorganizmov, ker s tem
ohranjamo tudi njihovo učinkovitost. Poleg tega
moramo s pravilno formulacijo, embalažo in razmerami skladiščenja zagotoviti, da mikroorganizmi ne izgubijo svoje aktivnosti. Klasična FFS imajo
uporabnost v predpisanih skladiščnih razmerah,
ne da bi se jim zmanjšala učinkovitost, dve leti. Za
večino biofungicidov je ta doba od treh do šestih
mesecev. Zato biotični pripravki zahtevajo določen
čas proizvodnje in potrebno logistiko, da dospejo
pravočasno do uporabnikov.

Največja težava biotičnega varstva je predhodno
testiranje možnih naravnih antagonistov. Velikokrat se zadnji v laboratorijskih razmerah izkažejo za
izredno učinkovite, ko jih prenesemo v naravno
okolje, pa ne dosegajo želene učinkovitosti. Ravno
zato je potrebnih še veliko raziskav in testov, da bi
ugotovili, kdaj in v kakšnih razmerah lahko mikofungicidi pokažejo vse svoje zmožnosti. S tem, da
so mikroorganizmi vzeti iz narave, še ne pomeni,
da so za sesalce oziroma za človeka povsem varni. Številni med njimi lahko tvorijo snovi, ki lahko
negativno vplivajo na naše zdravje. In kot zadnje,
uporaba biotičnih sredstev za varstvo rastlin zahteva od uporabnikov teh sredstev precej več znanja,
kot so ga do zdaj potrebovali pri navadnih fitofarmacevtskih sredstvih.

Za neposredne uporabnike je pomembno, da se
način aplikacije biotičnih pripravkov ne razlikuje od že uveljavljene aplikacije FFS. Tisti biotični
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11 INVENTARIZACIJA AVTOHTONIH SEVOV
ENTOMOPATOGENIH GLIV NA KMETIJSKEM
INŠTITUTU SLOVENIJE
dr. Jaka Razinger, mag. Špela Modic, Primož Žigon, mag. inž. agr.,
dr. Hans-Josef Schroers
Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za varstvo rastlin, Hacquetova ulica 17, Ljubljana

11.1

POVZETEK

Entomopatogene glive (angl. entomopathogenic fungi, okrajšano EPF) so podlaga mnogim bioinsekticidom. So odlično sredstvo za zatiranje škodljivih
žuželk, saj ni nujno, da jih te zaužijejo; dovolj je zunanji stik škodljivca z glivo. EPF navadno najdemo
v naravi, na žuželčjih kadavrih, vendar je tak način
inventarizacije zamuden in precej podvržen naključju in sreči iskalca. Zato smo v okviru programa za
inventarizacijo EPF na Kmetijskem inštitutu Slovenije uvedli t. i. tehniko Galleria insect bait, s katero
je moč sistematično iskati nove, avtohtone izolate
EPF. V večletni raziskavi inventarizacije avtohtonih
entomopatogenih in z žuželkami povezanih gliv smo
odkrili več potencialno koristnih vrst in sevov gliv.
Čeprav za mikroorganizme, ki so osnova bioinsek-

11.2

Ključne besede: Beauveria spp., biotično
varstvo rastlin, biotično zatiranje škodljivcev,
entomopatogene glive, EPF, Metarhizium spp.

UVOD

Da bi zadovoljili svetovno potrebo po hrani v skladu
s čedalje strožjimi okoljskimi zahtevami, mora kmetijstvo povečati proizvodnjo hrane in njeno kakovost,
hkrati pa zmanjšati negativne posledice pridelave na
okolje. Zagotavljanje trajnosti in konkurenčnosti ob
zmanjševanju uporabe kemičnih pesticidov je velik
izziv (Singh in sod., 2011). Vendar kljub 1–2-% letni rasti biotično varstvo še vedno predstavlja manj
kot 2 % od 30-milijardnega letnega svetovnega trga
sredstev za zatiranje škodljivcev (Hunter, 2009; Thomas in sod., 2007).
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ticidov, ni nujno, da dokažemo, da so prisotni v določeni državi, nam naši pridobljeni rezultati vseeno
služijo kot dokaz o prisotnosti teh mikroorganizmov
na področju Slovenije. S tovrstno informacijo lahko
takoj ovržemo morebitni očitek, da v mikrobnem
preplavnem biotičnem varstvu uporabljamo neke
neznane, tujerodne izolate mikroorganizmov. Dodatno so tovrstni rezultati pomembno izhodišče za
širok spekter raziskav s področja biotičnega zatiranja
škodljivcev.

Entomopatogene glive (angl. entomopathogenic
fungi, okrajšano EPF) so verjetno najboljša izbira za varstvo pred škodljivimi žuželkami, saj ni
nujno, da jih te zaužijejo. Dovolj je zunanji stik
škodljivca z glivo, ki povzroči okužbo (Thomas in
sod., 2007). Za varstvo pred talnimi žuželkami je
dobro, če je entomopatogena gliva sposobna živeti v rizosferi v obliki zaščitnega biofilma (Singh in
sod., 2011; Tikhonovich in Provorov, 2007; Meyer
in sod., 2010). Glivam, ki rastejo v obliki biofilmov
na koreninah, pravimo, da so rizokompetentne
(Pava-Ripoll in sod., 2011).

EPF navadno najdemo v naravi na žuželčjih kadavrih, preraslih s sporulirajočim micelijem. Vendar
je tak način inventarizacije zamuden in precej podvržen naključju ter sreči iskalca. Zato smo v okviru
programa za inventarizacijo EPF na Kmetijskem inštitutu Slovenije leta 2010 uvedli t. i. tehniko Galleria
insect bait, s katero je moč sistematično iskati nove,
avtohtone izolate EPF (Zimmerman, 1986).

11.3

MATERIALI IN METODE

Entomopatogene glive smo iskali oz. inventarizirali
s pomočjo dveh metod. Prva, t. i. tehnika insect baiting, temelji na izpostavitvi modelnih žuželk naravnemu substratu, kjer so prisotne entomopatogene
glive (Zimmerman, 1986). Za namene tehnike insect
baiting smo v laboratoriju gojili voščeno veščo (Galleria melonella) in malega mokarja (Tenebrio molitor). Druga metoda, uporabna predvsem za izolacijo
novih sevov koristnih mikroorganizmov, pa temelji
na uporabi selektivnih gojišč, to je gojišč, ki vsebujejo
enega ali več antibiotikov in/ali fungicidov (Strasser,
THSM, CTC …) (Fernandes in sod., 2010; Strasser
in sod., 1996; Williams in sod., 2003).
Osredotočili smo se na iskanje EPF na njivah,
posejanih s koruzo, biotsko pestrih ekstenzivnih
suhih kraških travnikih, v nasadih jagod in ameriških borovnic, v gozdu ter ob gozdnem robu. Na
vsakem tipu lokacije smo odvzeli več vzorcev zemlje. En vzorec je predstavljal 1 kg zemlje, ki smo
jo vzorčili v sterilno plastično vrečko. Z namenom
odkriti rizokompetentne seve EPF, se pravi take, ki

11.4

V okviru Skupine za entomologijo Oddelka za
varstvo rastlin se že več let aktivno ukvarjamo z iskanjem novih izolatov EPF. V prispevku bomo na kratko predstavili raziskovalno metodologijo in rezultate
inventarizacije EPF v letih 2010–2017.

bi lahko služili varstvu posevkov pred talnimi žuželkami, smo na suhih kraških travnikih dodatno
vzorčili rizosferno prst različnih trav.
V laboratoriju smo vzorce zemlje pretresli v plastične posodice za hrano volumna 250 ali 350 ml.
V vsako posodico za hrano smo dali 3–10 ličink
malega mokarja (T. molitor) in/ali 3–10 ličink voščene vešče (G. mellonella), ki so služile kot vaba
za morebiti prisotne EPF. Vzorce smo vsak dan na
rahlo obračali, da so se morale žuželke premikati
skozi testno zemljo. V obdobju od dveh do treh tednov smo jih redno pregledovali in preverjali njihovo stanje ter morebitno okuženost ličink.
Kadavre ličink ali odraslih hroščev smo pregledali z mikroskopom pri malih povečavah za vidne
strukture micelija gliv ali trosonoscev. V primeru,
da smo odkrili te strukture, smo glive prenesli na
ustrezno gojišče za izolacijo glive, in jih na tistem
gojišču večkrat precepili, da smo pridobili čisto
kulturo.

REZULTATI IN DISKUSIJA

Laboratorijska analiza je dokazala prisotnost več vrst
in izolatov entomopatogenih gliv (EPF). Skupno smo
analizirali več kot 60 vzorcev, v katerih smo našli mrtve
žuželke, uporabljene kot vabe za EPF. Večina odkritih
EPF je pripadala rodovom Metarhizium in Beauveria.
Največ vzorcev (41) je bilo okuženih z glivo Metarhizium robertsii, v vzorcih s travnika v Bertokih pa smo
potrdili prisotnost glive Beauveria bassiana (5 vzorcev). Poleg tega sta bila dva vzorca iz koruzišča oku-

žena z glivo Metarhizium guizhouense (5 vzorcev) ter
en z glivo Metarhizium brunneum (5 vzorcev). Na listu
kosteničevja (Lonicera spp.) smo izolirali zanimivo (entomopatogeno) glivo s kadavra neidentificirane muhe
(Diptera), okuženega z glivo Trichothecium roseum
(Tabela 11.1). Vrsta Trichothecium roseum je znana mikoparazitska vrsta, ki se širi prek zraka in je bila izolirana iz tal širom sveta. Je izjemno zanimiva, ker tvori trihotecene in množico drugih sekundarnih metabolitov.
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Tabela 11.1: Odkrite entomopatogene glive v vzorcih zemlje iz različnih lokacij/rastišč
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
98

Organizem izolacije

Lokacija

Nasad/rastišče

Entomopatogena gliva

T. molitor ličinka
T. molitor ličinka
T. molitor ličinka
T. molitor ličinka
T. molitor ličinka
T. molitor ličinka
T. molitor ličinka
T. molitor ličinka
T. molitor ličinka
T. molitor imago
T. molitor imago
T. molitor ličinka
T. molitor ličinka
T. molitor ličinka
T. molitor ličinka
T. molitor ličinka
T. molitor ličinka
T. molitor ličinka
T. molitor ličinka
T. molitor ličinka
T. molitor ličinka
T. molitor ličinka
T. molitor ličinka
T. molitor ličinka
T. molitor ličinka
T. molitor ličinka
T. molitor ličinka
G. melonella ličinka
G. melonella ličinka
G. melonella ličinka
G. melonella ličinka
prst / substrat
prst / substrat
prst / substrat
prst / substrat
neidentificirana ličinka
neidentificirana ličinka
prst / substrat
prst / substrat
prst / substrat
prst / substrat

Dolsko
Dolsko
Dolsko
Dolsko
Dolsko
Dolsko
Dolsko
Dolsko
Dolsko
Šmartno pri Cerkljah
Šmartno pri Cerkljah
Šmartno pri Cerkljah
Šmartno pri Cerkljah
Šmartno pri Cerkljah
Šmartno pri Cerkljah
Šmartno pri Cerkljah
Cerje
Cerje
Cerje
Cerje
Brdo pri Lukovici
Brdo pri Lukovici
Brdo pri Lukovici
Brdo pri Lukovici
Brdo pri Lukovici
Brdo pri Lukovici
Bertoki
Bertoki
Bertoki
Bertoki
Bertoki
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np

koruza
koruza
koruza
koruza
koruza
koruza
koruza
koruza
koruza
koruza
koruza
koruza
koruza
koruza
koruza
koruza
suhi kraški travnik
suhi kraški travnik
suhi kraški travnik
suhi kraški travnik
jagode
jagode
jagode
jagode
jagode
jagode
obalni travnik
obalni travnik
obalni travnik
obalni travnik
obalni travnik
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np

Metarhizium robertsii
Metarhizium robertsii
/
/
Metarhizium robertsii
/
Metarhizium robertsii
/
Metarhizium guizhouense
Metarhizium robertsii
Metarhizium robertsii
Metarhizium robertsii
Metarhizium guizhouense
Metarhizium robertsii
Metarhizium brunneum
Metarhizium robertsii
/
/
/
/
Metarhizium robertsii
Metarhizium robertsii
Metarhizium robertsii
Metarhizium robertsii
Metarhizium robertsii
Metarhizium robertsii
Beauveria bassiana
Beauveria bassiana
Beauveria bassiana
Beauveria bassiana
Beauveria bassiana
Metarhizium robertsii
Metarhizium robertsii
Metarhizium guizhouense
Metarhizium robertsii
Metarhizium robertsii
Metarhizium robertsii
Metarhizium brunneum
Metarhizium robertsii
Metarhizium brunneum
Metarhizium robertsii

Zap.
št.
42
43
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Organizem izolacije

Lokacija

Nasad/rastišče

Entomopatogena gliva

prst / substrat
prst / substrat
prst / substrat
prst / substrat
prst / substrat
prst / substrat
prst / substrat
prst / substrat
prst / substrat
prst / substrat
prst / substrat
prst / substrat
prst / substrat
neidentificirana ličinka
neidentificirana žuželka
neidentificirana žuželka
Diptera
f. Curculionidae
neidentificirana muha

np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
Jablje
Jablje
Jablje
Jablje
Jablje
Zalog pri Ljubljani

np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np

Metarhizium robertsii
Metarhizium guizhouense
Metarhizium robertsii
Metarhizium robertsii
Metarhizium robertsii
Metarhizium robertsii
Metarhizium robertsii
Metarhizium robertsii
Metarhizium robertsii
Metarhizium robertsii
Metarhizium robertsii
Metarhizium brunneum
Metarhizium brunneum
Clonostachys solani f. nigrovirens
Metarhizium robertsii
Metarhizium robertsii
Metarhizium robertsii
Metarhizium robertsii
Trichothecium roseum

jablana
cvetača
kosteničevje

np - pomeni ni podatka

V analiziranih vzorcih zemlje smo največkrat odkrili
glivo Metarhizium robertsii, ki je znana zlasti po svoji
patogenosti za strune – ličinke hroščev pokalic (Agriotes spp.) (Ansari in sod., 2009; Eckard in sod., 2014;
Reddy in sod., 2014). V večjem številu vzorcev smo

odkrili tudi glivo Beauveria bassiana, ki sodi med najbolj poznane entomopatogene vrste in se jo pogosto
uporablja v biotičnem varstvu rastlin (Ester in Huiting,
2007; Toledo in sod., 2007). Prav na tej vrsti temelji bioinsekticid Naturalis.

Slika 17: Gosenica voščene vešče, okužena z entomopatogeno glivo Metarhizium robertsii (levo). Hrošč mali
mokar, okužen z entomopatogeno glivo Beauveria bassiana (sredina). Gosenica voščene vešče, okužena z
entomopatogeno glivo Beauveria bassiana (desno). Fotografije: Jaka Razinger, KIS.
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Slika 18: S kadavra neidentificirane muhe (Diptera),
prilepljene na list kosteničevja (Lonicera spp.), smo
izolirali glivo Trichothecium roseum. Fotografija:
Jaka Razinger, KIS.

11.5

SKLEPI

V večletni raziskavi inventarizacije avtohtonih entomopatogenih in z žuželkami povezanih gliv smo odkrili več, z antropocentričnega oz. agronomskega vidika,
potencialno koristnih vrst in sevov gliv. Čeprav za mikroorganizme, ki so podlaga bioinsekticidov, ni nujno,
da dokažemo, da so prisotni na določenem območju
(največkrat država), nam naši pridobljeni rezultati vse-

11.6
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eno služijo kot dokaz o prisotnosti teh mikroorganizmov na področju Slovenije. S tovrstno informacijo lahko takoj ovržemo morebitni očitek, da v mikrobnem
preplavnem biotičnem varstvu uporabljamo neke neznane, tujerodne izolate mikroorganizmov. Dodatno so
tovrstni rezultati pomembno izhodišče za širok spekter
raziskav s področja biotičnega zatiranja škodljivcev.
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12 MAKROBIOTIČNI AGENSI ZA BIOTIČNO
VARSTVO RASTLIN
dr. Jaka Razinger, Primož Žigon, mag. inž. agr.
Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za varstvo rastlin, Hacquetova ulica 17, Ljubljana

12.1

KAJ SO KORISTNI ORGANIZMI?

Koristni organizmi predstavljajo tisti del biocenoze
oziroma življenjske združbe v agroekosistemu, ki
vrši naravno ekosistemsko uslugo zatiranja škodljivih organizmov. Treba je izpostaviti, da je tovrstna
agronomska delitev organizmov izrazito antropocentrična, ker narava v svojem bistvu ne deli na koristne ali škodljive organizme, saj imajo prav vsi svojo nišo in vlogo v kompleksni množici prepletenih
odnosov med gradniki ekosistema. Konec koncev
tudi t. i. škodljivi organizmi povzročajo ekonomsko
škodo le v izrazito umetnih ekosistemih, kot so njive in polja, kjer na sorazmeroma velikih površinah,
ponekod tudi leto za letom (če ni kolobarjenja), raste
ponavadi le ena vrsta rastlin (Veres in sod., 2011).
Najožja agronomska definicija koristnih organizmov– živi naravni sovražniki škodljivih organizmov. Lahko so plenilci ali parazitoidi, antagonisti
ali kompetitorji, domorodni ali tujerodni ... Njihova glavna lastnost je, da zatirajo (agronomsko
pomembne) rastlinske ali živalske škodljivce, se na
njih ali v njih oziroma v njihovi bližini razvijajo
in jih tako uničujejo (Sundh in Goetel, 2013). Gre
za žive organizme, ki se lahko razmnožujejo sami
(izjema so koristni virusi), vključno s tistimi, ki so
pakirani ali formulirani kot komercialni proizvodi.
Lahko se jih uporablja za biotično varstvo rastlin
(angl. biological control) (Bale in sod., 2008).

5
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Zaradi lažjega pregleda jih združujemo v skupine
različnih taksonomskih nivojev:
1. mikroorganizmi oz. mikrobiotični agensi,
a. virusi (Mnenja o tem, ali so virusi mikroorganizmi ali ne, so deljena. Po klasični biološki definiciji virusi niso organizmi, saj niso
sposobni samostojnega razmnoževanja in
življenja, ker za svoj obstoj nujno potrebujejo gostiteljsko celico. Vseeno pa jih npr. pri
Evropskem mikrobiološkem društvu (Microbiology Society) vključujejo med mikroorganizme5),
b. bakterije,
c. glive,
d. kromisti,
e. praživali;
2. makroorganizmi oz. makrobiotični agensi,
a. ogorčice,
b. členonožci
i. žuželke (Slika 19),
ii. pršice.

https://microbiologyonline.org/about-microbiology/introducing-microbes/viruses

Slika 19: Calosoma sycophanta L. je domorodna
zaščitena vrsta krešiča, ki se lahko pojavlja v
vinogradih. Krešiči so večinoma talne živali, ki
plenijo ponoči. Pomembno vlogo imajo v kmetijstvu
in gozdarstvu pri obvladovanju škodljivih žuželk
Fotografija: Špela Modic.

12.2

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 seznamih so navedeni samo makrobiotični agensi. Tako se v slovenskem
pravnem smislu biotično varstvo tiče pravzaprav
le makrobiotičnih agensov. Bralca pa usmerjamo
na pregledni članek raziskovalcev Sundh in Goetel
(2013), kjer je širše obravnavana tematika s področja
regulacije makrobiotičnih agensov.
V prejšnjih poglavjih smo obravnavali mikrobiotične agense, v tem delu knjige pa se bomo
osredotočili na agronomsko koristne nematode
(ogorčice), žuželke in pršice, ki se jih uporablja za
biotično varstvo rastlin in sodijo med makroorganizme oz. makrobiotične agense.
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13 ENTOMOPATOGENE OGORČICE (EPN)
KOT BIOTIČNI AGENSI
dr. Polona Strajnar, dr. Melita Štrukelj, dr. Saša Širca
Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za varstvo rastlin, Hacquetova ulica 17, Ljubljana

13.1

POVZETEK

V zadnjem času namenjamo vse več pozornosti okolju in ljudem prijaznejšim metodam varstva rastlin
pred škodljivimi organizmi, med katere prištevamo tudi uporabo entomopatogenih ogorčic (EPN).
Uporaba EPN ima ciljno delovanje, zato so neprimerljivo manj škodljive za okolje kot sintetična fitofarmacevtska sredstva (FFS), nimajo negativnih
vplivov na okolje in se jih lahko uporablja tudi na
vodovarstvenih območjih. Njihova prednost je tudi,
da imajo veliko gostiteljev med rastlinskimi škodljivci, so komercialno dostopne in niso fitotoksične
za rastline ter njihove plodove. V tržne namene se
uporablja le ogorčice iz družine Heterorhabditidae in
Steinernematidae. EPN živijo z bakterijami v medse-

13.2

Ključne besede: entomopatogene ogorčice,
biotično varstvo rastlin, Steinernema sp.,
Heterorhabditis sp, simbiontske bakterije,
biotično zatiranje škodljivcev

UVOD

Entomopatogene ogorčice (angl. Entomopathogenic
nematodes) prištevamo med koristne talne organizme, ki s svojim načinom delovanja po naravni poti
pomagajo človeku pri zatiranju škodljivih organizmov ter pri tem ne poškodujejo gojenih rastlin, in
kar je najpomembnejše, ne ogrožajo zdravja ljudi.
S takim pristopom varstva rastlin ohranjamo celovitost in ravnovesje agroekosistema ter brez uporabe pesticidov vzdržujemo škodljivca pod pragom
gospodarske škode. Učinkovitost entomopatogenih
ogorčic v biotičnem varstvu rastlin pred škodljivimi
žuželkami je dobro preučena. Njihova uporabnost v
kmetijski pridelavi se vsako leto povečuje, še posebno tam, kjer je omejena uporaba kemičnih sredstev
za varstvo rastlin (npr. vodovarstvena območja), kjer
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bojnem sožitju, nudijo jim bivališče in zaščito, v zameno pa bakterije hitro ubijejo napadeni organizem
in s proizvajanjem antibiotikov onemogočijo razvoj
tekmovalnih mikroorganizmov, ki bi se sicer hranili
v mrtvih osebkih. Uporablja se jih za zatiranje talnih kot tudi nadzemskih rastlinskih škodljivcev. Vsi
registrirani biotični pripravki EPN, ki se jih lahko
uporablja v slovenskem in evropskem prostoru, so
predstavljeni na koncu poglavja.

se jih ne sme uporabljati ali pa so postala neučinkovita zaradi razvoja odpornosti pri škodljivih organizmih. EPN živijo z bakterijami v medsebojnem sožitju
oz. tako imenovanem simbiontsko-mutualističnem
odnosu. Ogorčice nudijo bakterijam bivališče in zaščito, v zameno pa bakterije hitro ubijejo napadeni
organizem (npr. žuželko) in s proizvajanjem antibiotikov onemogočijo razvoj tekmovalnih mikroorganizmov, ki bi se sicer hranili v mrtvih osebkih. Prvotno je bila njihova uporabnost omejena na zatiranje
talnih škodljivcev (ličinke majskih hroščev – ogrcev,
strun), kasnejše raziskave pa so pokazale, da so ob
pravilnem nanosu enako učinkovite tudi za delovanje zoper nadzemske škodljivce (resarji, gosenice in
hrošči) (Kaya in Gaugler, 1993).

EPN uvrščamo v rodova Steinernema in Heterorhabditis (Rhabditida). Sodijo med obligatne parazite
oz. v nekaterih primerih tudi med fakultativne parazite žuželk. Ti organizmi lahko najdejo gostitelja
na osnovi vibracij, ogljikovega dioksida oz. drugih
kemičnih znakov (Kaya in Gaugler, 1993). Po obliki so EPN bilateralno simetrične, podolgovate in
nečlenasto oblikovane živali, katerih telo je pokrito s
povrhnjico hipodermalnega izvora. Sprednji del telesa je navadno zaokrožen, na njegovem skrajnem delu
pa je ustna odprtina, na kateri se nahajajo značilnimi
izrastki v obliki papil in set. Ustni odprtini sledijo
prednje, srednje in zadnje črevo, ki se končuje s kloako pri samcih oziroma z zadnjično odprtino (anus)
pri samicah. Ogorčice imajo prebavila, mišice, razmnoževalne organe, enostavni izločevalni in živčni
sistem, nimajo pa čutil za vid in sluh ter dihalnega
in krvno-žilnega sistema. Spola sta ločena pri večini
vrst (Gaugler, 2002).
Uporaba EPN za namene biotičnega varstva rastlin
pred škodljivimi organizmi se je začela ob odkritju
ogorčice, ki je napadla in povzročila smrt japonskega hrošča Popillia japonica Newman. Odkrila jo
je raziskovalna skupina R. W. Glaserja v 30. letih
prejšnjega stoletja (Gaugler in Kaya, 1990). Poimenovali so jo Aplectana kraussei, kasneje pa so rod
te vrste ogorčice preimenovali v Steinernema (Gaugler, 2002). To izjemno odkritje je bilo zaradi intenzivne rabe kemičnih sredstev za varstvo rastlin
pozabljeno vse do 60. let prejšnjega stoletja. Takrat
so prišle v javnost informacije o strupenosti kloriranih ogljikovodikov (značilen zgled je aktivna
snov DDT), ki so jih dotlej množično uporabljali.
Raziskave o biotičnem varstvu škodljivih organizmov z EPN so začele potekati ponovno, vendar so
v državah, kjer imajo EPN status tujerodnih organizmov, omejene zgolj na laboratorijsko delo.
V Sloveniji se je uporaba EPN v kmetijski pridelavi pričela z letom 2008, ko so bile vrste ogorčic
Steinernema affine, S. carpocapsae, S. feltiae, S. kraussei ter Heterorhabditis bacteriophora uvrščene na
seznam domorodnih vrst organizmov za namen
biotičnega varstva rastlin (Laznik in sod., 2008,
2009a, 2009b, 2009c). Uporaba EPN ima ciljno
delovanje in je neprimerljivo manj škodljiva za
okolje kot uporaba sintetičnih FFS. EPN 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. Izkazale so se za zelo učinkovit biološki
agens za nadzor številčnosti talnih in nadzemskih
rastlinskih škodljivcev (Kaya in Gaugler, 1993). Za
zatiranje zadnjih je uporaba EPN omejena, saj na
učinkovitost oz. na njihovo preživetje med drugim
vplivajo tudi vlaga, temperatura in ultravijolično
sevanje (Gaugler, 2002).

13.2.1 Razvojni krog EPN
V razvojnem krogu EPN se pojavijo naslednji
stadiji: jajčece, ličinka, ki se navadno levi štirikrat, in odrasel osebek (imago). Poseben razvojni
stadij predstavljajo ličinke tretje razvojne stopnje
(L3) prvega rodu, t. i. infektivne ličinke, ki živijo
v tleh in so dobro prilagojene na dolgotrajnejše
pomanjkanje hrane. Energijo črpajo iz lastnih zalog. Te ličinke imajo v sprednjem delu črevesa (v
posebnih veziklih) od 200 do 2000 simbiontskih
bakterij. V telo gostitelja vstopijo prek naravnih
odprtin (dihalne odprtine, ustni aparat, zadnjična
odprtina) oziroma preko kutikule. V hemolimfi
gostitelja EPN sprostijo zanje značilne bakterije, ki
se v hemolimfi hitro množijo in proizvajajo toksine ter druge metabolite. Ti prispevajo k oslabitvi
obrambnega mehanizma gostitelja, ki navadno
pogine v 24–48 urah po okužbi. Ličinke se začnejo
v gostitelju prehranjevati z bakterijami in razgrajenim tkivom. Ekskrecijski metabolizem, žrelo ter
prebavni trakt postanejo aktivni. Ličinke se levijo
v četrti razvojni stadij, iz katerega se razvijejo odrasli osebki prvega rodu. Po parjenju samice ležejo
jajčeca. Če hrane ni dovolj, se iz jajčec neposredno
razvijejo infektivne ličinke, ki zapustijo gostitelja.
V primeru, ko je hrane dovolj, se iz jajčec izvalijo
ličinke prvega razvojnega stadija, ki se nato levijo
vse do četrtega razvojnega stadija. Iz ličink četrtega razvojnega stadija se razvijejo odrasli osebki
drugega rodu. Po parjenju in odlaganju jajčec samic drugega rodu se izležejo ličinke prvega razvojnega stadija. Razmnoževanje znotraj posamezne
žuželke se nadaljuje, dokler je na voljo dovolj hrane, navadno je razvoj omejen na dve do tri generacije EPN (Gaugler, 2002).
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13.2.2 Mehanizem delovanja
Družini EPN Steinernematidae in Heterorhabditidae
sta povezani s simbiontskimi bakterijami družine
Enterobacteriaceae. Bakterije, ki so v simbiontskem
odnosu z ogorčicami rodu Steinernema, pripadajo rodu Xenorhabdus, medtem ko so bakterije rodu
Photorhabdus v simbiontskem odnosu z ogorčicami
rodu Heterorhabditis. Obema rodovoma bakterij je
skupna izjemno visoka stopnja virulentnosti (LD50
< 100 bakterijskih celic). Obe vrsti bakterij sodita
med Gram-negativne. Vsaka vrsta EPN je v simbiontskem odnosu samo z eno vrsto bakterij, medtem
ko je ena vrsta bakterij lahko v simbiontskem odnosu z več vrstami EPN. Bakterije potrebujejo EPN za
svoj prenos iz enega gostitelja v drugega. Na drugi
strani pa bakterije oskrbujejo EPN s potrebnimi hranili in sekundarnimi metaboliti ter tako omogočajo
razvoj EPN v gostitelju (Stock in Goodrich Blair,
2008). V pogojih, ko ogorčicam drugega ali tretjega
rodu prične primanjkovati hrane, se ličinke drugega
razvojnega stadija prenehajo prehranjevati ter se levijo v tretji, infektivni stadij ličinke. Ličinke nato zapustijo gostitelja in si poiščejo novega. Znano je, da
se odrasli osebki prvega rodu Heterorhabditis ločijo
od odraslih osebkov rodu Steinernema po tem, da so
hermafroditi (Gaugler, 2002).
Najugodnejši pogoji za razmnoževanje ogorčic so v
hemolimfi gostitelja. V takšnih razmerah infektivne
ličinke iz rodu Steinernema zapustijo gostitelja skozi
ustno oziroma analno odprtino (Stock in Goodrich
Blair, 2008) v šestih do enajstih dneh po napadu,

ličinke iz rodu Heterorhabditis pa od dvanajstih do
štirinajstih dneh po napadu. EPN za svoj razvoj nujno potrebujejo prisotnost gostitelja (žuželk). Zunaj
gostitelja lahko ogorčice preživijo le kratek čas. 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 so
sposobne proizvajati toksične snovi, ki bi vplivale na
slabšo vitalnost okuženih žuželk (Gaugler, 2002).

13.2.3 Ugotavljanje prisotnosti EPN
Privabljanje EPN z ličinkami voščene vešče (Galleria
melonella L.) je ena najpogosteje uporabljenih metod za detekcijo infektivnih ličink EPN v vzorcih tal
(Slika 20). Vzorec zemlje, v katerem želimo preveriti
prisotnost EPN, pretresemo v 250 ml plastične posodice, v katere vstavimo po 5 ličink voščene vešče.
Pomembno pri tem koraku je, da je vzorec zemlje
vlažen. Posodice zapremo z mrežico ter jih obrnemo
tako, da so ličinke na dnu posodice. Postavimo jih
v temen prostor, na 25 °C. Po 48 urah dnevno preverjamo vitalnost ličink v vzorcu zemlje. Postopek
ponavljamo sedem dni. Če so v talnem vzorcu zastopane EPN, bodo vstopile v ličinko voščene vešče in
jo ubile. Mrtve ličinke voščene vešče nato položimo
na bele pasti za lovljenje EPN (angl. White trap). Po
izolaciji EPN je treba določiti njihovo vrsto na osnovi
morfoloških značilnosti samcev, samic in infektivnih
ličink z uporabo določevalnih ključev. Vrsto potrdimo s pomočjo molekularnih metod analize DNK.

Slika 20: Napadena ličinka voščene vešče z ogorčico H. bacteriophora (A) ter nenapadena ličinka (B)
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13.2.4 Vpliv zunanjih dejavnikov
na preživetje EPN
Ličinke tretje razvojne stopnje (t. i. infektivne ličinke)
imajo sposobnost preživetja v neugodnih okoljskih
razmerah izven gostitelja v dormantnem stanju oz. v
stanju mirovanja. Razvoj ličink se takrat ustavi, prenehajo se prehranjevati, kar vodi v upočasnitev njihovega metabolizma. Dokler ne najdejo novega gostitelja, so odvisne od svojih notranjih virov energije.
Na preživetje EPN imajo poleg biotičnih dejavnikov
(npr. prisotnost gostiteljev) velik vpliv tudi zunanji
abiotični dejavniki, kot so temperatura, vlaga, UV-svetloba. Vpliv temperature je odvisen predvsem od
vrste EPN. Najustreznejša temperatura za veliko večino vrst, ki so komercialno pomembne, je 20–30 °C,
takrat je učinek njihovega napada največji, izjema je vrsta S. feltiae. Ta najučinkoviteje deluje pri 12–25 °C. Z
višanjem temperature se metabolna aktivnost ogorčic
povečuje, kar vodi v porabo njihovih rezerv ter posledično v krajšo življenjsko dobo. Pri nižjih temperaturah so ličinke slabo mobilne (<10–15 °C), medtem
ko pri višjih temperaturah (>30–40 °C) postanejo
neaktivne. Temperatura, višja od 32 °C, ima negativni učinek na razmnoževanje ter preživetje ličink
(Gaugler, 2002). Med pomembne dejavnike prištevamo tudi ultravijolično sevanje, saj lahko zelo kratka
izpostavitev (do nekaj minut) povzroči smrt ličinke.
Prav tako je za preživetje EPN zelo pomembna vlaga,
ki jo potrebujejo za premikanje in iskanje gostiteljev.
Dokazano je, da lahko EPN preživijo v suhih tleh
največ 3 tedne, medtem ko na površju tal preživijo le
nekaj ur (Gaugler, 2002).

13.2.5 Nanašanje EPN
Za nanos EPN na rastline se lahko uporablja opremo, ki je namenjena za škropljenje s FFS, gnojenje
ali namakanje. Infektivne ličinke lahko prehajajo
preko šob, razpršilcev ali kapljačev, katerih premer
znaša vsaj 100 µm. Pri aplikaciji z navadno škropilno tehniko (škropilnice in pršilniki) pazimo, da
ogorčic ne izpostavimo prevelikemu tlaku (nad 1,5
bara), da jih ne poškodujemo. Z ustrezno tehniko
nanosa in uporabo sredstva v ustreznem razvojnem
stadiju škodljivca lahko 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 integriranem varstvu rastlin,
poleg tega pa je njihova uporaba tudi bolj ekonomična (Koppenhöfer in sod., 2000; Koppenhöfer in
Fuzy, 2008). Npr.: če nanašamo EPN skupaj s herbicidi ali fungicidi, tako hkrati obvladujemo plevele,
povzročitelje bolezni in rastlinske škodljivce.
Pripravke na osnovi EPN lahko uporabljamo za zatiranje škodljivcev v rastlinjakih vse leto, na prostem pa pričnemo z uporabo šele takrat, ko je temperatura višja od 12 °C. Zelo pomembna dejavnika
pri nanašanju EPN na talno površino ali na rastlino
sta predvsem svetloba in vlaga. EPN so občutljive
na UV-sevanje ter na sušo, zato mora biti nanos
opravljen v oblačnem vremenu, zvečer ali po dežju.
EPN nanašamo na vlažno površino tal, ki jo moramo v vlažnem stanju vzdrževati še 14 dni po aplikaciji.
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13.3

REGISTRIRANA SREDSTVA NA OSNOVI EPN V EU
IN EPPO-REGIJI

V tabeli 13.1 je seznami komercialnih proizvodov EPN, ki se jih uporablja v drugih evropskih državah, saj so
pri nas prepovedani. V tabeli 13.2 pa so predstavljeni registrirani proizvodi EPN, ki se jih lahko uporablja v
Sloveniji.
Tabela 13.1: Seznam komercialnih proizvodov za biotično varstvo rastlin in proizvajalcev, ki so na trgu v
drugih evropskih državah
Koristni
organizem
Steinernema
kraussei

Organizem izolacije

Lokacija

trsni brazdasti rilčkar (Otiorhynchus sulcatus)
trsni brazdasti rilčkar (Otiorhynchus sulcatus)
jabolčni zavijač (Cydia pomonella) in breskov zavijač
(Cydia molesta)

Nemasys® L
Kraussei-System

Nasad/
rastišče
BASF
Biobest

Nemasys® C

BASF

Nemasys® P

BASF

palmov rilčkar (Rhynchophorus ferrugineus), palmov vrtač
(Paysandisia archon)
sovka, navadni bramor, košeninar, jabolčni zavijač
palmov rilčkar (Rhynchophorus ferrugineus), palmov vrtač
(Paysandisia archon)
cvetlični resar (Frankliniella occidentalis), listna zavrtalka
(Lyriomyza sp.), košeninar (Tipula paludosa), mrtvaška
Steinernema
mušica (Bradysia spp.)
feltiae
šampinjonova muha, trips
vrtni hrošč (Phyllopertha horticola), poljski majski
hrošč (Melolontha melolontha), japonski hrošč
(Popillia japonica), hrošč (Cyclocephala borealis), hrošč
(Rhizotrogus majalis), orientalski hrošč (Exomala
orientalis), skarabej (Hoplia philanthus)
ličinke različnih hroščev (ogrci), še posebno vrtni hrošč
Heterorhabditis (Phyllopertha horticola); učinkuje tudi na hrošče vrste
bacteriophora
Serica brunnea, Hoplia spp. in hrošče rodu Aphodius.
japonski hrošč, junijski hrošč, majski hrošč, vrtni hrošč,
Rhizotrogus majalis in Maladera castanea
Steinernema
carpocapsae

Steinernema
carpocapsae in
Steinernema
feltiae
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trsni brazdasti rilčkar (Otiorhynchus sulcatus), Rhizotrogus
majalis
trsni brazdasti rilčkar (Otiorhynchus sulcatus)
korenjeva muha (Psila rosae F.), kapusova muha (Delia
radicum), sovka (Spodoptera exigua, Spodoptera littoralis,
Agrotis segetum), čebulna muha (Hylemya antiqua),
košeninar (Tipula paludosa), mrtvaška mušica (Bradysia
spp.), pedic (Geometridae), rumena kosmuljeva grizlica
(Nematus ribesii), jabolčni zavijač (Cydia pomonella),
cvetlični resar (Frankliniella occidentalis)

Carpocapsae-System Biobest
Palma-Life

Biobest

Nemasys®

BASF

Steinernema-System Biobest

Nemasys® G

BASF

Tetrranem

Koppert

ERRANEM

Koppert

B-Green

Biobest

Nemasys® H

BASF

Nemasys GROW
YOUR OWN

BASF

13.4

REGISTRIRANA SREDSTVA NA OSNOVI EPN V SLOVENIJI

Slovenija se je po odkritju 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, vse
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). Pri nas se za
namen biotičnega varstva rastlin lahko uporablja le
tiste organizme, ki so na seznamu domorodnih organizmov (Tabela 13.2). Vrsti S. feltiae in S. carpocapsae
imata status domorodnih organizmov od leta 2008,
leto pozneje pa sta ta status pridobili tudi vrsti S. kraussei in H. bacteriophora:

• 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 ter reda
Coleoptera/Prostor ločen od narave, in na
prostem (biotičnega pripravka, ki vsebuje to
vrsto EPN, ni na slovenskem tržišču)

* Izvleček s seznama domorodnih vrst organizmov za namen biotičnega varstva rastlin (zadnja
sprememba 18. 2. 2015) (Zakonska podlaga: Pravilnik o biotičnem varstvu rastlin (Uradni list RS,
št. 45/2006)):
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Tabela 13.2: Seznam komercialnih proizvodov za biotično varstvo rastlin in podjetij z dovoljenjem za
trženje teh proizvodov v Sloveniji (vir: www.uvhvvr.gov.si)
Koristni
organizem

Ciljni škodljivi organizem

Proizvod

Podjetje z
dovoljenjem

brazdasti trsni rilčkar (Otiorhynchus sulcatus)
in Hepialus lupulinus

LARVANEM

Zeleni hit, d. o. o.

Heterorhabditis brazdasti trsni rilčkar (Otiorhynchus sulcatus),
bacteriophora
vrtni hrošč (Phyllopertha horticola),
Nematop®
junijski hrošč (Amphimallon solstitiale),
lešnikar (Curculio nucum)
Gryllotalpa gryllotalpa in Agrotis spp.
CAPSANEM
košeninar (Tipula paludosa, Tipula oleracea),
sovka (Agrotis ipsilon, Agrotis segetum),
navadni bramor (Gryllotalpa gryllotalpa), sadni Nemastar®
Steinernema
koreninar (Capnodis tenebrionis),
carpocapsae
palmov rilčkar (Rhynchophorus ferrugineus)
brazdasti trsni rilčkar (Otiorhynchus sulcatus)

Steinernema
feltiae

mrtvaška mušica (Sciaridae)
mrtvaška mušica (Sciaridae)
marčnica (Bibio spp.),
žalovalka (Lycoriella spp., Bradysia spp.),
šampinjonova muha (Lycoriella spp.),
listna zavrtalka (Liriomyza spp),
jablanova steklokrilka (Synanthedon
myopaeformis),
špargljev hrošč/lisasta beluševka (Crioceris
asparagi),
pikčasta beluševka (Crioceris
duodecimpunctata),
hrastov sprevodni prelec (Thaumetopoea
processionea),
cvetlični resar (Frankliniella occidentalis),
paradižnikov molj (Tuta absoluta)
jabolčni zavijač (Cydia pomonella),
breskov zavijač (Grapholita molesta),
češpljev zavijač (Cydia funebrana)

Heterorhabditis
bacteriophora
brazdasti trsni rilčkar (Otiorhynchus sulcatus)
in Steinernema
feltiae
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Metrob, d. o. o.,
Arboretum Volčji
Potok
Zeleni hit, d. o. o.

Metrob, d. o. o.

ENTONEM
SCIA-RID

Metrob, d. o. o.,
Arboretum Volčji
Potok
Zeleni hit, d. o. o.
Zeleni hit, d. o. o.

Nemaplus®

Metrob, d. o. o.

Nemapom®

Metrob, d. o. o.

Nematop®cool

Metrob, d. o. o.,
Arboretum Volčji
Potok

Nematop® RilčkarStop

13.5

ANALIZA IZKUŠENJ S PODROČJA VARSTVA RASTLIN
Z EPN V SLOVENIJI

Domači raziskovalci, predvsem z Biotehniške fakultete Oddelka za agronomijo v Ljubljani ter Kmetijskega inštituta Slovenije, so na slovenskih tleh potrdili uspešnost delovanja domačih in komercialnih
ras EPN pri nekaterih škodljivcih, ki se pojavljajo
tako na prostem: koloradski hrošč (Leptinotarsa
decemlineata L.) (Laznik in sod., 2010c), rdeči žitni
strgač (Oulema melanopus L.) (Laznik in sod., 2010a,
2012), ogrci (Coleoptera: Scarabaeidae) (Laznik in
Trdan, 2015), jabolčni zavijač (Cydia pomonella L.)
(Grobin in Matis, 2011), kapusovi bolhači (Phyllotreta spp.) (Trdan in sod., 2008), koruzni hrošč (Diabrotica v. virgifera ) (Modic in sod., 2017), kot tudi v
zavarovanih prostorih: cvetlični resar (Frankliniella occidentalis [Pergande]) (Trdan in sod., 2007),
rastlinjakov ščitkar (Trialeurodes vaporariorum
[Westwood]) (Laznik in sod., 2011). V raziskavo je
bil vključen tudi skladiščni škodljivec – rižev žužek
(Sitophilus oryzae) (Laznik in sod., 2010b). Poskusi
so bili izvedeni v laboratoriju in na prostem.

so pridelek pšenice, kjer se je izkazalo, da ima
slovenska rasa S. carpocapsae C101 boljši učinek za zatiranje ličink rdečega žitnega strgača
kot komercialni pripravek. Najboljši učinek so
dobili z uporabo insekticida Actara. Koncentracija EPN v poskusu ni imela vpliva na pridelek
pšenice, kar naj bi bilo pozitivno z ekonomskega stališča pridelave pšenice.
•

Koloradski hrošč (Leptinotarsa decemlineata L.)
V poljskem poskusu so Laznik in sod. (2010c)
testirali učinek entomopatogenih ogorčic S. feltiae (slovensko raso B30 in komercialni pripravek Entonem) pri različnih razvojnih stopnjah
koloradskega hrošča. Učinek EPN so dokazali
le pri ličinkah, medtem ko niso imeli vpliva na
jajčeca in odrasle osebke EPN.

•

Ogrci (Coleoptera: Scarabaeidae)
Poljski poskusi so pokazali učinkovito zatiranje različnih vrst ogrcev v tleh z uporabo kombinacije pripravka na osnovi aktivne snovi B.
thuringiensis var. kurstaki ter entomopatogenih ogorčic vrste H. bacteriophora. Pripravka
sta zadovoljivo zmanjšala populacijo ogrcev,
v majskem terminu so z uporabo obeh pripravkov populacijo ogrcev v tleh ohranili pod
pragom gospodarske škodljivosti (okoli 10 L3
ogrcev/m2) (Laznika in Trdan, 2015). Dobljeni rezultati so potrdili predhodne raziskave
Koppenhöfferja in Kaya (1998), ki sta poročala
o učinkovitem sinergističnem delovanju omenjenih biotičnih agensov.

•

Jabolčni zavijač (Cydia pomonella L.)
V letu 2008 je bil izveden prvi poskus z EPN v
nasadu jablan na sorti elstar, dobrem gostitelju
jabolčnega zavijača, ki povzroča črvivost plodov (Grobin in Matis, 2011). Za zmanjševanje populacij jabolčnega zavijača so uporabili
vrsto Steinernema feltiae. Rezultati so pokazali,
da so z uporabo EPN dosegli 36-% zmanjšanje črvivosti plodov v prvem rodu jabolčnega
zavijača. Dobljeni rezultat je odsev zahtevne
uporabe ogorčic proti prezimujočim goseni-

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati nekaterih
raziskav:
• 	
Rdeči žitni strgač (Oulema melanopus L.)
V laboratorijskih pogojih je Laznik s sodelavci
(2010a) preučeval vpliv treh slovenskih ras EPN
S. feltiae B30, S. carpocapsae C101 in H. bacteriophora D54 ter komercialnega pripravka Entonem na odrasle osebke rdečega žitnega strgača
(Oulema melanopus L.). Rezultati so pokazali,
da je komercialni pripravek Entonem učinkovitejši od slovenske rase S. feltiae B30. Vse štiri
preučevane rase so povzročile najvišjo smrtnost
osebkov, v 81 % primerov šest dni po tretiranju.
Od preučevanih vrst je bila najučinkovitejša
rasa S. carpocapsae C101, ki je povzročila 96-%
smrtnost hroščev. Po drugi strani pa je vrsta
H. bacteriophora povzročila le 49-% smrtnost
žuželk. Izvedli so tudi poljski poskus, kjer so
uporabili za zatiranje rdečega žitnega strgača na
ozimni pšenici slovensko raso EPN Steinernema carpocapsae (C101), komercialni pripravek
NemasysC ter insekticid Actara (aktivna snov
tiametoksam) (Laznik in sod., 2012). Vrednotili
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cam jabolčnega zavijača, saj je treba dosledno
upoštevati vremenske razmere v času uporabe
EPN (primerna vlažnost, optimalna temperatura, minimalno UV-sevanje). Njihov zaključek je, da ima uporaba EPN največ možnosti
za dokaj hitro uveljavitev pri ekoloških pridelovalcih jabolk.
•

Rastlinjakov ščitkar (Trialeurodes vaporariorum [Westwood]) in cvetlični resar (Frankliniella occidentalis [Pergande])

13.6

PRODAJA BIOTIČNIH PRIPRAVKOV NA OSNOVI
ENTOMOPATOGENIH OGORČIC V SLOVENIJI

Uporaba entomopatogenih ogorčic v Sloveniji se povečuje, kar lahko sklepamo iz podatkov o tržni prodaji pripravkov na osnovi EPN. Na naslednjem grafu
so prikazani rezultati prodaje biotičnih pripravkov,
ki vsebujejo različne vrste EPN od leta 2013 do 2017
(Slika 21). V letu 2013 je bilo prodanih za skupno 8
ha tretiranih površin pripravkov, medtem ko se je
površina, tretirana z EPN, v letu 2017 povečala na 23
ha. Treba je upoštevati, da je v skupno količino upo-
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V plastenjaku so raziskovalci pri zatiranju ličink in
odraslih osebkov cvetličnega resarja uporabili EPN
vrste S. feltiae ter insekticid z aktivno snovjo abamektin na solatnih kumarah v obdobju med sredino junija in koncem avgusta. Izkazalo se je, da sta
EPN in abamektin delovala z enako učinkovitostjo,
s tem da se je EPN apliciralo devetkrat, insekticid
pa trikrat (Trdan in sod., 2007). Pri uporabi EPN
in sredstva z aktivno snovjo tiametoksam zoper rastlinjakovega ščitkarja na kumarah pa je bil zadnji
učinkovitejši prvo leto apliciranja, medtem ko je bila
naslednje leto učinkovitost uporabljenih sredstev
primerljiva (Laznik in sod., 2011).

rabe EPN vključena tudi uporaba ogorčic v raziskovalne namene, ki pa lahko poteka tudi v laboratoriju.
Po podatkih UVHVVR – Sektorja za zdravje rastlin
in rastlinski semenski material se vsako leto povečuje
prodaja pripravkov na osnovi vrste H. bacteriophora
ter S. carpocapsae, medtem ko je za ostale vrste EPN
delež prodaje približno enak. Izjema je le pripravek
na osnovi vrste S. krauseii, ki ga od leta 2016 ni več v
prosti prodaji v Sloveniji.

Prodaja EPN v Sloveniji
24
H. bacteriophora + S. feltiae

Tretirana površina (ha)

20

S. carpocapsae + S. feltiae
H. bacteriophora

16

S. carpocapsae
12

S. krauseii
S. feltiae

8
4
0

2013

2014

2015

2016

2017

leto
Slika 21: Prodaja biotičnih pripravkov na osnovi EPN v Sloveniji v obdobju 2013–2017

13.7

UPORABLJENA IN CITIRANA LITERATURA

Gaugler, R., Kaya, H. K. 1990. Entomopathogenic nematodes in biological control. CRC Press Florida, Boca Raton: 365 str.
Gaugler, R. 2002. Entomopathogenic nematology. CABI
Publishing, New Jersey: 373 str.
Grobin, A., Matis, G. 2011. Zmanjšanje populacije jabolčnega zavijača (Cydia pomonella) z uporabo entomopatogenih ogorčic v nasadu jablan. Zbornik predavanj
in referatov 10. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin
z mednarodno udeležbo, Podčetrtek, 1.–2. marec 2011.
Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, str. 37–44.
Kaya H. K., Gaugler R. 1993. Entomopathogenic nematodes. Annual Review of Entomology, 38: 181–206.
Koppenhöfer, A. M., Kaya, H. K. 1998. Synergism od imidacloprid and an entomopathogenic nematode: A novel
approach to white grubs (Coleoptera: Scarabaeidea) control in turfgrass. Journal Economic Entomology, 91:618–
623.

Koppenhöfer, A. M., Brown, I. M., Gaugler, R., Grewal,
P. S., Kaya, H. K., Klein, M. G. 2000. Synergism of entomopathogenic nematodes and imidacloprid against white
grubs: Greenhouse and field evaluation. Biological Control, 19:245–251.
Koppenhöfer, A. M., Fuzy, E. M. 2008. Early timing and
new combinations to increase the efficacy of neonicotinoid-entomopathogenic nematode (Rhabditida: Heterorhabditidae) combinations against white grubs (Coleoptera: Scarabaeidae). Pest Management Science, 64:725–735.
Laznik, Ž., Tóth, T., Lakatos, T., Trdan, S. 2008. Entomopathogenic nematode Steinernema carpocapsae (Weiser) (Rhabditida: Steinernematidae), a new member of
Slovenian fauna. Acta agriculturae Slovenica, 91:351–
359.
Laznik, Ž., Tóth, T., Lakatos, T., Vidrih, M., Trdan,
S. 2009a. First record of Steinernema feltiae (Filipjev)
(Rhabditida: Steinernematidae) in Slovenia. Helminthologia, 46:135–138.
113

Laznik, Ž., Tóth, T., Lakatos, T., Vidrih, M., Trdan, S.
2009b. First record of a cold active entomopathogenic nematode Steinernema kraussei (Steiner) (Rhabditida: Steinernematidae) in Slovenia. Acta agriculturae Slovenica,
93:37–42.

Laznik, Ž., Vidrih, M., Vučajnk, F., Trdan, S. 2012. Is foliar
application of entomopathogenic nematodes (Rhabditida)
an effective alternative to thiametoxam in controlling cereal leaf beetle (Oulema melanopus [L.]) on winter wheat?
Journal of Food, Agriculture & Environment, 10:716–719.

Laznik, Ž., Tóth, T., Lakatos, T., Trdan, S. 2009c. Heterorhabditis bacteriophora (Poinar) – the first member from
Heterorhabditidae family in Slovenia. Acta agriculturae
Slovenica, 93:181–187.

Laznik, Ž., Trdan, S. 2015. Biotično zatiranje ogrcev (Coleoptera: Scarabaeidae) na travinju: izkušnje iz Gotenice.
Zbornik predavanj in referatov 12. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo, Ptuj, 3.–4.
marec 2015. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, str. 307–313.

Laznik, Ž., Štrukelj, M., Trdan, S. 2010a. Activity of entomopathogenic nematodes (Rhabditida) against cereal leaf
beetle (Oulema melanopus [L.], Coleoptera, Chrysomelidae) adults under laboratory conditions = Delovanje
entomopatogenih ogorčic (Rhabditida) na odrasle osebke
rdečega žitnega strgača (Oulema melanopus [L.], Coleoptera, Chrysomelidae) v laboratorijskih razmerah. Acta
agriculturae Slovenica, 95:141–148.
Laznik, Ž., Tóth, T., Lakatos, T., Vidrih, M., Trdan, S.
2010b. The activity of three new strains of Steinernema
feltiae against adults of Sitophilus oryzae under laboratory conditions. International journal of food, agriculture &
environment, 8:150–154.
Laznik, Ž., Tóth, T., Lakatos, T., Vidrih, M., Trdan, S.
2010c. Control of the Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata [Say]) on potato under field conditions:
a comparison of the efficacy of foliar application of two
strains of Steinernema feltiae (Filipjev) and spraying with
thiametoxam. Journal of Plant Diseases and Protection,
117:129–135.
Laznik, Ž., Žnidarčič, D., Trdan, S. 2011. Control of Trialeurodes vaporariorum (Westwood) adults on glasshouse-grown cucumbers in four different growth substrates: an
efficacy comparison of foliar application of Steinernema
feltiae (Filipjev) and spraying with thiamethoxamn. Turkish journal of agriculture and forestry, 35:631–640.
Laznik, Ž., Trdan, S. 2011. Entomopathogenic nematodes
(Nematoda: Rhabditida) in Slovenia: from tabula rasa to
implementation into crop production systems. In Peerven
F. (ed.), Insecticides – pest engineering (pp. 627–656). Rijeka, Intech.

114

Modic, Š., Žigon, P., Kolmanič, A., Godeša, T., Razinger,
J. 2017. Zatiranje ličink koruznega hrošča Diabrotica v.
virgifera z entomopatogenimi ogorčicami = Controlling
Diabrotica v. virgifera larvae with entomopathogenic nematodes. V: TRDAN, Stanislav (ur.). Izvlečki referatov:
13. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo (str. 43–44), Ljubljana: Društvo za varstvo
rastlin Slovenije.
Stock, S. P., Goodrich–Blair, H. 2008. Entomopathogenic
nematodes and their bacterial symbionts: the inside out of
a mutualistic association. Symbiosis, 46: 65–75.
Trdan, S., Žnidarčič, D., Vidrih, M. 2007. Control of Frankliniella occidentalis on greenhouse-grown cucumbers: an
efficacy comparison of foliar application of Steinernema
feltiae and spraying with abamectin. Russian Journal of
Nematology, 15:25–34.
Trdan, S., Vidrih, M., Valič, N., Laznik, Ž. 2008. Impact of
entomopathogenic nematodes on adults of Phyllotreta spp.
(Coleoptera: Chrysomelidae) under laboratory conditions.
Acta agriculturæ Scandinavica, Section B - Soil & plant
science, 58:169–175.

14 ZATIRANJE KORUZNEGA HROŠČA Z
ENTOMOPATOGENIMI OGORČICAMI
mag. Špela Modic1, Primož Žigon1, inž. agr., dr. Aleš Kolmanič2, dr. Jaka Razinger1
1
Oddelek za varstvo rastlin, Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova ulica 17, Ljubljana
2
Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje, Kmetijski inštitut Slovenije,
Ljubljana

14.1

POVZETEK

Koruzni hrošč (WCR) (Diabrotica virgifera virgifera
LeConte, [Coleoptera, Chrysomelidae] je pomemben gospodarski škodljivec koruze v Ameriki in v
Evropi. Vrsta je univoltina, glavno škodo povzročajo
ličinke s prehranjevanjem na koreninah koruze. Ta
ob močnem napadu škodljivca poleže, kar vpliva na
izpad pridelka. Uporaba entomopatogenih ogorčic
(EPN) za zatiranje ličink koruznega hrošča je ena
od možnosti preplavnega biotičnega varstva rastlin
in med drugim predstavlja pomembno alternativo
rabi sintetičnih kemičnih insekticidov. V raziskavi leta 2016 smo primerjali učinkovitost pripravka
Dianem® na osnovi entomopatogenih ogorčic vrste
Heterorhabditis bacteriophora Poinar (Rhabditida:
Heterorhabditidae) in konvencionalnih insekticidov Force 1,5 G iz skupine sintetičnih piretroidov
(a. s. teflutrin) ter Sonido iz skupine neonikotinoidov (a. s. tiakloprid) za zatiranje ličink koruznega
hrošča. Poljski poskus je potekal v Bučečovcih v Pr-

14.2

lekiji in v Šmartnem pri Cerkljah na Gorenjskem.
Razlike med obravnavanji so bile zelo podobne na
obeh lokacijah, čeprav je bila populacija hroščev na
Gorenjskem približno 5-krat manjša kot v Prlekiji.
Največ koruznih hroščev smo zabeležili v kontroli.
Po padajočem številu ulovljenih hroščev so si sledili pripravki Sonido, Force in Dianem®. Statistična
analiza je pokazala, da se je le v postopku, kjer smo
uporabili entomopatogene ogorčice (EPN), ulovilo
značilno manj koruznih hroščev kot v kontroli. Pri
tem moramo upoštevati dejstvo, da so bile vremenske razmere v času poskusa ugodne za razvoj in preživetje EPN.
Ključne besede: koruzni hrošč, Diabrotica
v. virgifera, preplavno biotično varstvo,
entomopatogene ogorčice, Heterorhabditis
bacteriophora, koruza, Zea mays

UVOD

Koruznega hrošča je prvi natančno opisal LeConte,
ki je posamezne osebke našel že leta 1868 v cvetovih
buče Cucurbita foetidissima blizu mesta Fort Wallace v zahodnem delu Kansasa (Smith in Lawrence,
1967). Kot škodljivca koruze ga prvič omenja Gillette
(1912) v Koloradu leta 1909.
V Evropi so s spremljanjem koruznega hrošča začeli leta 1993 (Kiss in sod., 2005), po prvem odkritju v Srbiji l. 1992 (Bača, 1993). V Sloveniji od leta

1997 dalje vodi organizacijo uradnega spremljanja
koruznega hrošča Kmetijski inštitut Slovenije po
pooblastilu UVHVVR. Prvič smo ga ugotovili
leta 2003 v Pomurju in Podravju ter na Goriškem
(Urek in Modic, 2004). Po šestih letih je bil hrošč
navzoč večinoma na vseh nadzorovanih lokacijah
po državi, zato je bila januarja 2009 izdana odločba Fitosanitarne uprave RS o končni razmejitvi
območij koruznega hrošča, s katero je bilo ozemlje
celotne Slovenije določeno kot napadeno obmo115

čje, kjer se izvajajo ukrepi zatiranja. Osem let po
pojavu škodljivca je bila na območju Prekmurja v
vasi Benica prvič opažena škoda, ki so jo povzročile ličinke z objedanjem korenin, t. i. poleganje
koruze. Škoda se je z leti stopnjevala, predvsem na
območjih kjer pridelujejo koruzo v monokulturi.
Od leta 2014, ko je Evropska komisija ugotovila,
da se je hrošč razširil in naselil na več kot polovici
površin za pridelovanje koruze, se tudi ne obravnava več kot »regulirani karantenski škodljivi organizem«, zato od takrat naprej kolobar ni več zakonsko obvezen pri pridelavi koruze (2014/63/EU).
V Evropi je kolobar še vedno učinkovit ukrep za
zatiranje koruznega hrošča, saj raznolika pokrajina
s še bolj raznolikim rastlinskim pokrovom ponuja
koruznemu hrošču večji izbor prehranskih virov
in različne habitate za odlaganje jajčec v primerjavi z območji ZDA, kjer prevladuje dvoletni kolobar s sojo in koruzo. Raznolikost nekega prostora
in ustrezna širina kolobarjenja lahko doprineseta
k zmanjšanju možnosti razvoja na kolobar prilagojenih populacij koruznega hrošča (Kiss in sod.,
2005). V Sloveniji je v ukrepih Programa razvoja
podeželja KOPOP (2014–2020) ena od obveznih
zahtev tudi petletni kolobar, ki omejuje pridelavo
koruze v monokulturi.
Koruznega hrošča lahko zatiramo v stadiju ličinke ali hroščev. Kemično zatiranje hrošča pride v
poštev v primerih, kadar se prideluje koruzo v monokulturi ali v zelo ozkem kolobarju. Za zatiranje
ličink koruznega hrošča se uporablja talne insekti-
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cide, ki se jih aplicira ob setvi koruze na globino od
5 do 8 cm, podobno kot pri zatiranju strun. Odrasle hrošče zatiramo takrat, ko želimo preprečiti neposredno škodo, ki jo ti povzročajo z objedanjem
svile (gluhost storžev), ali pa takrat, ko bi radi preprečili odlaganje jajčec (Boetel in sod. 2005). Eden
od agrotehničnih ukrepov je tudi izbira in gojenje
odpornih/tolerantnih hibridov, s čimer ne moremo povsem zatreti škodljivca, lahko pa zmanjšamo
količino porabljenih insekticidov (Ivezić, 2006).
Napredek v rastlinski biotehnologiji je pripomogel
k razvoju gensko spremenjenih hibridov koruze,
katerih odpornost na koruznega hrošča temelji na
vnesenem genu iz bakterije Bacillus thuringiensis
(Bt). V Sloveniji je pridelava takšne koruze prepovedana, se pa vse bolj uveljavlja biotično varstvo, ki
predstavlja pomembno alternativo rabi sintetičnih
kemičnih insekticidov. Med biotičnimi pripravki
imajo trenutno v Evropi največji potencial entomopatogene ogorčice (EPN), zlasti vrsta Heterorhabditis bacteriophora, ki je v poljskih poskusih
zmanjšala populacijo koruznega hrošča do 65 %,
ter poleganje rastlin do 60 %, kar je primerljivo s
talnimi insekticidi (Toepfer in sod., 2012a).
Namen naše raziskave je bil oceniti učinkovitost
ogorčic vrste H. bacteriophora kot biotičnega agensa in primerjati njihovo učinkovitost s široko uporabljenima insekticidoma Sonido (a. s. tiakloprid)
za zatiranje strun in Force 1,5 G (a. s. teflutrin) za
zatiranje ličink koruznega hrošča v koruzi.

14.3

MATERIALI IN METODE

14.3.1 Zasnova poskusov
Poljska poskusa sta potekala leta 2016 na dveh lokacijah z različnim populacijskim pritiskom koruznega
hrošča. V Bučečovcih je bil koruzni hrošč navzoč od leta 2004, v Šmartnem pri Cerkljah od leta 2008.
Na obeh lokacijah se je pridelovalo koruzo štiri leta v monokulturi (Tabela 14.1).
Tabela 14.1: Podatki o izvedbi posameznega poljskega poskusa v letu 2016
Poljski poskus

Bučečovci

Šmartno pri Cerkljah

Koordinate

46°35'07"N 16°06'37"E

46°15'08.8"N 14°29'54.7"E

Datum setve oz. aplikacije

22. april 2016

11. maj 2016

Hibrid koruze

Chapalu (Agrosaat)

LG 34.90 (Agrosaat)

Velikost parcele

0,11 ha

0,11 ha

Tip tal

meljasto-ilovnata

peščena

V Bučečovcih je bil posejan hibrid koruze Chapalu
(FAO 330) s sejalnico Monosem NC classic. Medvrstna setvena razdalja je bila 70 cm, v vrsti pa 16–17
cm, kar pomeni 85.000 rastlin na ha. Po enakem
postopku je bil v Šmartnem pri Cerkljah posejan
hibrid koruze LG 34.90 (FAO 430) s sejalnico Gas-

pardo. V posamezno obravnavanje so bile vključene
štiri 70 m dolge vrste. Obravnavanje je zavzemalo
0,028 ha, v celoti je bil posamezen poljski poskus
zasnovan na 0,11 ha veliki parceli. Posamezni postopki so opisani v naslednji tabeli (Tabela 14.2).

Tabela 14.2: Metode zatiranja ličink koruznega hrošča v posameznem poljskem poskusu leta 2016
Poljski poskus Datum setve

Obravnavanje

Odmerek

A

22. 04. 2016

Netretirano seme
H. bacteriophora
Teflutrin (a. s.)
Tiakloprid (a. s.)

/
2.000.000 ogorčic/ha z 400 l vode
12 kg /ha
0,125 l (Odmerek na SE.)

11. 05. 2016

Netretirano seme
H. bacteriophora
Teflutrin
Tiakloprid

/
2.000.000 ogorčic/ha z 400 l vode
12 kg /ha
0,125 l (Odmerek na SE.)

B
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14.3.2 Ravnanje z
entomopatogenimi ogorčicami
Pripravek Dianem® temelji na osnovi entomopatogenih ogorčic vrste Heterorhabditis bacteriophora
Poinar (Rhabditida: Heterorhabditidae). Trži ga
nemško podjetje e-nema GmbH. Infektivne ličinke
vrste H. bacteriophora so bile do uporabe shranjene

v temi, pri temperaturi 7–9 °C. Standardna uporabljena koncentracija znaša 2 milijardi (2 × 109)
ogorčic na hektar s 400 litri vode na hektar. Sredstvo
se nanaša spomladi, ob sajenju koruze neposredno
v tla, na globino 8–10 cm, ob zadostni količini vode
(vsaj od 200 do 400 l/ha) (Slika 22).

Slika 22: Prenosni sistem za aplikacijo ogorčic, nameščen na koruzno sejalnico. Sestavljen je iz 30 l rezervoarja,
črpalke in razvodnih distribucijskih cevi

14.3.3 Ocenjevanje učinkovitosti
zatiranja ličink koruznega hrošča
Učinkovitost posamezne metode zatiranja ličink
koruznega hrošča smo ocenjevali tako, da smo primerjali število izleglih hroščev med obravnavanji. V
ta namen smo postavili kletke za lovljenje koruznih
hroščev (Slika 23). V sredino posamezne kletke
smo na višino 1,5 m nastavili rumeno lepljivo ploščo ameriškega proizvajalca Trécé. S kletko dimenzije: 1000 mm x 1000 mm x 2300 mm smo prekrili
približno 12 rastlin koruze. Postavili smo 5 kletk v
srednji dve vrsti vsakega obravnavanja. Hrošče smo
na vabah šteli enkrat mesečno.
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Slika 23: Kletke za ulov izleglih koruznih hroščev

14.3.4 Ocenjevanje obstojnosti
EPN

Obstojnost ogorčic vrste H. bacteriophora smo ocenjevali s periodičnim vzorčenjem tal v obravnavanju
EPN. Poleg tega smo z vzorčenjem tal v kontrolnem
obravnavanju ugotavljali tudi morebitno navzočnost avtohtone populacije EPN. Vzorce tal smo
odvzeli trikrat v štiritedenskih razmikih, od setve.
Pri posameznem vzorčenju tal smo s pomočjo vrtne
lopatke odvzeli 3 vzorce po 200 cm3 zemlje na dveh
globinah; 5–10 cm in 10–15 cm. Vzorce zemlje smo
shranili v 250 ml plastične posodice s pokrovom
(Proemba, Ljubljana). Navzočnost EPN v vzorcih
smo ugotavljali po metodi Galleria bait method

(Beeding in Akhurst, 1975). V posamezno posodico smo za vabo EPN dali 3 ličinke malega mokarja
Tenebrio molitor (Coleoptera, Tenebrionidae) in 3
ličinke voščene vešče Galleria mellonella (Lepidoptera, Pyralidae) ter vzorce štirinajst dni inkubirali v
temi, pri temperaturi 21 °C in relativni vlagi 77 ± 3
%. V času inkubacije smo dvakrat tedensko pregledovali okuženost ličink v vzorcih. Smrtnost ličink
mokarja in voščene vešče zaradi napada ogorčic
vrste H. bacteriophora smo ugotavljali po metodi
modified white trap (Kaya in Stock, 1997). Identifikacijo vrste so opravili v nematološkem laboratoriju
Kmetijskega inštituta Slovenije (Slika 24).

Slika 24: Z entomopatogenimi ogorčicami vrste H. bacteriophora napadena ličinka voščene vešče

14.3.5 Ocenjevanje obžrtosti
korenin, stopnje poleganja in
ocena pridelka
Poškodbe na koreninah koruze smo ocenjevali v
začetku avgusta. V Bučečovcih smo izkope korenin
opravili 11. avgusta 2016, v Šmartnem pri Cerkljah
pa 3. avgusta 2016. V posameznem obravnavanju
smo izkopali koreninski sistem (250 mm x 250 mm
in 200 mm globoko) petih rastlin. Pred ocenjevanjem poškodb smo korenine temeljito izprali. Poškodbe smo ocenjevali po dveh skalah: a) 1–6 'Iowa'
skali (Hills in Peters, 1971) in b) 0.00–3.00 'node
injury' skali (Oleson in sod., 2005). Poleg tega smo
ocenili tudi poleganje rastlin in pridelek prek tehtanja nadzemnih delov celih rastlin s storži (5 ponovitev po 5 rastlin v posameznem obravnavanju).

14.3.6 Analiza podatkov
Absolutno število koruznih hroščev, ulovljenih na
rumene lepljive plošče v kletkah, smo analizirali z enosmerno analizo variance in Dunnettovim
post-testom v primeru normalne porazdelitve podatkov, ali s testom Kruskal-Wallis in Dunnovim
post-testom v primeru, ko porazdelitev podatkov ni
bila normalna (Motulsky, 1995). Absolutno število
ujetih hroščev smo normirali na povprečje negativnih kontrol. Normirane podatke z obeh lokacij smo
logaritemsko transformirali, združili in analizirali z
enosmerno analizo variance in Dunnettovim post-testom. Analize so bile izvedene s programskim
orodjem GraphPad Prism 5.00 (GraphPad Software, Inc., La Jolla, CA, USA).
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REZULTATI IN DISKUSIJA

14.4.1 Ocenjevanje učinkovitosti
zatiranja ličink koruznega hrošča
Populacija koruznih hroščev na Gorenjskem
(Šmartno pri Cerkljah) je bila približno 5-krat
manjša kot v Prlekiji (Bučečovci). Največ koruznih
hroščev smo ugotovili v kontroli. Po padajočem
številu ulovljenih hroščev so si sledila obravnavanja
Sonido, Force in Dianem®. Imela so značilni učinek
na število ujetih hroščev v Šmartnem pri Cerkljah
Bučečovci
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(P = 0,042), ne pa v Bučečovcih (P = 0,334). Nobeno
obravnavanje ni imelo značilnega učinka na absolutno število ulovljenih hroščev na obeh lokacijah.
Povprečno število ulovljenih koruznih hroščev v
EPN-obravnavanju je bilo približno trikrat manjše
v Šmartnem pri Cerkljah in dvakrat manjše v Bučečovcih kot v kontroli (Slika 25).v Šmartnem pri
Cerkljah in dvakrat manjše v Bučečovcih kot v kontroli (Slika 25).

So
ni
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14.4

Slika 25: Absolutno število koruznih hroščev, ujetih na rumene lepljive plošče v kletkah. Levo: rezultati iz
poskusa v Bučečovcih; desno: rezultati iz poskusa v Šmartnem pri Cerkljah. Grafi prikazujejo povprečja in
standardno napako (n = 5)

Razlike med obravnavanji so bile zelo podobne v
Bučečovcih in v Šmartnem pri Cerkljah. Zato in
zaradi izrazito različnega populacijskega pritiska
škodljivca med lokacijama poljskih poskusov smo
rezultate izrazili na kontrolo in združili podatke iz
obeh poskusov. Statistična analiza je pokazala, da se
je v postopku EPN ulovilo značilno manj koruznih
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hroščev (KH) kot v kontroli. Enosmerna analiza
variance, izvedena na združenih podatkih, je pokazala, da imajo obravnavanja značilni učinek na
ulov hrošča (P = 0,017). V obravnavanju, kjer smo
uporabili EPN, se je ulovilo značilno majn koruznih
hroščev kot v kontroli (Slika 26).

100

okužba ličink z EPN v nekaterih vzorcih potrjena
tudi 12 tednov po aplikaciji. Na lokaciji Šmartno je
bila ugotovljena znatno manjša stopnja obstojnosti EPN (manjša okužba ličink) kot v Bučečovcih.
V vzorcih tal iz lokacije Šmartno je bila prisotnost
EPN potrjena zgolj v prvem vzorčenju, ko je bilo v
vzorcih iz globine tal 10–12 cm okuženih 33 % ličink. Ugotovili smo, da je imela poleg tipa tal tudi
globina tal pomemben vpliv na obstojnost EPN v
tleh, saj je bila prisotnost EPN v večjem delu potrjena v vzorcih iz globine 10–12 cm.
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Navzočnost vrste H. bacteriophora je bila ugotovljena na obeh lokacijah, kjer smo izvedli aplikacijo.
Avtohtone populacije EPN v kontroli nismo zaznali. Daljša obstojnost ogorčic vrste H. bacteriophora,
ocenjena posredno prek okužbe ličink mokarja in
voščene vešče, je bila ugotovljena v vzorcih tal iz
lokacije Bučečovci, kjer je bilo v vzorcih, vzetih teden dni po aplikaciji, okuženih 89 % testnih ličink
(Slika 27). Ob naslednjih vzorčenjih tal se je stopnja
obstojnosti zmanjševala, vendar je bila kljub vsemu
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Slika 26: Relativno število koruznih hroščev, ujetih
na rumene lepljive plošče v kletkah. Podatke iz obeh
poskusov samo normirali na kontrolo in jih združili.
Grafi prikazujejo povprečja in standardno napako
(n = 10). Zvezdica prikazuje statistično značilno
razliko od kontrole (P < 0,05)
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Slika 27: Obstojnost entomopatogenih ogorčic vrste H. bacteriophora, ocenjena posredno prek okuženosti ličink
malega mokarja in voščene vešče, na dveh globinah, v Bučečovcih (levo) in v Šmartnem pri Cerkljah (desno)
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14.4.3 Ocenjevanje obžrtosti
korenin, stopnje poleganja in
ocena pridelka
Na obeh proučevanih lokacijah populacija ličink
koruznega hrošča v tleh ni bila dovolj velika, da bi v
letu 2016 povzročila značilne poškodbe na koreninah. V Bučečovcih smo opazili dve polegli rastlini v
obravnavanju, kjer smo uporabili pripravek Sonido.
V Šmartnem pri Cerkljah poleganja nismo opazili. Postopki niso značilno vplivali na težo tehtanih
rastlin ali storžev.
Rezultati dveh poljskih poskusov v letu 2016 prikazujejo primerjavo učinkovitosti komercialnega
pripravka Dianem® na osnovi entomopatogenih
ogorčic vrste Heterorhabditis bacteriophora Poinar
(Rhabditida: Heterorhabditidae) z insekticidom na
osnovi a. s. teflutrin (Force 1,5 G) iz skupine sintetičnih piretroidov ter z insekticidom na osnovi a.
s. tiakloprid (Sonido) iz skupine neonikotinoidov
za zatiranje ličink koruznega hrošča. Razlike med
obravnavanji so bile zelo podobne na obeh lokacijah, čeprav je bila populacija hroščev na Gorenjskem približno 5-krat manjša kot v Prlekiji. Največ koruznih hroščev smo zabeležili v kontroli. Po
padajočem številu ulovljenih hroščev so si sledili
pripravki Sonido, Force in Dianem®. Primerjava
števila izleglih hroščev med obravnavanji je pokazala za 55,8 % statistično značilno manjše izleganje
hroščev pri zatiranju s pripravkom Dianem (2,33
izleglih hroščev na rastlino ali 28,0/m2) v primerjavi
s kontrolnim obravnavanjem (4,53 izleglih hroščev
na rastlino ali 54,4/m2). Ti rezultati so primerljivi
z objavljeno študijo (Kahrer in sod., 2015), kjer so
dosegli 67,6 % zmanjšanje populacije KH s pripravkom Dianem v primerjavi s kontrolo (81,4 izleglih
hroščev na rastlino), pri tem pa moramo poudariti,
da je naša raziskava potekala na lokacijah z naravno
populacijo koruznega hrošča.
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Rezultati poljskega poskusa v Bučečovcih so pokazali, da so ogorčice vrste H. bacteriophora Poinar obstojne v meljasto-ilovnatih tleh tudi 30 dni
po aplikaciji EPN. Obstojnost omenjene vrste so v
dvoletnih poljskih poskusih preučevali tudi v Nemčiji, Avstriji in na Madžarskem. Ugotovili so, da so
EPN učinkovite najmanj 42 dni po aplikaciji EPN
(Kurtz in sod., 2007) ali še dlje, in sicer več kot 100
dni (Pilz in sod., 2014). V raziskavi, opravljeni na
Madžarskem, so preučevali vpliv tal na učinkovitost
EPN. Ugotovili so, da lahko EPN zmanjšajo število
ličink koruznega hrošča v različnih tipih tal. Večjo
učinkovitost so ugotovili v tleh z visoko vsebnostjo
gline in melja kot v peščenih tleh (Toepfer in sod.,
2010). V Avstriji, le 15 km od slovenske meje, so v
dvoletnih poljskih poskusih proučevali učinkovitost
EPN vrste H. bacteriophora in entomopatogene glive (EPF) Metarhizium brunneum tudi v kombinaciji z insekticidi za zatiranje ličink koruznega hrošča. Ugotovili so, da kombinirana raba biotičnega
in kemičnega pripravka za približno 50 % zmanjša
škodljivca v primerjavi s kontrolo (Rauch in sod.,
2017). V drugi avstrijski raziskavi, kjer so v sklopu
večletnih poljskih poskusov preučevali vpliv različnih načinov zatiranja koruznega hrošča, so ugotovili, da v primeru sosledja nekaterih kultur, kot sta na
primer koruza in oljne buče, kolobar ni več zadosten ukrep za obvladovanje škodljivca. V letu 2016
je bila učinkovitost entomopatogenih nematod primerljiva z nekaterimi talnimi insekticidi (cipermetrin in lambda-cihalotrin), njihova uporaba pa je v
povprečju za 10 % zmanjšala delež poleglih rastlin
glede na kontrolo (Franger, 2017). Kljub vsemu je
kolobar še vedno najučinkovitejši ukrep za obvladovanje koruznega hrošča, saj s prekinitvijo zaporedne
pridelave koruze na istem zemljišču prekinemo razvojni krog škodljivca. Ličinke namreč potrebujejo
korenine koruze, da zaključijo svoj razvoj, v nasprotnem primeru poginejo (Moeser in Hibbard, 2005).
Vendar majhen odstotek koruznih hroščev (< 5 %)
odlaga jajčeca v sosednja polja, kjer ni koruze, zato
lahko do 15 % vseh jajčec populacije koruznega
hrošča najdemo v takšnem življenjskem prostoru.
Kljub temu pa s setvijo koruze v ustreznem kolobarju še vedno uspešno obvladujemo škodljivca v
Evropi (Toepfer in sod., 2012b).

14.5

SKLEPI

Ugotovili smo, da zatiranje ličink koruznega hrošča z entomopatogenimi ogorčicami vrste Heterorhabditis bacteriophora Poinar (Rhabditida: Heterorhabditidae) značilno vpliva na manjše izleganje
koruznih hroščev v primerjavi s kontrolo. Primerjava tujih objavljenih rezultatov s predstavljenimi

14.6

ZAHVALA

Avtorji se zahvaljujemo podjetju e-nema GMBH,
dobavitelju entomopatogenih ogorčic, in gospodu Michaelu Lichtenbergu – za dragocene nasvete
pri izvedbi poskusa; podjetju METROB, d. o. o. za
strokovno podporo in gospodu Marku Mechori za
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rezultati kaže, da imajo entomopatogene ogorčice v
Evropi visok potencial za zatiranje ličink koruznega
hrošča. Prav tako smo v tej študiji potrdili dolgoročno obstojnost EPN v meljasto-ilovnatih oz. srednje
težkih tleh.

tehnično pomoč pri izvedbi poskusa. Raziskava je
bila finančno podprta s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) ter Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
(UVHVVR).
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15.1

POVZETEK

Polži v zadnjih letih povzročajo čedalje večjo škodo
v kmetijski rastlinski proizvodnji. Zaradi omejevanja rabe pesticidov, kot je metaldehid (limacid),
je postalo nujno iskanje novih, za okolje varnejših
pristopov njihovega zatiranja. Za enega od uspešnih
načinov biotičnega zatiranja polžev se je v tujini že
izkazala uporaba parazitskih ogorčic Phasmarhabditis hermaphrodita. Vrsta P. hermaphrodita parazitira in ubije več vrst golih polžev. Deluje tudi na
invazivno vrsto polža španski lazar (Arion lusitanicus), vendar samo na mlade polže. Obstajata ko-
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mercialna pripravka na osnovi te ogorčice, ki se ju
lahko uporablja v 15 evropskih državah. V Sloveniji
teh pripravkov zaenkrat ni mogoče uporabljati, saj
je omenjena ogorčica uvrščena na seznam tujerodnih vrst koristnih organizmov.
Ključne besede: polži, biotično zatiranje,
parazitske ogorčice polžev, Phasmarhabditis
hermaphrodita, kopenski polži, polži lazarji,
polži slinarji, španski lazar, Arion lusitanicus

UVOD

Zaradi intenzivnih sprememb v rastlinski proizvodnji in okoljskih sprememb nekateri škodljivi organizmi, med njimi tudi polži, v zadnjih letih povzročajo čedalje večjo škodo v kmetijstvu. Z direktivo
Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije,
sprejeto 13. januarja 2009, so se države članice zavezale k implementaciji integriranega varstva rastlin.
Eden od principov takega varstva je zmanjšanje rabe
kemičnih pesticidov. Nadalje se skladno z odločitvijo Evropske komisije opušča in prepoveduje številne
prej dovoljene aktivne substance, npr. metaldehid
(Odločba Komisije C/2008/7637 z dne 5. decembra
2008). Tako je postalo nujno iskanje novih, za okolje
varnih pristopov varstva rastlin in razvoj nekemičnih metod zatiranja polžev, ki povzročajo škodo v
rastlinski pridelavi (Kozłowska in sod., 2014).
Za enega od uspešnih načinov biotičnega zatiranja
polžev se je v tujini že izkazala uporaba parazitske
ogorčice Phasmarhabditis hermaphrodita (Schneider) (Speiser in Andermatt, 1996; Ošterc, 2003;
France in sod., 2002; Ester in Molendijk, 2003; Rae
in sod., 2009; Kozłowska in sod., 2014).

V Evropi so zastopanost ogorčic vrste P. hermaphrodita doslej potrdili le v dveh državah: v Franciji
in Nemčiji (Fauna Europaea). EPPO navaja, da je
vrsta P. hermaphrodita široko razširjena v EPPOregiji, z izjemo severnih držav. Wilson in sod.
(1993) so poročali o najdbi vrste v Veliki Britaniji.
O najdbah vrste P. hermaphrodita so poročali tudi
iz Egipta (Genena in sod., 2011), ZDA (Tandingan
De Ley in sod., 2014), Nove Zelandije (Wilson in
sod. 2012), Čila (France in Gerding, 2000) in Irana
(Karimi in sod., 2003).
Vrsta P. hermaphrodita parazitira in ubije več vrst
golih polžev, tudi invazivno vrsto polža španski lazar (Arion lusitanicus), ki povzroča znatno gospodarsko škodo na gojenih rastlinah (Kozłowska in
sod., 2014). Ciljni organizmi so kopenski polži iz
družin Aronidae - polži lazarji, Milacidae, Limacidae - polži slinarji, Agriolimacidae in Vaginulidae;
razred (class) Gastropoda (polži); deblo (phylum)
Mollusca (mehkužci) (Tehnološki list za Phasmarhabditis-System; Rae in sod., 2007).
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15.2.1 Način delovanja
Parazitske ogorčice polžev so organizmi, ki jih sistematsko uvrščamo v družino Rhabditidae in živijo
v simbiontskem odnosu z bakterijami. Vrsta P. hermaphrodita je dvospolnik oz. hermafrodit, katerega
glavni substrat za reprodukcijo je predvsem okolje,
bogato z bakterijami, kot so razpadajoči kadavri (polžev, črvov, insektov), listje, kompost in blato. Razvojni
krog parazitskih ogorčic polžev je razdeljen na saprobiontski, nekromenični in parazitski razvojni krog
(Laznik in Trdan 2009).
•

•

•
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Saprobiontski razvojni krog: ogorčice se lahko razvijajo tako v polžu kot tudi v njihovih iztrebkih
ter na organski masi. Če naleti infektivna ličinka
(infektivna ličinka ali dauer larva) na mrtvega
nevretenčarja v tleh, se lahko na njem razmnožuje in regenerira saprobiontsko.
Nekromenični razvojni krog: infektivna ličinka po
vstopu v polža v njem preživi brez nadaljnjega
razvoja vse dokler ta ne pogine, nato pa se začne
hraniti na njegovem kadavru. Infektivne 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 vrsto polžev, ki po velikosti sodijo
med večje. Vrsta P. hermaphrodita ne more razviti parazitskega razvojnega kroga v večjih polžih,
temveč le nekromeničnega.
Parazitski razvojni krog: primarna pot vstopa infektivnih 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 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 pogine, tretja generacija ogorčice
pa se nato razvija na kadavru. Ob koncu tretje
generacije se razvije novi rod dormantnih ličink,
ki v tleh čakajo na novega gostitelja. Smrt polža
nastopi v 4–21 dneh, v odvisnosti od temperature
in začetnega števila ogorčic. Po infekciji se polž

preneha prehranjevati (v 3–5 dneh), kar je zelo
pomembno, saj se biotično učinkovanje kljub zapozneli smrtnosti polža začne že takoj ob njegovi
okužbi (Slika 28).

Slika 28: Parazitski razvojni krog Phasmarhabditis
hermaphrodita. Avtorica: M. Štrukelj.
Ogorčice P. hermaphrodita najdejo pot do svojega
gostitelja, ker jih privlačijo sluz in izločki polžev kot
tudi CO2 in druge hlapne snovi, ki jih izločajo polži (Nermuť in Půža, 2017). Ko nematode vstopijo v
polža, sprostijo simbiontske bakterije. Polž pogine
zaradi toksičnih snovi, ki jih sproščajo te bakterije. P. hermaphrodita živi v povezavi s številnimi
bakterijami, ki jih pogosto najdemo v zemlji, kot
so Moraxella osloensis in Pseudomonas fluorescens
(Wilson in sod., 1994a, 1994b), in nekatere med njimi, npr. Stenotrophomonas maltophilia (Nermuť in
sod., 2014), so lahko nevarne za ljudi s poslabšanim
imunskim sistemom.
P. hermaphrodita učinkuje na številne polže s hišico in polže lazarje, vključno z netarčnimi mehkužci
(Mollusca). Půža in sod. (2016) so nedavno zbrali
podatke o učinku ogorčice P. hermaphrodita na netarčne organizme. Učinek komercialnega seva ogorčice P. hermaphrodita so testirali na številnih nevretenčarjih v različnih študijah. Vrsti Cepaea hortensis
in vodni polž Lymnaea stagnalis sta občutljivi na
zelo visoke doze, ki večkrat presegajo priporočeni
odmerek za P. hermaphrodita. Vrsta Physa fontinalis ni občutljiva. Nekateri drugi polži (Succinaea
putris, Pomatias elegans, Cepaea nemoralis in drugi)
se lahko okužijo s P. hermaphrodita, vendar je vpliv
nanje zelo majhen, če sploh je. Negativnega vpliva

na deževnike Lumbricus terrestris in Eisenia foetida ter še nekatere druge niso dokazali, prav tako ne proti
žuželkam Pterostichus melanarius, Zophobas morio in Galleria mellonella.
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ANALIZA IZKUŠENJ S PODROČJA VARSTVA RASTLIN
S PARAZITSKIMI OGORČICAMI POLŽEV V SLOVENIJI
IN SVETU

Leta 1993 je Michael Wilson patentiral uporabo
ogorčic iz rodu Phasmarhabditis (vrsta P. hermaphrodita) za zatiranje gospodarsko pomembnih polžev (Laznik in Trdan 2009). Pripravek so patentirali
pod uradnim imenom Nemaslug®, na britanskem
tržišču ga je moč kupiti že od l. 1994 (Laznik in
Trdan 2009). Od tam se je uporaba razširila tudi v
druge evropske države.
Na globalnem trgu obstajata komercialna pripravka Phasmarhabditis-System (Biobest, Belgija) in
Nemaslug (BASF International). Uporaba v Evropi: Belgija, Češka, Danska, Finska, Francija, Irska,
Italija, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska,
Španija, Švedska, Švica in Velika Britanija (BioPesticide Database; EPPO; Rae in sod., 2007). V Sloveniji teh pripravkov ni mogoče uporabljati, saj je
omenjena ogorčica uvrščena na seznam tujerodnih
vrst koristnih organizmov (Pravilnik o biotičnem
varstvu rastlin). Potekajo pa raziskave, da bi dognali, ali je vrsta P. hermaphrodita naravno prisotna
tudi v Sloveniji. Šele takšna potrditev bi glede na
trenutno veljavno zakonodajo omogočila registracijo pripravkov za zatiranje polžev na osnovi te
vrste parazitske ogorčice polžev v Sloveniji.
P. hermaphrodita so uspešno uporabili v številnih
poljskih poskusih in različnih evropskih državah,
vključno z Veliko Britanijo, Hrvaško, Francijo, Nizozemsko, Španijo in Švico. Uspešni testi učinkovitosti so bili opravljeni tudi v Čilu in ZDA (Rae in
sod., 2009).
V testih na Poljskem so pokazali, da vrsta P. hermaphrodita parazitira in ubije več vrst golih polžev, tudi invazivno vrsto polža španski lazar (Arion
lusitanicus), ki povzroča znatno gospodarsko škodo na gojenih rastlinah (Kozłowska in sod., 2014).

Ogorčice vrste P. hermaphrodita se v tleh obdržijo do 99 dni s pomočjo sluzi in izločkov lazarjev,
v katere prodrejo prek zadnjične odprtine, ter jih
okužijo z bakterijo Moraxella osloensis, ki je toksična za polže. Ogorčice se hranijo s temi bakterijami,
ki ostajajo v tleh v umrlih okuženih polžih, tako
da lahko novi rodovi okužijo zdrave polže (Knapič
in Vaupotič, 2015). Vse skupaj mora potekati v zadosti vlažnih razmerah in dovolj veliki populaciji
polžev, pri španskem lazarju pa še dovolj zgodaj
v rastni dobi, saj je zatiranje s parazitsko ogorčico
P. hermaphrodita uspešno samo pri mladih polžih
španskega lazarja (Kozłowska in sod., 2014).
V Britaniji so Rae in sod. (2009) izvedli testiranje
učinkovitosti P. hermaphrodita za zaščito kitajskega zelja, učinkovitost pa so primerjali s kemičnima
limacidoma na osnovi železovega fosfata in metaldehida.
Na Nizozemskem sta Ester in Molendijk (2003)
uspešno zaščitila zelene beluše/šparglje (Asparagus officinalis L.) z uporabo pripravka na osnovi P.
hermaphrodita.
Iglesias in sod. (2003) so v Španiji v dvoletnem poskusu testirali učinkovitost P. hermaphrodita in limacida na osnovi metaldehida za zaščito različnih
zelenjadnic pred polži. Obravnavanje z metaldehidom in obravnavanje z ogorčicami, uporabljenimi
na začetku vsakega testiranja ter brez predhodnega
gnojenja, sta statistično značilno zmanjšali škodo
zaradi polžev, samo v obravnavanju z metaldehidom pa je bilo zmanjšano tudi število polžev na
pridelku. Število polžev vrste D. reticulatum se je
zmanjšalo zgolj v obravnavanjih z metaldehidom,
biotični pripravek pa je zmanjšal število polžev A.
ater, medtem ko na polže vrst Ponentina ponentina
(Morelet) in Oxychilus helveticus (Blum) ni vplival,
kot tudi ne na deževnike Lumbricus spp.
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Komercialno gojijo P. hermaphrodita na čisti bakterijski kulturi vrste Moraxella osloensis. Rea in
sod. (2010) pa so proučili, s katerimi vrstami bakterij se ogorčica povezuje in vivo, če jo gojimo v
polžih. Izkazalo se je, da ogorčice P. hermaphrodita
ne obdržijo bakterij M. osloensis, pač pa se povežejo z različnimi bakterijskimi združbami iz zemlje,
kar pa ne vpliva na njihovo virulenco. To je izrazito drugače kot pri entomopatogenih ogorčicah,
ki tvorijo zelo specifične medsebojne povezave
z določenimi bakterijami iz skupine Enteroba-
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ANALIZA POTREB NA PODROČJU VARSTVA RASTLIN
S PARAZITSKIMI OGORČICAMI POLŽEV V SLOVENIJI

Parazitske ogorčice polžev, predvsem P. hermaphrodita, so pomemben biotični agens v biotičnem
varstvu rastlin in 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 številne aktivne snovi
umikajo s tržišča. Vse to je le še razlog več, zakaj
bo treba v prihodnje usmeriti raziskave predvsem
v ugotavljanje zastopanosti omenjene vrste ogorčice
v Sloveniji, saj do sedaj njene razširjenosti še niso
potrdili, polži pa iz leta v leto povzročajo več gospodarske škode. Vrsta P. hermaphrodita je sposobna
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preživetja v tleh, tudi če ni na voljo živega gostitelja,
njena uporaba v biotičnem varstvu rastlin pa bi bila
učinkovita pred polži tudi na 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. Pripravki na osnovi parazitskih ogorčic polžev bi bili zelo zaželeni predvsem v ekološki
pridelavi, kjer uporaba poceni kemičnih sredstev,
kot sta metiokarb in metaldehid, ni dovoljena (Laznik in Trdan, 2016; Nermuť in Půža, 2017).
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16 ŽUŽELKE IN PRŠICE KOT BIOTIČNI AGENSI
Primož Žigon, mag. inž. agr., mag. Špela Modic in dr. Jaka Razinger
Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za varstvo rastlin, Hacquetova ulica 17, Ljubljana

16.1

POVZETEK

Uporaba žuželk in pršic, ki s plenjenjem ali parazitiranjem zmanjšujejo populacijo škodljivcev, temelji na različnih pristopih biotičnega varstva, s katerimi bodisi naseljujemo ali spodbujamo njihovo
razmnoževanje. Uspešnost zatiranja škodljivcev z
uporabo živih naravnih sovražnikov pogojuje poznavanje obeh skupin vrst, tako škodljivih kot koristnih organizmov, njihovih življenjskih zahtev in
interakcij. Gre za žive organizme, ki so se v naravi zmožni sami razmnoževati, zato tovrstni načini
varstva pritičejo ustrezni zakonodaji, ki jo moramo
tudi upoštevati pri strategijah njihove uporabe. Us-

16.2

Ključne besede: koristni organizmi, naravni
sovražniki, plenilci, predatorji, parazitoidi,
biotično zatiranje

UVOD

Biotično varstvo je eden bistvenih segmentov 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 osnovi doseljevanja
neke domorodne vrste populacije ali celo naseljevanja tujerodne vrste koristnih organizmov v naravo,
zato moramo pri tem upoštevati načelo učinkovitosti in kakovosti biotičnega varstva rastlin, pa tudi
določena pravila in skrb za ohranjanje narave ter
biotske pestrosti (Bale in sod., 2008).
Ločimo štiri oblike biotičnega varstva.
• Varovalno biotično varstvo: se izvaja na prostem
in temelji na ukrepih, s katerimi varujemo domorodne koristne organizme ter z njimi omogočamo njihovo uspešno razmnoževanje in naselitev.
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pešnost biotičnega varstva je odvisna od ustreznega
načina uporabe koristnih organizmov, ki temelji na
številnih biotičnih in abiotičnih dejavnikih. Njihov
pomen in razumevanje lahko ugotovimo zgolj na
osnovi večletnih poskusov in drugega strokovnega
dela. V poglavju povzemamo informacije o možnostih uporabe koristnih žuželk in pršic v Sloveniji ter
podajamo rezultate nekaterih domačih raziskav.

•

•

•

Klasično biotično varstvo: načrten vnos tujerodne koristne vrste za zatiranje tujerodnega škodljivca, ki v danem okolju še nima učinkovitega
naravnega sovražnika.
Inokulativno biotično varstvo: se izvaja v prostoru, ločenem od narave. To je načrten vnos
koristne domorodne ali tujerodne vrste, namnožene v laboratoriju, in njeno ciljno spuščanje enkrat ali večkrat v rastni dobi, s ciljem
samostojnega nadaljnjega razmnoževanja.
Preplavno biotično varstvo: vnos laboratorijsko
namnožene domorodne ali tujerodne koristne
vrste v večjem številu z namenom, da preplavi
ciljni prostor in hitro zmanjša populacijo škodljivca, populacija koristnih organizmov pa
nato upade. Primer takšnega varstva pri nas je
zatiranje ličink koruznega hrošča z entomopatogenimi ogorčicami vrste H. bacteriophora,
opisano v prejšnjih poglavjih.

Pri biotičnem varstvu rastlin uporabljamo žive koristne organizme (plenilce ali predatorje, parazitoide,
entomopatogene ogorčice, entomopatogene glive in
entomopatogene bakterije, protozoje in viruse) ali
njihove produkte za obvladovanje populacij škodljivih organizmov (Bale in sod., 2008). V nadaljevanju
bomo več pozornosti namenili opisu koristnih žuželk in plenilskih pršic.
Glede na biologijo oz. način delovanja koristnih žuželk ali pršic jih delimo v dve skupini.
• Plenilci ali predatorji so prostoživeče žuželke,
plenilske pršice in druge živali, ki se na prostem
ali v rastlinjakih hranijo z rastlinskimi škodljivci
in jih pokončajo.
• Parazitoidi so entomofagne žuželke, ki so bolj
specializirane za gostitelje kot plenilci. Odrasli
osebki parazitirajo različne razvojne stadije gostiteljev in ličinke, razvite iz odloženih jajčec,
povzročijo njihovo smrt.

16.3

Biotično varstvo predstavlja pomembno alternativo rabi sintetičnih insekticidov in ima številne
prednosti pred varstvom s fitofarmacevtskimi sredstvi. Pri biotičnem varstvu v pridelkih ni prisotnih
ostankov aktivnih snovi, prav tako ti pripravki nimajo karence. Poleg tega koristni organizmi uspešno zatrejo škodljivce, odporne na določene aktivne
snovi FFS, njihova uporaba je varna za ljudi in ne
onesnažuje okolja (Sundh in Goettel, 2013). Rokovanje s koristnimi organizmi pa zahteva tudi veliko
znanja s strani uporabnika. Odkriti in prepoznati
mora škodljivca ter pravočasno izvesti naselitev na
napadene rastline.
V svetu se uporablja veliko število koristnih žuželk in pršic. V prvem delu nadaljevanja navajamo
vrste, ki se jih uporablja v našem širšem okolju, v
evropsko-mediteranski regiji, nato pa še tiste, ki se
jih (lahko) uporablja v Sloveniji, se pravi, da so pri
nas avtohtone.

MAKROBIOTIČNI AGENSI, UPORABLJANI V EPPO-REGIJI

Evropska in mediteranska organizacija za varstvo
rastlin (EPPO) vodi seznam koristnih organizmov,
ki se jih uporablja za namen biotičnega varstva
rastlin. Tako imenovani pozitivni EPPO-seznam
ureja pregled koristnih organizmov, za katere
EPPO-priznava, da se jih uporablja 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 večina
EPPO-držav ločeno vsaka zase (v nadaljevanju). 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 se jih za
klasično biotično varstvo uporablja najmanj pet let,
v vsaj petih državah članicah. Revizijo in uvrščanje
novih organizmov na pozitivni seznam na osnovi

novih znanstvenih dognanj in rezultatov raziskav
vodi Skupni EPP/IOBC-panel za biotično varstvo
rastlin (Panel on Biological Control Agents).
Z uvrstitvijo biotičnega agensa na pozitivni EPPO-seznam lahko druge članice, v primeru, da zanj
niso ugotovljeni drugi negativni učinki na neciljne
organizme, predpostavljajo, da sta njegov izpust in
uporaba varna. V primeru, ko določenega organizma ni na pozitivnem EPPO-seznamu, še ne pomeni, da je za vnos neprimeren, pač pa to, da še ni bil
dovolj preučen ali da se ga še ne uporablja dovolj
dolgo, da bi ga lahko uvrstili na seznam.
EPPO-seznam je razdeljen na tri dele: Dodatek I, II
in III. Tržno dostopni biotični agensi so opisani v
Dodatku I, ki trenutno (18. 11. 2016) obsega 91 vrst
koristnih organizmov in je bil nazadnje osvežen novembra 2016 (Tabela 16.1).
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Tabela 16.1: Seznam tržno dostopnih makrobiotičnih agensov za zatiranje rastlinskih škodljivcev v
EPPO-regiji (Dodatek I)
Koristni organizmi
Hrošči (Coleoptera)
Adalia bipunctata
Aleochara bilineata
Atheta coriaria
Chilocorus baileyi

Coccinella septempunctata Chilocorus bipustulatus
Cryptolaemus
montrouzieri
Delphastus catalinae
Rhyzobius lophanthae

Chilocorus circumdatus

Stethorus punctillum
Scymnus rubromaculatus

Chilocorus nigrita
Stethorus punctillum

DvokriIci (Diptera)
Aphidoletes aphidimyza

Feltiella acarisuga

Episyrphus balteatus

Sphaerophoria rueppellii

Orius laevigatus
Orius laevigatus

Macrolophus pygmaeus
Orius albidipennis

Picromerus bidens
Podisus maculiventris

Encyrtus infelix

Aprostocetus hagenowii

Microterys nietneri

Ephedrus cerasicola
Eretmocerus eremicus
Eretmocerus mundus
Gyranusoidea litura
Leptomastidea abnormis
Leptomastix dactylopii
Leptomastix epona
Metaphycus flavus
Metaphycus helvolus
Metaphycus lounsburyi
Metaphycus swirskii

Bracon hebetor
Coccophagus lycimnia
Coccophagus rusti
Coccophagus scutellaris
Compariella bifasciata
Cotesia marginiventris
Dacnusa sibirica
Diglyphus isaea
Encarsia citrina
Encarsia formosa
Encyrtus aurantii

Nasonia vitripennis
Opius pallipes
Praon volucre
Scutellista caerulea
Tetracnemoidea peregrina
Tetracnemoidea brevicornis
Thripobius javae
Trichogramma brassicae
Trichogramma cacoeciae
Trichogramma dendrolimi
Trichogramma evanescens

Karnyothrips melaleucus

Franklinothrips
vespiformis

Stenice (Heteroptera)
Anthocoris nemoralis
Anthocoris nemorum

Kožekrilci (Hymenoptera)
Acerophagus
maculipennis
Anagrus atomus
Anagyrus fusciventris
Anagyrus pseudococci
Aphelinus abdominalis
Aphidius colemani
Aphidius ervi
Aphidius matricariae
Aphytis diaspidis
Aphytis holoxanthus
Aphytis lingnanensis
Aphytis melinus
Trichogramma pintoi
Mrežekrilci (Neuroptera)
Chrysoperla carnea
Resokrilci (Thysanoptera)
Franklinothrips
megalops

Franklinothrips vespiformis
Amblyseius andersoni
Amblyseius barkeri
Amblyseius degenerans
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Metaseiulus occidentalis
Neoseiulus californicus
Neoseiulus cucumeris

Amblyseius swirskii
Cheyletus eruditus
Hypoaspis aculeifer

Phytoseiulus persimilis
Stratiolaelaps scimitus
Typhlodromus pyri

16.4

MAKROBIOTIČNI AGENSI, UPORABLJANI V SLOVENIJI

16.4.1 Slovenska zakonodaja
na področju biotičnega varstva
rastlin
Pravna podlaga za ureditev biotičnega varstva
rastlin, kot sprejemljivega načina obvladovanja
škodljivih organizmov v kmetijstvu in gozdarstvu,
je določena z Zakonom o zdravstvenem varstvu
rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/10 in 40/14 – ZIN-B) iz leta 2001.
Področje 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 ter škodljivcev
na rastlinah (živi naravni sovražniki, antagonisti,
kompetitorji ali drugi organizmi). Določb tega pravilnika se ne uporablja za vnos in uporabo mikroorganizmov, ki jih urejajo predpisi s področja fitofarmacevtskih sredstev.

16.4.2 Seznama domorodnih in
tujerodnih koristnih organizmov
Koristni organizmi, katerih vnos, uporaba in gojenje
so v skladu s Pravilnikom dovoljeni v Republiki Sloveniji, so razvrščeni v seznam domorodnih in tujerodnih vrst organizmov. Oba seznama vodi Uprava
RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
(v nadaljevanju Uprava). Organizme s seznama domorodnih koristnih organizmov lahko uporabimo
brez posebnih dovoljenj. Pri tujerodnih organizmih
pa je treba biti previden pri vnosu v naravo, zato je
ob vlogi za vnos treba priložiti oceno tveganja za
naravo, ki jo izda Uprava v soglasju z Ministrstvom
za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP).

Seznama sta vodena na osnovi rezultatov raziskav,
strokovnih oziroma znanstvenih člankov ter seznama Evropske in mediteranske organizacije za varstvo
rastlin (EPPO, 2015). Tako imenovani EPPO – pozitivni seznam ureja koristne organizme, ki se jih v
več EPPO-državah uporablja za namen biotičnega
varstva rastlin (Standard PM 6/3) (EPPO, 2015).
EPPO-seznami so ostalim članicam EPPO v pomoč
pri odločitvah glede vnosa in izpusta neavtohtonih
organizmov za biotično zatiranje, predhodno ugotovitev morebitnih tveganj za kmetijske in naravne
ekosisteme ter v izogib tovrstnim tveganjem.
Seznam tujerodnih organizmov obsega 62 vrst organizmov za vnos, za uporabo katerih je treba pridobiti dovoljenje Uprave in soglasja MOP. Seznam
se spreminja na osnovi raziskav domačih institucij,
ki s preučevanjem zastopanosti naravnih sovražnikov v naravi omogočijo širitev seznama domorodnih organizmov. V zadnjih desetih letih je bilo
tako s Seznama tujerodnih organizmov na Seznam
domorodnih uvrščenih devet novih vrst koristnih
organizmov. Seznam prav tako sledi aktualnim
EPPO-spremembam 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) (stanje november 2017) (Tabela 16.2).
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Tabela 16.2: Seznam domorodnih vrst koristnih organizmov za zatiranje rastlinskih škodljivcev (stanje
november 2017)
Koristni organizem

Ciljni škodljivi organizem

Hrošči (Coleoptera)
Adalia bipunctata
Coccinella septempunctata

Aphididae
Aphididae

Dvokrilci (Diptera)
Aphidoletes aphidimyza
Episyrphus balteatus

Aphididae
Aleyrodidae

Stenice (Heteroptera)
Anthocoris nemoralis
Anthocoris nemorum
Macrolophus pygmaeus
Orius majusculus
Picromerus bidens

Psyllidae
Caccopsylla pyri, Thysanoptera
Aleyrodidae
Thripidae
Lepidoptera

Kožokrilci (Hymenoptera)
Aphelinus mali
Aphidius ervi
Aphidius matricariae
Diglyphus isaea
Encarsia formosa
Praon volucre

Eriosoma lanigerum
Aphididae
Myzus persicae
Agromyzidae
Aleyrodidae
Aphididae

Mrežekrilci (Neuroptera)
Chrysoperla carnea

Aphididae

Thysanoptera (Resokrilci)
Aelothrips intermedius

Acarina, Thysanoptera

Pajkovci (Arachnida)
Neoseiulus cucumeris
Neoseiulus californicus
Typhlodromus pyri
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Thysanoptera
Tetranychidae
Epitrimerus vitis, Panonychus ulmi,
Tetranychus urticae, Eriophyes vitis

Možnost uporabe
na prostem

16.5

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 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. Kot primer: v letu 2016 (14. 11. 2016) sta imeli dovoljenje
za trženje v Sloveniji le dve podjetji, seznam, ki ga
vodi Uprava, pa obsega 28 registriranih proizvodov
za biotično varstvo rastlin, od tega je 11 makrobiotičnih agensov in 17 entomopatogenih ogorčic
(Tabela 16.3).

Tabela 16.3: Seznam komercialnih proizvodov na osnovi makrobiotičnih agensov za biotično varstvo
rastlin in podjetij, ki imajo dovoljenje za trženje teh proizvodov v RS v letu 2016
Zastopnik v slo

Proizvod

Koristni organizem Ciljni škodljivi organizem

Zeleni hit, d. o. o. APHIDALIA

Adalia bipunctata

Zeleni hit, d. o. o. ERVIPAR

Aphidius ervi

Zeleni hit, d. o. o. APHIDEND

Aphidoletes
aphidimyza

Zeleni hit, d. o. o. CHRYSOPA

Chrysoperla carnea

Zeleni hit, d. o. o. EN-STRIP

Encarsia formosa

Zeleni hit, d. o. o. SYRPHIDEND

Episyrphus balteatus

Zeleni hit, d. o. o. MIRICAL

Macrolophus
pygmaeus

Aphididae
Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae,
Aulacorthum solani in Aphis gossypii
Aphididae
Macrosiphum euphorbiae
in Aulacorthum solani
Aphididae
Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae,
Aulacorthum solani in Aphis gossypii
Aphididae
Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae,
Aulacorthum solani in Aphis gossypii
Aleirodidae
Trialeurodes vaporariorum in Bemisia tabaci
Aphididae
Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae,
Aulacorthum solani in Aphis gossypii
Aleirodidae
Trialeurodes vaporariorum in Bemisia tabaci

Zeleni hit, d. o. o. APHIPAR-M

Aphidius matricariae

Myzus persicae

Zeleni hit, d. o. o. MIGLYPHUS

Diglyphus isaea

listne zavrtalke (Agromyzidae)

Zeleni hit, d. o. o. THRIPEX

Neoseiulus cucumeris

resarji (Thysanoptera)

Zeleni hit, d. o. o. THRIPEX-PLUS Neoseiulus cucumeris

resarji (Thysanoptera)
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Iz zgornje tabele je razvidno, da se je v Sloveniji
ukvarjalo s prodajo makrobiotičnih agensov za biotično varstvo rastlin le eno podjetje. Glede na informativne podatke o prodaji, ki smo jih pridobili od
podjetja, lahko sklepamo, da se koristne organizme
za biotično varstvo uporablja predvsem za zatiranje
listnih uši (Aphididae) (Slika 29), rastlinjakovega
ščitkarja (Trialeurodes vaporariorum) in tobakovega ščitkarja (Bemisia tabaci) (D. Malovrh, osebna
komunikacija, 30. 8. 2016).

večji podjetji, ki se ukvarjata s pridelavo paradižnika in okrasnih rastlin na skupno ok. 7 ha zavarovanih prostorov (I. Škerbot, osebna komunikacija,
15. 11. 2016).
Koristne makrobiotične agense se sme uporabljati v Sloveniji zgolj v primeru, da je bila njihova
navzočnost na tem območju že dokazana. S tem
namenom že vrsto let spremljamo in iščemo nove,
še nepotrjene vrste koristnih žuželk (in pršice) v
Sloveniji. V nadaljevanju sledi opis izbranih najdb.

16.5.1 Nekateri naravni
sovražniki, katerih zastopanost je
bila potrjena v Sloveniji
Sledi opis nekaterih koristnih žuželk – plenilcev
in parazitoidov – potrjenih v Sloveniji v okviru
večletnih raziskav inventarizacije koristnih organizmov na Oddelku za varstvo rastlin KIS.

Slika 29: Prazna mumija, iz katere je skozi okroglo
odprtino na zadku izletel parazitoid
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 namen
biotičnega zatiranja škodljivcev stalno izvajata
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Plenilci oziroma predatorji
Plenilci ali predatorji so prostoživeče žuželke,
plenilske pršice ter druge živali, ki se hranijo z rastlinskimi škodljivci. Za razliko od parazitoidov
so manj specializirani in za svoj razvoj potrebujejo več osebkov gostitelja, ki so lahko različnih
vrst (npr. polonice se hranijo z različnimi vrstami
pravih listnih uši, krvavo ušjo, ličinkami hroščev
in tudi pršicami). Prav tako kot parazitoidi so pomembni pri ohranjanju naravnega ravnovesja med
populacijami žuželk v ekosistemu, koristimo pa jih
tudi pri biotičnem varstvu rastlin.

Dvopika polonica (Coleoptera, Coccinellidae)
(Slika 30)
Vrsta: Adalia bipunctata L.; angleško ime:
Twospotted lady beetle
Plen: prave listne uši, krvave uši, ličinke hroščev,
občasno tudi pršice
Lokacija: Rakičan
Datum vzorčenja: 21. 5. 2011

Rjavi mrežekrilec (Neuroptera, Hemerobiidae)
(Slika 31)
Družina: Hemerobiidae
Plen: listne uši Periphyllus testudinaceus na divjem
kostanju Aesculus hippocastanum
Lokacija: Žeje pri Domžalah
Datum vzorčenja: 25. 5. 2016

Slika 30: Levo – dvopika polonica (Adalia
bipunctata). Fotografija: Blaž Šegula. Desno – ličinke
dvopike polonice. Fotografija: Jaka Razinger.

Slika 31: Ličinki rjavega mrežekrilca (Hemerobiidae)
med plenjenjem nimfe listne uši (Aphididae).
Fotografija: Špela Modic.

Dvopika polonica je v Evropi, centralni Aziji in
Severni Ameriki endemična vrsta. Telo v dolžino
meri od 3,5 do 6 mm. Vrsta variira v obarvanosti
pokrovk (rdeča, črna) in vratnega ščita. Črna variira tudi v številu pik. Ventralna stran telesa je pri
obeh vrstah črna. Ima dva rodova letno. Prezimijo
odrasli hrošči, večinoma pod rastlinskimi ostanki.
Aktivni 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 trikrat levijo (L1, L2, L3, L4). Imajo mehko
podolgovato telo s tremi pari nog in so brez kril.
Levijo se štirikrat, nato se zabubijo. Stadij bube poteka do 10 dni. So tudi kanibali (Agarwala 1991).
Dvopika pikapolonica pleni prave listnih uši (Aphididae) v vseh razvojnih stadijih; krvave uši (Eriosoma lanigerum), ličinke hroščev in občasno tudi
pršice.

Rjavi mrežekrilci (Hemerobiidae, Neuroptera) so
koristne žuželke, ki plenijo listne uši. Živijo večinoma na drevesih. Ličinke mrežekrilcev so črvaste
oblike, s tremi pari nog. Zanje so značilne dolge
čeljusti s tankimi obustnimi deli, združenimi v
sesalno cev, s katerimi držijo, nabadajo in izsesajo
plen (Sket in sod., 2003).
Krešiči (Slika 32)
Sistematika. Coleoptera; Carabidae
Plen: predatorji golih polžev
Lokacija: Brdo pri Lukovici, sadovnjak
Datum vzorčenja: 2. 5. 2016

Slika 32: Levo – Pterostichus melas (Creutz.); desno
– usnjati krešič (Carabus coriaceus L). Fotografiji:
Špela Modic.
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Na svetu je znanih 24.000 vrst krešičev (Freude
in sod., 2006; Luff, 2007), od tega jih pri nas živi
okoli 700 vrst in so najbolj raziskana skupina hroščev (Drovenik, 2003). Krešiči so večinoma talne
živali, ki plenijo ponoči. Prehranjujejo se tako z
živalsko kot z rastlinsko hrano. Ličinke nekaterih vrst krešičev so mesojede, odrasli hrošči pa se
prehranjujejo z mešano hrano. Pogosto so preučevani v ekoloških raziskavah kot bioindikatorji stanja okolja. Pomembno vlogo imajo v kmetijstvu
in gozdarstvu pri obvladovanju škodljivih žuželk
(Luff, 1996).
Parazitoidi
Parazitoidi imajo pomembno vlogo pri ohranjanju
naravnega ravnovesja med populacijami žuželk v

ekosistemu. So žuželke s popolno preobrazbo, ki
za razvoj potrebujejo le enega gostitelja, na katerem se hkrati lahko razvija več osebkov. Odrasli
so prostoživeči, medtem ko so nižji razvojni stadiji parazitski. Največ opisanih vrst parazitoidov je
iz reda kožokrilcev (Hymenoptera). V biotičnem
varstvu rastlin jih koristimo za zatiranje rastlinskih škodljivcev (Godfray, 1994).
Euplectrus flavipes (Hymenoptera, Eulophidae)
(Slika 33)
Vrsta: Euplectrus flavipes (Fonscolombe)
Gostiteljski organizem: gosenica sovke (Noctuidae)
Lokacija: Ljubljana, na listu paradižnika
Datum vzorčenja: 9. 8. 2017

Slika 33: Bube na gosenici (levo) in odrasla osebka Euplectrus flavipes. Fotografiji: Jaka Razinger.

Euplectrus bicolor (Hymenoptera, Eulophidae)
(Slika 34, Slika 35)
Vrsta: Euplectrus bicolor (Swederus)
Gostiteljski organizem: gosenica sovke (Noctuidae)
Lokacija: Brdo pri Lukovici, na listu maline
Datum vzorčenja: 22. 5. 2017

Slika 34: Ličinke Euplectrus bicolor na gosenici
sovke (Noctuidae). Fotografija: Špela Modic.
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Slika 35: Buba ektoparazitoida (levo) in odrasel osebek Euplectrus bicolor (desno). Fotografija: Špela Modic.
Vrste iz rodu Euplectrus se razvijajo kot ektoparazitoidi gosenic metuljev iz družin: Erebidae, Euteliidae, Geometridae, Lasiocampidae, Noctuidae,
Nolidae, Notodontidae, Sphingidae, Tortricidae.
Navadno samice E. bicolor izležejo po več jajčec na
kutikulo gostitelja, tako da ob najdbah parazitiranih
gosenic na njih večinoma najdemo več ličink. Za ličinke parazitoida iz rodu Euplectrus je značilno, da
so zelene ali zelenkasto rumene barve, ne glede na
vrsto gostitelja, na katerem se hranijo, in da okoli
gostitelja oblikujejo svilene kokone, v katerih se zabubijo. Nekatere vrste tega rodu se lahko izkažejo
kot pomembni koristni organizmi za zatiranje gosenic škodljivcev v kmetijstvu (Askew, 1968).
Hyposoter ebeninus (Hymenoptera, Ichneumonidae)
(Slika 36)
Vrsta: Hyposoter ebeninus (Gravenhorst)
Gostiteljski organizem: gosenica kapusovega
belina (Pieris brassicae)
Lokacija: Zagradec, na listu zelja
Datum vzorčenja: 7. 10. 2016

Solitarni larvalni endoparazitoid Hyposoter ebeninus parazitira predvsem gosenice različnih vrst
belinov (Pieridae) (Gravenhorst, 1829). V gostitelja
odloži jajčece in se v njem tudi zabubi. Od škodljivcev kapusnic parazitira kapusovega belina (Pieris
brassicae – Slika 36, desno) in repnega belina (Pieris
rapae). Vrsta je potencialni kandidat za biotično zatiranje belinov (Harvey in sod. 2010).
Dibrachys microgastri (Hymenoptera, Pteromalidae)
(Slika 37)
Vrsta: Dibrachys microgastri (Bouché, 1834)
Gostiteljski organizem: neznan
Lokacija: Jablje, skladišče žit, na žitu
Datum vzorčenja: 27. 9. 2017

Slika 37: Odrasel osebek parazitoidne ose
Dibrachys microgastri. Fotografija: Špela Modic.
Slika 36: Buba larvalnega endoparazitoida
Hyposoter ebeninus (levo) in gosenica parazitiranega
kapusovega belina (desno). Fotografiji: Špela Modic.
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Parazitoidno oso Dibrachys microgastri so pri nas
prvič odkrili leta 2013 (Trdan in sod., 2013). V večjem številu smo jo poleti 2017 opazili v skladišču
žit v Jabljah. Ektoparazitoidna vrsta je polifag generalist, ki parazitira različne redove (Diptera, Lepidoptera, Hymenoptera, Neuroptera in Coleoptera)
holometabolnih žuželk v razvojnem stadiju bube.
Omenjena vrsta nima preference glede izbire habitata (Peters in Baur, 2011).

Muha goseničarka – Compsilura concinnata
(Diptera, Tachinidae) (Slika 38)
Vrsta: Compsilura concinnata Meigen, 1824
Gostiteljski organizem: belini (Pieris spp. )
Lokacija: Brdo pri Lukovici, nasad malin
Datum vzorčenja: 1. 6. 2017

Slika 38: Buba (levo) in odrasel osebek muhe goseničarke Compsilura concinnata (desno). Fotografija: Špela Modic

Muha goseničarka (Compsilura concinnata) je domorodna vrsta endoparazitoida v Evropi, ki so jo
leta 1906 vnesli v Severno Ameriko z namenom
zatirati invazivni vrsti: gobarja (Lymantria dispar)
in zlatnico oziroma zlatoritko (Euproctis chrysorrhoea) (Elkinton in Boettner, 2012). Vrsta je polifag generalist, ki parazitira več kot 200 vrst gosenic
metuljev (Lepidoptera) in rastlinskih os (Symphyta)
(Arnaud, 1978).
Trichogramma brassicae (Hymenoptera,
Trichogrammatidae) (Slika 39, Slika 40)
Vrsta: Trichogramma brassicae Bezdenko, 1968
Gostiteljski organizem: jajčeca koruzne vešče
(Ostrinia nubilalis)
Lokacija: Rakičan In Jablje
Datum vzorčenja: julij in avgust 2011
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Slika 39: Trichogramma brassicae, parazitoid
jajčec koruzne vešče. Levo – samica; desno – samec.
Fotografija: Jaka Razinger.

Slika 40: Levo – samec Trichogramma brassicae. Desno – parazitirana zalega jajčec koruzne vešče Ostrinia
nubilalis. Fotografija: Jaka Razinger.
Rod Trichogramma je prisoten v vseh šestih biogeografskih regijah: palearktik, orient, nearktik,
neotropi, afrotropik in avstralazija (Querino in
sod., 2010). T. brassicae je potrjena v večini evropskih držav (Fauna Europea, http://www.faunaeur.
org/, 8. 1. 2018). V Sloveniji je bila najdba taksona
prvič uradno objavljena v prispevku Bohinc in sod.
(2015). Odkrili so jo 18. 8. 2014 v jajčecih kapusove
sovke Mamestra brassicae (Bohinc in sod., 2015).
Osice so majhne, dolge ok. 0,5–0,9 mm, rumene
do rumenkasto črno-rjave barve. Oči so svetlo rdeče. Kratke genikulatne antene so pri samcih dolgo
odlakane, pri samicah pa pretežno gole (Slika 39).
Njihova telesa so kompaktna, ožiljenost kril je zelo
reducirana. Samica T. brassicae izleže jajčece neposredno v gostiteljsko jajčece, kjer sledi idiobiontski
razvoj endoparazitoida (to pomeni, da se prekine
razvoj gostitelja). Zarod T. brassicae se razvija v jajčecu gostitelja (Razinger in sod., 2016). T. brassicae
prezimuje kot nedorasel osebek znotraj jajčec gostitelja (Boivin, 2010; Stengel in sod., 1977). Parazitoid
se uporablja v ukrepih biotičnega zatiranja koruzne
vešče na približno 150.000 ha v Evropi, največ v
Franciji, Nemčiji in Švici (Meissle in sod., 2010).
Tychereus nigridens (Hymenoptera, Ichneumonidae)
(Slika 41)
Vrsta: Tychereus nigridens (Wesmael, 1845)
Gostiteljski organizem: jajčeca koruzne vešče
(Ostrinia nubilalis)
Lokacija: Jablje
Datum vzorčenja: 3. 8. 2011

Slika 41: Tychereus nigridens, pupalni endoparazitoid
koruzne vešče. Fotografija: Jaka Razinger.

Najezdnik T. nigridens je razširjen v zahodnem palearktiku. Takson je bil prvič opisan v Belgiji, trenutno pa je potrjen v večini evropskih držav (Fauna
Europea, http://www.faunaeur.org/, 8. 1. 2018). V
Sloveniji je bil takson prvič odkrit 3. 8. 2011, v bubah koruzne vešče Ostrinia nubilalis (Razinger in
sod., 2016).
T. nigridens je solitarni endoparazitoid, ki parazitira bube koruzne vešče (Smith, 1932). Najraje parazitira 1–2 dni stare bube, ki jih samica prebode z
leglico, jajčeca pa izleže v telesno votlino gostitelja
(Baker in sod., 1949). Poleg O. nubilalis lahko parazitira tudi jajčeca nageljnovega zavijača Cacoecimorpha pronubana (Hübner). Odrasle T. nigridens
lahko ločimo od ostalih parazitoidov bub koruzne
vešče predvsem po rjavo-rdečem abdomnu s črnim terminalnim koncem. V naravi parazitira tudi
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do 18 % bub koruzne vešče (Smith, 1932). Množični izpust parazitoidov vrste T. nigridens je bil izvajan v dvajsetih in tridesetih letih prejšnjega stoletja
v ZDA, kjer so v več zaporednih izpustih v okviru
klasičnega biotičnega varstva proti koruzni vešči
izpustili več deset tisoč odraslih osebkov parazitoida (Baker in sod., 1949).

16.6

Zahvala
Zahvaljujemo se strokovnjakom, ki so nam pomagali pri identifikaciji koristnih žuželk: Pierfilippo Cerretti (Compsilura concinnata), Tim Haye (Hyposoter
ebeninus; Dibrachys microgastri), Christer Hansson
(Euplectrus bicolor), Dušan Devetak (rjavi mrežekrilec), Andrej Kapla (Carabidae), Barbara Horvatić
(Adalia bipunctata).

ANALIZA IZKUŠENJ S PODROČJA VARSTVA RASTLIN Z
ŽUŽELKAMI IN PRŠICAMI V SLOVENIJI

Podatke o uporabi oz. o poskusništvu s koristnimi žuželkami ali pršicami smo iskali v elektronskih kazalih revije Acta Agriculturae Slovenica ter
Zbornikih povzetkov posvetovanj o varstvu rastlin
(1999–2015). Gre zgolj za osnovni pregled objav s
področja uporabe in raziskav makrobiotičnih agensov in vsekakor ne predstavlja celostnega pregleda
podatkov o raziskavah tega področja v Sloveniji,
zato ne izključujemo možnosti, da nismo našli vseh
virov. Vnaprej se 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) se
največkrat nanašajo na tematiko možnosti uporabe koristnih organizmov za biotično varstvo, poskusništva s koristnimi organizmi, inventarizacijo
koristnih organizmov in gojenje koristnih organizmov.
•
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Poskusništvo oz. študije možnosti biotičnega
varstva ter predlogi o uvrstitvi koristnih organizmov na Seznam domorodnih organizmov (DVRS-povzetki; iskani termin: biotično
varstvo)
-- 
DVRS-povzetki (Knjiga povzetkov
Društva za varstvo rastlin Slovenije)
1999 – preizkus učinkovitosti koristnih
žuželk Orius majusculus, Aphidius matricariae in Aphidius colemani ter preizkus
plenilske pršice Phytoseiulus persimilis za
varstvo rastlin v zavarovanih prostorih
(Bavec in Zadravec, 1999)
-- DVRS-povzetki 2001 – nič zadetkov

------

--

--

•

DVRS-povzetki 2001 – nič zadetkov
DVRS-povzetki 2005: Orius insidiosus
(produkt Thripor) (Pajk in Trdan, 2005)
DVRS-povzetki 2007 – nič zadetkov
DVRS-povzetki 2009 – nič zadetkov
DVRS-povzetki 2011: Macrolophus melanotoma, Aphidoletes aphidimyza, Aphidius ervi (Pajk in Trdan, 2011)
DVRS-povzetki 2013 – Neoseiulus californicus, Neochrysocharis formosus, Dibrachys microgastri (Trdan in sod., 2013)
DVRS-povzetki 2015: Torymus sinensis
(Kos in Melika, 2015)

Podatki o inventarizaciji koristnih organizmov
-- 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)
-- Neoseiulus californicus, Neochrysocharis
formosus, Dibrachys microgastri (Trdan
in sod., 2013)

Trichogramma brassicae (Bohinc in sod.,
2015; Razinger in sod., 2016)
Drugo
-- Chrysoperla carnea (Milevoj, 1999; Rojht
in Trdan, 2007)
--

•

Na osnovi pregleda literature lahko sklepamo, da
je raziskovalno poskusništvo uporabe koristnih
žuželk ali pršic v Sloveniji sorazmeroma nerazvito,
saj veliko prej naštetih prispevkov zgolj teoretično
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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 obvladovali številčnost populacije pršic prelk (Tetranychidae) brez
uporabe akaricidov ter tako zmanjšali selekcijski
pritisk za razvoj odpornosti proti določenim kemičnim aktivnim snovem (npr. 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 pomanjkanju učinkovitih insekticidov, v praksi pogosto prihaja do prerazmnožitve tega škodljivca. Kaparja sicer pri nas
zatira nekaj naravno prisotnih plenilcev, ki pa so
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obravnava možnost uporabe omenjenih koristnih
organizmov. Na drugem mestu so prispevki o
najdbah raznih vrst naravnih sovražnikov v Sloveniji. Kot že omenjeno, je podatkov o preizkusih
učinkovitosti domorodnih koristnih organizmov
relativno malo. Še enkrat želimo izpostaviti, da
izpisani pregled objav morda ne predstavlja celostnega vpogleda v stanje področja v Sloveniji,
saj dopuščamo možnost, da nismo našli vseh relevantnih objav.

nespecifični in v primeru prerazmnožitve škodljivca neučinkoviti. V številnih državah EPPO-regije,
med drugim tudi v sosednjih 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 uspešno zatirajo te vrste škodljivcev.
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17.1

IZVLEČEK

V letih 2015 in 2016 se je v Slovenijo načrtovano
vneslo tujerodno parazitoidno vrsto Torymus sinensis za zatiranje tujerodne kostanjeve šiškarice
(Dryocosmus kuriphilus), ki je povzročala veliko
škodo v gojenih in naravnih sestojih pravega kostanja. Vnos parazitoida je bil uspešen, saj je dosegel visoko stopnjo parazitiranosti in tako močno
zmanjšal populacije škodljivca, da ta ne povzroča
več gospodarsko pomembne škode. Do sedaj se še
ni pokazal kakršen koli negativen vpliv vnesenega tujerodnega organizma na domorodno favno
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hrastovih šiškaric in njihovih parazitoidov, saj je
vrsta T. sinensis gostiteljsko specifična za kostanjevo
šiškarico, medtem ko s hrastovimi šiškaricami fenološko ni skladna. V Sloveniji je bilo potrjenih 35 vrst
domorodnih parazitoidov na kostanjevi šiškarici iz
šestih družin, vendar je njihova učinkovitost parazitiranja tega škodljivca v primerjavi s tujerodno vrsto
T. sinensis izredno nizka.
Ključne besede: klasično biotično varstvo,
kostanjeva šiškarica, parazitoid, Torymus sinensis

UVOD

V okviru klasičnega biotičnega varstva rastlin se je v
Slovenijo v letih 2015 in 2016 načrtovano vneslo tujerodni koristni organizem, parazitoidno vrsto Torymus
sinensis Kamijo, z namenom zatirati tujerodni škodljivi organizem kostanjevo šiškarico (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu), ki se je razširil na območju Slovenije. Kostanjeva šiškarica je najpomembnejši škodljivec
evropskega kostanja (Castanea sativa Mill.), japonskega kostanja (Castanea crenata Siebold & Zucc.), kitajskega kostanja (Castanea mollisima Blume), ameriškega kostanja (Castanea dentata (Marshall) Borkh.) ter
njihovih hibridov (EPPO, 2005). S Kitajske se je razširil že po vsem svetu, kjer so večja območja kostanja,

saj na novih območjih napada nima dovolj učinkovitih
domorodnih naravnih sovražnikov, ki bi omejili njegovo širjenje in škodo, ki jo povzroča (Matošević in
Melika, 2013). V Sloveniji se je prvič pojavil leta 2005
– na italijanskih sadikah (Knapič in sod., 2010).
Kostanjeva šiškarica je partenogenetska vrsta (gre
za telitokijo, ki je oblika nespolnega razmnoževanja,
kjer nastajajo (se porajajo) le fertilne samice) iz družine os šiškaric (Cynipidae) in ima eno samo generacijo letno. Samice poleti izletijo iz šišk (Slika 42),
ležejo jajčeca v brste pravega kostanja, kjer se iz jajčec
razvije ličinka prvega stadija, ki prezimi.
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nja ocenjena na manj kot 2 % (Aebi in sod., 2007;
Kos in sod., 2015). Tako smo v letih od 2010 do
2016 v Sloveniji potrdili 35 vrst domorodnih parazitoidov iz šestih družin (Eulophidae, Eupelmidae,
Eurytomidae, Ormyridae, Pteromalidae in Torymidae) in tujerodno vrsto T. sinensis (Kos in sod.,
2017).

Slika 42: Buba kostanjeve šiškarice v kamrici pri
prerezu šiške. Fotografija: Katarina Kos.
Spomladi se vidi prve simptome napada, ko na listih, ki začnejo izraščati iz brstov, že lahko opazimo prve šiške (Quacchia in sod., 2013; Slika 43).
Te se najpogosteje pojavijo na listih, ob močnejšem napadu pa so prizadeti tudi poganjki in socvetja. Škoda, ki nastane zaradi napada šiškarice,
lahko povzroči > 90-% izpad pridelka plodov (Rot,
2013), zaradi napada socvetij pa je močno okrnjena tudi paša čebel in posledično pomanjkanje
kostanjevega medu. Poleg tega so s šiškarico napadena drevesa močno dovzetna za okužbo s kostanjevim rakom (Cryphonectria parasitica (Murrill)
Barr, M. E.), ki se naseli na olesenelih šiškah in lahko povzroči tudi sušenje dreves (Kos, 2015).

Slika 43: Močan napad kostanjeve šiškarice (maj 2014,
Kostanjevica na Krki. Fotografija: Franci Aco Celar.
Ker je kostanjeva šiškarica dober in bujen gostitelj, zato se je veliko vrst domorodnih parazitoidov
hrastovih šiškaric deloma prilagodilo novemu gostitelju, vendar je njihova učinkovitost parazitira148

Vrsta T. sinensis je primarni obligatni ektoparazitoid, ki se spolno razmnožuje in katerega specifični gostitelj je kostanjeva šiškarica. Parazitoid ima
tako kot njegov gostitelj en rod na leto (univoltina
vrsta). S svojim gostiteljem je fenološko izjemno
dobro sinhroniziran in kot tak najučinkovitejši ter
varen biotični agens. Odrasli osebki iz olesenelih
šišk prejšnjega leta izletijo zgodaj spomladi in se
parijo. Povprečna življenjska doba odrasle osice
je od 25 do 30 dni. Oplojene samice iščejo novonastale šiške, kjer so prezimile ličinke kostanjeve
šiškarice v L1-stadiju, in z dolgim ovipozitorjem
(oz. leglico) odložijo jajčece na notranjo steno kamrice gostitelja ali neposredno na ličinko gostitelja
(Graziosi in Rieske, 2013). Ena samica lahko odloži do 70 jajčec. Mlada ličinka se hrani kot ektoparazit na ličinki kostanjeve šiškarice. Po mesecu dni
hranjenja se ličinka parazitoida razvije do stopnje
odrasle ličnike in vstopi v diapavzo ali obdobje poletnega mirovanja. Prezimuje v fazi bube znotraj
posušene šiške. Tako gostitelj kot tudi parazitoid
izhajata s Kitajske, kjer nimajo težav s kostanjevo
šiškarico, saj T. sinensis uspešno ohranja uravnotežene populacije tega škodljivca. Parazitoid
so uspešno vnesli na Japonsko, v ZDA, Italijo in
Francijo kot biotični agens za zatiranje kostanjeve
šiškarice. Nedavno je bil najden tudi v Švici, kamor se je razširil po naravni poti, v letu 2014 pa je
bil vnesen še v hrvaško Istro (Pazin) in v Benečijo
(Quacchia in sod., 2008, Bosio in sod., 2009). Maja
2014 je bil dovoljen in vnesen tudi na Madžarsko
(Dobri in Kerkateskánd, območje Županije Zala,
manj kot 10 km oddaljeno od meje s Slovenijo)
(Matošević in sod., 2014). V letu 2015 je bila vrsta
T. sinensis v Sloveniji vnesena na 6 lokacij in v letu
2016 na 9 lokacij:po Odločbi Uprave RS za varno
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Za izpust
tujerodne vrste T. sinensis je bil pooblaščen KGZS
– Zavod Nova Gorica. Na lokaciji Ogljenšak je bil
v letu 2015 parazitoid T. sinensis prisoten že pred
uradnim izpustom.
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MATERIAL IN METODE

Uporaba vrste T. sinensis v biotičnem varstvu je
zelo enostavna, saj se parazitoid nahaja v šiškah
kostanjeve šiškarice in izleti v pravi fenološki fazi
kostanja, ko se tvorijo tudi šiške. Zato potrebujemo
le malo časa od izleta ose do dejanskega izpusta v
naravo. Tudi v Sloveniji, v entomološkem laboratoriju Oddelka za varstvo rastlin KGZ Nova Gorica
(Pri hrastu 18, Nova Gorica), so uporabili metodo,
ki jo je razvil Oddelek za trajnostno rabo in zaščito
kmetijskih in gozdnih virov (DIVAPRA) Univerze
v Torinu (MIPAAF, 2010). V letu 2015 so iz Italije
dobili nabrane olesenele šiške iz preteklega leta, leta
2016 pa so jih nabrali sami, na mestih izpusta preteklega leta: v okolici Nove Gorice. Šiške so do gojenja hranili v hladilniku, da ni prišlo do predčasnega
izleganja, in tako sinhronizirali izleganje s pojavom
šišk na kostanju. Na osnovi ocene fenološke faze
kostanja so ocenili primeren čas za gojenje parazitoida in šiške prestavili v insektarije. Izlegli odrasli
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osebki so bili odbrani s pomočjo entomološkega sesalnika in prestavljeni v plastično epruveto, v katero
je bilo dodano hranilo (lističi s kapljicami medu). V
vsako zbirno epruveto je bilo odbranih 5 samcev in
10 samic. Epruvete so bile zamašene s kosmom vate,
ki je preprečil žuželkam izhod in hkrati dopuščal
zračno izmenjavo. Do vnosa v okolje so bile zbirne
epruvete s parazitoidom hranjene v rastni komori
pri temperaturi 15 °C in fotoperiodi 12/12. Izletanje
parazitoida T. sinensis je postopno in predvidoma
traja en mesec. Po koncu izletanja se izpraznjene
šiške odstrani iz zabojev in uniči. Epruvete s parazitoidi se prenese na lokacije vnosa. Izpust poteka neposredno na napadene poganjke kostanja z vidnimi
šiškami D. kuriphilus kostanjeve šiškarice (v drugi
polovici aprila oz. v fenološki fazi olistanja kostanja). Na vsaki lokaciji je bilo izpuščenih 100 oplojenih samic, kar naj bi zagotovilo ustalitev parazitoida
(Rot in sod., 2017).

REZULTATI IN DISKUSIJA

Zaradi hitrega širjenja in močnega napada kostanjeve šiškarice je navadni kostanj pri nas utrpel
večjo škodo, zato se je vnos tujerodnega organizma ocenilo kot smotrn in dopusten. Po poročanju
Rot in sod. (2017) je bil jeseni prvega leta vnosa
parazitoida T. sinensis ta v šiškah potrjen na vseh
šestih lokacijah vnosa, parazitiranost pa je v povprečju znašala preko 70 %. Podobno je bilo tudi
naslednje leto (2016), le da je na lokacijah v severovzhodni Sloveniji spomladi nastopila močna
pozeba, zato ni bilo mogoče nabrati veliko šišk in
oceniti parazitiranosti.

Parazitiranost z domorodnimi parazitoidi se je
v letih po pojavu in vnosu tujerodne vrste zelo
zmanjšala, kar nakazuje na izredno učinkovitost
vrste T. sinensis. Tako je bilo v letu 2011 in 2014
najdenih preko 1300 osebkov domorodnih parazitoidov (19 vrst v letu 2011 in 23 v letu 2014). V
letu 2015, ko je bil tujerodni parazitoid izpuščen v
gozdove, je bilo domorodnih parazitoidov že veliko manj (554 osebkov – 19 vrst; Slika 44); v letu
2016 smo našteli le še 33 osebkov desetih vrst, v
letu 2017 pa zgolj 20 osebkov devetih vrst. Kljub
temu so tudi domorodni parazitoidi pomembni,
saj lahko zdaj skupaj z vrsto T. sinensis uravnavajo
populacije kostanjeve šiškarice, da ne bi spet prišlo
do večjih izbruhov tega nevarnega škodljivca.
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Slika 44: Parazitoid Torymus sinensis pri odlaganju jajčec v šiško. Fotografija: Katarina Kos.
Vnos parazitoida T. sinensis pa ni prvi primer klasičnega biotičnega varstva pri nas in v naši okolici. Iz preteklosti (leta 1921) so znani uspešni vnosi
krvavkinega najezdnika (Aphelinus mali) v Italijo
zaradi zatiranja krvave uši (Eriosoma lanigerum);
oba organizma izvirata iz Severne Amerike. V Evropi so se vneseni najezdniki udomačili in večinoma
uspešno preprečujejo namnožitev krvavih uši, težje
pa prenašajo nizke zimske temperature ter škropljenje z insekticidi (Gogala, 2012). Najezdnik se je
obdržal v ekstenzivnih sadovnjakih na Gorenjskem
vse do danes. Uspešen primer je tudi vnos plenilske in parazitoidne osice Neodryinus typhlocybae za
zatiranje medečega škržatka (Metcalfa pruinosa), ki
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SKLEPI

Parazitoid T. sinensis se je izkazal kot zelo učinkovit biotični agens pri zatiranju kostanjeve šiškarice
v gojenih nasadih kostanja in tudi v naravnih sestojih, kar omogoča drevesom, da počasi okrevajo
in znova obrodijo. Na nekaterih lokacijah je šišk
kostanjeve šiškarice že izredno malo, vendar pa je
pomembno, da se ohranjajo posamezne šiške, saj se
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se je v Slovenijo razširil iz Italije in na Primorskem
postal pomemben škodljivec. Obe vrsti izhajata iz
Severne Amerike. Učinkovitost osice N. typhlocybae
je od 42 do 71 % požrtih ličink škržatkov (plenilski
stadij odrasle ose) oziroma odloženih jajčec (parazitoidni larvalni stadij). Ena samica osice lahko uniči
celotno potomstvo ene samice medečega škržatka.
V enem letu imajo lahko osice dve generaciji. Njihove zapredke lahko prenašamo po svetu; v Slovenijo
so jih vnesli leta 1999 (Žežlina, 2000, 2004), k nam
pa so se razširile tudi iz Italije. Klasično biotično
varstvo pomeni trajno naselitev organizma in je relativno poceni.

tako lahko ohranja tudi zdaj že ustaljeni parazitoid
kostanjeve šiškarice, T. sinensis. Spremlja se tudi potencialni negativni vpliv tujerodne vrste na domorodno favno hrastovih in ostalih os šiškaric, vendar
se zdaj še kažejo lastnosti gostiteljske specifičnosti
parazitoida.
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18 ZATIRANJE KORUZNE VEŠČE (Ostrinia
nubilalis) S PARAZITOIDNO OSICO
Trichogramma brassicae
dr. Jaka Razinger, mag. Špela Modic, Primož Žigon, mag. inž. agr.,
dr. Gregor Urek
Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za varstvo rastlin, Hacquetova ulica 17, Ljubljana

18.1

POVZETEK

V okviru dvoletnih poskusov smo na dveh geografsko različnih lokacijah v Sloveniji preizkušali učinkovitost biotičnega zatiranja koruzne vešče Ostrinia
nubilalis s parazitoidno osico Trichogramma brassicae. Optimalni čas vnosa parazitoida smo določili
na osnovi monitoringa odraslih vešč in spremljanja
razvoja škodljivca. Ugotovili smo, da sta se v obeh
letih pojavili dve generaciji koruzne vešče, način
določanja časa vnosa parazitoida na osnovi spremljanja pojava in razvoja škodljivca pa se je izkazal
kot ustrezen. Izvedba ukrepa biotičnega varstva je
v prvem letu poskusa statistično značilno vplivala

18.2

Ključne besede: biotično varstvo rastlin, biotično
zatiranje, integrirano varstvo rastlin, koruzna
vešča, monitoring, populacijska dinamika

UVOD

Koruza predstavlja eno izmed najpomembnejših
poljščin v Evropi in pri nas (Čergan in sod., 2008).
V Sloveniji je glavna poljščina v kolobarju, v letu
2016 je zasedala površino približno 65.000 hektarjev (SI-STAT, 2017). Je gospodarsko zelo pomembna, njeni pridelki pa so poleg abiotičnih dejavnikov
v veliki meri odvisni tudi od biotičnih dejavnikov,
predvsem plevelov, škodljivcev in bolezni (Čergan in sod., 2008). V Sloveniji in v večjem delu
Evrope koruzna vešča (Ostrinia nubilalis Hübner
(Lepidoptera, Crambidae)) med škodljivci koruze povzroča največjo gospodarsko škodo (Čergan
in sod. 2008; Meissle in sod. 2010). Glavno škodo
povzročajo ličinke (gosenice) koruzne vešče, ki
vrtajo rove v steblih in storžih, s čimer zmanjšujejo pretok hranil in asimilatov po rastlini. Prizadete
rastline so podvržene lomljenju, izvrtine pa lahko
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na povečanje parazitiranosti jajčec koruzne vešče.
Vremenske razmere v drugem letu poskusa so med
drugim vplivale tudi na slabšo učinkovitost ukrepa.
Potrebne so nadaljnje raziskave, ki bi optimizirale
način vnosa parazitoida v različnih okoliščinah, na
osnovi katerih bi potekal razvoj sistema napovedovanja zatiranja škodljivca. S tem bi ukrep postal ekonomsko vzdržnejši in sprejemljivejši tudi v praksi.

predstavljajo vstopno mesto za okužbo z različnimi
glivami, predvsem iz rodu Fusarium, ki pomenijo
nevarnost zastrupitve živali z mikotoksini (Čergan
in sod., 2010). V posameznih državah EU je za zatiranje koruzne vešče in nekaterih drugih škodljivcev koruze uveljavljena uporaba kemičnih foliarnih
insekticidov (Meissle in sod. 2010). V Sloveniji za
ta namen ni na voljo registriranih insekticidov, med
drugim pa si država v skladu z evropsko Direktivo
2009/128/EC prizadeva za zmanjšanje tveganja rabe
fitofarmacevtskih sredstev (FFS) in implementacijo načel integriranega varstva rastlin. Poleg ostalih ukrepov predstavlja biotično zatiranje koruzne
vešče s parazitoidnimi osicami Trichogramma spp.
eno izmed možnosti zmanjšanja rabe kemičnih insekticidov. V nekaterih državah EU, med drugim v
Nemčiji, Švici in predvsem v Franciji, na ta način

škodljivca letno zatirajo na približno 150.000 ha površin (Meissle in sod., 2010). Učinkovitost ukrepov
biotičnega varstva je v veliki meri odvisna od okoljskih razmer, zato jih je treba preučiti pred uvedbo v
prakso in jih ovrednotiti tudi na lokalni ravni (Collier in Van Steenwyk, 2004). V Sloveniji smo učinkovitost zatiranja koruzne vešče s parazitoidno osico
Trichogramma brassicae Bezdenko (Hymenoptera,

18.3

MATERIALI IN METODE

Izvedli smo poljska poskusa, ki sta potekala v letih
2011 in 2012 na poskusnem polju Biotehniške šole
v Rakičanu in poskusnem polju Kmetijskega inštituta Slovenije v Jabljah pri Mengšu. Primerjali smo
rezultate dveh obravnavanj. V enem izmed obravnavanj smo izvedli vnos parazitoidne osice T. brassicae za zatiranje koruzne vešče (TRI) in primerjali
rezultate s kontrolnim obravnavanjem (KON), kjer
nismo izvedli zatiranja škodljivca. Obravnavanji sta
potekali na parcelah velikosti 0,5 ha, pri čemer sta
bili ti med seboj oddaljeni najmanj 100 m, da smo
preprečili vpliv parazitoida v kontrolnem obravnavanju.
Dotedanjih izkušenj z zatiranjem koruzne vešče
v Sloveniji s T. brassicae ni bilo. Naš namen je bil
zatirati drugo generacijo škodljivca, saj je ta številčnejša in posledično povzroča večjo gospodarsko škodo (Gomboc in sod., 2003; Meissle in sod.,
2010). Z namenom, da bi čas vnosa parazitoida v
čim večji meri sovpadal z obdobjem odlaganja jajčec škodljivca, smo parazitoida vnesli v dveh časovnih terminih. Optimalni čas prvega vnosa smo

18.4

Trichogrammatidae) preverjali v okviru evropskega
projekta PURE (Pesticide Use-and-Risk reduction
in European farming systems with integrated pest
management). Poleg spremljanja populacijske dinamike škodljivca in ocenjevanja učinkovitosti ukrepa
je bil cilj raziskave določiti optimalni čas vnosa parazitoida, ki bi omogočil največje zmanjšanje populacije škodljivca.

določili na osnovi dinamike pojava vešče, ki smo jo
spremljali s pomočjo svetlobnih vab in razvoja gosenic. Ob koncu naleta prve generacije škodljivca
smo pričeli s pregledovanjem poškodb na rastlinah
in štetjem gosenic ter bub druge generacije. Prvič
smo izvedli vnos parazitoida en teden po tem, ko
je znašalo razmerje buba : gosenica 25–30 %, nato
pa smo vnos parazitoida po dveh tednih ponovili.
Osice smo vnesli v obliki komercialnega pripravka
Biotop (Livron-sur-Drôme, Francija), s pomočjo
50 dispenzorjev v gostoti 375.000 osic ha-1.
Učinkovitost ukrepa biotičnega varstva smo preverjali tako, da smo v obdobju odlaganja jajčec
druge generacije v obeh obravnavanjih opravili dva
pregleda 100 rastlin, na katerih smo pregledovali
spodnje strani listov na prisotnost jajčec in ocenili
odstotek njihove parazitiranosti. Pred žetvijo smo
poleg števila rastlin ocenili tudi poškodovanost
stebel, storžev in prisotnost drugih vidnih znakov
napada koruzne vešče ter nazadnje primerjali količino pridelka med obravnavanji.

REZULTATI IN DISKUSIJA

Gomboc in sod. (1999) so v raziskavi spremljanja
koruzne vešče ugotovili, da je število generacij po
območjih v Sloveniji različno. Na osnovi ulova na
svetlobne vabe so na Primorskem in delu Dolenjske
potrdili pojav dveh generacij, medtem ko je po poročanjih v osrednji in vzhodni Sloveniji škodljivec
razvil zgolj eno generacijo letno. Štiri leta kasneje so
pri spremljanju škodljivca na Primorskem ugotovili

pojav dveh generacij, pri čemer je bila številčnejša druga generacija škodljivca (Carlevaris in sod.,
2003). Iz rezultatov spremljanja naleta koruzne
vešče v letih 2011 in 2012 na lokacijah naših poskusov je razvidno, da sta se v obeh letih pojavili dve generaciji škodljivca (Slika 45). V letu 2011 smo prve
metulje ulovili v prvih dneh junija (3.6.) v Rakičanu, v Jabljah pa približno dva tedna kasneje (16. 6.).
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Na obeh lokacijah je škodljivec dosegel vrh naleta v
začetku zadnje dekade junija. Druga generacija metuljev je bila najštevilčnejša sredi julija. V letu 2012
so se v Rakičanu prvi metulji ulovili že konec maja,
prva generacija pa je vrhunec naleta dosegla konec
druge dekade junija (19. 6.). Množičen pojav druge
generacije škodljivca je trajal do konca spremljanja

v avgustu (14. 8.), ko je bil ulov številčno največji. V
Jabljah so bili ulovi prve generacije škodljivca relativno nizki, škodljivec pa se je prvič pojavil tri tedne
pozneje kot v Rakičanu, in sicer konec druge dekade
junija (18. 6.). Vrh naleta druge generacije metuljev
je bil dosežen v začetku avgusta (1. 8.).

Slika 45: Dinamika naleta koruzne vešče v Rakičanu in datumi izpustov T. brassicae v letih 2011 ter 2012. G1 in
G2 označujeta pojav prve oziroma druge generacije škodljivca

Posamezna samica odraslega metulja prve generacije
odloži na rastline tudi do 300 jajčec in posledično je
druga generacija škodljivca številčnejša ter povzroča
večjo gospodarsko škodo, vendar pa zgolj na osnovi
spremljanja odraslih osebkov koruzne vešče ne moremo natančneje predvideti gospodarske škode (Velasco in sod., 2007). Biotično varstvo z vnosom parazitoidov jajčec temelji na oceni številčnosti jajčec druge
generacije škodljivca. Termin izpusta parazitoida
mora sovpadati z obdobjem odlaganja jajčec, sicer je
lahko učinkovitost ukrepa bistveno manjša (Hoffman
in sod., 2006). V letu 2011 smo parazitoidne osice T.
brassicae prvič spuščali v prvi dekadi julija (8. 7.), ko
se je pričel zmanjševati nalet prve generacije škodljivca (G1). Vnos smo ponovili čez 12 dni, v času naleta
druge generacije koruzne vešče (G2). V letu 2012 smo
izpust T. brassicae izvedli 25. 7. in 7. 8, v času začetka
naleta in pred vrhuncem naleta G2 (Slika 45).

Na osnovi statistične analize smo ugotovili pozitivno korelacijo med ulovom odraslih osebkov G1
na svetlobne vabe in deležem poškodovanih rastlin
G1 (r2 = 0.70, P < 0.05). V letu 2011 je bil delež
poškodovanih rastlin G1 v povprečju večji v TRI-obravnavanju, posledično pa je bilo opaženo tudi
večje število jajčnih zaleg G2 v primerjavi s kontrolo, vendar razlika ni bila statistično značilna. Tudi
sicer je bil delež poškodovanih rastlin zaradi napada G1 v obeh letih podoben in se med leti ni statistično značilno razlikoval. V drugem letu poskusa
smo skupaj v povprečju našli večje število jajčnih
zaleg, vendar razlika med leti ni bila značilna. Na
osnovi statistične analize smo ugotovili pozitivno
korelacijo med številom odloženih jajčnih zaleg
G2 ter ulovom odraslih osebkov G2 (r2 = 0.87, P <
0.05) (Tabela 18.1).

Tabela 18.1: Delež poškodovanih rastlin, ki jih je povzročila prva generacije (G1) koruzne vešče in število
jajčnih zaleg druge generacije (G2) na 100 rastlinah v kontrolnem obravnavanju (KON) ter obravnavanju
z vnosom T. brassicae (TRI) v obeh letih trajanja poskusa
Leto
2011
2012
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TRI

Delež poškodovanih
rastlin G1 (%)
5,5 ± 4,5

Število jajčnih zaleg
G2 na 100 rastlinah
5,00 ± 3,75

KON

3,25 ± 0,25

3,37 ± 1,75

TRI

5,02 ± 3,48

8,44 ± 5,94

KON

5,02 ± 3,98

7,50 ± 4,38

Obravnavanje

Parazitiranost s T. brassicae (%)

2011
2012

100

Prelom rastlin zaradi ECB (%)

Glede na rezultate v letu 2011 lahko sklepamo, da
je bil čas vnosa parazitoida, določen na osnovi spremljanja odraslih metuljev in razvoja gosenic druge
generacije, ustrezen, saj je bilo parazitiranih več kot
75 % pregledanih jajčec. Nadpovprečne temperature v letu 2012 so vplivale na zmanjšanje učinkovitost biotičnega zatiranja in zgolj 17-% parazitiranost
(Slika 46). O negativnih vplivih visokih temperatur
na učinkovitost T. brassicae so poročali tudi v nekaterih drugih raziskavah (Chihrane in Laugé, 1996;
Maisonhaute in sod., 1999).

60

Prelom pod storžem
Prelom nad storžem

40
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Kontrola

Trichogramma

Slika 47: Povprečen delež prelomljenih rastlin zaradi
napada koruzne vešče v obeh obravnavanjih
V nasprotju z nekaterimi drugimi raziskavami
(Zhang in sod., 2010; Wang in sod., 2014) pozitivnega vpliva pri vnosu T. brassicae na povečanje
pridelka nismo ugotovili. Značilno manjši pridelek
v letu 2012 je bil posledica sušnih razmer v rastni
dobi (Slika 48).

50

0
Slovenija

Pri kasnejšem pregledovanju rastlin pred žetvijo je
bilo v obravnavanju, kjer smo zatirali škodljivca, v
povprečju opaziti manj poškodb na steblih, vendar razlika ni bila statistično značilna. V povprečju je bilo v kontroli nad storžem prelomljenih več
kot 40 % pregledanih rastlin, medtem ko je bil v
TRI-obravnavanju ta delež za približno 10 odstotkov manjši (Slika 47).

15
Pridelek zrnja (t ha-1 pri 14 %
vsebnosti vlage)

Slika 46: Delež parazitiranosti jajčec koruzne vešče v
obravnavanju, kjer smo vnašali T. brassicae (TRI)

2011
2012

10
5
0

Kontrola

Trichogramma

Slika 48: Pridelek zrnja v letih 2011 in 2012 – v
obeh obravnavanjih
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18.5

SKLEPI

V osrednji in vzhodni Sloveniji sta se v letih 2011
ter 2012 letno razvili dve generaciji koruzne vešče.
Populacija je bila številčnejša v vzhodnem delu države, kjer se je škodljivec spomladi pojavil tudi bolj
zgodaj. Vnos T. brassicae na osnovi monitoringa
odraslih metuljev in spremljanja razvoja bub predstavlja učinkovit način določanja optimalnega časa
vnosa parazitoida. V raziskavi smo ob upoštevanju
teh dveh dejavnikov pri določanju časa vnosa parazitoidov dosegli do 75 % parazitiranih jajčec koruzne vešče. Visoke temperature v letu 2012 so imele
negativen vpliv na stopnjo parazitiranosti jajčec in

18.6

UPORABLJENA IN CITIRANA LITERATURA

Carlevaris, B., Gomboc, S., Milevoj, L. 2003. Preučevanje koruzne vešče (Ostrinia nubilalis Hbn.) na različnih hibridih
koruze na goriškem. V: Zbornik predavanj referatov 6. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Zreče, 4.-6. marec 2003.
Društvo za varstvo rastlin Slovenije: 176–182.
Chihrane, J., Laugé, G. 1996. Loss of parasitization efficiency
of Trichogramma brassicae (Hym: Trichogrammatidae) under
high-temperature conditions. Biological Control 7: 95−99.
Collier, T., Van Steenwyk, R. 2004. A critical evaluation of augmentative biological control. Biological Control, 31: 245–256.
Čergan, Z., Jejčič, V., Knapič, M., Modic, Š., Moljk, B. Poje, T.,
Simončič, A. Sušin, J., Urek, G., Verbič, J., Vrščaj, B., Žerjav,
M., 2008. Koruza. Ljubljana, Založba kmečki glas: 314 str.
Gomboc, S., Carlevaris, B., Vrhovnik, D., Milevoj, L. in Celar,
F., 1999. Bionomija koruzne vešče (Ostrinia nubilalis Hb.) v
Sloveniji. V: Zbornik predavanj referatov s 4. Slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Portorož, 3.–4. marec 1999. Društvo za varstvo rastlin Slovenije: 459–467.
Hoffmann, M. P., Pitcher, S. A., Cheever, S. A., Gardner, J.,
Losey, J. E., Kuhar, T. P., Laub, C. A., Youngman, R. R. 2006.
Efficacy of inoculative releases of Trichogramma ostriniae
(Hymenoptera : Trichogrammatidae) against European corn
borer Ostrinia nubilalis (Lepidoptera : Crambidae) in field
corn. Biological Control, 36: 345−349.
156

so povzročile slabšo učinkovitost ukrepa biotičnega
varstva. Potrebne so nadaljnje raziskave določanja
optimalnega časa vnosa T. brassicae, ki bo omogočal
zadostno učinkovitost zatiranja z enkratnim vnosom parazitoida. Na osnovi teh rezultatov bi lahko
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UPORABA FFS, IZDELANIH NA OSNOVI MIKROORGANIZMOV,
RASTLINSKIH IZVLEČKOV, FEROMONOV IN SNOVI Z NIZKIM
TVEGANJEM, TER UPORABA OSNOVNIH SNOVI IN PRIPRAVKOV,
KI SO DOVOLJENI ZA EKOLOŠKO KMETOVANJE
Peti člen pravilnika o integriranem varstvu rastlin navaja obsežen nabor snovi, ki se jih lahko uporablja
v okviru izvajanja metod z nizkim tveganjem, z izjemo tehnoloških ukrepov za varstvo rastlin in mehanskega ali fizikalnega zatiranja plevela. V tem delu knjige se bomo osredotočili na izvedbo MNT brez
mikrobnih biopesticidov, se pravi FFS, ki vključujejo žive mikroorganizme ali viruse, in brez biotičnega
varstva, tematiki, ki smo ju obravnavali v prvih dveh delih knjige.
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19 SREDSTVA ZA VARSTVO RASTLIN NA
OSNOVI BIOKEMIKALIJ, RASTLINSKIH
IZVLEČKOV, FEROMONOV IN OSNOVNIH
SNOVI
Aleš Plut, mag. inž. hort., Matic Novljan, mag. inž. agr., Neja Marolt, mag. inž.
hort., Primož Žigon, mag. inž. agr. in Vojko Škerlavaj
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19.1

POVZETEK

V želji po zagotavljanju rastlinske pridelave v sočasnem zagotavljanju visoke stopnje varovanja okolja in njegovih deležnikov, pridelovalci trajnostno
gospodarimo s pripravki za varstvo rastlin. Poleg
klasičnih sredstev na osnovi sintetičnih aktivnih
snovi, lahko uporabljamo tudi nekatere metode in
snovi, pridobljene v naravi. Navadno imajo takšna
sredstva majhen toksičen učinek na človeka, ne pa
tudi na druge ciljne in neciljne organizme. Njihov
učinek delovanja je v pretežni meri odvisen od izbire sredstva, vsebnosti aktivne snovi, časa uporabe idr. Nekateri pripravki povzročijo takojšnji ali
kurativni učinek, spet drugi služijo kot preventiva
ali pa je njihov učinek v primerjavi s sintetičnimi

19.2

Ključne besede: rastlinski izvlečki, osnovne
snovi, anorganske snovi, organske snovi, snovi
proizvedene iz mikroorganizmov, feromoni,
baker, žveplo, spinosad, piretrin

UVOD

Uporaba sredstev za varstvo rastlin predstavlja določeno stopnjo tveganja ali nevarnosti za okolje in
uporabnike (Ur. l. EU št. 1107/2009). Z namenom
zagotavljati visoko ravan varstva zdravja ljudi, živali
in varovanje okolja ob sočasnem zagotavljanju rastlinske proizvodnje, je v uporabi t. i. integrirani način pridelave (Direktiva 2009/128/ES 2009). Pri tem
želimo poleg trajnostne rabe metod varstva rastlin
s sintetičnimi FFS vključiti tudi načine, sredstva in
metode z nizkim tveganjem (MNT). Pravilnik o integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi, objavljen v Uradnem listu RS (Ur. l. RS 43/2014),
med MNT poleg biotičnih agensov, mehanskega
in fizikalnega zatiranja plevelov ter odstranjevanja
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pripravki slabši. Odlikuje jih kratka karenčna doba.
Pri tem je treba vsako snov ali pripravek obravnavati individualno, saj gre za široko skupino sredstev
s širokim spektrom delovanja in različno dolgo
dobo razgradnje. Pri rokovanju s sredstvi na osnovi biokemikalij, rastlinskih izvlečkov, feromonov in
osnovnih snovi moramo kljub njihovi nizki toksičnosti za človeka biti izjemno pazljivi.

obolelih rastlin ali njihovih delov oz. škodljivih organizmov uvršča tudi sredstva, izdelana na osnovi
mikroorganizmov, rastlinskih izvlečkov, feromonov, snovi z nizkim tveganjem. Omenjeni pravilnik
predvideva tudi uporabo »osnovnih snovi« in pripravkov, ki so dovoljeni v ekološki pridelavi. Gre
za snovi, ki so tako ali drugače naravno prisotne
ter lahko služijo obvladovanju bolezni, škodljivcev,
plevelov ali uravnavanju rasti rastlin. Kljub klasifikaciji opisane metode z nizkim tveganjem predstavljajo določeno stopnjo tveganja ter imajo pogosto
širok spekter delovanja (omejeno selektivnost), na
kar moramo biti pozorni pri uporabi. Pri pripravi
besedila smo se osredotočili na sredstva ali njihove

aktivne snovi, za katere menimo, da je njihova uporaba razumna in so v praksi med pogosteje uporabljenimi. Gre za širok nabor sredstev, snovi in aktivnih snovi, zato smo za lažje delo in pregled nad
vsemi pripravili tabelo s komercialno dostopnimi
pripravki, ki ustrezajo zahtevam petega člena Pravilnika o integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi
organizmi (Ur. l. RS 43/2014). Osredotočili smo se

19.3

na šest skupin, v katere smo razvrstili pripravke glede na njihov izvor, in sicer:
• rastlinski izvlečki,
• osnovne snovi,
• organske snovi,
• anorganske snovi,
• snovi, proizvedene iz mikroorganizmov,
• feromoni.

PREGLED IZBRANIH METOD VARSTVA RASTLIN Z NIZKIM
TVEGANJEM BREZ MIKROBNIH BIOPESTICIDOV TER
MAKROBIOTIČNIH AGENSOV

Glede na izvor aktivnih snovi je seznam komercialno dostopnih pripravkov razdeljen v šest skupin.
Poleg tega smo navedli še aktivno snov, način delovanja in mesto uporabe. Pripomniti je treba, da gre
za snovi s širokim spektrom delovanja, zato obstaja

verjetnost, da delujejo tudi na nekatere druge organizme: ne samo na tiste, za katere je predvidena
uporaba in izdano registracijsko dovoljenje, na katero se sklicujemo v tabeli (Tabela 19.1).

Tabela 19.1: Pregled metod varstva rastlin z nizkim tveganjem brez mikrobnih biopesticidov ter
makrobiotičnih agensov, ki so registrirane in dovoljene za varstvo rastlin v Sloveniji (vir: FITO-INFO,
UVHVVR)
Izvor

Komercialno ime sredstva

Rastlinski
izvlečki

Valentin eko insekticid iz naravnega
piretrina
Terminator insekticid za rastline
Terminator plus insekticid za
rastline
Bio plantella flora kenyatox verde
Biotip floral
Biotip ubij me nežno
Biotip ubij me nežno plus
Biotip aphicid
Flora kenyatox verde plus
Flora Verde
Biotip aphicid plus
Celaflor Naturen koncentrat
Celaflor Naturen- razpršilka
Ogriol
Raptol koncentrat
Raptol spray AE
Raptol spray
Neemazal - T/S

Aktivna snov

Delovanje Uporaba1
Z, O
O
O

piretrin

insekticid

olje navadne ogrščice

insekticid,
akaricid

olje navadne ogrščice +
piretrin
azadirahtin A

insekticid

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

Komercialno ime sredstva
Cuprablau Z 35 WP
Cuprablau Z 50 WP
Cuprablau Z ultra WP
Champ formula 2 FLO
Champion 50 WG
Kocide 2000
Nordox 75 WG
Biotip bakrov fungicid plus

Cuproxat
Cosan
Cosavet DF
Cosinus
Kumulus DF
Microthiol SC
Anorganske Microthiol special
Močljivo žveplo Karsia DF
snovi
Pepelin
POL-Sulphur 80 WG
POL-Sulphur 80 WP
POL-Sulphur 800 SC
Symbiotica FITO - tekoče žveplo
Symbiotica FITO granulirano
žveplo
Thiovit JET

Aktivna snov

Delovanje Uporaba1

baker iz bakrovega
oksiklorida

fungicid,
baktericid

fungicid
baker v obliki bakrovega fungicid,
hidroksida
baktericid
fungicid
baker v obliki bakrovega fungicid,
oksida
baktericid
baker v obliki
fungicid,
trivalentnega bakrovega
baktericid
sulfata

žveplo

fungicid

Silicosec
Wobra
Vitisan
Compo bio sredstvo proti polžem
Ferramol
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P, Z, V, S, O
P, Z, V, S
Z, V, S
P, Z, V, S
Z, V, S, O
P, Z, V, S, O
V
V
P, Z, V, S
P, Z, S
P, Z, V, S
V
P, Z, V, S
P, V
P, V
P, V
S, V, O
P, V
P, Z, S, V, J, O, Ze,
P, Z, S, V, J, O,
Ze, H

Vindex 80 WG
Apneni dušik

P, Z, V, S
Z, V, S
Z, V, S
P, V

kalcijev cianamid ni
registriran
diatomejska zemlja
(silicijev oksid)
kremenčev pesek
kalijev hidrogen
karbonat
železov (III) fosfat

gnojilo

P, Z

insekticid

SŠ

odvračalo

S, O

fungicid

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

limacidi

P, Z, S
Z

Izvor
Organske
snovi

Komercialno ime sredstva

Aktivna snov

Delovanje Uporaba1

Frutapon
Promanal AF NEU

parafinsko olje

insekticid

S, J
O

Trico

olje na osnovi ovčje
maščobe

odvračalo

P, V

spinosad (spinosin A +
spinosin D)

insekticid

Snovi,
GF-120
proizvedene
iz mikroorLaser 240 SC
ganizmov
Njivska preslica
Njivska preslica
Saharoza
Kalcijev hidroksid
Fruktoza
Lecitin
Lubje vrbe
Kis
Osnovne
snovi

Natrijev hidrogen karbonat (soda
bikarbona)
Diamonijev fosfat
Sirotka
Sončnično olje
Kopriva
Vodikov peroksid
Oglje z glino
Pivo
Gorčična semena v prahu
Sol

Oljka
P, Z, V, J, O

fungicid
fungicid,
baktericid
insekticid
fungicid
insekticid
fungicid
fungicid
fungicid,
baktericid

Z, V, S,

fungicid

Z, S, V, J, O

vaba
fungicid
fungicid
insekticid,
fungicid,
akaricid
fungicid,
baktericid
fungicid
limacid
fungicid
fungicid,
insekticid

S
Z
P, Z, J

P, Z, S, J
Z, S
S
S
Z, S, V, J
S, V
P, Z

P, Z, S, V, J, O, Ze
P, Z, S, V, J, O, Ze
V
polži, lazarji
semena
P, Z, S, V, J, O, Ze
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Izvor

Komercialno ime sredstva
Ecodian CM
Exosex

Feromoni

Isomate C TT

Isonet L PLUS
Rak 3

Aktivna snov
E)-8-dodecen-1-il
acetat, (Z)-8-dodecen1-ol, Z8-dodecil acetat
E,E 8,10-dodekadien-1ol (codlemone)
1-tetradekanol,
dodekan-1-ol, E,E
8,10-dodekadien-1-ol
(codlemone)
(Z)-9-dodecen-1-il
acetat (8,4%), (E,Z)-7,9dodekadien-1-il acetat
E,E 8,10-dodekadien-1ol (codlemone)

Delovanje Uporaba1
breskov
zavijač

breskev, nektarina

jabolčni
zavijač

oreh, pečkarji

jabolčni
zavijač

jablana

križasti
grozdni
sukač
jabolčni
zavijač

trta
jablana

1
P 'poljedelstvo', Z 'zelenjadarstvo', S 'sadjarstvo', V 'vinogradništvo', J 'jagodičevje', O 'okrasne rastline', Ze 'zelišča', SŠ 'skladiščni
škodljivci', H 'hmelj'.

Sledi pregled pomembnejših MNT brez biotičnega varstva po kategorijah glede na izvor aktivne snovi.

19.4

RASTLINSKI IZVLEČKI

V času rasti v rastlini potekajo številni metabolni
in biokemični procesi, ki tvorijo in akumulirajo
mnoge različne snovi. Te so lahko alkaloidi, glikozidi, organske kisline, smole, olja, sladkorji, škrobi, beljakovine, tanini, terpenoidi, fenoli, rastlinski
pigmenti, flavonoidi, voski in drugi metaboliti. S
stališča varstva rastlin so najuporabnejši sekundarni metaboliti. Po definiciji sekundarni metaboliti v
optimalnih pogojih rasti za rastline nimajo esencialnega pomena (Tiwari in Rana, 2015), kljub temu
pa imajo pomembno vlogo pri varovanju rastline
pred rastlinojedci in patogeni, saj rastline privabljajo s sekundarnimi metaboliti opraševalce, predatorje idr. (Foley in Moore, 2005). Rastlinski izvlečki so
sestavljeni iz ene ali več snovi, najdenih v rastlini, in
pridobljeni z izpostavljanjem rastlin ali njihovih delov postopkom stiskanja, mletja, drobljenja, destilacije, ekstrakcije, fermentacije ali drugim postopkom. Sledi lahko nadaljnje koncentriranje, čiščenje
oz. mešanje, pod pogojem, da naravna spojina ali
snov ni spremenjena s kemičnimi postopki (SANCO 11470/2012– rev. 8). Tako pridobljeni pripravki
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delujejo na bolezni, škodljivce in plevele ali pa služijo kot rastni regulatorji. Wilson in sod. (1997) so
proučevali fungicidno delovanje 345 različnih rastlinskih izvlečkov na glivo, povzročiteljico sive plesni (Botrytis cinerea Persoon). Pri tem so ugotovili,
da imajo največji potencial za uporabo pri varstvu
rastlin izvlečki rastlin iz rodu Capsicum (npr. čili) in
Allium (npr. česen), eterično olje nageljnovih žbic,
materine dušice in trave Cymbopogon martinii.
V svetu so med bolj poznanimi in uporabnimi snovmi rastlinskega izvora pripravki, ki vsebujejo aktivno snov piretrin (Schleier in Peterson, 2011). Gre za
naravni insekticid, pridobljen v obliki prahu ali olja
dalmatinskega bolhača (Chrysanthemum cinerariifolium) oz. rdečega bolhača (Chrysanthemum coccineum) (Groom, 2003). Na vsebnost piretrina v bolhaču vplivajo številni pedoklimatski rastni pogoji in
genotip rastline. V celotni rastlini se nahaja od 0,1
do 1,15 % piretrina. Suhi cvetovi samoniklega hrvaškega bolhača vsebujejo 0,7 % piretrina, medtem ko
selekcionirani kultivarji vsebujejo v semenih do 4,8 %

piretrina (Kolak in sod., 1999). Piretrin je sestavljen
iz 6 biološko aktivnih spojin, ki so razdeljene v dve
skupini lipofilnih estrov: piretrin I (piretrin I, cinerin I, jasmolin I) in piretrin II (piretrin II, cinerin II,
jasmolin II) (Moorman in Nguyen, 1997). Naravni
piretrin učinkuje na živčni sistem žuželk. Ob vstopu
v membrano živčnih celic se piretrin veže na proteine, ki so v natrijevih kanalčkih odgovorni za prenos
nevronskih impulzov (Wakeling in sod. 2012). Zaradi nepravilnega delovanja živčnih celic pri žuželkah nastopi paralizira, kar povzroči takojšni pogin
organizma (angl. knockdown effect). Populacije nekaterih vrst žuželk so razvile modificirani protein,
ki preprečuje vezavo piretrina znotraj natrijevih kanalov, ter s tem postale odporne na to aktivno snov
(Davies in sod., 2007). Fotolabilnost, dostopnost
ter heterogena sestava naravnega piretrina so bili
ključni razlogi, da so na začetku 80. let 20. stoletja
prišle v širšo uporabo sintetične različice piretrinov,
imenovane piretroidi. Pri zadnjih je izražena manjša dovzetnost za fotodegradacijo ter možnost stalne
proizvodne kakovosti (Schleier in Peterson, 2011).
Piretrin ima za ljudi in druge sesalce nizko toksičnost (Rehman in sod. 2014), kljub temu pa zaradi
širokega spektra delovanja deluje toksično na vse
vrste žuželk – tudi na koristne, kot so npr. čebele,
čmrlji, ki oprašujejo rastline ali parazitoidne osice,
ki parazitirajo škodljivce (Hardstone in Scott, 2010;
Murray in sod., 2013).
Pomemben predstavnik skupine rastlinskih izvlečkov z insekticidnim delovanjem je izvleček, pridobljen
iz drevesa neem (Azadirachta indica) – neemovo
olje. Drevesa neem rastejo v tropskem in subtropskem podnebju Azije, Afrike, Južne Amerike in Avstralije. Derivate drevesa neem se pridobiva z vodno
ali alkoholno ekstrakcijo zmletih rastlinskih delov oz.
s stiskanjem olja iz semen (Caldwell in sod., 2013).
Pesticidne učinkovine imajo vsi rastlinski deli, vendar se največ učinkovin (do 6 g/kg) pridobi iz semen,
ki jih drevo obrodi do 2 kg (Mordue in Nisbet, 2000).
Vsebnost olja v semenu je do 40 % (Isman in sod.,
1990). Neemovo olje vsebuje več kot 100 limonoidov,
med katerimi prevladujejo azadirahtin, salannin,
nimbin in meliantriol. Schmutterer (1990), Doron
(1986) ter National research council (1992) navajajo,

da ima vsaka učinkovina svojevrsten učinek in način
delovanja. Salannin deluje odvračalno (oz. repelentno) in žuželke odvrača od hranjenja, azadirahtin
pa pri žuželkah zavira rast, povzroča motnje pri razmnoževanju in metamorfozi, pri čemer azadirahtin
inhibira preobrazbo ličinke v bubo. Poleg insekticidnega učinka neemovo olje deluje še nematocidno,
baktericidno in fungicidno (Girish in Shankara Bhat,
2008). Pridelovalci pripravke iz olja neem uporabljajo
predvsem za zatiranje žuželk. Aktivne snovi drevesa
neem imajo podobno obliko in strukturo kot hormoni, pomembni za življenje žuželk. Po absorpciji učinkovine neemovega olja delujejo na endokrini sistem,
pri čemer pride do sprememb v vedenju. Vedenjske
spremembe se kažejo kot (Panda, 2013):
• 	motnje ali zaviranje pri razvoju jajčec,
ličink in bub,
• motnje ali zaviranje pri levitvi,
• 	motnje pri parjenju in spolni komunikaciji,
• sterilizacija odraslih osebkov,
• zastrupitev ličink in odraslih osebkov,
• odvračanje od hranjenja,
• zmanjšanje sposobnosti tvorbe hitina,
• odvračanje samic od odlaganja jajčec.
Neemovo olje predstavlja majhno tveganje za ljudi
in ostale sesalce, vendar je kljub temu uporabno za
zatiranje več kot 200 vrst žuželk (Singh in Saxena
1999; National research council 1992). Nekatere rastline, npr. fižol, po aplikaciji pripravka neem vsrkajo azadirahtin in ga premeščajo po rastlini, kar daje
neemovemu olju sistemični učinek. Pri tem je treba poudariti, da vse rastline ne absorbirajo aktivne
snovi in da sistemsko delovanje traja le do 10 dni.
Pomembno pa je tudi vedeti, da sistemsko delovanje učinkuje le na nekatere škodljivce. Uspešnost
varstva rastlin je odvisna tudi od uporabljene koncentracije, formulacije, načina pridobitve aktivne
snovi, rastišča dreves in razvojne stopnje škodljivca.
Nekateri avtorji (Simmonds in sod. 2002; El-Wakeil
in sod., 2016; Zununcio in sod., 2016;) navajajo, da
imajo pripravki iz neemovega olja ali njegove učinkovine negativen vpliv na naravne sovražnike, ki je
odvisen od količine uporabljene aktivne snovi.
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19.5

OSNOVNE SNOVI

Osnovne snovi so tiste, ki se jih primarno ne uporablja kot fitofarmacevtska sredstva. Same po sebi
ne kažejo nevrotoksičnih in imunotoksičnih učinkov ter ne povzročajo hormonskih motenj, a se
jih kljub temu lahko uporablja pri varstvu rastlin.
Takšnih snovi se ne daje v promet kot fitofarmacevtska sredstva (Ur. l. EU 1107/2009). Uporaba
neregistriranih sredstev za varstvo rastlin ni dovoljena, zato je Evropska komisija sprejela seznam
osnovnih snovi, ki jih lahko uporabniki koristijo za
zatiranje bolezni in škodljivcev v predpisanih kultu-

19.6

FEROMONI

Feromoni so snovi, ki jih organizmi proizvajajo in
izločajo za namen sporazumevanja med pripadniki iste vrste. Delujejo kot signalne molekule, ki pri
osebkih iste vrste izzovejo določene vedenjske ali
fiziološke spremembe (McKinney in sod., 2015).
Žuželke zaznavajo hlapne feromonske spojine neposredno iz zraka, preko receptivnih organov, imenovanih tudi sensile, ki so navadno na tipalkah (Pojar-Fenesan in Balea, 2016). Glede na odziv, ki ga
povzročajo, feromone delimo na:
•

•
•

•

•
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rah. Seznam dovoljenih osnovnih snovi je dostopen
na spletnem mestu Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, v zavihku registracija
fitofarmacevtskih sredstev, kjer je naveden seznam
osnovnih snovi, ki so dovoljene v skladu z Uredbo
(EC) 1107/2009. Na tem mestu je podrobneje navedena njihova uporaba, poleg tega pa so za nekatere
snovi, npr. njivsko preslico, lubje vrbe ter koprivo
pripravljena podrobna navodila za izdelavo pripravkov na njihovi osnovi.

feromone zbiranja (agregacije), ki vplivajo na
zbiranje organizmov na lokacijah, pomembnih
za življenje in razvoj vrste (npr. vir hrane, mesto
za odlaganje jajčec),
opozorilne (alarmne) feromone, ki sprožijo
obrambni odziv ali umik organizmov,
spolne feromone, ki jih večinoma izločajo samice in služijo medsebojnemu privabljanju osebkov nasprotnega spola z namenom parjenja,
sledovne feromone, ki služijo označevanju smeri gibanja in poti, predvsem do vira hrane (npr.
mravlje in termiti),
označevalne feromone, ki imajo za posledico
razpršitev osebkov v prostoru (npr. označevanje
teritorija).

Odkritje, da neznatna količina kemičnih snovi močno vpliva na vedenjske spremembe žuželk, je bil
povod za številne temeljne raziskave na področju
žuželčjega zaznavanja in razmaha umetne biosinteze
feromonskih spojin. Gonilno silo raziskav v zadnjih
petdesetih letih predstavlja ideja o uporabi teh snovi
za nadzor škodljivih žuželk v kmetijstvu, gozdarstvu,
skladiščnih dejavnostih in omejevanju žuželčjih prenašalcev različnih bolezni (Witzgall in sod., 2010).
V primerjavi s konvencionalnim načinom varstva
rastlin, ki temelji na uporabi insekticidov, predstavlja
uporaba feromonov sprejemljivejši pristop pri zatiranju škodljivcev, saj feromonske spojine učinkujejo
vrstno specifično že pri majhnih populacijah škodljivca in ne povzročajo negativnih vplivov na okolje
(El-Shafie in Faleiro, 2017). Pri metodah integriranega varstva rastlin so najpogosteje v uporabi spolni
feromoni, še posebej za nadzor škodljivcev iz reda
Lepidoptera (Prasad in Prabhakar, 2012; Witzgall in
sod., 2010). Prav tako so za nadzor nekaterih vrst gospodarskih škodljivcev iz reda Coleoptera v uporabi
agregacijski feromoni (El-Shafie in Faleiro, 2017).
Laboratorijsko sintetizirane feromonske spojine so
formulirane na različne načine, ki hkrati omogočajo
njihovo postopno sproščanje v okolje in zadovoljivo
biološko učinkovitost.

Najpogosteje se uporablja feromone skupaj s
pastmi, ki omogočajo spremljanje pojava in nadzor
številčnosti populacije škodljivcev. Številčnost ulova na feromonske pasti lahko služi kot informacija
o biologiji škodljivega organizma, času pojavljanja in njegovi potencialni škodljivosti. Glede na
številčnost ulova na feromonske pasti je definiran
prag škodljivosti za nekatere organizme. Tak način
monitoringa predstavlja temelj pri odločanju za izvedbo ukrepov zatiranja škodljivca in je bistveni del
integriranega varstva rastlin. Prednost spremljanja
škodljivca z uporabo feromonskih pasti je zgodnje
odkrivanje posameznih osebkov ali maloštevilnih
populacij (Witzgall in sod., 2010). Kot orodje za pomoč pri odločanju o izvedbi ukrepov zatiranja se je
uporaba feromonskih pasti med prvimi uveljavila
za spremljanje jabolčnega zavijača (Cydia pomonella) in breskovega zavijača (Grapholita molesta)
(Baker, 2009). Danes so na voljo najrazličnejše oblike komercialnih pasti in feromonov za spremljanje
številnih vrst škodljivih organizmov, med drugim
za različne vrste hržic (Diptera: Cecidomyiidae) in
hroščev pokalic (Agriotes spp.). Prav tako je učinkovit način odkrivanja invazivnih in karantenskih
škodljivih organizmov, kar pripomore k njihovemu
pravočasnemu odkrivanju in izvedbi nadaljnjih
ukrepov zatiranja ali eradikacije (Baker, 2009).
Drug način uporabe feromonskih pasti je množični ulov škodljivca, kjer s pomočjo goste mreže
feromonskih pasti izvajamo ulov večjega števila
odraslih osebkov z namenom neposredno zmanjšati populacijo škodljivca. Metoda je učinkovita
predvsem v primeru pojava manjše populacije ter
pri organizmih, katerih življenjska doba odraslih
osebkov je relativno dolga. Za zatiranje različnih
vrst skladiščnih škodljivcev iz reda metuljev poteka masovni ulov na osnovi spolnih feromonov,
poznana pa je tudi uporaba agregacijskih feromonov za lovljenje različnih vrst podlubnikov (Coleoptera: Scolytidae), tudi smrekovega lubadarja
(Ips typographus). Metodo masovnega ulova se
uporablja tudi za zatiranje posameznih vrst škodljivih organizmov, za katere ni na voljo ustreznih
ukrepov kemičnega zatiranja, kot je na primer paradižnikov molj (Tuta absoluta) ali palmov rilčkar
(Rhynchophorus ferrugineus) (Witzgall in sod.,
2010). Pri t. i. metodi »privabi in pokončaj« zatiramo škodljivca neposredno, s sočasno uporabo

feromona v kombinaciji z insekticidom, kar predstavlja okoljsko sprejemljivejši način uporabe FFS
(El-Shafie in Faleiro, 2017). Metodo se med drugim uporablja za obvladovanje različnih vrst sadnih muh (Diptera: Tephritidae) in navadne hišne
muhe (Musca domestica) (Witzgall in sod., 2010).
Razmnoževanje žuželčjih vrst je odvisno od izločanja spolnih feromonov v obdobju parjenja. S
sproščanjem relativno velikih količin sintetičnih
spolnih feromonov v okolje se pri samcih zmanjša
sposobnost zaznavanja šibkega spolnega feromona, ki ga izločajo samice. Gre za metodo motnje
parjenja, ki neposredno vpliva na vedenje ciljnih
vrst žuželk in vodi v zmanjšano reprodukcijo ter s
tem zmanjševanje njihove populacije. Na ta način
pride do zamika v času začetka parjenja žuželk,
zaradi česar se skrajša obdobje odlaganja jajčec
samic, sama intenziteta parjenja pa se zmanjša za
približno 50 % (Baker, 2010). Glede na druge načine rabe feromonov za varstvo rastlin je metoda
motnje parjenja v praksi najpogosteje uporabljena
metoda omejevanja številčnosti škodljivih žuželk.
Metoda je učinkovitejša zgodaj v sezoni, ko je
populacija škodljivca še nizka in ekonomsko bolj
upravičljiva, če se jo uporabi na večjih površinah
(Baker, 2009). V kmetijstvu je uporaba metode
motnje parjenja verjetno najbolj poznana v sadovnjakih, za zmanjšanje populacije jabolčnega zavijača, ter v vinogradih, za zmanjšanje populacije
križastega in pasastega grozdnega sukača (Lobesia
botrana in Clysia ambiguella) (Witzgall in sod.,
2010).
V primerjavi z rabo kemičnih insekticidov in biotičnimi načini zatiranja predstavlja uporaba feromonov relativno nov pristop varstva rastlin pred
škodljivci. V preteklih desetletjih je bil predvsem
v sklopu integriranega varstva rastlin narejen velik napredek v smeri večje učinkovitosti in ekonomičnosti uporabe teh snovi v praksi. Nadaljnji
razvoj biosinteze feromonskih spojin in načinov
njihove uporabe poteka sočasno z globalno širitvijo škodljivih vrst na nova območja, ki pridelovalce, raziskovalce, industrijo in zakonodajalce
silijo v raziskave ter razvoj, tudi v smislu varstva
okolja pred negativnimi vplivi kemičnih sredstev
za varstvo rastlin (Witzgall in sod., 2010). V zadnjem obdobju se zavedanje o pomenu tovrstnih
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prednosti za zmanjševanje negativnih vplivov
kmetijstva na okolje in doprinosu k stabilnosti
pridelave hrane kaže tudi pri sprejemanju aktualne zakonodaje na ravni Evropske unije. V Sloveniji
je z namenom spodbujati, ohranjati in uvesti nadstandardne kmetijske prakse uporaba feromonov
opredeljena v okviru Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Ur. l.
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ANORGANSKE SNOVI

Bakrovi in žveplovi pripravki so zaradi narave izvora v večjem delu sveta dovoljeni v ekološki pridelavi,
kar pa se mnogokrat v laični javnosti napačno interpretira kot »neškodljivo«; to ne drži. Vsi pesticidi so
po definiciji strupeni. Kljub temu, da sta baker in
žveplo tudi rastlinski mikrohranili, sta – odvisno od
odmerka – lahko toksična za rastline in druge organizme. S toksikološkega in naravovarstvenega vidika je od obeh bolj vprašljiv baker, saj ga uvrščamo
med kovine in tako ni podvržen razgradnji ter se
kopiči v tleh, kjer je uporabljen. Določena količina
bakra se pojavlja povsod v okolju. Zaradi prekomerne uporabe bakrovih pripravkov na neki površini se
ta nakopiči do te mere, da je toksična za tam živeče organizme. V Sloveniji je letna omejitev uporabe čistega bakra (Cu2+ ioni) največ 4 kg/ha. Baker
je strupen za večino organizmov. Zelo je toksičen
za vodne organizme, poleg tega pa je bil v številnih
raziskavah prepoznan kot povzročitelj bolezni jeter,
najpogosteje pri vinogradnikih. Po lestvici strupenosti svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je
uvrščen v kategorijo II. Lestvica razvršča pesticide
od I. (najbolj nevarno) do IV. (najmanj nevarno).
Zaradi teh tveganj se Evropska unija zavzema za
popolno prepoved uporabe bakrovih fungicidov že
od leta 2002, vendar kljub vsemu (še) ni na voljo
ustreznih alternativ.
Žveplo je v tleh v primerjavi z bakrom bistveno
manj obstojno in z vidika okoljevarstva ter trajnostne rabe manj nevarno. Kljub temu je tudi žveplo
glede na odmerek in rastlinsko vrsto lahko toksično za rastline in druge organizme, posebno če je v
času uporabe visoka temperatura, nizka relativna
zračna vlaga ali pa se uporablja v kombinaciji z
oljem. Do koristnih organizmov, vodnih organiz166

RS 1821-2044/2016). V sklopu predpisanih operacij Vinogradništvo in Sadjarstvo je tako eden izmed obveznih ukrepov tudi uporaba feromonskih
vab za spremljanje grozdnih sukačev v vinogradih
ter jabolčnega zavijača v sadovnjakih. Pri operaciji
Sadjarstvo pa je kot izbirni ukrep za zmanjševanje
populacije jabolčnega zavijača dodatno finančno
podprta tudi uvedba metode motnje parjenja.

mov in sesalcev, vključno s človekom, je nizko toksično in uvrščeno v kategorijo IV. (najmanj nevarno) na lestvici svetovne zdravstvene organizacije.
Žveplo se uporablja v bistveno večjih odmerkih od
bakra in raznih sintetičnih fungicidov, kar zvišuje
tveganje za pojav toksičnosti pri neciljnih organizmih. Uporabljamo ga v različnih oblikah (žveplo
v prahu, močljivo žveplo, tekoče žveplo, žveplenoapnena brozga – ŽAB). Pri vsaki obliki je treba
poznati posebnosti uporabe. Tako na primer ŽAB
uporabljamo tudi v začetku rastne dobe pri nizkih
temperaturah, kot fungicid, insekticid in akaricid.
V nekaterih državah EU porabijo tudi do 300 kg
žvepla na hektar letno v obliki ŽAB, kar sproža pomisleke o primernosti takšnega varstva za ekološko pridelavo in nakazuje na potrebo po strokovni
proučitvi dovoljene količine porabljenega žvepla
na hektar letno. Nekateri predlogi so do 100 kg/
ha letno.
Odkar je Isaac Prevost leta 1807 uvedel uporabo bakrovega sulfata za razkuževanje pšeničnega semena, je uporaba bakrovih pripravkov za
varstvo rastlin zelo razširjena. Fungicidno delovanje bakra je ugotovil naključno, ko je imel med
preučevanjem pšenične sneti vzorec spor shranjen v bakreni posodi. Opazil je, da se je močno
zmanjšala kaljivost spor. Naključno je bilo ugotovljeno tudi delovanje bordojske brozge (mešanica bakrovega sulfata in gašenega apna). Z njo so
vinogradniki v južni Franciji škropili vinske trte
z namenom odvračati nepridiprave, ki so kradli
grozdje. V enem izmed poškropljenih vinogradov
je leta 1882 botanik Pierre Marie Alexis Millardet opazil, da je listje na škropljenih trtah zdravo,
medtem ko je bilo listje neškropljenih trt priza-

deto zaradi peronospore vinske trte. Odkritje
učinkovitega sredstva za varstvo vinske trte v času
epifitocij peronospore vinske trte je imelo izreden
pomen, zaradi česar se je novica o odkritju bliskovito razširila po vsem svetu. Pomen bordojske
brozge v svetovni pridelavi hrane je verjetno večji
od katerega koli drugega pesticida. Bakrov sulfat je bil dolga leta edini učinkoviti fungicid za
preprečevanje glivičnih obolenj. Z uvedbo sintetičnih organskih fungicidov, kot so kaptan, ferbam, zineb, maneb in nekateri drugi, pa je izgubil
pomembnost. Kljub množici drugih fungicidov
so bakrovi pripravki še vedno nepogrešljivi pri
varstvu rastlin.
Zaradi fitotoksičnosti bordojske brozge se je iskanje manj škodljive oblike bakrovega fungicida nadaljevalo. Delno rešitev so predstavljali fungicidi z
»vezanim« bakrom. Pomembna lastnost teh spojin
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je, da je bakrova molekula kemično močneje vezana, zaradi česar je baker slabo topen. Te bakrove
spojine so v splošnem manj fitotoksične, a hkrati
tudi manj učinkovite. Razlog za zmanjšano učinkovitost je njihov slabši oprijem na površini rastlinskega tkiva v primerjavi z oprijemom bordojske
brozge. Večina teh pripravkov je bila razvitih med
letoma 1920 in 1940. Delimo jih na 4 podskupine: (1) osnovni bakrovi sulfati, (2) osnovni bakrovi
kloridi, (3) bakrovi oksidi in skupina ostalih (4)
bakrovi silikati, fosfati in zeoliti. Danes je v uporabi tudi veliko sistemičnih bakrovih spojin (npr.
bakrov glukonat in bakrov oktanoat), ki se na trgu
ponujajo kot listna gnojila ali kot FFS. Bakrov oktanoat ima status snovi, dovoljene za uporabo v
ekološki pridelavi. Sistemični bakrovi pripravki
delujejo tudi na glive, proti katerim navadne formulacije bakra niso učinkovite (npr. pepelovke).

FFS, IZDELANA NA OSNOVI MIKROORGANIZMOV

Nekatere mikrobe ali njihove sekundarne metabolite lahko samostojno oz. zaradi procesa fermentacije uporabimo pri proizvodnji sredstev za varstvo
rastlin. V Sloveniji so nam najbolj poznani pripravki, ki vsebujejo aktivno snov spinosad – gre za
fermentirane metabolite bakterije iz debla aktinobakterij Saccharopolyspora spinosa Mertz, Yao. Aktivno 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
(Williams in sod., 2003). 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
(Organic materials research institute, 2002).

Spinosin so sekundarni metaboliti aktinobakterije
Saccharopolyspora spinosa, ki nastanejo s procesom fermentacije. Ti so bili prvič izolirani v začetku 80. let prejšnjega stoletja na Deviških otokih, in
sicer iz zemlje, na kateri so pridelovali sladkorni
trs. Njihova uporabnost je bila sprva vpeta v testiranje insekticidne učinkovitosti pri zatiranju
ličnik komarjev. Po laboratorijskih testiranjih so
se spinosini izkazali za pesticide z visoko selektivno aktivnostjo na škodljivce ter visoko stopnjo
varnosti za zdravje ljudi, netarčnih organizmov
in okolja. Spojina spinosad je sestavljena iz glavne komponente spinosin A, ki je po svoji kemijski strukturi tetracikličen poliketidni aglikon, na
katerega je pripet saharidni substituent. Druga
večja fermentacijska komponenta, ki je sestavni
del spinosada, pa je spinosin D in je po kemijski
strukturi 6-metil-spinosin A (Kirst, 2010). Zaradi
svoje narave delovanja predstavlja spinosad enega
izmed nepogrešljivih biopesticidov v integriranem
varstvu rastlin. Edina pomanjkljivost pri proizvodnji spinosada je nezmožnost produkcije visokih
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koncentracij antibiotičnih spojin različnih sevov
S. spinosa (Guojun, 2016). V zadnjih desetletjih so
bile raziskave usmerjene predvsem v optimizacijo proizvodnje spinosada s pomočjo mutageneze,
nadgrajenim fermentacijskim procesom ter genskega in metabolnega inženiringa, z namenom čim
večje titracije želene spojine, ki bi zadostovala za
industrijsko pridelavo (Huang in sod., 2016). Ker
je Saccharopolyspora spinosa aerobna bakterija, so
njene potrebe po kisiku visoke. Zato so reaktorje za
fermentacijski proces nadgradili z dodatnim zračenjem in večjo hitrostjo mešanja brozge, ki je zagotovila še dodatne količine raztopljenega kisika in s
tem normalno rast bakterije. Zaradi omenjenih izboljšav reaktorjev pa je učinkovitost biosinteze spinosada upadla. Izdatna ventilacija namreč pospeši
evaporacijo tekočine in izhajanje plinov ter poveča
viskoznost fermentacijske brozge, ki vpliva na prenos mase in nivo kisika. Povečana hitrost mešanja
brozge pa vpliva na slabšo morfologijo in delitev
celic aktinobakterij (Lu in sod., 2017). Insekticidni
način delovanja spinosinov ni povsem jasen, vendar velja za edinstvenega v primerjavi z drugimi
insekticidi. Interakcije spinosinov z gama-aminobutričnimi kislinskimi (GABA) receptorji ter z
nikotin acetilholinskimi receptorji žuželk vplivajo
na nevronske motnje, ki vodijo v paralizo in smrt
(Ruiu, 2015).
Med bakterijskimi biopesticidi na osnovi sekundarnih metabolitov je zelo razširjena tudi uporaba
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ANALIZA IZKUŠENJ S PODROČJA VARSTVA RASTLIN S
FFS NA OSNOVI BIOKEMIKALIJ, RASTLINSKIH IZVLEČKOV,
FEROMONOV IN OSNOVNIH SNOVI V SLOVENIJI

Pri pregledu literature, objavljene v Acta Agriculturae
Slovenica, in povzetkov posvetovanj o varstvu
rastlin med letoma 1993 in 2015 ugotavljamo, da
je bilo skupaj v obeh virih objavljenih več kot 70
znanstvenih prispevkov na temo obravnavanih
vsebin, med katerimi je bila skoraj polovica raziskav opravljenih v povezavi s feromoni. Vsebina
ostalih prispevkov je bila usmerjena v iskanje rešitev za zatiranje škodljivcev in bolezni. V strokovnih
in znanstvenih člankih nismo zasledili prispevka
ali raziskave, ki bi preučevala morebitni negativni
168

abamektina, ki deluje kot insekticid, akaricid in
nematocid. Abamektin je spojina makrocikličnega laktona, ki ga proizvaja streptomiceta (bakterija
iz debla aktinobakterij) 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, zlasti pri pršicah prelkah (Tetranychidae) (Lasota in Dybas, 1990). Prve aktivne snovi
z insekticidnim delovanjem, izolirane iz aktinobakterij rodu Streptomyces, so bile flavenzomicin,
antimicin A, piricidini, makrotetralidi in prazinoni
(Ruiu, 2015). Abamektin je bil odkrit sredi 70. let
prejšnjega stoletja, kot rezultat iskanja naravnega
sredstva za zatiranje ogorčic (antihelminitična lastnost). Abamektin (avermektin B1) je kot glavni
produkt fermentacijskega procesa poleg antihelminitične aktivnosti pokazal tudi insekticidno učinkovitost in potencialno aktivnost proti parazitskim
pršicam. Poleg tega, da ima širok spekter delovanja
in da se ga uporablja tako na okrasnih rastlinah,
citrusih, bombažu, hruškah kot tudi na zelenjadnicah, je učinkovitost sredstva na netarčne koristne
žuželke izredno nizka. Zaradi zadnje lastnosti je
nepogrešljiv produkt v programih integriranega
varstva rastlin. Je izredno fotolabilen in hitro razgradljiv, zato predstavlja nizko stopnjo tveganja za
sesalce, vodne organizme in okolje (Lasota in Dybas, 1990). V nekateri delih sveta ga uporabljajo v
ekološki pridelavi.

učinek ali vpliv sredstev za varstvo rastlin na osnovi biokemikalij, rastlinskih izvlečkov, feromonov
in osnovnih snovi na koristne organizme. Glede
na stalni trend naraščanja števila ekoloških kmetij, ki so neposredno potencialni uporabniki MNT,
ter zahtev trgovskih verig po vse manjših ostankih
FFS v živilih, je moč pričakovati, da se bo uporaba
biopesticidov povečevala, s tem pa bo naraščalo
tudi število raziskav. V nadaljevanju navajamo izsledke nekaterih vzorčnih študij.

V letih od 2004 do 2006 so v Vipavski dolini v nasadih breskev preizkušali metodo zbeganja samcev breskovega zavijača. V ta namen so uporabili
sredstvo Ecodian CM, ki je bilo zaradi spodbudnih
rezultatov kasneje registrirano. Najboljše rezultate
zatiranja breskovega zavijača so dosegli ob sočasni
uporabi feromonov in eni- ali dvakratni aplikaciji
insekticida 40 dni pred predvidenim časom obiranja. Pri tem so dosegli, da je znašal delež poškodovanih plodov v triletnem obdobju v povprečju
1,7 %. Za primerjavo: z obravnavanjem, kjer so
uporabili samo insekticid, je znašal v triletnem
povprečju delež poškodovanih plodov 3,4 % (Rot
in sod., 2008).
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 kaolinskih glin, Basfoliar Aktiv,
pridobljen iz zelenih morskih alg, kalijevo vodno
steklo, Vitisan, izvleček komarčka ter stimulatorja rasti, in sicer Algovital Plus in Algoplasmin ter
Kanne Brottrunk. Prvo obravnavanje je služilo
kontroli. Najboljši učinek (86,9 %) zatiranja pepelovk na grozdju v letu 2007 je bil dosežen v obravnavanju ECO. Leto 2008 je bilo zaradi vremenskih
razmer v primerjavi z letom 2007 bolj ugodno za
razvoj peronospore. Kljub temu so v obravnavanju
ECO dosegli 83,2-% učinkovitost zatiranja peronospore vinske trte na grozdih. V obravnavanju
pet so dosegli 86,4-% učinkovitost, z uporabo pripravkov v sedmem obravnavanju je bila dosežena
85,0-% učinkovitost (Žežlina in Škvarč, 2011; Tabela 19.1).

Tabela 19.2: Okuženost grozdov s pepelovko vinske trte in učinkovitost pripravkov za zatiranje v letu 2007
Obravnavanje Ime pripravka
1
2
3 ECO
4
5
6
7

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

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 pet 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).

Povprečna okužba
na grozdju (štiri
Učinkovitost
ocenjevanja)
49,2 %
/
11,4 %
76,8 %
6,5 %

86,9 %

7,5 %
19,8 %
40,6 %
34,4 %

84,8 %
59,8 %
17,5 %
30,2 %

Na Inštitutu za fitomedicino na Biotehniški fakulteti v Ljubljani so med letoma 1999 in 2001 ugotavljali vpliv nekaterih registriranih pripravkov z
različnim načinom delovanja na vrsto Thrips tabaci
Lindeman. Po 24 urah so ugotavljali preživelost 20
odraslih osebkov resarjev, nabranih na dveh lokacijah (Bilje, Ljubljana) na fižolovem listu, ki so ga
predhodno pomočili v pripravke Kenyatox verde
(piretrin in sinergist piperonil butoksid), Decis-2,5
EC (deltametrin), Perfekthion (dimetoat) in Match 050 EC (lufenuron). V enakem vrstnem redu je
bila ugotovljena tudi učinkovitost pripravkov, torej Kenyatox z najboljšim rezultatom in pripravek
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Match 050 EC z najslabšim delovanjem na resarja.
Učinkovitosti delovanja pripravkov se je razlikovala tudi glede na izvorno lokacijo škodljivca, kar
pripisujejo intenzivnejši uporabi insekticidov na
lokacij Bilje (Pajk in sod., 2003).
Rezultati poskusov iz leta 2001 in 2002, ki so bili
opravljeni v Sloveniji in Hrvaškem, kažejo na visoko stopnjo učinkovitosti (nad 70 %) zatiranja raz-

ličnih škodljivcev na različnih rastlinskih vrstah,
s pripravkom na osnovi aktivne snovi spinosad.
Raziskovalci navajajo, da je pripravek Laser 240 SC
dobro kombinirati z mineralnim oljem ter škropljenje ponavljati na vsakih 7–10 dni. Najboljši učinek je dosežen v primeru, ko se škodljivci hranijo s poškropljenimi deli rastlin (Koršič in Štalcer,
2003).
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20 UPORABA METODE ZBEGANJA
ZA ZMANJŠEVANJE POPULACIJE
KORUZNEGA HROŠČA (Diabrotica virgifera
virgifera) (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE)
dr. Magda Rak Cizej1, Silvo Žveplan, univ. dipl. inž. kmet.1, mag. Iris Škerbot2,
Franček Poličnik, mag. inž. hort.1
¹ Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Oddelek za varstvo rastlin,
Cesta Žalskega tabora 2, Žalec
² Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Celje,
Trnoveljska cesta 1, Celje

20.1

POVZETEK

Koruzni hrošč, Diabrotica virgifera virgifera, (Coleoptera: Chrysomelidae) je pomemben škodljivec koruze, ki je prisoten tako v Severni Ameriki kot tudi
v Evropi. V Sloveniji smo ga prvič našli leta 2003.
Njegove ličinke, ki se nahajajo v tleh, lahko močno
poškodujejo koruzne korenine (Zea mays) in posledično povzročijo veliko izgubo pridelka. Obsežna
populacija koruznega hrošča predstavlja potencialno nevarnost za zmanjševanje pridelka na mnogih
gostiteljskih rastlinah, še posebno na koruzi. Priporočen ukrep za zmanjševanje populacije koruznega
hrošča je izogibanje gojenju koruze v monokulturi.
V letu 2015 smo v Draži vasi pri Slovenskih Konjicah preverjali učinkovitost metode zbeganja (kon-

20.2

fuzije), pri čemer smo uporabili feromon 8-metil- 2
dekanol propanoat. Na parcelah, kjer smo uporabili
metodo zbeganja, je bila oploditev samic za 46 %
nižja v primerjavi s kontrolno parcelo. Posledično je
bilo v tla odloženih manj jajčec, poškodbe koruznih
korenin so bile v naslednjem letu po uporabi metode konfuzije za 23 % manjše. V letu uporabe metode zbeganja smo opazili tudi zmanjšano objedenost
koruznih laskov (svile), kar je imelo za posledico
manjši izpad koruznega zrnja.
Ključne besede: Diabrotica virgifera virgifera,
koruzni hrošč, metoda zbeganja (konfuzija)

UVOD

Koruzni hrošč (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) je pomemben škodljivec koruze. Je polifag, saj
se ne prehranjuje zgolj s koruzo (Zea mays), temveč še z nekaterimi vrstami rastlin iz družine trav
(Poaceae), ščirovk (Amaranthaceae), metlikovk
(Chenopodiaceae), nebinovk (Asteraceae), bučevk
(Cucurbitaceae), metuljnic (Fabaceae), slezenovk
(Malvaceae), črnobinovk (Schrophulariaceae) in
razhudnikovk (Solanaceae) (Modic in sod., 2009).
V Evropi je bil prvič najden leta 1992 na koruznem
polju blizu letališča v okolici Beograda (Toshova in

sod., 2017). Koruzni hrošč povzroča škodo na gojenih rastlinah v različnih razvojnih stadijih. Ima eno
generacijo letno. Odrasli hrošči se na koruzi hranijo
s cvetnim prahom in svilo, kot tudi z zrnjem in s koruznimi listi (Toepfer in Kuhlmann, 2004, Sivčev in
sod., 2012). Posledica napada je zmanjšana asimilacijska površina in neoplojenost zrn koruznih storžev. Najpomembnejši in najagresivnejši stadij v razvoju koruznega hrošča je ličinka, ki se prehranjuje
s koreninami različnih gostiteljskih rastlin, najpogosteje na koruzi. Posledica napada ličink koruzne173

ga hrošča je močno poškodovan koreninski sistem
rastlin, kar povzroči slabše sprejemanje vode in
hranil ter poleganje rastlin (Toepfer in sod., 2013).
Škoda, povzročena zaradi ličink koruznega hrošča,
se lahko giblje od 10 do več kot 30 % (Rak Cizej in
sod., 2017).
V Sloveniji smo koruznega hrošča prvič našli leta
2003. Od leta 2006 je prisoten na celotnem območju Slovenije (Modic in Urek, 2017). Koruzni hrošč
je bil do leta 2014 v Evropi, kot tudi v Sloveniji, v
skladu z Direktivo EU 2000/29 na seznamu karantenskih škodljivih organizmov. V Sloveniji smo v
skladu s Pravilnikom o fitosanitarnih ukrepih za
preprečevanje širjenja koruznega hrošča (Uradni
list RS, št. 106/2006) z izvajanjem obveznih ukrepov stremeli k njegovi eradikaciji, kar se je izkazalo kot neuspešno. Populacija koruznega hrošča
se kljub izvajanju kolobarja na njivskih površinah,
kjer se prideluje koruzo, povečuje. V povprečju
se njegova populacija vsako leto poveča za 2-krat
(osebni zapiski).
Na posameznih lokacijah na celjskem območju
smo v letu 2014 opazili poškodbe (poleganje koruze), ki so jih povzročile ličinke koruznega hrošča z objedanjem korenin. V letu 2015 smo poleg
poleganja koruze zaznali močno poškodovano svilo na koruznih storžih in posledično neoploditev
storžev. Sklepamo, da bomo v prihodnje priča še
več podobnim poškodbam, tako na koruzi kot tudi
na ostalih kmetijskih rastlinah, na primer bučah,
zelenjavi idr. Glede na veliko populacijo koruznega
hrošča in posledično množično odlaganje jajčec,
lahko v prihodnjih letih pričakujemo škodo v posevkih koruze zlasti tam, kjer pridelovalci pridelujejo koruzo v monokulturi, kar je praksa na večjih
živinorejskih kmetijah v Sloveniji. Stremeti je treba
k zmanjševanju gospodarske škode, ki jo povzročajo odrasli hrošči in njihove ličinke. Pri tem je
seveda osnova kolobar, ki ga bo treba nadgraditi
v smislu sejanja hibridov, ki bodo odpornejši na
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koruznega hrošča, poleg tega bo treba kolobar razširiti na več kultur, za isto območje oziroma njivo
(Čergan in sod., 2008). Treba bo prilagoditi tudi
ostale agrotehnične ukrepe (čas setve koruze, gnojenje idr.). V Sloveniji je v prometu seme koruze,
tretirano z aktivno snovjo teflutrin (Force 20 CS)
in tiakloprid (Sonido), vendar zadnji ne deluje na
koruznega hrošča. V času setve koruze je dovoljena
tudi uporaba talnega granulata, ki vsebuje aktivno
snov teflutrin (Force 1,5 G). Foliarna uporaba insekticidov za zatiranje oziroma zmanjševaje populacije odraslih hroščev je delno uspešna, vendar
okoljsko omejena in dodatno otežena zaradi pomanjkanja ustrezne opreme za nanos insekticidov.
V pridelavo koruze bo treba čim prej sočasno vpeljati alternativne ukrepe za zatiranje ličink koruznega hrošča, kot je biotično zatiranje ličink koruznega hrošča z entomopatogenimi ogorčicami, ali
zmanjšati populacijo koruznega hrošča z metodo
konfuzije.
Metoda konfuzije oziroma zbeganja povzroča
motnjo parjenja (angl. mating disruption), vključuje uporabo spolnih feromonov, ki preprečujejo
samcem, da bi našli samice, posledično pa ne pride do parjenja (Brunner in Knight, 1993; Cardé
in Minks, 1997, Howse in sod., 1998; Hummel in
Miller, 1984). Spolni feromoni so kemikalije, ki jih
sproščajo samice žuželk, da bi pritegnile samce. Samica, ki sprošča feromon, izzove samca s t. i. paritvenim klicem. Samec sledi feromonu, njegovi koncentraciji, vse dokler ne najde vira – samičke (Slika
49A). Po parjenju samica preneha z oddajanjem
spolnega feromona, posledično preneha s paritvenim klicem. Zato je spremljanje prvega leta odraslih hroščev koruznega hrošča zelo pomembno,
saj samice že po prvem dnevu, ko dosežejo stopnjo
spolne zrelosti, začnejo v okolje sproščati spolni feromon, ki privablja samce k oploditvi samic (Kang
in Krupke, 2009). V tem času je smotrno pričeti z
uporabo metode konfuzije in posledično zmanjšati
stopnjo oploditve samic (Slika 49B).

Slika 49: Način delovanja feromonov pri metodi zbeganja (Jay F. Brunner in Alan Knight, 1993); A – Normalen
potek parjenja, pri katerem samica z oddajanjem feromona privablja samca, ki ji sledi. B – Pri metodi zbeganja
oddajajo feromon poleg samic tudi dispenzorji, ki dajejo samcu napačen signal. V zraku je velika količina
feromona, zato so samci zbegani in ne morejo najti samice, ki jih privablja

20.3

MATERIAL IN METODE

20.3.1 Spremljanje koruznega
hrošča s feromonskimi vabami in
uporaba pripravka CornProtect
na koruzi
Za potrebe pravočasne uporabe metode zbeganja
smo na lokaciji izvajanja poskusa od 5. junija 2015
dalje s feromonskimi vabami Csalomon® PAL spremljali pojav odraslih osebkov koruznega hrošča.
V Sloveniji smo pripravek CornProtect, proizvod
podjetja Lithos iz Avstrije, prvič uporabili v letu
2015, v skladu z Dovoljenjem za raziskave in razvoj, ki ga je izdala Uprava Republike Slovenije za
varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Pripravek CornProtect vsebuje aktivno snov feromon

8-metil-2-dekanol propanoat (0,04 g/kg), ki je nanesen na vulkansko kamenino zeolit. V Draži vasi pri
Slovenskih Konjicah smo ga uporabili na 13 njivah v
skupni velikosti 10,19 ha (Slika 50 – njive, označene
z rdečo). V poskus sta bili vključeni tudi njivi, ki sta
služili kot kontrolni parceli (Slika 50 – njivi, označeni z modro). Nanos pripravka smo izvedli 18. junija
2015 popoldan, ko je bila koruza dovolj upogljiva in
je imela od 6 do 11 listov, rastline so bile v povprečju
visoke 1,2 m. Pripravek CornProtect smo uporabili v
odmerku 4,0 kg/ha (0,16 g feromona 8-metil-2-dekanol propanoat/ha) ob uporabi 300 l vode/ha. Nanos sredstva je bil izveden s klasično poljedelsko –
traktorsko škropilnico.
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Slika 50: Skica poskusnih parcel preizkušanja pripravka CornProtect za zmanjševanje populacije koruznega hrošča
(Diabrotica virgifera virgifera), Draža vas pri Slovenskih Konjicah, leto 2015. Modro sta označeni kontrolni njivi,
rdeče pa njive, kjer smo aplicirali CornProtect

20.3.2 Pregled spermatek
koruznega hrošča
Neposredni rezultat učinkovitosti uporabe pripravka CornProtect, ki deluje po principu metode zbeganja (konfuzije) je, da samčki ne najdejo samičk in
se tako zmanjša njihova oploditev, posledično tudi
populacija koruznega hrošča. Tako smo od tretjega tedna (8. julija 2015) po uporabi pripravka CornProtect pričeli s tedenskim vzorčenjem hroščev
na kontrolni parceli (njiva št. 16, Slika 50) in na eni
izmed njiv, kjer smo uporabili CornProtect (njiva št.
9, Slika 50). Na vsaki lokaciji smo lovili odrasle hrošče in jih dali v posodico s 70-% alkoholom.
Datumi vzorčenj so sledili po naslednjem vrstnem
redu: 8. 7., 15. 7., 22. 7., 29. 7., 5. 8. in 15. 8. (6-krat).
Nato je sledil pregled hroščev pod stereomikroskopom, kjer smo najprej določevali razmerje med
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spoloma koruznega hrošča v ulovljenem vzorcu,
nato pa pri samicah zapisovali delež praznih oziroma polnih spermatek.

20.3.3 Ocenjevanje oploditve
koruznih storžev
Na kontrolni parceli, njiva št. 16 (Slika 50), smo na
8 različnih mestih ocenili po 20 koruznih storžev
(skupno 160 storžev). Ocenjevali smo delež manjkajočih zrn na posameznem koruznem storžu, kot
posledico obžiranja laskov koruze, ki so jih povzročili odrasli osebki koruznega hrošča. Ocenjevanje
smo izvedli tudi na njivah št. 3, 5 in 14 (Slika 50),
kjer smo uporabili pripravek CornProtect. Pri vseh
obravnavanih in ocenjevanih njivah niso rastli enaki hibridi koruze, razlike so bile tudi v FAO- zrelostnih razredih.

20.3.4 Ocenjevanje
poškodovanosti koruznih korenin
zaradi koruznega hrošča
V letu po uporabi pripravka CornProtect smo
na njivah št. 14 in 16 (kontrolna parcela) vzorčili
korenine koruze. To je bilo izvedeno 18. julija 2016.

20.4

REZULTATI IN DISKUSIJA

20.4.1 Ulov koruznega hrošča na
feromonske vabe
Na kontrolni parceli in na parcelah, kjer je bila koruza tretirana s pripravkom CornProtect, smo koruznega hrošča od 5. junija 2015 dalje spremljali s
pomočjo feromonskih vab Csalomon® PAL. Prvega hrošča smo na feromonski vabi našli 2. julija
2015, 14 dni po aplikaciji pripravka CornProtect.

Št. samcev koruznega hrošča

Na vsaki njivi smo na 4 različnih mestih odvzeli 15
vzorcev korenin koruze, skupno torej 60 vzorcev
na njivo. Poškodovanost koruze smo skupaj s strokovnjaki z Madžarske ocenili po lestvici poškodovanosti korenin od 0 do 3 (angl. node injury scale).

Natančna dinamika pojava hroščev (samcev) je prikazana na sliki (Slika 51). Skupno število ulovljenih
hroščev na kontrolni parceli je znašalo 2.660, medtem ko je bilo na tretirani njivi s sredstvom CornProtect ulovljenih 3.320 hroščev, torej za skoraj 25 %
več. To je logična posledica uporabe pripravka CornProtect, saj ta vsebuje feromonsko komponento, ki
privablja samce.
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Datumi pregledov
Slika 51: Ulov samcev koruznega hrošča (Diabrotica virgifera virgifera) na feromonski vabi na kontrolni parceli
in na njivi, kjer je bil uporabljen pripravek CornProtect kot metoda zbeganja/konfuzije, Draža vas 2015

Razlog, da smo izvajali poskus v Draži vasi pri Slovenskih Konjicah, je bila visoka populacija koruznega hrošča v letu 2014, ko smo od julija do septembra
na feromonsko vabo Csalomon® PAL skupno ulovili
skoraj 3000 hroščev.

20.4.2 Delež praznih spermatek
koruznega hrošča
Konec julija, natančneje 29. julija 2015, ko je bila
populacija koruznega hrošča največja, je bilo raz-

merje med spoloma koruznega hrošča v prid samčkov. Še posebej velik delež samčkov je bil najden
na njivi, kjer smo uporabili CornProtect, in sicer
67-%, v primerjavi s samičkami, ki jih je bilo na isti
njivi 33 % celotne populacije (skupno ulovljenih
421 hroščev). Na kontrolni parceli smo v vzorcu
imeli skupno 616 odraslih hroščev, od tega so prevladovali samčki, in sicer v 57-% deležu, samičkam
je pripadal 43-% delež.
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20.4.3 Oploditev koruznih storžev

Učinkovitost uporabljenega sredstva CornProtect,
kot metodo zbeganja, smo ugotavljali s pregledom
samičk in njihovih spermatek, in sicer 11 tednov po
njegovi uporabi, vse do 12. avgusta 2015. Pri uporabi pripravka CornProtect je bilo v povprečju v
vseh terminih ocenjevanja 46 % praznih spermatek.
Na sliki (Slika 52) je prikazana polna spermateka
samičke koruznega hrošča. V našem poskusu smo
sredstvo CornProtect v letu 2015 uporabili 14 dni
pred prvo najdbo koruznega hrošča na feromonski
vabi. Priporočilo proizvajalca CornProtect je, da se
ga aplicira ob prvi najdbi odraslega hrošča na feromonski vabi. Razlog za zgodnejšo uporabo je bil
tehnične narave, namreč kasnejša aplikacija zaradi
visoke koruze ne bi bila več mogoča s klasičnimi
traktorji. V letu 2015 smo imeli v juniju in juliju visoke temperature zraka; povprečne dnevne temperature so presegle 25 oC, kar je dodatno doprineslo
k temu, da je feromon hitreje izgubil svojo funkcijo.
Zaradi vseh navedenih dejstev, zgodnje uporabe
pripravka CornProtect in specifičnih vremenskih
razmer, je pripravek CornProtect v letu preizkušanja deloval približno 6 tednov.
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Odstotek manjkajočega zrnja/
koruzni storž

Slika 52: Polna spermateka samice koruznega hrošča
(Diabrotica virgifera virgifera)

Na njivah, kjer smo uporabili CornProtect, je bilo
zelo malo poškodovanih (neoplojenih) storžev
kot posledica objedenosti koruznih laskov, ki jo je
povzročil koruzni hrošč. Na njivah, kjer smo uporabili metodo konfuzije, se je delež manjkajočega
zrnja v povprečju gibal od 0,55 do 3,2 % na koruzni storž. Na kontrolni parceli je bil delež višji, v
povprečju je šlo za 7,5-% zmanjšanje zrnja na koruzni storž (Slika 53). Treba je poudariti, da smo
na kontrolnih parcelah našli posamezne koruzne
storže, ki so bili popolnoma prazni, kar pomeni
100 % neoploditev (Slika 54). Izjema v poskusu
je bila njiva št. 5, kjer smo v letu 2015 uporabili
pripravek CornProtect in kljub temu v povprečju
ocenili 14,8-% zmanjšanje zrnja na koruzni storž.
Razlog za takšen rezultat na omenjeni njivi je v
rasti koruze v monokulturi že več kot 25 let. V letu
2015 na njivi št. 5 nismo opazili poleganja koruze
v obliki gosjih vratov, kot v letu 2014.
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Kontrola njiva št. 16

CornProtect CornProtect CornProtect
- njiva št. 3 - njiva št. 14 - njiva št. 5

Slika 53: Povprečni odstotek manjkajočega zrnja na
koruznem storžu kot posledica neoploditve zaradi
poškodb, ki jih je povzročil koruzni hrošč (Diabrotica
virgifera virgifera), ocenjenih na kontrolni parceli in
njivah, kjer smo uporabili pripravek CornProtect,
Draža vas 2015

Slika 54: Poškodovanost koruznih storžev, ki jih je povzročil koruzni hrošč, kot posledica neoploditve

20.4.4 Poškodovanost korenin
koruze
Na osnovi ocenjevanja poškodovanosti korenin
smo ugotovili, da so bile korenine koruze, vzorčene
na njivi, kjer smo uporabili CornProtect, za 23 %
manj poškodovane v primerjavi s tistimi na kontrolni parceli. V povprečju so bile korenine na tretirani parceli poškodovane 1,10 (ocenjeno po lestvici
poškodovanosti). Na kontrolni parceli so bile korenine koruze poškodovane v povprečju 1,43. Med
obravnavanji so bile statistično značilne razlike.
V letu 2014 in 2015 je bila populacija koruznega hrošča na širšem celjskem območju, vključno s
Koroško, zelo velika. Na nekaterih lokacijah smo
na feromonsko vabo tedensko ulovili tudi več kot
1.200 hroščev. Na določenih lokacijah smo v letu
2014 in 2015 že opazili poškodbe na koruzi, in sicer
v obliki poleganja – pojava gosjih vratov, kar je posledica objedanja korenin, ki jo povzročajo ličinke
koruznega hrošča. V letu 2015 smo poleg poleganja
koruze opazili močno poškodovano svilo (laske)

koruze in posledično neoploditev storžev. Glede
na veliko število koruznih hroščev in posledično
množično odlaganje jajčec, lahko v prihodnjih letih
pričakujemo škodo v posevkih koruze zlasti tam,
kjer pridelovalci gojijo koruzo leto za letom na isti
površini, kar je praksa na živinorejskih območjih.
Stremeti je treba k zmanjševanju gospodarske škode, ki jo povzročajo odrasli hrošči in njihove ličinke.
Pri tem moramo poudariti, da je kolobar osnova, ki
jo bo treba nadgraditi in združiti še z ostalimi ukrepi. V Sloveniji je v času setve koruze dovoljena tudi
uporaba talnega granulata, ki vsebuje aktivno snov
teflutrin (Force 1,5 G). Foliarna uporaba insekticidov za zatiranje oziroma zmanjševaje populacije
odraslih hroščev je uspešna, vendar okoljsko omejena in dodatno otežena zaradi pomanjkanja ustrezne
opreme za nanos insekticidov. V pridelavo bo treba
čim prej vpeljati alternativne ukrepe za zatiranje
ličink koruznega hrošča, kot je biotično zatiranje
ličink koruznega hrošča z entomopatogenimi ogorčicami in/ali uporabo metode zbeganja (konfuzije).

179

20.5

SKLEPI

Sodobno varstvo rastlin je zaradi varovanja potrošnika, okolja (vode, tal, zraka) in neciljnih organizmov pred velikimi izzivi na področju iskanja in
uvajanja ter uporabe nekemičnih načinov varstva
rastlin. Med zadnje uvrščamo metodo zbeganja, ki
je zelo prijazna do okolja in pridelovalcev.
Metoda zbeganja povzroča motnjo parjenja (angl.
mating disruption). Posledično zmanjšuje populacijo škodljivega organizma. Metoda zbeganja vključuje uporabo spolnih feromonov, ki preprečujejo
samcem, da bi našli samice, zaradi česar ne pride do
parjenja. Prednosti te metode so: učinkovitejše biotično varstvo škodljivcev, počasnejši pojav oziroma
razvoj odpornosti na insekticide, manjša izpostavljenost negativnim vplivom insekticidov, pridelava
kmetijskih pridelkov brez ostankov FFS idr.
Feromon 8-metil-2-dekanol propanoat, ki ga vsebuje pripravek CornProtect, ki smo ga uporabili
v poskusu za zmanjševanje populacije koruznega
hrošča, se je počasi sproščal in deloval več kot 6
tednov. Rezultati poskusa so spodbudni, saj je
znašal delež neoplojenih samic na parcelah, kjer
smo uporabili CornProtect, 46 %. Ob uporabi pripravka CornProtect smo ugotovili, da ima neposreden učinek tudi na zmanjšanje objedanja svile
koruznih storžev in posledično zmanjšan delež
praznih storžev koruze za približno 25 %. Objedenost koruznih korenin na njivi, kjer smo uporabili
pripravek CornProtect, je bila 23 % manjša kot na
kontrolni parceli.
Na učinkovitost metode zbeganja za zmanjševanje
populacije koruznega hrošča vplivajo naslednji dejavniki:
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•

•

•

velikost in lokacija njive (metodo konfuzije je
treba uporabiti na večjem pridelovalnem območju koruze),
velikost populacije koruznega hrošča (pri veliki
populaciji koruznega hrošča metoda zbeganja
ni zadosten ukrep za uspešno zmanjšanje populacije, zato jo je treba uporabiti v kombinaciji
z insekticidi, da zadržimo populacijo koruznega
hrošča pod pragom gospodarske škode),
višina rastlin koruze in mikroklimatske posebnosti posamezne njive oziroma lokacije lahko
vplivajo na neenakomerno razporeditev feromona, pomemben vpliv na uspeh metode zbeganja imajo vremenske razmere.

Metoda zbeganja je selektivna in deluje na ciljno
vrsto škodljivega organizma, kar pomeni, da z njeno
uporabo zmanjšamo ali popolnoma omejimo uporabo posameznih insekticidov na ciljni organizem,
hkrati pa ne vpliva na razvoj koristnih organizmov
(na primer plenilcev in parazitoidov). Pri uporabi
metode zbeganja je treba natančno in kontinuirano
spremljati (monitoring) škodljivi organizem z gosto
mrežo opazovanih lokacij.
Populacija koruznega hrošča na koruznih njivah v
Sloveniji je zelo velika in še vedno narašča, zato je za
njeno znižanje ter posledično zmanjšanje poškodb
in škode, ki jo povzroča koruzni hrošč, potreben celovit pristop. Sočasno bo treba izvajati več različnih
ukrepov: agrotehnične ukrepe (kolobar, čas setve
koruze – zelo zgodnja oziroma zelo pozna setev koruze, gnojenje), izbiro hibridov z močnejšim koreninskim sistemom, metode z nizkim tveganjem, kot
so uporaba entomopatogenih ogorčic, parazitoidov
Celatoria compressa in Centistes diabroticae (specializirana za rod Diabrotica), metoda zbeganja (konfuzije) – npr. uporaba sredstva CornProtect.
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TEHNOLOŠKI UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN
Kjer specifika kmetijskih rastlin to dopušča, lahko vključimo v pridelavo tehnološke ukrepe, ki rastline
posredno ali neposredno varujejo pred škodljivimi organizmi. S temi ukrepi se zmanjšuje potreba po
varstvu rastlin s kemičnimi FFS.
Sledijo primeri tehnoloških ukrepov za jagodičje in koruzo ter nekemično zatiranje plevelov.
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21 TEHNOLOŠKI UKREPI ZA VARSTVO
JAGODIČJA
dr. Darinka Koron
Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo,
Hacquetova ulica 17, Ljubljana

21.1

POVZETEK

S posebnimi tehnologijami pridelave ali posameznimi tehnološkimi ukrepi v pridelavi jagodičja
omogočimo manjšo uporabo FFS. V ta namen v
Sloveniji več kot tri četrtine jagod in malin pridelujemo v tunelih, ameriške borovnice pa v celoti pod
mrežami proti toči in pticam. Med tehnološkimi
ukrepi, ki imajo velik vpliv na zdravstveno stanje
jagodičastih rastlin in hitro pokvarljivih plodov, so
kolobar, zmerno gnojenje z dušikom, zmerno namakanje, pridelovanje na grebenih, pridelovanje izven tal: v substratih, senčenje in varovanje nasadov s

21.2

protitočnimi in protiinsektnimi mrežami ter prekrivanje in zastiranje tal s folijami. V pridelavi jagodičja je treba dosledno izvajati vse tehnološke ukrepe,
premišljeno in pravočasno uporabljati dovoljena
fitofarmacevtska sredstva, pravočasno obirati plodove, odstranjevati poškodovane in obolele plodove
ter ustrezno skladiščiti plodove pred prodajo.
Ključne besede: Pridelava v zavarovanem prostoru,
kolobar, zastirka, uravnoteženo gnojenje, sorta

UVOD

Jagodičaste sadne vrste izvirajo predvsem iz hladnejših, severnih predelov severne poloble ali visokogorja. To je razlog za njihovo veliko odpornost na
zunanje dejavnike v obdobju zimskega mirovanja
in zgodnje pomladi (Nikolić in Milivojević, 2015;
Bounous, 2009). Večji problemi z varovanjem pred
škodljivimi organizmi se začnejo v pozni pomladi,
ob toplem in vlažnem vremenu. V primerjavi z ostalimi sadnimi rastlinami je pri jagodičju obdobje
od cvetenja do obiranja pridelka kratko. Zaradi karence fitofarmacevtskih sredstev je varovanje plodov zahtevno. S tehnološkimi ukrepi, ki plodove in
rastline v celoti ali delno obvarujejo pred boleznimi
in škodljivci, se izognemo popolni ali delni uporabi
FFS. Osnovno težavo pri gojenju jagodičja predstavlja neugodno rastišče (tla ali substrat). Koreninski

sistem je namreč zelo plitev in občutljiv na kemijske
lastnosti tal ter sušo. Večina jagodičastih sadnih vrst
(jagoda, malina, robida, ameriška borovnica, ribez,
kosmulja, jagoda goji, sibirska borovnica) ima zelo
občutljive plodove. Povrhnjica se po poškodbi zaradi vremenskih dejavnikov (pozeba, toča, dež, sončni ožigi, veter), poškodb ob delovnem procesu ali
ob napadu žuželk sekundarno okuži s patogenimi
glivami, ki povzročijo propad plodu. V intenzivni
pridelavi med manj občutljive prištevamo aronijo.
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.
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21.2.1 Pridelava v zavarovanem
prostoru

21.2.5 Pridelovanje na dvignjenih
grebenih

V večjem delu Slovenije je klima zelo vlažna. Zorenje plodov najobčutljivejših sadnih vrst sovpada z
deževnimi obdobji. To je razlog, da pridelavo jagod,
malin in robid priporočamo v zavarovanem prostoru (rastlinjak, plastenjak, streha), ki omogoča, da rastline ostanejo suhe in s tem mnogo manj občutljive
za bolezni. Zaradi nujnosti ohranjanja zračnosti
priporočamo postavitev krajših rastlinjakov (tehnološka navodila) in redno zračenje oz. odstranitev
stranic rastlinjaka. Zračnost zagotavljamo rastlinam
tudi z redčenjem grmičev in sajenjem v enovrstne
sisteme (jagoda). Pridelava v zavarovanem prostoru
mora vključevati kapljično namakanje ali namakanje z mikrorazpršilci.

S sajenjem na grebene dosežemo ustrezno zračnost
tal, ki ima velik vpliv na zdravstveno stanje koreninskega sistema. Glede na to, da je v integrirani pridelavi dovoljenih zelo malo FFS za zatiranje koreninskih bolezni, je sajenje jagodičja na bolj ali manj
visoke grebene nujno (Medina in sod., 2009). Višina
grebena naj bo na težjih tleh višja kot na lahkih peščenih tleh. Za večjo zračnost rastline sadimo npr. v
enovrstne sisteme (jagoda), sicer pa dvovrstne.

21.2.2 Kolobar
Kolobarjenje je predpogoj za uspešno pridelavo,
saj uporaba sredstev za razkuževanje tal za nasade
jagodičja v Sloveniji ni dovoljena (Džuban in sod.,
2017, Lešnik s sod., 2016). V integrirani pridelavi je
priporočen vsaj triletni, zaželen pa petletni kolobar.
Kot členi kolobarja so primerna žita, travinje, križnice, ajda. Največji učinek na pridelek imajo mešani posevki za zeleni podor. Izogibati se moramo
rastlinam, ki so občutljive na iste bolezni kot npr.
jagoda. S pravilnim kolobarjenjem dosežemo dobro
zdravstveno stanje tal in s tem minimalne okužbe s
talnimi patogenimi glivami.

21.2.3 Zmerno gnojenje z dušikom
V integrirani pridelavi je omejena uporaba dušičnih gnojil (Džuban in sod., 2017). Za jagodičaste
rastline je omejitev 60 kg/ha/leto dušika. Ta količina
omogoča normalen pridelek in temelji na osnovi
odvzema s pridelkom ter izpiranja oz. izhlapevanja dušika. Zmerno dušično gnojenje je predpogoj
dobrega zdravstvenega stanja rastline in pridelka
(Smith, 2009).

21.2.4 Zmerno namakanje
Glede na to, da je koreninski sistem jagodičastih
rastlin plitev in zgoščen, sta način namakanja in
količina vode zelo pomembna. Pri namakanju je
pomembna tekstura tal, ki ima veliko vlogo pri zadrževanju vode. Z uporabo folij za prekrivanje tal in
pridelavo v zavarovanem prostoru se izhlapevanje
vode iz tal zelo zmanjša.
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21.2.6 Sajenje izven tal (substrati)
Sajenje izven tal je v integriran pridelavi dovoljeno. V praksi je najbolj razširjena pridelava jagod v
vrečah, napolnjenih s substratom, pridelava malin v
loncih ter pridelava ameriških borovnic v posodah
in grebenih iz substrata.

21.2.7 Senčenje in varovanje s
protitočnimi ter protiinsektnimi
mrežami
Uporaba protitočnih, senčilnih in protiinsektnih
mrež je v pridelavi jagodičja vse nujnejša. Toča lahko poškoduje nasad do take mere, da je pridelek
manjši še nadaljnjih nekaj let. Visoke temperature
v jagodičju povzročajo izjemno veliko škodo predvsem pri sadnih vrstah, ki zorijo sredi poletja. Pri
večkrat rodnih jagodah in dvakrat rodnih malinah
se posušijo cvetovi ali zasnove cvetov oz. propadejo
že razviti plodovi. Ožgani plodovi postanejo svetli
in »vodeni«. Navadno se dodatno okužijo s patogenimi glivami. Protiinsektne mreže zavarujejo plodove predvsem pred plodovo vinsko mušico.

21.2.8 Prekrivanje in zastiranje tal
Tla z zastirkami (folija, agrotekstil, sekanci, žaganje)
prekrivamo zato, da preprečimo rast plevelov, izhlapevanje vode, izpiranje hranil in odnašanje zemlje.
Sledi tabelarični pregled glavnih agrotehničnih
ukrepov za neposredno ali posredno varstvo jagodičja pred škodljivimi organizmi (Tabela 21.1).

Tabela 21.1: Tehnološki ukrepi za varstvo jagodičja

Problem

Bolezni
korenin
Koreninska
gniloba
Verticillium,
Phytophthora
Rhizoctonia
…

Sadna
vrsta1

Možnost
kemičnega Nekemični tehnološki
varstva
ukrepi
(da/ne)

Tehnološki
ukrep (TU), Ukrep
uveljavljen v v EU2
Sloveniji2

JAG
MAL
ROB
BOR

1. izbira odcedne lege
2. kolobarjenje
3. biofumigacija in
solarzacija JAG
4. sajenje na dvignjene
grebene
Samo proti
5. sajenje izven tal v
fitoftori v
substrate
jagodi
Ostale glive – 6. sajenje v kompost (visok
delež organske snovi
ni FFS
(maline))
7. uravnoteženo gnojenje
(predvsem z N)
8. uravnoteženo namakanje
9. odporne sorte

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

Monilija
Rak stebla
Odmiranje
stebel
Sušenje vej
Sušica
Pepelasta
plesen

Bolezni
listov
Pepelasta
plesen
Pegavosti
Rja

MAL
ROB
BOR

JAG
MAL
ROB
BOR
ČR/RR
KOS

-P
 RD – partial

rootzone drying

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

MAL
ROB
BOR

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. da
2. delno
3. da
4. delno
5. delno
6. da
7. EKOpridelava

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

Da
Da
Da
Da
Da
Da

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
6. odporne sorte

1. da
2. da
3. delno
4. delno
5. delno
6. EKOpridelava

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

Bolezni
poganjkov

Nove tehnološke
rešitve /
raziskave

(omejeno
namakanje)
- biooglje (živalskega
izvora: kot
mineralno gnojilo)
- bioognojila
(biofertilizers)
- PGPR (plant

growth promoting
rhizobacteria)

- u poraba kalcijevega
sulfata (sadra) proti
fitoftori (ameriška
borovnica)
- n amakanje preko
mikrorazpršilcev
- v elik nabor
dovoljenih
mikrobiotičnih
agensov
- feromonske
vabe in pasti
za spremljanje
ter zatiranje
prenašalcev
- enosezonska
pridelava (sajenje
hlajenih sadik v
substrat – jagode,
maline)/izogibanje
okužbam
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Problem

Bolezni
plodov
Siva plesen
Pepelasta
plesen
Pegavost
Antraknoza
Monilija

Sadna
vrsta1

Možnost
kemičnega Nekemični tehnološki
varstva
ukrepi
(da/ne)

JAG
MAL
ROB
BOR
ČR/RR
KOS

Da
Da
Da
Da
Da
Da

1. p rekrivanje 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. u poraba Ca-pripravkov
10. odporne sorte
11. s kladiščne tehnike in
embalaža za podaljšanje
obstojnosti plodov

Ne
Ne

1. da
1. kolobarjenje
2. ne
2. biofumigacija
3. entomopatogene ogorčice 3. ne

1. da
2. da
3. np

Škodljivci v
JAG
tleh

Nove tehnološke
rešitve /
raziskave

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

- hidrocooling
- hitro skladiščenje
pri nizki
temperaturi,
neposredno po
obiranju
- antimikrobni
vložki za embalažo

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

Rilčkar
Voluhar

BOR

Škodljivci
na
poganjkih

JAG
MAL
ROB
BOR
ČR/RR
KOS

Ne
Ne
Ne
Da
Da

1. vabe
2. lepljive plošče
3. predatorski organizmi

1. ne
2. da
3. ne

1. da
2. da
3. da

JAG
MAL
ROB
BOR
ČR/RR
KOS

Da
Da
Da
Da
Da
Da

1. vabe
2. lepljive plošče
3. predatorski organizmi

1. ne
2. da
3. ne

1. da
2. da
3. da

Hržica
Uši
Kapar

Škodljivci
na listih
Rilčkar
Pršice
Resarji
Cvetožer
Gosenice
Sovke
Uši
Kaparji
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Tehnološki
ukrep (TU), Ukrep
uveljavljen v v EU2
Sloveniji2

- f eromonske vabe
in pasti

Problem
Škodljivci
plodov
Pršice
Resarji
Polži
Malinar
Ptiči

Pleveli

1
2

Sadna
vrsta1

Možnost
kemičnega Nekemični tehnološki
varstva
ukrepi
(da/ne)

JAG
MAL
ROB
BOR
ČR/RR
KOS

JAG
MAL
Da, v
ROB
nepokritih
BOR
nasadih
ČR/RR
KOS

1. lepljive plošče
2. prehranske vabe
3. protiinsektne mreže
- mreža
1. okopavanje (ročno,
strojno)
2. uporaba zastirk
organskega izvora
(žaganje, sekanci)
3. uporaba zastirk iz
umetnih mas (folije,
agrotekstil, filc)
4. uporaba ocetne kisline
(20 %)
5. ožiganje plevelov

Tehnološki
ukrep (TU), Ukrep
uveljavljen v v EU2
Sloveniji2
1. da
2. malo
3. malo

Nove tehnološke
rešitve /
raziskave

1. da
2. da
3. da
- zvočni plašilci

1. da
2. da, BOR
3. da
4. ne
5. ne

1. da
2. da
3. da
4. da
5. da

jagode – JAG, maline – MAL, robide – ROB, ameriške borovnice – BOR, ribez – ČR/RR, kosmulja – KOS
np – ni podatka

21.3

SKLEPI

Pred boleznimi koreninskega sistema rastline obvarujemo z odbiro odcednega rastišča, kolobarjenjem,
sajenjem na dvignjene grebene, v substrate, z uravnoteženim gnojenjem in namakanjem ter odbiro
odpornih sort.
Pred boleznimi poganjkov in listov rastline obvarujemo s prekrivanjem nasadov s folijami, zračnimi
gojitvenimi oblikami, uravnoteženim gnojenjem
in namakanjem, uporabo Ca, sredstev za krepitev
rastlin in odbiro odpornih sort.
Pred boleznimi plodov nasad obvarujemo s prekrivanjem s folijami, prekrivanjem tal z zastirkami,
zračnimi gojitvenimi oblikami, uravnoteženim

gnojenjem in namakanjem, odstranjevanjem poškodovanih plodov, biotičnim varstvom s koristnimi organizmi in odbiro odpornih sort.
Pred škodljivci nasad obvarujemo s kolobarjenjem,
biofumigacijo, entomopatogenimi ogorčicami, vabami, protinsektnimi mrežami, lepljivimi ploščami,
plenilskimi organizmi in drugimi ukrepi. Plevele
zatiramo z zastirkami različnega izvora ter z zelo
plitvo obdelavo.
Z ustrezno izbiro tehnologije in sorte za posamezno
sadno vrsto ter z doslednim izvajanjem tehnoloških
ukrepov je pridelava jagodičja ob zmanjšani uporabi FFS uspešna.
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22 PREGLED VARSTVENIH TEHNOLOŠKIH
UKREPOV PRI PRIDELOVANJU KORUZE
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Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje,
Hacquetova ulica 17, Ljubljana

22.1

POVZETEK

Koruza je rastlinska vrsta, ki je najpogosteje zastopana v slovenskem kolobarju. Pri pridelavi jo ogrožajo razni škodljivci, pleveli, povzročitelji glivičnih
bolezni, pa tudi virusi, bakterije in nekateri drugi
patogeni. Za njihovo obvladovanje se v praksi pogosto uporablja fitofarmacevtska sredstva (FFS).
Dostopnost, cenovna ugodnost, dobra učinkovitost
in enostavna uporaba FFS so kmetovalcem omogočili razmeroma enostaven način pridelovanja koruze, obenem pa to zmanjšuje interes po alternativnih
načinih varstva. Na drugi strani zaradi pogoste
uporabe FFS prihaja do neželenih dejavnikov, med
drugim tudi do pojava odpornosti na najpogosteje
uporabljena FFS. V tem poglavju so obravnavani
nekateri tehnološki ukrepi pri pridelavi koruze, s
katerimi lahko vsaj deloma zmanjšamo izgube zara-

22.2

di škodljivih organizmov, kot tudi zmanjšamo potrebo po uporabi FFS za njihovo obvladovanje. Prilagoditev pridelovalnih praks z večjim poudarkom
na preventivnih in nekemijskih ukrepih lahko prek
različnih mehanizmov delovanja izkoristimo kot
način za zmanjšanje potencialnega pritiska škodljivih organizmov. A da dosežemo želene učinke, je
treba dobro poznavati sinergijske učinke preventivnih ukrepov, nekemijskih ukrepov, metod varstva
med rastno dobo in (po potrebi) tudi njihovo morebitno dopolnjevanje z ukrepi kemičnega varstva.
Ključne besede: škodljivi organizmi, obvladovanje,
kolobar, izbira zemljišča, obdelava tal, izbira
hibrida, pridelava

UVOD

Koruza (Zea mays L.) sodi v skupino enoletnih
toploljubnih rastlin in je poljščina, ki jo v Sloveniji najpogosteje pridelujemo. Njen delež v setveni
strukturi se je v zadnjih letih ustalil na približno
38 odstotkih njiv, kar znaša okoli 68.000 hektarjev
(SURS, 2017). Podobno kot drugje po svetu, se je
tudi v Sloveniji v zadnjih 50 letih pridelek koruze
občutno povečal, predvsem zaradi dostopnosti
do rodnejših hibridov in rabe sintetičnih gnojil. K
temu je prispevala tudi obsežna uporaba kemičnih
sredstev za varstvo rastlin, ki so kmetovalcem omogočila učinkovito zatiranje škodljivih organizmov
in kar je, gledano globalno, omogočilo t. i. zeleno
revolucijo v kmetijstvu (Kogan, 1998). Pridelek in

kakovost koruze (kot tudi ostalih poljščin) ogrožajo
razni škodljivci, pleveli, povzročitelji glivičnih bolezni (Oerke, 2006), pa tudi virusi, bakterije in nekateri drugi patogeni. Za njihovo obvladovanje se v
praksi pogosto uporablja fitofarmacevtska sredstva
(FFS). Vendar pa je dolgotrajna, (pre)pogosta in slabo nadzorovana raba FFS povzročila številne negativne učinke na zdravje ljudi in živali, vplivala je na
onesnaževanje okolja (vodo in tla) ter imela stranske učinke na koristne organizme (Pimentel, 2005).
Pogosta raba FFS in drugih zelo učinkovitih metod
varstva rastlin spodbuja tudi hiter razvoj odpornosti, kar je posledica močnega selekcijskega pritiska na populacijo škodljivcev. Kot primer lahko
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navedemo hitro naraščanje števila plevelnih vrst,
odpornih na glifosat v sistemih pridelave rastlin z
gensko spremenjeno odpornostjo na to aktivno
snov (Beckie in Hall, 2014; Johnson in sod., 2009).
Evropska zakonodaja in slovenski pridelovalni sistemi se pogosto razlikujejo od zakonodaje in sistemov drugih držav z intenzivnim kmetijstvom.
V Evropski uniji potekajo intenzivna politična
prizadevanja za zmanjšanje uporabe pesticidov
v kmetijstvu in povečanje izvajanja integriranega
varstva rastlin pred škodljivimi organizmi (IPM)
(Meissle in sod., 2010). Čeprav v Sloveniji pogosto
govorimo o intenzivnih načinih pridelave, pa se ti
v resnici precej razlikujejo od intenzivnih načinov
v mnogih kmetijsko razvitejših državah.
Pomembno vlogo pri pridelavi v Sloveniji imajo smernice integriranega varstva rastlin, narašča
tudi pridelovanje po smernicah ekološke pridelave. Integrirani način pridelave koruze, ki temelji
na evropski direktivi 128/2009/ES, je v Sloveniji
najbolj razširjen. Pri tem načinu se spodbuja razvoj in izvajanje integriranega varstva rastlin pred
škodljivimi organizmi, ki vključuje različne alternativne pristope in tehnike ter rabo FFS z nizkim
tveganjem. Cilj teh aktivnosti je zmanjšati odvisnost pridelave od FFS. Najpomembnejše načelo
integriranega varstva rastlin je, da FFS uporabimo
šele, ko drugi ukrepi za obvladovanje škodljivih organizmov ne zadoščajo, in kjer je možno, izberemo
sredstva, ki so manj strupena in se hitreje razgradijo.
Pridelava koruze v Sloveniji ima nekatere specifike,
ki jih je treba upoštevati:
•

•

•
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vzrok za velik delež koruze na naših poljih so
sorazmerno ugodne naravne danosti za pridelovanje in pretežna usmerjenost slovenskega
kmetijstva v živinorejo;
setev gensko spremenjenih rastlin (koruze) ni
dovoljena, prav tako je zaporedno pridelovanje
koruze na istem zemljišču omejeno na največ tri
leta;
neprekinjena zaporedna pridelava, daljša od
treh let, je zelo redka; koruzo večinoma pridelujemo v dvoletnem kolobarju z žiti, kar je deloma
ugodno s stališča obvladovanja nekaterih talnih

•

•

•

•

•

•

škodljivcev koruze, manj pa s stališča obvladovanja nekaterih glivičnih bolezni žit (npr. fuzarioze klasa);
dostopnost, cenovna ugodnost, dobra učinkovitost in preprosta uporaba FFS so kmetovalcem
omogočili razmeroma enostaven način pridelovanja koruze, kar zmanjšuje interes po alternativnih načinih varstva;
kmetovalcem so na voljo sodobni hibridi, ki so
požlahtnjeni tudi na večjo tolerantnost na pomembnejše glivične bolezni ali druge stresne
dogodke, kar pomeni v praksi manj težav zaradi
teh dejavnikov;
škodljivih organizmov, ki lahko povzročijo večjo ekonomsko izgubo pri pridelavi koruze, je v
našem prostoru razmeroma malo;
nanašanje sredstev za varstvo rastlin v poznejših
razvojnih fazah je zaradi višine koruze v praksi
skoraj nemogoče, kar zmanjšuje možnosti učinkovitega varstva proti nekaterim škodljivcem in
plesnim, ki se pojavljajo kasneje v rastni dobi
(npr. vešča in koruzni hrošč);
ekonomska učinkovitost pridelave koruze je
zaradi značilnosti pridelave v Sloveniji (razpršenost, majhne površine itd.) nizka, kar otežuje
vpeljavo alternativnih, dražjih metod varstva;
nekateri načini tako tudi stroškovno, s stališča
ekonomike pridelave, (še) ne prenesejo izvajanja
v praksi;
omeniti velja tudi dejstvo, da so za izvajanje
nekaterih nekemijskih ukrepov varstva rastlin
potrebna posebna znanja in nabava specialne
opreme, kar zmanjšuje interes kmetovalcev za
njihovo uvajanje.

Nabor možnih preventivnih in nekemijskih ukrepov
pri pridelavi koruze je na prvi pogled relativno ozek
in omejen le na področje mehanskega zatiranja plevelov ter biotičnega varstva pred nekaterimi škodljivci.
Ob natančnejšem pogledu pa vidimo, da na pojav in
škode zaradi bolezni, škodljivcev in plevelov v nekem
deležu vplivajo skoraj vsi tehnološki ukrepi, ki jih izvajamo ob pridelavi. Prilagoditev pridelovalnih praks,
z večjim poudarkom na preventivnih in nekemijskih
ukrepih, lahko prek različnih mehanizmov delovanja
izkoristimo kot način za zmanjšanje potencialnega
pritiska škodljivih organizmov (Sarwar in sod., 1998;
Raaijmakers in sod., 2009; Steinberg in sod., 2007).
Tako lahko zasledimo, da so zmanjšanje težav zaradi

škodljivih organizmov dokazali s kolobarjenjem
(Buhler, 2002; Cook in sod., 2002; Vasileiadis in sod.,
2011), združenimi setvami (Letourneau in sod., 2011;
Lithourgidis in sod., 2011), obdelavo žetvenih ostankov (Hudon in Khanizadeh, 1993; Dill-Macky in Jones, 2000; Munkvold, 2003; Meissle in sod., 2011),
spremenjenim načinom obdelave tal (Sturz in sod.,
1997; Pankhurst in sod., 2002; Holland, 2004; Palm in
sod., 2014) ali s kombinacijami teh ukrepov (Wright,
1995; Hagn in sod.; 2003; Garbeva in sod., 2004).
Da bi dosegali okoljske cilje manjše porabe FFS,
obenem pa kmetovalcem omogočili ekonomsko
upravičeno pridelavo, je treba natančno poznavati
sinergijske učinke preventivnih ukrepov, nekemijskih ukrepov ter (po potrebi) metod med rastno
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dobo in njihovo morebitno dopolnjevanje z ukrepi
kemičnega varstva. Treba je natančno poznavati
in upoštevati načine njihovega učinkovanja, tako
koristnih kot manj koristnih. Nekateri ukrepi so
lahko namenjeni neposrednemu preprečevanju
razvoja škodljivih organizmov, drugi preprečujejo
njihov razvoj posredno, prek spodbujanja naravne
odpornosti koruze, spet tretji celovito spreminjajo mikroekosistem rastline in tal itd. V naslednjih
poglavjih so obravnavana nekatera spoznanja o
tehnoloških ukrepih in njihovih preventivnih in/
ali nekemijskih učinkih na škodljive organizme.
Načel in načinov biotičnega varstva koruze, ki so
že podrobno predstavljeni v prejšnjih poglavjih, na
tem mestu ne bomo ponovno obravnavali.

POMEMBNEJŠI ŠKODLJIVI ORGANIZMI PRI PRIDELAVI
KORUZE

Zaradi omejitve v dolžini prispevka na tem mestu
ne bomo podrobneje predstavljali vseh škodljivih
organizmov, ki se lahko pojavljajo pri pridelavi
koruze, njihovih značilnosti, razvojnih ciklov
ter anatomskih in/ali morfoloških lastnosti.
Podrobnejše informacije o tem lahko bralci
pridobijo iz drugih virov (Čergan in sod., 2008; IVR
portal, 2017). V besedilu so podani samo nekateri
osnovni podatki, ki so pomembni za razumevanje
izbire, uporabe in učinkov nekaterih nekemijskih
načinov za njihovo obvladovanje.
Koruzo lahko v našem pridelovalnem prostoru napadajo številni škodljivi organizmi (Čergan
in sod., 2008), vendar pa je organizmov, ki lahko
povzročijo večjo gospodarsko škodo pri pridelavi,
razmeroma malo. Podobno, z nekaterimi izjemami, velja tudi za pridelavo koruze drugod po svetu
(Meissle in sod., 2010). Razlogov za to je več. Pri
nas k temu, med drugim, prispevajo tudi nekateri preventivni ukrepi, ki izhajajo iz izvajanja t. i.
dobre kmetijske prakse (npr. omejitev pridelave v
monokulturi, pogosto pridelovanje koruze v dvoletnem kolobarju, dostopnost do odpornih in/ali

tolerantnejših hibridov na nekatere bolezni) ter
prevladujoča obdelava tal z globokim oranjem, ki
ima svoje prednosti pri oviranju razvoja nekaterih
škodljivih organizmov.
Po gospodarski pomembnosti so v naših razmerah
na prvem mestu pleveli. Koruza ima razmeroma
majhno konkurenčno sposobnost proti plevelom
v zgodnjih razvojnih fazah in ob njihovem nemotenem razvoju lahko ti povzročijo veliko izgubo
pridelkov (Simončič, 2008). V Sloveniji se prideluje koruzo v različnih pedoklimatskih razmerah,
zato se v posevkih pojavlja precejšnje število plevelnih vrst. Meissle in sodelavci (2009) navajajo,
da je s pridelavo koruze povezanih več kot 50 vrst
plevelov, ki so različni po gospodarskem pomenu.
Najpomembnejši so pleveli iz družine trav (Poaceae), kot sta npr. navadna kostreba Echinochloa
crus-galli (L.) Beauv. in zeleni muhvič Setaria viridis (L.) Beauv. Omenjeni vrsti povzročata težave
v večini evropskih držav. V Sloveniji postajajo pomembnejši tudi nekateri invazivni pleveli, kot so
npr. vrste iz rodu Ambrosia in Cyperus, predvsem
zaradi omejenih možnosti za njihovo zatiranje.
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Tabela 22.1: Seznam najpogostejših plevelnih vrst, ki se pojavljajo v koruzi pri pridelavi v Sloveniji (povzeto
po IVR-portalu, 2017)
Plevelna vrsta

Slovensko ime

Latinsko ime

baržunasti oslezovec
srhkodlakavi ščir
bela metlika
mnogosemenska metlika
vejicati rogovilček
škrlatnordeča mrtva
kopriva
ptičja dresen
ščavjelistna dresen
breskova dresen
pasje zelišče
navadna zvezdica
perzijski jetičnik
njivska vijolica
krvavordeča srakonja
navadna kostreba
golo proso
sivozeleni muhvič
zeleni muhvič

Abutilon theophrasti Medik.
Amaranthus retroflexus L.
Chenopodium album L.
Chenopodium polyspermum L.
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.

njivski osat
njivski slak
plazeča pirnica
divji sirek

Cirsium arvense (L.) Scop.
Convolvulus arvensis L.
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski
Sorghum halepense (L.) Pers.

Enoletni pleveli

Širokolistni pleveli

Ozkolistni pleveli

Lamium purpureum L.
Polygonum aviculare L.
Polygonum lapathifolium L.
Polygonum persicaria L.
Solanum nigrum L.
Stellaria media (L.) Vill.
Veronica persica Poir.
Viola arvensis Murray
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Echinocloa crus-galli (L.) Beauv.
Panicum dichotomiflorum Michx.
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult.
Setaria viridis (L.) P. Beauv.

Večletni pleveli
Širokolistni
Ozkolistni

Med škodljivci so gospodarsko najpomembnejše
strune (Elateridae), sovke (Noctuidae) in koruzna
vešča (Urek in Modic, 2008; Meissle in sod.,
2010). V zadnjih letih postaja pomembnejši tudi
koruzni hrošč (Diabrotica v.v.). Glede na mesto,
kjer napadajo rastlino, jih lahko delimo na talne
škodljivce in škodljivce nadzemnih delov (Urek in
Modic, 2008), lahko pa isti škodljivec v različnih
razvojnih stadijih napada različne dele rastline.
Najpomembnejši talni škodljivci so strune, sovke
in vse bolj tudi ličinke koruznega hrošča. Med
škodljivci nadzemnih delov povzroča pri nas
trenutno največjo gospodarsko škodo koruzna
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vešča, pričakuje pa se naraščanje poškodb zaradi
odraslega koruznega hrošča. Gospodarski pomen
posameznih vrst je v različnih pridelovalnih
območjih koruze različen. Odvisen je od okoljskih
in drugih pridelovalnih razmer, ki vplivajo na rast
in razvoj koruze ter na razvoj, populacijsko gostoto
in agresivnost škodljivca. Žuželke povzročajo s
svojim delovanjem neposredno škodo na rastlinah,
poleg tega pa lahko delujejo tudi kot prenašalci
(vektorji) nekaterih bolezni (npr. uši za viruse
in škržatki za fitoplazme) ali omogočajo vstop
določenim povzročiteljem bolezni (npr. koruzna
vešča omogoča vstop gliv rodu Fusarium).

Tabela 22.2: Seznam najpogostejših škodljivih žuželk, ki se pojavljajo pri pridelavi koruze v Sloveniji
Prehranjevalno mesto

Slovensko ime

Latinsko ime

Strune

Elateridae, pojavlja se več vrst iz rodu Agriotes

Ozimna sovka
Ipsilon sovka
Njivska sovka

Talni škodljivci in škodljivci
nadzemnih delov

Koruzni hrošč
Poljski majski hrošč

Agrotis segetum Schiff.
Agrotis ipsilon Hufnagel.
Agrotis exclamationis L.
Oscinella frit L.
Diabrotica virgifera virgifera LeConte
Melolontha melolontha L.

Škodljivci
nadzemnih delov

Koruzna vešča
Listne uši

Aphidoidea

Koruzni rilčkar

Tanymecus dilaticollis Gyll.

Črni žitni žužek
Rižev žužek
Koruzni žužek

Sitophilus granarius
S. oryzae
S. zeamais
Rhyzopertha dominica
Sitotroga cerealella

Talni škodljivci

Švedska mušica

Skladiščni škodljivci

Ostrinia nubilalis Hübner

Žitni kutar
Koruzni molj

Najpogostejše bolezni pri pridelavi koruze so
fuzarijske okužbe (stebel, storžev in zrnja), koruzne
progavosti, nekatere pegavosti listov ter koruzna
bulava snet (Žerjav, 2008). Boleznim koruze
se v praksi posveča nekoliko manj pozornosti,
predvsem zaradi selekcijskega napredka pri
žlahtnjenju na odpornost, ki je zmanjšalo škodo
zaradi nekaterih bolezni, ter večinske uporabe
certificiranega razkuženega semena. Pomemben

vpliv pri zmanjševanju okužb in pojavnosti bolezni
imajo tudi nekateri preventivni ukrepi pri pridelavi.
Neposredne možnosti kemičnega zatiranja
bolezni so pri pridelavi koruze večinoma omejene
zaradi velikosti rastlin in pomanjkanja ustrezne
mehanizacije v praksi. Uporaba strobilurinskih
fungicidov sredi rastne dobe v Sloveniji ni splošna
praksa.

Tabela 22.3: Seznam pomembnejših glivičnih bolezni in njihovih povzročiteljev, ki se pojavljajo pri
pridelavi koruze v Sloveniji
Slovensko ime bolezni

Latinsko ime glive

Koruzna progavost
Koruzna rja
Koruzna bulava snet
Koruzna trohnoba
Očesna pegavost koruze
Fuzarioze stebel in storžev
Koruzni ožig

Setosphaeria turcica (Luttrell) K. J. Leonard & E. G. Suggs
Puccinia sorghi Schwein.
Ustilago maydis (DC.) Corda
Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton
Kabatiella zeae Narita & Y. Hiratsuka
Fusarium spp.
Colletotrichum graminicola (Ces.) G. W. Wilson
Fusarium spp.,
Diplodia spp.,
Aspergillus spp.,
Alternaria spp.

Propadanje kalečega semena in venenje po vzniku
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22.4

TEHNOLOŠKI UKREPI

22.4.1 Kolobar
Sodi med temeljne ukrepe kmetijske pridelave,
s katerim ohranjamo rodovitnost tal (s tem
posredno in neposredno vplivamo tudi na
mehanizme krepitve razvoja rastlin) in posredno
ter neposredno vplivamo na populacijski pritisk
škodljivih organizmov (Mohler in Johnson, 2009).
Kolobarjenje pomeni spreminjanje vrste poljščine,
ki se prideluje na nekem zemljišču, iz leta v leto.
Izraz vključuje ciklične kolobarje, pri katerih se
ponavlja na nekem zemljišču enako zaporedje
poljščin za nedoločen čas, in neciklične kolobarje,
pri katerih se zaporedje poljščin spreminja in ni
natančno določeno. Dobro kolobarjenje zahteva
dolgoročno načrtovanje na nivoju kmetije, vendar
pa pri tem ni nujno, da se že na začetku natančno
določi, katere rastline se bo pridelovalo za več let
vnaprej. Tako načrtovanje se lahko izkaže za manj
praktično, ker na uspešnost pridelave vplivajo
tudi okoljske razmere (npr. spreminjajoče se
podnebne razmere, prekomerni razvoj ali pojav
novih škodljivih organizmov), ekonomski razlogi
(npr. spremembe na trgu), razpoložljivost delovne
sile in mehanizacije, ukrepi kmetijske politike in
drugi dejavniki. Na drugi strani pa lahko odsotnost
načrtovanja kolobarja privede do težav v pridelavi,
kot so prekomerni razvoj talnih škodljivcev ali
neravnovesje v izkoriščanju hranil. Treba se je tudi
zavedati, da se težave zaradi nepravilnega kolobarja
lahko pokažejo šele po več letih, podobno dolgo
lahko traja tudi odpravljanje težav.
V slovenskem poljedelskem kolobarju prevladujejo
žita. Koruzo se navadno prideluje v kolobarju
s pšenico ali ječmenom, redkeje s križnicami,
bučami ali stročnicami. Težavo predstavlja
posestna struktura in razdrobljenost zemljišč, ki
omogočata, da kljub izvajanju dobrih praks na
določenih zemljiščih škodljivi organizmi prezimijo
in migrirajo na sosednja. Na živinorejskih kmetijah
pogosto pridelujejo koruzo dve ali tri leta zapovrstjo,
kar je s stališča zmanjševanja pritiska škodljivih
organizmov manj primerno. Koruza načeloma ni
občutljiva za vrstni red v kolobarju in lahko sledi
vsem poljščinam, tudi sama sebi. Je pa kolobarjenje
dolgoročno potrebno s stališča obvladovanja
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škodljivih organizmov in zmanjševanja potreb
po FFS. Pri pridelovanju koruze je priporočen
vsaj dvoletni kolobar, primernejši pa je večletni.
Pridelovanje v monokulturi ni ustrezno ali
zaželeno. Kolobar mora biti pester, sestavljen iz več
botanično nesorodnih vrst. Najboljši predposevki
so tisti, ki dovolj zgodaj zapustijo njivo, tvorijo
obilo organskih ostankov in za sabo pustijo dobro
strukturna tla. Taki so npr. lucerna, eno- ali večletne
detelje, stročnice, pesa, lan, koleraba, krompir,
buče ali ogrščica. Koruza in prava žita naj si v
kolobarju po možnosti ne sledijo. V splošnem velja,
da neprekinjeno pridelovanje (v monokulturi)
ali pridelovanje dovzetnih gostiteljskih rastlin v
ozkem kolobarju spodbuja naraščanje populacij
škodljivih organizmov. Nasprotno pa kolobarjenje
z rastlinami, ki niso gostiteljice ali so za škodljive
organizme manj privlačne, ovira njihov razvoj
(Raaijmakers in sod., 2009).
Kolobarjenje je pomembno pri obvladovanju
bolezni, plevelov in raznih škodljivcev, vendar pa,
kot kažejo izkušnje, večinoma ni dovolj. Ključni
dejavnik pri učinkovitosti kolobarja je gostiteljska
specifičnost škodljivih organizmov. Nekateri
organizmi so namreč specializirani za posamezno
rastlinsko vrsto, drugi pa lahko škodujejo več
vrstam gostiteljskih rastlin (ali na njih preživijo).
Zato mora kmetovalec poleg kolobarjenja izvajati
tudi druge ukrepe za njihovo obvladovanje. Za
mnoge škodljive organizme je pomemben dejavnik
tudi njihova mobilnost in trajanje mirujočih faz
razvoja (npr. jajčec pri žuželkah, semen pri plevelih,
trajnih spor pri glivah). Dobro mobilni škodljivci
lahko migrirajo na večje razdalje, kljub temu, da
smo jih na našem zemljišču uspeli odpraviti s
kolobarjenjem (Mohler, 2009).
Možnosti obvladovanja škodljivih žuželk
s kolobarjenjem
Možnost in učinkovitost obvladovanja škodljivih
žuželk s kolobarjenjem je odvisna od življenjskega
cikla posamezne vrste. Da lahko neko žuželko
učinkovito obvladujemo s kolobarjem, mora biti
v obdobju med dvema posevkoma slabo mobilna
in/ali imeti omejen nabor gostiteljskih rastlin

(Stoner, 2009). Selektivnost do gostiteljskih rastlin
se lahko pojavi pri odlaganju jajčec ali hranjenju
ličink oz. odraslih osebkov. Žuželke, ki imajo
zelo specifične zahteve glede gostiteljskih rastlin,
bodo ob njihovi odsotnosti po določenem času
poginile ali migrirale. Škodljive žuželke, ki jih pri
pridelovanju koruze lahko uspešno nadzorujemo
s kolobarjenjem, so večinoma tiste, pri katerih se
najagresivnejše razvojne faze pojavijo v tleh (Stoner,
2009). Mobilnost teh ličink v tem razvojnem stadiju
se meri v nekaj centimetrih ali metrih. Primer takega
škodljivca so ličinke koruznega hrošča. Te po
izleganju iz jajčec za svoj razvoj nujno potrebujejo
koruzne korenine, sicer propadejo. Priporočila
za zatiranje koruznega hrošča se zato nanašajo
na sestavo kolobarja, tako da z izogibanjem setve
gostiteljskih rastlin preprečujemo prekomeren
razvoj škodljivca.

Večina škodljivih žuželk ima vsaj eno obdobje v fazi
imaga, ko lahko migirira na večje razdalje. Pogosto
je to v času prehajanja žuželk iz prezimovališč ali v
obdobju odlaganja jajčec. Poznavanje mobilnosti
žuželk je pomembno, ker pove, kako daleč lahko
potujejo, da najdejo gostiteljske rastline. Odvisno od
vrste in razvojnega stadija se lahko žuželke gibljejo
od nekaj centimetrov do nekaj kilometrov. Pri
žuželkah, ki so v razvojnih fazah, ko imajo možnost
mobilnosti na večje razdalje, kolobarjenje samo
na ozkem območju nima večjega neposrednega
vpliva na njihov razvoj. Tak primer škodljivca, na
katerega ima kolobarjenje omejen neposredni vpliv,
je odrasel koruzni hrošč. Če je razvojna faza ličinke
zaradi majhne mobilnosti žuželk lahko primer,
kako s kolobarjenjem enostavno prekinemo njegov
razvojni krog, pa odraslega hrošča težko neposredno
obvladujemo s kolobarjem.

Tabela 22.4: Pomembnejše škodljive žuželke v koruzi, katerih populacije in škodo lahko obvladujemo s
kolobarjenjem (Stoner, 2009; Urek in Modic, 2008)
Škodljivi organizem Slaba kmetijska praksa

Koruzni hrošč
(Diabrotica spp.)

Koruza sledi koruzi

Strune (Agriotes spp.)

Setev koruze (tudi
krompirja, pese, melon
itd.) po večletnem
travinju, deteljah ali
večletnem pridelovanju
žit

Prezimitev/
lokacija

Opombe

Ličinka je najagresivnejši razvojni stadij.
Priporočeni vsaj dvoletni kolobar, ki
vključuje negostiteljske rastline, bi
moral v večini primerov zadostovati
za obvladovanje populacij v tleh.
Jajčeca/na polju Primernejši je triletni kolobar, ker se
je v tujini koruzni hrošč prilagodil
dvoletnemu kolobarju koruza – soja. Pri
majhnem odstotku osebkov so opazili
tudi prilagoditev na dvoletno mirovanje
jajčec v tleh.
Strune lahko škodujejo posevkom več let,
saj nekatere vrste ostanejo v fazi ličink
3–6 let. Za odkrivanje števila strun pred
setvijo lahko uporabimo talne preglede
ali vabe. Populacije lahko zmanjšujemo
Ličinke/na polju
tudi z nekaterimi mehanskimi ukrepi,
npr. oranje pozno poleti ali jeseni
lahko izpostavi ličinke plenilcem in
vremenskim vplivom (izsušitev na
soncu).
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Kolobarjenje posredno vpliva na škodljive
organizme tudi s spreminjanjem okoljskih razmer
za njihov razvoj. Npr.: nekatere žuželke odlagajo
jajčeca na odrasle rastline ali v rastlinske ostanke na
tleh (Stoner, 2009). Če teh ni na voljo in je škodljivec
zelo specializiran, ne bo mogel odlagati jajčec in
razvojni krog bo prekinjen. V tem kontekstu je
treba upoštevati tudi možnost povečanja populacij
škodljivcev v primeru setve nekaterih pokrovnih
rastlin ali posevkov za zeleno gnojenje. Tako
dodatno tveganje je v konvencionalnih načinih
obdelave možno obvladati z uvedbo nekaterih
mehanskih načinov drobljenja rastlinskih
ostankov in njihovim zaoravanjem. Raznovrsten
kolobar lahko v kombinaciji z manjšo uporabo
fitofarmacevtskih sredstev in mineralnih gnojil
spremeni pestrost žuželčjih vrst. Tako Lampkin
(1990) poroča, da je manjši pritisk škodljivih žuželk
v ekoloških pridelovalnih sistemih lahko posledica
kolobarjenja in/ali intenzivnejšega razvoja koristnih
žuželk zaradi neuporabe fitofarmacevtskih sredstev.
Tudi Garratt in sodelavci (2011) poročajo o vplivu
pridelovalnih sistemov na število koristnih žuželk,
vendar pa obenem navajajo, da je tudi njihov vpliv
na škodljive žuželke variabilen.

Možnosti obvladovanja glivičnih bolezni
s kolobarjenjem
Tudi nekatere bolezni koruze je možno uspešno
obvladovati s pravilnim kolobarjenjem, pri čemer je treba dobro poznati razvojni krog njihovih
povzročiteljev (McGrath, 2009). Na splošno velja,
da je najboljši način za obvladovanje bolezni pridelovanje negostiteljskih rastlin tako dolgo, dokler patogen ne propade ali se njegova populacija
ne zmanjša na raven, ki ne povzroča večje gospodarske škode. Tako je za uspešno zatiranje s kolobarjenjem treba vedeti, kako dolgo lahko patogen
preživi na nekem zemljišču in katere rastlinske
vrste (vključno s pleveli in dosevki) lahko napada.
Poznati je treba tudi druge možne vire patogenov
v okolici in dinamiko njihove ponovne razširitve
na polju ter poznati sposobnost prenosa na večje
razdalje (npr. patogene, ki se širijo s pomočjo vetra, težje obvladujemo s kolobarjenjem na ožjem
območju) (McGrath, 2009).
Nekateri povzročitelji glivičnih bolezni lahko preživijo v tleh le na ostankih določenih rastlin. Ker
razpadejo skupaj z ostanki, so ti najprimernejši za
obvladovanje s kolobarjenjem. Tudi povzročitelje,
ki določeno obdobje preživijo na organski snovi v tleh, je mogoče obvladovati s kolobarjenjem
(McGrath, 2009). Če povzamemo: s kolobarjem
lahko deloma obvladujemo rastlinske bolezni, katerih povzročitelji preživijo v tleh ali na rastlinskih
ostankih največ nekaj let.

Tabela 22.5: Pomembnejše glivične bolezni v koruzi in možnosti obvladovanja s kolobarjenjem (McGrath,
2009; Žerjav, 2008)
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Glivična
bolezen

Kolobar (min. št.
potrebnih let)

Prenos s
semenom

Prenos
spor z
vetrom

Prenos z
Plevelni
vektorjem
gostitelj
(žuželkami)

Koruzni ožig

DA (2 leti)

NE

DA
(lokalno)

NE

več različnih
trav

Koruzna rja
Koruzna bulava
snet

NE

NE

NE

zajčja deteljica

DA (več let)

DA (delno)

DA
DA
(lokalno)

DA (škržatki)

Glivična
bolezen

Kolobar (min. št.
potrebnih let)

Prenos s
semenom

Prenos
spor z
vetrom

Prenos z
Plevelni
vektorjem
gostitelj
(žuželkami)

Koruzna
trohnoba

DA (2–3 leta)
Pogostejša v
monokulturnem
pridelovanju in pri
pridelavi po načelih
minimalne obdelave tal

NE

DA

NE

NE

DA
(lokalno)

NE

DA

DA
(lokalno)

DA
(vešča)

več gostiteljev

NE

DA

NE

divji sirek,
zeleni muhvič,
navadno proso

NE

NE

DA

več gostiteljev

DA (2–3 leta);
Pogostejša v
Očesna pegavost monokulturnem
koruze
pridelovanju in pri
pridelavi po načelih
minimalne obdelave tal
DA (2–3); Pogostejša
v monokulturnem
Fuzarioze stebel
pridelovanju in pri
in storžev
pridelavi po načelih
minimalne obdelave tal
Koruzna
progavost

DA (2–3)

Propadanje
kalečega semena
NE
in venenje po
vzniku

Možnosti obvladovanja plevelov
s kolobarjenjem
Z dobrim kolobarjenjem lahko dolgoročno
vplivamo tudi na populacijo plevelov na določeni
površini. Populacija plevelov na zemljišču je
večinoma konstantna (zaradi semenske banke v
tleh) in se počasi spreminja. Razlike, do katerih
prihaja, so večinoma povezane z razvojem
posamezne vrste plevela v določenem kolobarnem
členu (zaradi različne tekmovalne sposobnosti
poljščin in zaradi različnih možnosti zatiranja
plevelov v določenem posevku). Redka razpoložljiva
literatura ponuja zgolj splošne vpoglede v zasnovo
kolobarja, s katerim lahko deloma oviramo pojav
in prekomeren razvoj plevelov. Na drugi strani
pa nam ekologija plevelov ponuja namige o
posevkih, s katerimi je mogoče zmanjšati težave
z njimi. Kolobarni členi, v katerih je lažje zatirati
in odstranjevati plevele, izboljšajo možnosti

obvladovanja plevelov na kmetiji (Liebman in sod.,
2001). Zato so pričakovane prevladujoče plevelne
združbe pri različnih kolobarjih različne (Ball in
Miller, 1993). Konkurenčna sposobnost gojenih
rastlin ima velik vpliv na to, katere vrste plevelov
se bodo pojavile in tudi kakšno škodo lahko
povzročijo. Žita so na splošno konkurenčnejša proti
plevelom kot okopavine (sladkorna pesa, koruza
in krompir). Tudi možnosti mehanskega zatiranja
so v nekaterih posevkih slabše kot v drugih. Oljne
buče so tak primer. Mehansko zatiranje plevelov po
tem, ko se razvijejo vreže, skoraj ni več možno, ne
da bi pri tem poškodovali rastline. Zato se posevki
buč brez uporabe herbicidov ali zastirk oz. setve v
rastlinske ostanke pogosto prekomerno zaplevelijo.
Zadrževanje plevelov je lahko oteženo tudi pri
rastlinah, ki v začetnih fazah rastejo počasi in slabo
senčijo prostor (kot npr. koruza).
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Čeprav nekateri pleveli vzniknejo tudi iz dolgoročne
semenske banke v tleh, pa je pojav plevelov v
tekočem pridelovalnem letu večinoma posledica
semenitve plevelov leto ali dve nazaj (Mohler,
2009). Glede na to lahko pridelovanje rastlin, pri
katerih učinkovito preprečimo razvoj in semenitev
plevelov, zmanjša pritisk v naslednjem letu. Seveda
na to vplivajo tudi drugi dejavniki, npr. način
obdelave tal. Pleveli se najlažje razvijajo na golih
tleh. Celoletna pokritost tal rastlinskim pokrovom
(s setvijo strniščnih dosevkov, vmesnih dosevkov,
združenih setev v času, ko ni glavnega posevka na
polju, ipd.) ovira razvoj plevelov in dolgoročno
zmanjšuje plevelno banko. Na pokritih tleh je
količina svetlobe (in tudi relativna količina rdeče
svetlobe), ki doseže površino tal manjša, s tem pa
tudi kalitev semen številnih plevelnih vrst. Vendar
se je pri setvi pokrovnih rastlin treba zavedati tudi
dejstva, da lahko mnoge od njih postanejo težko
obvladljivi plevel, če jih pustimo semeniti (Mohler,
2009). Tak primer je npr. navadna ajda.
Ostale možnosti obvladovanja škodljivih
organizmov s kolobarjem
Način zatiranja škodljivih organizmov s kombinacijo kolobarja in mehanske zadelave rastlinskih
ostankov v tla je t. i. biofumigacija. Pri tem gre za
način varstva rastlin, pri katerem za zatiranje talnih škodljivih organizmov uporabljamo hlapljive
kemične snovi, ki se izločajo pri razgradnji zelenja
predhodno sejanih rastlin (najpogosteje križnic)
(Bohinc in sod., 2012). Naj na kratko povzamemo
mehanizem delovanja: glukozinolati, β-tioglukozidni, N-hidroksisulfati so sekundarni metaboliti
rastlin iz rodu križnic (Brassicaceae), ki se nahajajo
v vakuolah njihovih celic. Ob poškodbi rastlinskega tkiva encim mirozinaza hidrolizira glukozide
v nestabilen aglikon, ki nato tvori široko paleto
različnih hlapnih izotiocianatov (Ntalli in Caboni,
2017). Njihov vpliv na zmanjšanje populacij nekaterih talnih insektov (predvsem strun), nematod
in talnih gliv so preučevali v mnogih raziskavah
(Sarwar in sod. 1998, Morra in Kirkegaard, 2002;
Bohinc in sod., 2012; Ntalli in Caboni, 2017) z variabilnimi in nedoslednimi rezultati učinkovitosti.
Omeniti je treba, da mora biti za učinkovitejše delovanje zadoščeno nekaterim pogojem: v tleh mora
biti dovolj vlage, uporabiti je treba pravilno vrsto
rastline, rastlinske ostanke je treba zdrobiti in za198

delati v tla hitro ter pravočasno. Sprostitev glukozinolatov je hitra, če so rastline dobro zdrobljene,
če je dovolj vlage in so tla ogreta. Pri teh razmerah
dosežemo visoko koncentracijo glukozinolatov.
Posebna kategorija pri kolobarjenju so tudi t. i.
združene setve posevkov. Te lahko pripomorejo
k zmanjšanju pojavnosti plevelov, bolezni in škodljivcev (Risch, 1983). Hkrati se poseje ali prideluje dve vrsti rastlin na enem prostoru, z namenom
medsebojnega sinergističnega vplivanja. Gre za
obliko posnemanja biotske raznovrstnosti naravnih združb, kjer se kolobar nadgradi s poznavanjem številnih medsebojnih sinergističnih in antagonističnih vplivov gojenih rastlin (Kocjan-Ačko,
2011). Združene setve imajo tako prednosti kot
slabosti. V nekaterih raziskavah so ugotovili, da je
bilo pri združenih setvah zaradi diverzifikacije rastlinskih vrst prisotnih več naravnih sovražnikov
in manj poškodb rastlin zaradi škodljivih organizmov (Letourneau in sod., 2011), vendar pa so imeli
taki posevki večinoma manjše pridelke, deloma zaradi zmanjšanja gostote glavnega posevka in deloma zaradi večje konkurenčnosti med posevki. Večina študij o združenih posevkih se je v preteklosti
nanašala na pridelke, pri čemer je bil le majhen
poudarek namenjen razumevanju interspecifičnih
procesov, ki prispevajo k temu. Ali so združene
setve lahko uspešne, je odvisno od razumevanja
fiziologije vrst, ki jih hočemo pridelovati skupaj,
njihovih rastnih značilnosti, arhitekture korenin in
nadzemnih delov ter uporabe vode in hranil. Rastline tekmujejo za svetlobo, vodo in hranila, zato
konkurenčnost med njimi vključuje kombinacijo
dejavnikov v prostoru in času razvoja rastlin. Različne rastlinske vrste v različnih obdobjih in ciklih
rasti tekmujejo za različne vire. Kar je v nekem obdobju konkurenčnost za hranila, je lahko v poznejšem obdobju problem z zasenčevanjem itd. Primer
združenih posevkov pri pridelovanju koruze so koruza – visoki fižol, koruza – soja, ponekod koruza
– detelja in koruza – sirek. Največja ovira za večjo
uveljavitev združenih setev pri intenzivni pridelavi
poljščin je obvladovanje tehnologije setve, gojenja,
gnojenja, varstva rastlin in mehaniziranega spravila več kot ene gojene rastline na isti površini. Agronomska priporočila za tako pridelavo preprosto
ne obstajajo in glede na številne možne kombinacije setev ter nešteto podnebnih in talnih razmer,

generalizacija priporočil morda sploh ni mogoča
(Machado, 2009). Verjetno bo trajalo še dolgo,
preden bodo sistemi združenih setev konkurenčni
sedanjim sistemom pridelovanja ene kulture na eni
površini.
V posebno kategorijo združenih posevkov spadajo tudi načini setve v t. i. žive zastirke. Pri tem
načinu se celotno površino predhodno (po navadi v jeseni) poseje z rastlinsko vrsto, ki bo služila kot živa zastirka. Z različnimi orodji se nato v
te posevke vseje vrsto, ki bo glavni posevek, npr.
koruzo. Kot prekrivne rastline se večinoma uporablja tiste, ki dobro prenašajo goste sklope, oblikujejo daljša stebla in dobro prekrijejo tla (npr. rž,
tritikala, mnogocvetna ljuljka, križnice, nekatere
vrste detelj itd.). V ekološkem kmetovanju se pojavlja tudi način, kjer s posebnim valjarjem (angl.
Roller crimper) polomijo stebla rastlin za zastirko,
nato pa s posebno sejalnico vsejejo glavni posevek.
Polomljene rastline počasi propadajo, obenem pa
zastirajo tla in s preprečevanjem dostopa svetlobe
značilno ovirajo razvoj plevelov v posevkih (Davis, 2010; Canali in sod., 2013). Težave, ki se pri
tem lahko pojavljajo, so razvoj dovolj velike zelene
mase pred valjanjem, ponovna rast rastlin, namenjenih za zastirko, imobilizacija N, težave z dodajanjem N zaradi zastirke in slaba kakovost setve v
zastirko (Canali in sod., 2013). Za odpravo nekaterih pomanjkljivosti se je kot alternativa razvila t. i.
setev v obdelanih pasovih (angl. Strip till) (Luna in
sod., 2012; Trevini in sod., 2013). Pri tem načinu s
posebnimi stroji obdelajo in uničijo zastirko v ozkem setvenem pasu in vanj vsejejo glavni posevek.
Ta način obdelave je primernejši za rastline, ki se
jih seje na večjo medvrstno razdaljo. Težave, ki se

pojavljajo, so podobne, dodatni problem pa predstavlja še obvladovanje plevelov v obdelanem pasu.
Strip till se priporoča tudi za zgodnjo spomladansko setev rastlin, ki so občutljive na nizko temperaturo tal. V obdelanem pasu je temperatura višja in
omogoča hiter začetek kalitve ter vznika poljščine.
Pri popolni neprekinjeni zastirki bi bila lahko temperatura tal občutno prenizka.
Sklepi
Kolobarjenje je lahko do neke mere učinkovit in
ekonomičen ukrep, ki pripomore k uspešnejšemu
obvladovanju nekaterih škodljivih organizmov pri
pridelavi koruze. Izziv, ki ga kolobarjenje nalaga
kmetovalcem, zahteva dolgotrajno in dosledno
delo. Obenem pa se moramo zavedati, da vseh škodljivih organizmov ni mogoče obvladovati samo s
kolobarjenjem in da tudi posameznih škodljivih
organizmov v vseh letih ni mogoče obvladovati
samo s kolobarjenjem. Da bi maksimirali možne
učinke kolobarjenja, je treba poznati biologijo
škodljivih organizmov in mehanizmov kolobarja,
ki jih lahko koristimo za obvladovanje nekega organizma. Učinkovitost je mogoče izboljšati tudi z
rastlinami, ki ob tem, da niso gostiteljice, tvorijo
strupene snovi za patogene ali spodbujajo koristne
organizme v tleh. Kolobarjenje je lahko združljivo
z ostalimi ukrepi zatiranja škodljivih organizmov,
tudi z biotičnim varstvom in drugimi ukrepi dobre
kmetijske prakse, mehanizmi krepitve odpornosti
rastlin in kemičnimi načini zatiranja. Po mnenju
avtorja prispevka lahko le izvajanje združenih
ukrepov kot celoviti pristop tvori uporabno osnovo, ki bo v praksi dejansko zmanjšala aplikacijo
FFS.
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22.4.2 Izbira zemljišča
Gre za tematiko, ki ji v zadnjem času posvečamo
več pozornosti, predvsem v povezavi s klimatskimi
spremembami in sušo. Ker gre za precej široko
področje, bomo v tem poglavju le nakazali nekatera
spoznanja, ki bodo bralcem podala osnove
kompleksnih interakcij med okoljem, rastlino in
škodljivimi organizmi. Ostajamo pri primeru koruze.
V teoriji ima hibrid največje možnosti za doseganje
svojega genetskega potenciala, če raste na primernem
zemljišču, v zanj optimalnih klimatskih razmerah in
je podprt z ustrezno tehnologijo pridelave. Povedano
drugače: zmožnost sorte, da doseže največji potencial,
ki je zapisan v genomu, je odvisna od okolja, v katerem
raste, in njegovih dejavnikov. Kako neka rastlina
izrazi svoj fenotip, je torej odvisno od genetske osnove
sorte, okolja in raznolike občutljivosti genotipov na
različne vrste okolja. Seveda v modernem kmetijstvu
ne prepuščamo pridelave samo vplivom okolja,
ampak jih poskušamo spreminjati in izboljševati
s tehnološkimi ukrepi ter tako odpraviti določene
omejitvene dejavnike pri pridelavi (npr. založenost tal
s hranili, dostopnost vode, zmanjšanje škode zaradi
škodljivih organizmov). Podnebje ima ključno vlogo
pri pridelavi poljščin na prostem. Stresni dogodki,
kot so suša, toplotna obremenitev, zmrzal, škodljivci,
pleveli in bolezni, vplivajo na količino in kakovost
pridelka. Pri izbiri zemljišč se je treba zavedati, da
se lahko zaradi spreminjajočih se podnebnih razmer
območja, primerna za gojenje določenih poljščin,
tudi spreminjajo (Holzkämper in Fuhrer, 2013).
Podnebne spremembe vplivajo na pridelavo,spreminjajo pa tudi razvoj in/ali povečajo škodo, ki jo
povzročajo škodljivi organizmi na posevkih in/
ali zmanjšujejo mehanizme tolerance rastlin nanje
(Olesen in sod., 2011). Tako lahko spremenjeni pogoji povzročijo širjenje plevelov, škodljivcev in bolezni, prilagojenih na toplejše podnebne razmere,
na področja, kjer jih do sedaj ni bilo (Baker in sod.,
2000). Hitrost, s katero se bodo širile te invazivne
vrste, je odvisna od hitrosti podnebnih sprememb,
raznolikosti rastlinskih vrst in ukrepov, sprejetih
za boj proti njim (Anderson in sod., 2004). Ker pa
je večina težav s škodljivci in boleznimi povezana z
njihovimi gostiteljskimi rastlinami, nam to vsaj teoretično omogoča neko stopnjo prilagoditve nanje.
Precej literature, ki obravnava pridelovanje koruze,
je osredotočene na povečanje poškodb rastlin in
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vsebnosti mikotoksinov zaradi glivičnih patogenov (Fusarium spp., Aspergillus flavus) v povezavi s sušnim in vročinskim stresom, bodisi zaradi
primernejših pogojev za primarne okužbe (Payne,
1992) ali v povezavi s poškodbami žuželk (Bruns,
2003; Parson in Munkvold, 2009). Tudi toča ali
drugi dejavniki, ki povzročijo mehanske poškodbe
rastlin, lahko povečajo pojav fuzarijskih plesni in
prisotnost nekaterih mikotoksinov (Robertson in
sod., 2011). Nekateri škodljivci (kot je npr. koruzna
vešča) so pogostejši v toplih letih, prav tako je škoda,
ki jo povzročijo, lahko večja. To je lahko posledica
razvoja dveh generacij v Sloveniji, kar v preteklosti ni bilo značilno za kontinentalni pas (Slovenije)
(Urek in Modic, 2008), ali kot večja uspešnost prezimovanja škodljivca zaradi toplejših zim (Maiorano
in sod., 2014).
Koruza potrebuje za rast obilico toplote, svetlobe in
padavin, ki morajo biti ustrezno razporejene preko
vegetacije (Čergan in sod. 2008). Primerna za pridelovanje so s hranili in humusom dobro preskrbljena tla (od 3 do 4 % humusa, C-stopnja založenosti
s P2O5 in K2O), globoka, srednje težka ter obenem
dobro zračna. Najprimernejše so združbe rjavih
tal, ustrezna pa so tudi ilovnata tla na apnencih in
dolomitih, laporjih in peščenjakih (Čergan in sod.
2008). Problem nastane, ker je v heterogenih pedoklimatskih pogojih Slovenije le malo takih zemljišč.
Zaradi potreb po koruzi za živinorejo in navidezno
enostavne pridelave se jo pogosto prideluje tudi na
manj primernih zemljiščih. Z dobrim poznavanjem
populacij in razvojnih krogov škodljivih organizmov lahko za setev izbiramo manj problematična
zemljišča ter se s tem izognemo nekaterim večjim
poškodbam koruze zaradi talnih škodljivcev. Kot
primer lahko navedemo strune. Če spremljamo njihove populacije v tleh, na enostaven način zmanjšamo škodo, ki jo povzročajo: na tistih njivah preprosto ne sejemo občutljivih rastlin (Saussure in sod.
2015). Zaradi večletnega razvojnega cikla strun je
treba to prakso ponavljati več let, kar nekoliko oteži
zadevo. Prav tako je v praksi težko določati populacijo strun.
Sposobnost rastline, da se upira ali tolerira škodljivce in bolezni, je povezana tudi z optimalnimi
fizikalnimi, kemičnimi in biološkimi lastnostmi
tal (Altieri in Nicholls, 2003). Tla in upravljanje z
njimi lahko na različne načine vplivajo na škodlji-

ve organizme in škodo, ki jo povzročajo. Pridelovalne prakse, ki zagotavljajo dovolj veliko vsebnost
organske snovi v tleh in bogato makro- in mikrofavno tal, zagotavljajo rastlinam okolje, ki preko
različnih mehanizmov neposredno izboljšuje odpornost rastlin (McGuiness, 1993; Phelan in sod.,
1995). Visoka mikrobiološka aktivnost v tleh lahko
povečuje konkurenčnost med posameznimi mikroorganizmi, kar vodi v manjšo prisotnost spor
patogenov, lahko pa specifični mikroorganizmi
povzročijo določene učinke na nekaterih vrstah,
npr. manjšo viabilnost spor nekaterih glivičnih
patogenov. Učinek na patogene organizme lahko
nastane na osnovi skupne mikrobiološke biomase
v tleh ali pa zaradi vpliva posameznih skupin mikroorganizmov na specifični patogen. Podrobneje
so biološke osnove supresivnosti kmetijskih tal na
razvoj patogenov v tleh predstavljene v delu Wellerja in sodelavcev (2002). Nekatere rastlinske vrste
lahko razvijajo obrambno strategijo proti talnim
patogenom tudi s selektivno stimulacijo razvoja
populacij antagonističnih rizosfernih mikroorganizmov (Cook in sod., 1995), a ni poznano, kako
je s tem pri koruzi.
Sklepi
Z izbiro primernih zemljišč se omogoči preskrbljenost rastlin tako z vodo kot s hranili, posredno tudi
s toploto in svetlobo preko celotne vegetacije in s
tem dobre pogoje za razvoj. Rastline, ki uspevajo v
primernejših pogojih, so lahko vitalnejše in manj
dovzetne za stresne dogodke ter poškodbe zaradi
škodljivih organizmov. V Sloveniji se zaradi velike heterogenosti pedoklimatskih pogojev, omejenosti razpoložljivih zemljišč ter potreb po krmi za
živino koruzo pogosto prideluje na manj primernih zemljiščih. Ob ostalih težavah, ki jih to lahko
povzroči v pridelavi, ima pridelovanje na manj
primernih zemljiščih za posledico tudi večjo občutljivost na škodljive organizme. Zaradi mnogih
socioekonomskih in pedoklimatskih raznolikosti
Slovenije, naraščanja povprečnih letnih temperatur in ekstremnih vremenskih dogodkov je v praksi velik izziv, kako izbrati primerna zemljišča za
vsako pridelovalno leto in s katerimi ukrepi blažiti
posledice take pridelave. Ker je le malo možnosti
za izboljšavo, bo treba morebitne negativne učinke
izbire manj primernih zemljišč zmanjševati z drugimi ukrepi (npr. sprememba sistemov obdelave

tal, sprememba termina setve, drugačen nabor dosevkov, namakanje itd.).

22.4.3 Obdelava tal
Pod pojmom obdelava tal razumemo postopek ali več
postopkov z delovnim orodjem, s katerim obdelamo
tla in jih pripravimo za setev in/ali jo neposredno
izvedemo. Postopki obdelave tal vključujejo različne
globine, intenzivnost in različne načine rahljanja v
kombinaciji z obdelavo rastlinskih ostankov (Váňová
in sod., 2011). V zadnjih letih so se spremenili. Širijo
se načini minimalne obdelave tal, uporabo pluga
se marsikje opušča. Čeprav so oblike brez uporabe
pluga poznane že desetletja, je največji razvoj in
uporabo opaziti šele v zadnjih 15 letih. Glavni razlogi
za to so zmanjševanje stroškov pridelave, dostopnost
mehanizacije, napredek pri žlahtnjenju (predvsem
uvedba GSO-rastlin) in dostopnost do učinkovitih
herbicidov (Váňová in sod., 2011). V tem času
se je povečalo tudi zavedanje o ohranjanju in
izboljšanju rodovitnosti tal, pomenu biodiverzitete
talnih organizmov, obenem pa se poskuša aktivneje
prilagajati podnebnim spremembam in zmanjševati
posledice sprememb. Različni načini obdelave tal
lahko pomembno vplivajo na upravljanje s številnimi
biotskimi in abiotskimi dejavniki pri pridelavi.
Čeprav je obdelava tal na prvi pogled tesneje
povezana z uravnavanjem plevelov, imajo različne
metode lahko pomembne učinke tudi na patogene
glive in škodljive žuželke.
Z razvojem tehnologije so se v zadnjem času pojavili
različni načini obdelave tal, ki jih med seboj lahko
v grobem ločimo glede na stopnjo obračanja in
mešanja tal. Navajamo nekaj načinov, ki so v
Sloveniji pri pridelavi koruze pogostejši.
Konvencionalni način
Je obdelava, za katero je značilna vsakoletna uporaba pluga ali drugega orodja, ki ima podobne učinke. Kljub zmanjševanju konvencionalne obdelave
tal, je v Sloveniji ta način še zmeraj prevladujoč.
Prednosti konvencionalne obdelave so možnost
dobre priprave zemljišča za setev, mehansko uničevanje plevelov, hitrejše ogrevanje zemljišča spomladi, odstranjevanje žetvenih ostankov s površine
(odvisno od kolobarja in pedoklimatskih lastnosti
je to lahko prednost ali tudi slabost) ter cenovno
dostopna mehanizacija. Med najpomembnejše sla201

bosti prištevamo povečano nevarnost erozije tal,
veliko porabo energentov in delovnih ur, zbijanje
in uničevanja strukture tal, možnost nastanka plazine, možnost zaskorjenja brazd ali nastanek grud,
velik vpliv na mikrobiološko aktivnost in dinamiko razpada organske snovi v tleh ter potrebo po
več prehodih z različno mehanizacijo (Simmons in
Nafziger, 2009). Jesensko oranje z zaoravanjem organskih gnojil, žetvenih ostankov in/ali strniščnih
dosevkov se priporoča na srednje težkih in težkih
tleh. Globina oranja je 20–25 cm, kar 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,
se lahko uporabi vlačo ali brano za poravnavo
brazd. S tem se zmanjša izhlapevanje vode iz tal,
obenem pa razbije in prepreči nastanek grud, tla se
tudi poravnajo. Neposredno pred setvijo se z orodji za predsetveno obdelavo zemljišče pripravi do
mrvičaste strukture. Za tem se izvede setev. Setev
in predsetvena pridelava sta lahko tudi združeni v
enem prehodu. Spomladansko oranje se pogosto
izvaja na njivah z zimsko ozelenitvijo ali na lažjih
tleh, kjer se vrši konvencionalno obdelavo. Pri tem
načinu je pomembno, da se dosevke podorje, ko so
talne razmere primerne za obdelavo. Pred oranjem
se svetuje mulčenje dosevkov. Priporočena globina
spomladanskega oranja je do 20 cm. Ko se brazda
delno osuši, se njivo poravna z vlačo. Neposredno
pred setvijo se z orodjem za predsetveno pripravo
obdela njivo do mrvičaste strukture. Za tem se izvede setev. Setev in predsetvena priprava sta lahko
tudi združeni v enem prehodu.
Na tleh, ki jih suša pogosto prizadene in na tleh, ki
so izpostavljena eroziji, je kljub večjemu pritisku
škodljivih organizmov smiseln prehod v načine z
zmanjšano obdelavo tal (npr. ohranitvena obdelava) ali celo z direktno setvijo.
Ohranitveni način (konzervirajoča
obdelava)
Pri ohranitvenem načinu obdelave tal se opušča
oranje, plug pa nadomešča orodje, ki deloma premeša in obenem rahlja ter deloma drobi zemljo
in žetvene ostanke. Osnovni namen te obdelave
je ohranjati ali povečevati delež organske snovi,
ohranjati vlago in hranila v tleh ter preprečeva202

ti erozijo. Ločimo več načinov, glede na odstotek
površine, prekrite z rastlinskimi ostanki. Obstaja
več izpeljank in oblik ohranitvene obdelave z različnim orodjem, vsem pa je skupno, da stremijo k
izboljšanju življenjskih razmer mikro- in makrofavne ter k povečevanju vsebnosti organske snovi
v tleh. Pri ohranitveni obdelavi, ki je v Sloveniji
najbolj poznana, z uporabo nekaterih globinskih
rahljalnikov ostane več kot 30 odstotkov obdelane površine pokrite z rastlinskimi ostanki prejšnje
poljščine. Globina obdelave je odvisna od orodja
in lahko znaša 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 setvišča ter manjše tlačenje tal. Med pomembnejšimi
slabostmi ohranitvene obdelave so večje težave s
pleveli (vsaj v začetnih in v prehodnih letih), morebitno slabše odlaganje semena ob setvi ali mašenje
semenskih enot zaradi organskih ostankov na površini. Potrebno je daljše obdobje, da se pokažejo
koristi take obdelave (v prvih letih se lahko pridelki zmanjšujejo). Tako obdelane njive so na videz
nekoliko zanemarjene, tla se počasneje ogrevajo,
mehanizacija za izvedbo te obdelave je razmeroma draga (predvsem vrhunske sejalnice). Načini z
zmanjšano obdelavo so primerni predvsem za tiste
kmetijske rastline, ki imajo debelejše seme (npr.
koruza, zrnate stročnice, strna žita), pa tudi za trave in nekatere križnice.
Neposredno setev se praviloma izvaja v neobdelana
tla, pokrita z rastlinskimi ostanki. Pri tem načinu
obdelave ostane vsaj 90 odstotkov rastlinskih
ostankov na površini tal. Pomembno pri odločitvi
za obdelavo brez pluga oziroma direktno setev je, da
imajo tla urejeno strukturo in s tem urejen vodnozračni režim. Uporaba sejalnic za direktno setev
ali obdelava tal brez pluga ne more biti zamenjava
za slabo strukturna in neodcedna tla. Še posebej
je treba biti pozoren na podrahljavanje tal. Setev
in predsetvena obdelava sta tu združeni z enim
prehodom. Za direktno setev so primerne le težke
specialne sejalnice, ki dobro zarežejo v nepreorana
tla. Zato je tovrstni način primernejši na globokih,
lahkih in humusnih tleh. Prednosti direktne
setve so: veliko zmanjšanje erozije, po večletnem
izvajanju se lahko poveča vsebnost organske snovi
v tleh, izboljšata se struktura in biološka aktivnost

tal, zmanjša se nevarnost pojava globokih kolesnic
in s tem zbitost tal, stroški obdelave na enoto
površine so pri tem načinu manjši v primerjavi s
konvencionalno obdelavo. Slabosti takega načina
obdelave pa so: razmeroma visok strošek za nabavo
specialne mehanizacije, večje pojavljanje bolezni in
škodljivcev (način pridelave, pri katerem žetveni
ostanki ostajajo na površini in poteka pridelava
v ozkem kolobarju strnih žit in koruze, je vsaj v
fazi prehoda lahko povezan z večjim tveganjem za
razvoj glivičnih bolezni, predvsem fuzarioz), tla se
spomladi počasneje ogrevajo in sušijo, kar lahko
predstavlja problem na težjih tleh. Če prihaja do
zbitosti tal, jo je treba odpraviti z drugim orodjem.
Ta način obdelave zahteva tudi uporabo močnejših
traktorjev za vleko sejalnice.
Med omenjenimi načini in tudi znotraj posameznih oblik obdelave tal je več različic, ki imajo svoje poimenovanje in se ločijo med seboj glede na
način, namen ali končni rezultat obdelave (ASAE,
2005; Bernik, 2005). Vsak način ima svoje prednosti, slabosti ter omejitve, pogosto je potrebnih tudi
več let, da se pokažejo ugodni ali neugodni učinki posameznih obdelovalnih oblik. Na splošno so
prednosti oranja opazne predvsem na težjih tipih
tal in pri ozkih kolobarjih, medtem ko je na lažjih
tleh in pri dovolj širokem kolobarju smiselno pridelovanje po načelih ohranitvene obdelave tal ali
celo prehod v neposredno setev. Alternativni sistemi priprave tal za koruzo vključujejo tudi jesensko
setev žit (npr. ozimne rži, tritikale ali ječmena) ali
nekaterih križnic v kombinaciji z ozimno grašico,
ki zagotovijo dovolj nadzemne mase. V začetku
cvetenja (navadno ob koncu maja ali v začetku junija) se prezimne ali neprezimne dosevke povalja s
posebnim letvastim valjarjem (angl. roller crimper)
in nato s posebno sejalnico vanje vseje koruzo, ali
pa se seje s pomočjo obdelave v pasovih (angl. strip
till), v tem primeru lahko tudi brez valjanja. Pri obdelavi v pasovih nastane težava: kako obvladovati
plevele v tistem ozkem pasu in tudi kako dodajati
mineralne gnojila rastlinam med rastjo.
Obdelava tal in pleveli
Pleveli so tesno povezani z načini obdelave tal
(Gruber in sod., 2012). Z obdelavo tal vplivamo
na plevel neposredno (plevel uničujemo), ali pa
posredno preko različnih mehanizmov tekmoval-

nosti (tudi biodiverzitete) med pleveli in gojenimi
rastlinami, s spremembo v razporeditvi zaloge semen v tleh, s spremembo razmer za rast plevelov in
gojenih rastlin itd. V sistemih z zmanjšano obdelavo tal ostanki rastlin na površini tal zmanjšujejo
evapotranspiracijo, povečujejo zadrževanje vode v
tleh, izboljšujejo strukturno stabilnost in zmanjšujejo erozijo tal. Obenem lahko rastlinski ostanki
tudi ovirajo rast in razvoj številnih plevelnih vrst.
Po drugi strani pa je lahko zatiranje plevelov v takih
sistemih oteženo, lahko se zmanjša tudi učinkovitost nekaterih herbicidov (Gruber in sod., 2012).
Rastlinski ostanki namreč predstavljajo fizično
oviro, ki preprečuje enakomerno porazdelitev aktivnih snovi z rezidualnim delovanjem po talni površini ali ovira dober nanos kontaktnih herbicidov
na plevele. Zaradi hladnejših tal lahko tudi pleveli
pozneje kalijo, kar lahko otežuje aplikacijo nekaterih herbicidov. Seveda je to povezano tudi z ostalimi tehnološkimi postopki, kot so izbira in uporaba
herbicidov, sestava kolobarnih členov itd. Z načini
obdelave tal so pogosto povezani kolobarni členi,
ti pa značilno vplivajo na plevelne združbe (Ball
in Miller, 1993). Konkurenčna sposobnost rastlin
v kolobarju ima velik vpliv na to, katere plevelne
vrste se bodo pojavile v tistem letu in tudi morebiten vpliv na zmanjšanje pridelkov zaradi njih. Žita
so na splošno konkurenčnejša proti plevelom kot
okopavine (sladkorna pesa, koruza in krompir).
Navedeno lahko koristimo v kombinaciji z načini obdelave tal. Tako Ozpinar in Ozpinar (2011)
navajata, da je plitka obdelava tal (v primerjavi z
oranjem) pri pridelavi koruze in grašice značilno
povečala gostoto plevelov, medtem ko so bile razlike pri pridelavi pšenice zanemarljive.
Na splošno zasledimo, da čim intenzivneje
obdelujemo in mešamo tla, manj poročajo o
težavah s pleveli (Boström, 1999), manjša je tudi
zaloga plevelnih semen v tleh (Cardina in sod.,
2002; Moonen in Bárberi, 2004; Légère in sod.
2011). Rezultati poskusov kažejo, da je skupna
gostota plevelov manjša pri konvencionalni
obdelavi v primerjavi s sistemi z zmanjšano
obdelavo tal (Demjanová in sod., 2009; Gruber
in Claupein, 2009; Gruber in sod. 2012), razen v
nekaterih izjemah (Streit in sod., 2002). Večina
navedenih avtorjev poroča tudi o spremenjenih
vrstah prevladujočih plevelov glede na načine
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obdelave tal. Pri konvencionalnih oblikah obdelave
poročajo o manjših populacijah trajnih plevelov in
večjih populacijah enoletnih širokolistnih plevelov
v primerjavi z ohranitvenimi načini obdelave z
direktno setvijo. Podobno poročajo tudi Staniforth
in Wiese (1985) ter Frick in Thomas (1992).
Plitvejša kot je obdelava, bližje površini tal je
koncentrirana zaloga semen (Roger-Estrade in sod.,
2001; Chauhan in sod., 2006; Mohler in sod., 2006;
Baskin in Baskin, 1998). Na vertikalno razporeditev
semen vpliva tudi stroj (ali del stroja, ki je v stiku
z zemljo), ki ga uporabimo za določen način
obdelave (Baskin in Baskin, 1998). Semena, ki so
bližje površini, so v ugodnejšem položaju za kalitev,
posebej če je za kalitev potrebna svetloba. Predvsem
enoletni travni pleveli kažejo dobro prilagojenost
načinom pridelave z zmanjšano obdelavo tal (El
Titi, 2003), tudi trajni pleveli so pogostejši pri teh
sistemih (Boström in Fogelfors, 1999; Locke in sod.,
2002; Streit in sod., 2002). Enoletni širokolistni
pleveli imajo večjo sposobnost prilagajanja okolju,
v katerem se tla intenzivneje obdeluje, zato so
značilnejši za konvencionalne načine obdelave tal
(Streit in sod., 2003). Da so populacije enoletnih
ozkolistnih plevelov lahko večje v sistemih z
zmanjšano obdelavo tal ter populacije enoletnih
širokolistnih plevelov večje pri konvencionalni
obdelavi, so poročali v več raziskavah (Wrucke
in Arnold, 1985; Buhler in Daniel, 1988; Streit
in sod., 2002). Sprememba načinov obdelave
(prehod v zmanjšano ali minimalno obdelavo ali
direktno setev) zato navadno spremeni tudi vrste
in število plevelov, ki se pojavljajo (Tuesca in sod.,
2001), potrebnih je tudi več let, da se ustvari novo
ravnovesje v plevelni združbi.
Obdelava tal (in rastlinskih ostankov)
ter patogene glive
Uspešno obvladovanje bolezni temelji na razumevanju biologije patogena in poznavanju okoljskih
dejavnikov in pridelovalnih praks, ki spodbujajo ali zavirajo pojavljanje bolezni ter povzročanje
škode. Pri nekaterih talnih boleznih lahko dosežemo delni nadzor z izvajanjem načinov obdelave,
ki zmanjšujejo količino inokuluma v tleh, zmanjšujejo njegovo sposobnost preživetja, odvzamejo
gostitelja ali vir za razvoj in ustvarijo razmere, ki
spodbujajo razvoj drugih mikroorganizmov ter
s tem povečujejo medsebojno konkurenčnost za
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omejene vire. Izbira načina obdelave tal ima tako
lahko neposredne učinke na patogene glive na
način, da jih z zadelavo rastlinskih ostankov premesti v tla; ali pa posredne učinke, kjer z intenzifikacijo mikrobne aktivnosti v tleh povečujemo
konkurenčnost med njimi za vire (Cook, 1990). V
splošnem velja, da načini obdelave tal, kjer ostaja
večina organskih ostankov na površini, v kombinaciji z ozkim kolobarjem, sestavljenim iz sorodnih
rastlinskih vrst, pri pridelavi koruze povečujejo
tveganje za okužbe z glivami iz rodov Fusarium,
Setosphaeria (anam. Exserohilum), Cercospora,
Stenocarpella, Aureobasidium (sinonim Kabatiella)
in Colletotrichum (Flett in Wehner, 1991; Ward in
Nowell, 1998; Flett in McLaren, 1998; Munkvold
in Martinson, 2001; Cartwright in sod., 2008; Peltier in sod., 2008). Vsem omenjenim glivam je
skupno to, da se ohranjajo na rastlinskih ostankih,
zato načini obdelave, ki puščajo ostanke na površini, vplivajo na večje količine inokuluma in s tem
večje tveganje za okužbe. Rastlinski ostanki, ki se
nahajajo na površini tal, tudi počasneje razpadajo
v primerjavi z ostanki, zadelanimi v tla, kar pospešuje razvoj patogenov in njihovo širjenje (Bailey in
sod., 2003). Nekatere trose lahko na večje razdalje prenaša tudi veter (Žerjav, 2008), zato bolezni
v ugodnih razmerah samo z načini obdelave tal
ne moremo preprečiti. Omeniti velja, da je obdelava tal in rastlinskih ostankov pomembna tudi s
stališča drugih kolobarnih členov, saj imajo načini
obdelave tal učinke tudi na škodljive organizme pri
naslednjih poljščinah v kolobarju. V literaturi so
pogosto obravnavani primeri pšenice, ki sledi koruzi, in tveganja za razvoj fuzarijskih bolezni. Oblike obdelave, pri katerih odstranjujejo, uničujejo
ali zakopavajo ostanke gostiteljskih rastlin, lahko
zmanjšajo inokulum fuzarijskih gliv za naslednjo
poljščino. Največja učinkovitost konvencionalne
obdelave za zmanjšanje okužb s fuzariozami so
opazne pri ozkih kolobarjih, sestavljenih iz rastlin,
ki so gostiteljice istih vrst povzročiteljev (Edwards,
2004). Steinkellner in Langer (2004) poročata:
globlja kot je bila obdelava tal (zadelava žetvenih
ostankov), manjša je bila poznejša okužba s fuzarijskimi glivami. Nasprotno pa je zmanjšana obdelava tal v mnogih raziskavah povečala fuzarijske
okužbe in/ali vsebnosti mikotoksinov v žitih, ki so
sledila koruzi (Obst in sod., 1997; Dill-Macky in
Jones, 2000; Schmidt in Nitzsche, 2004).

Pri sistemih z zmanjšano obdelavo je v tleh več organske snovi in skupnega dušika, denitrifikacijski
postopki so intenzivnejši, zmanjšani sta mineralizacija in nitrifikacija (Robson in Taylor, 1987).
Vsebnost organske snovi v tleh je tesno povezana
s skupno populacijo mikroorganizmov v tleh. Večje mikrobiološke populacije so povezane s slabšo
kalitvijo nekaterih patogenov v tleh. Tudi razpoložljivost in dostopnost hranil je nekoliko drugačna
pri teh sistemih v primerjavi s konvencionalno
obdelavo, kar lahko vpliva tako na preživetje patogenov kot na odpornost rastlin (Bailey in sod.,
2003). Kljub temu pa so v literaturi le omejene informacije o dejanskem vplivu specifičnih hranil na
preživetje patogena, kalitev (potencial inokuluma)
in razvoj bolezni.
Izbira kolobarnih členov vpliva tudi na kakovost in
količino rastlinskih ostankov na površini ali v tleh.
Vplivni dejavniki vključujejo zasnovo in trajanje
kolobarja (vključno z monokulturo) v kombinaciji s tehnologijami pridelave. Kakovost in količina ostankov gostiteljskih in negostiteljskih rastlin
lahko vpliva na razvoj patogena, sporulacijo in
njegovo preživetje tudi s sproščanjem fungicidnih
in fungistatičnih spojin med procesi razgradnje ali
alternativno, z zagotavljanjem substrata za razvoj
fakultativnih patogenov (Bailey in sod., 2003).
Obdelava tal (in rastlinskih ostankov)
ter škodljive žuželke
Z obdelavo tal vplivamo tudi na številčnost raznih škodljivih in koristnih žuželčjih vrst (Stinner
in House 1990). Koruzna vešča, Ostrinia nubilalis Hübner, sodi med najpomembnejše škodljivce koruze v srednji Evropi (Meissle, 2010). Njene
ličinke (bube) večinoma prezimujejo v ostankih
koruze, ki po spravilu ostanejo na površini ali so
plitvo zadelani v tla. Zato lahko populacije tega
škodljivca učinkovito zmanjšujemo z nekaterimi
mehanskimi ukrepi, kot so drobljenje (mulčenje)
rastlinskih ostankov po spravilu (tudi ostankov pri
silažni koruzi), zaoravanje koruznice in uničevanje
vmesnih gostiteljskih rastlin (Magg, 2004; Willson
in Eisley, 1992; Smutný in sod., 2008). Naraščanje
populacij koruzne vešče in škode je v tesni povezavi z naraščanjem povprečnih temperatur (Svobodová, 2014; Macfadyen in sod., 2018), kar bo

ob nadaljevanju tega trenda vplivalo na pridelavo
koruze tudi v Sloveniji in zahtevalo več pozornosti
pri zatiranju škodljivcev. Pomemben ciklični škodljivec koruze so strune, ličinke hroščev pokalic
(Coleoptera: Elateridae) (Saussure in sod., 2015).
Ob določenih okoljskih razmerah ličinke migrirajo vertikalno skozi tla, v Evropi navadno dvakrat
na leto, spomladi navzgor in jeseni navzdol (Jung
in sod., 2012). V tem obdobju je možno zmanjšati
njihove populacije tudi z obdelavo tal. Intenzivna obdelava tal pozno spomladi in pozno poleti,
ko so ličinke ali jajčeca v zgornjih slojih tal, lahko
povzroči njihovo smrt zaradi izsuševanja, mehanskih poškodb ali izpostavljenosti plenilcem (Furlan, 2005; Barsics, 2013; Saussure in sod., 2015).
Zanimivo je, da obdelava tal lahko vpliva tudi na
število odraslih hroščev pokalic. Pri intenzivni obdelavi so ulovili manjše število odraslih hroščev,
razen na lahkih peščenih tleh (Mulercikas in sod.,
2012). Vendar samo z obdelavo tal večinoma ne
bomo preprečili škode na posevkih. Za preprečevanje poškodb rastlin tudi ni na voljo praktičnih
kurativnih rešitev. Še najučinkovitejša metoda je
spremljanje dinamike razvoja populacij in izogibanje setvi koruze v letih, ko so ličinke prisotne v
tleh v velikih populacijah (npr. po travno-deteljnih
mešanicah). Ker je malo učinkovitih nekemičnih
načinov zmanjševanja poškodb, se kmetovalci pogosto preventivno odločajo za vsakoletno uporabo
talnih insekticidov, bodisi z nakupom semena z
nanešenim insekticidom ali uporabo talnega insekticida. Učinkovitosti te rešitve so variabilne in v
letih, ko ni prisotnih velikih populacij strun v tleh,
tudi nepotrebne.
Ličinke koruznega hrošča predstavljajo tveganje
za koruzo v primeru, kjer jo pridelujejo več let
zapovrstjo na istih površinah (Kiss in sod., 2005).
Novejših raziskav, ki bi preučevale neposredni vpliv
obdelave tal, je malo, več jih je bilo v preteklosti. Rezultati študij niso enoznačni, zato tudi vpliv obdelovalnih praks na dinamiko in poškodbe zaradi koruznega hrošča ni povsem jasen. Rasmussen (1967)
je preučeval vpliv različnih načinov konzervirajoče
in konvencionalne obdelave tal na ličinke in jajčeca
koruznega hrošča. Pri jesenskem oranju je opazil
značilno zmanjšanje števila živih jajčec v primerjavi s spomladanskim oranjem. Prav tako je intenziv205

na priprava tal pred setvijo zmanjšala število živih
jajčec. Vzroke je pripisal mehanskim poškodbam
in vplivu mraza. Tudi Gray (1986) je v svoji disertaciji poročal o večjem propadu jajčec zaradi mraza
pri konvencionalni obdelavi, vendar samo v letu,
ko so bile zimske temperature razmeroma nizke, v
ostalih letih pa med obdelovalnimi načini ni bilo
značilnih razlik. Pri konvencionalnem načinu obdelave so ugotovili hitrejše izletanje odraslega hrošča. Kasneje sta Gray in Tollefson (1988) na osnovi
enake raziskave poročala o manjšem številu jajčec
in poškodb korenin pri direktni setvi v primerjavi s
konvencionalnimi načini obdelave tal.
Sklepi
Pridelovanje koruze je možno tako na konvencionalne načine kot na načine z zmanjšano obdelavo
tal. Vsak ima svoje prednosti in slabosti, ki jih je
treba upoštevati. Obdelava tal vpliva na škodljive organizme in na njihov učinek na pridelek.
Plevelne populacije se med pridelovalnimi nači-

22.4.4 Izbira hibrida
Od leta 1960 do danes so se povprečni pridelki
koruze podvojili, najbolj po uvedbi hibridov v
širšo pridelavo (Tollenaar in sod., 2002; Duvick in
sod., 2010). Žlahtnjenje koruze na večjo odpornost
na abiotske in biotske dejavnike, spremembe v
morfologiji in fiziologiji rastlin ter napredek v
pridelovalnih praksah so imeli največje vplive na
to povečanje, ob tem, da je bil vpliv žlahtnjenja in
tehnologij na povečanje približno enak (Duvick,
2005). Mehanizma sta med seboj tesno povezana
in medsebojno vplivata na razvoj ali usmeritve.
Možnosti za neposredno zatiranje nekaterih
škodljivih organizmov so iz različnih tehničnih
ali okoljskih razlogov omejene, zato so napori
usmerjeni tudi v žlahtnjenje na odpornost ali
tolerantnost na ŠO, kljub temu pa je to pogosto
sekundarnega pomena in je prednost pri žlahtnjenju
namenjena povečanju pridelkov, zgodnosti in
kvaliteti (Duvick, 2005). Ob tem se pogosto
dogaja, da je pri žlahtnjenju na večji pridelek
stopnja odpornosti in tolerance rastlin zmanjšana
(Rosenthal in Dirzo, 1997). Z leti so se spreminjale
mnoge lastnosti hibridov, ki so prispevale tudi
k večji odpornosti rastlin na določene stresne
dejavnike. Poleg povečane odpornosti na razne
206

ni razlikujejo. V sistemih z zmanjšano obdelavo
tal prevladujejo enoletni travni pleveli in pleveli,
ki se prenašajo z vetrom, pogosteje se pojavljajo
tudi nekateri trajni pleveli. Nasprotno pa so pri
konvencionalni obdelavi tal prevladujoči enoletni
širokolistni pleveli. Obdelava tal učinkuje tudi na
patogene glive, ki jih skupaj z rastlinskimi ostanki
premestimo in zadelamo globlje v tla. Obdelava tal
vpliva tudi na mikrobiološko aktivnost tal in posledično na učinke konkurence. Konvencionalni
sistemi imajo prednost pri neposrednem zmanjšanju inokuluma na površini tal in s tem pri manjši
pojavnosti nekaterih bolezni, ki so v tesni povezavi
s kolobarjem. Z obdelavo tal lahko vplivamo tudi
na številčnost mnogih v tleh živečih škodljivih in
koristnih žuželčjih vrst. Z intenzivnimi načini obdelave tal in rastlinskih ostankov lahko zmanjšujemo populacije nekaterih škodljivih žuželk (npr.
koruzna vešča, deloma tudi strune), pri ostalih ta
vpliv ni potrjen in so drugi ukrepi učinkovitejši
(npr. kolobarjenje pri koruznem hrošču).

biotske in abiotske dejavnike, so zabeležene tudi
spremembe morfoloških značilnosti in fiziološke
spremembe, ki pomenijo učinkovitejšo rast in
razvoj (npr. tvorba manjših metlic, izboljšana
sinhronizacija med svilanjem in metličenjem,
toleranca na večjo gostoto).
Novejši hibridi imajo po navadi večji pridelek, tako
v ugodnih kot manj ugodnih rastnih razmerah
(Duvick, 2005), a se njihove poglavitne prednosti
pokažejo v manj ugodnih razmerah. Razlike v toleranci na stresne razmere med starejšimi in novejšimi hibridi so opazne npr. pri boljšem prenašanju
večje gostote rastlin, manjšem vplivu plevelov na
razvoj, toleranci na nizke nočne temperature med
obdobjem polnjenja zrnja, izboljšani sinhronizaciji
med svilanjem in metličenjem, izboljšani toleranci
na sušni stres, toleranci na manjše odmerke N ter
v toleranci na številne herbicide (Tollenar in Wu,
1999; Duvick, 2005). Osnovni kriteriji, ki opredeljujejo izbor hibridov, so rastne razmere pridelovalnega območja, načini rabe pridelka, usmerjenost
gospodarstva in agronomske lastnosti hibridov
(Čergan in sod., 2008). Npr.: izbira prepoznih hibridov lahko poveča izgube zaradi abiotskih in biotskih dejavnikov, po drugi strani pa s preranimi

hibridi pogosto ne dosegamo maksimalnega potenciala pridelkov v nekem območju. V Sloveniji
imamo vzpostavljen sistem posebnega preizkušanja
pomembnejših poljščin, med katerimi je tudi koruza. Primernost hibridov za pridelavo se preizkuša v
več letih in na več lokacijah s specifičnimi pedoklimatskimi lastnostmi, in sicer z uporabo ustreznih
metodologij. Obenem se spremlja tudi razvojne
značilnosti hibridov, morfološke lastnosti in tolerantnost na pomembnejše bolezni ter škodljivce v
specifičnih pedoklimatskih razmerah. Priporočeno
je izbirati hibride glede na rezultate teh preizkušanj.
Rezultati in priporočila so vsako leto objavljeni v
več publikacijah, brezplačno so dostopni tudi na
spletnih straneh Kmetijskega inštituta Slovenije.
Pomembno je, da pri izbiri hibridov dajemo prednost tistim, ki imajo ob dobrem rodnostnem potencialu tudi dobro ali nadpovprečno odpornost/
tolerantnost na pomembnejše bolezni in škodljivce.
V poskusih opažamo, da obstajajo med hibridi
značilne razlike glede odpornosti/tolerantnosti na
določene bolezni in škodljivce, ki izvirajo bodisi
iz dinamike rasti in razvoja hibridov, morfoloških
značilnosti, mehanizmov tolerantnosti na poškodbe ali drugih lastnosti. Z dobrim poznavanjem teh
značilnosti lahko izberemo primerne hibride za
naše pridelovalne razmere. Pravilo, ki ga je pri izboru smiselno upoštevati, je: ožji kot je kolobar in
manj intenzivni načini obdelave tal, kot se izvajajo,
večjo težo pri izbiri hibridov dajemo tolerantnosti/
odpornosti na bolezni in škodljivce. Na splošno so
priporočeni hibridi s poudarjenimi specifičnimi
morfološkimi lastnostmi (hitrejši mladostni razvoj,
pokončni listi (če želimo povečati sklop rastlin)
ali širši in povešeni listi z večjo pokrovnostjo (za
slabši razvoj plevelov), storži, ki se ob dozorevanju obrnejo navzdol, so manj dovzetni za glivične
bolezni, podobno tudi storži z močno zaprtim ličjem v času polnjenja zrn itd.). Hibridi z izraženo
lastnostjo dolgozelenosti (angl. stay green) so lahko
tolerantnejši na nekatere bolezni (Verbič, 2008).
Okolje vpliva tudi na izražanje mnogih mehanizmov odpornosti. Izbira hibrida, primernega za določene pedoklimatske značilnosti pridelovalnega
območja, lahko zmanjša vpliv stresnih dejavnikov
med rastjo in s tem dovzetnost rastlin za poškodbe
zaradi nekaterih škodljivih organizmov.

Rastline lahko razvijejo vrsto obrambnih mehanizmov pred patogeni. Odpornost ali toleranca
rastlin sta glavni obrambni strategiji žlahtnjenja
proti škodljivim organizmom. Odpornost pomeni zmanjšanje poškodb, ki jo škodljivec povzroči,
toleranca pa pomeni zmanjšanje vpliva škodljivca
ali njegovih poškodb na razvoj oz. pridelek rastlin.
Genetska odpornost rastlin je v grobem razdeljena
na kvalitativno in kvantitativno. Kvalitativna odpornost temelji na enem genu ali manjšem številu
genov za odpornost z velikim vplivanjem. Zato na
splošno zagotavlja specifično in visoko stopnjo odpornosti na določen patogen. Kvalitativna odpornost je na splošno učinkovita proti patogenom, ki
se prehranjujejo z živimi gostiteljskimi celicami, in
je pri koruzi pogosto povezana s hitro smrtjo celic
oziroma t. i. preobčutljivim odzivom okoli točke
napada patogena. Ta tip odpornosti se precej uporablja pri pšenici in rižu, pri žlahtnjenju koruze pa
se koristi le nekaj genov za odpornost z velikim
vplivom, kot so Ht-geni za odpornost proti koruzni
progavosti (Welz in Geiger, 2000; Rozman, 2003)
in Rp-geni za odpornost proti rjam (Ramakrishna
in sod., 2002). Ker gre za mehanizme odpornosti
z večjim učinkom, je ob pogostem izkoriščanju te
odpornosti velik tudi selekcijski pritisk na patogen.
Rozman (2003) poroča, da se je po večji uporabi
Ht-genov za odpornost proti koruzni progavosti že
po 15 letih pojavila rasa povzročitelja, na katero gen
ni imel vpliva. Zaradi pomanjkljivosti kvalitativne
odpornosti in velike genetske raznolikosti pri koruzi, je večina odpornosti na škodljive organizme
kvantitativne narave (Yang in sod., 2017). Kvantitativna odpornost je pogojena z večjim številom
genov z manjšim vplivom (angl. QTL) in po navadi
zagotavlja nespecifično odpornost na patogen, prek
različnih načinov. Za ta tip odpornosti je značilno,
da je pogosto močno odvisen od okoljskih dejavnikov in je v povezavi s pravilno izbiro hibridov za
specifične pedoklimatske razmere ter ukrepe dobre
kmetijske prakse (Fountain in sod., 2015). Pogojena
je z več geni z manjšim vplivom, zato je tudi odpornost po navadi trajnejša (Parlevliet, 2002). Primeri,
kjer pri žlahtnjenju uporabljajo kvantitativno odpornost, so odpornost na glive Setosphaeria turcica
(Chen in sod., 2016), Fusarium spp. (Lanubile in
sod., 2017), Puccinia sorghi (Balconi in sod., 2012),
Aspergillus flavus (Fountain in sod., 2015), Ustilago
maydis (Baumgarten in sod., 2007). Kvantitativno
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odpornost se uporablja tudi pri žlahtnjenju odpornosti/tolerance na škodljivce, npr. na koruzno
veščo (Bohn in sod., 2001).
Za kvantitativne mehanizme odpornosti je značilna prepletenost in medsebojno delovanje mnogih
fizioloških in morfoloških značilnosti koruze. Npr.
hibridi s tesno zaprtim ličjem in manj odprtimi apikalnimi deli storža kažejo manj fuzarijskih bolezni
na storžih (Warfield in Davies 1996, Butron in sod.
2006). Hibridi z zeleno in aktivno rastočo svilo v
času cvetenja so imeli manj znamenj okužb z glivami
iz rodu Fusarium v primerjavi s hibridi z rjavo svilo.
Hibridi, ki so odpornejši na sušo (kar je prav tako
kvantitativna odpornost), so bili manj okuženi z glivo Aspergillus flavus. Tudi vsebnost nekaterih mikotoksinov je bila manjša, če hibrid ni bil izpostavljen
sušnemu in vročinskemu stresu (Fountain in sod.,
2015). Specifične fiziološke lastnosti lahko zmanjšujejo dovzetnost za več patogenov hkrati, obenem
žlahtnjenje na odpornost na eno glivo lahko zmanjšuje tudi prisotnost drugih patogenih gliv (Clements
in White, 2004; Lanubile in sod., 2011; Pechanova
in Pechan, 2015). Pri nekaterih glivičnih povzročiteljih lahko obstaja povezava s poškodbami zaradi
žuželk, ki jim omogočijo hitrejši ali obsežnejši vstop
v rastlino. Več avtorjev (Munkvold in sod., 1997; Sobek in Munkvold, 1999) poroča, da so ličinke druge generacije koruzne vešče s svojimi poškodbami
koruznih rastlin lahko pomemben vektor za glive.
Preučevane so povezave med poškodbami zaradi
koruzne vešče in okužbami z glivami Aspergillus flavus in Fusarium spp. ter tudi povezave z vsebnostjo
mikotoksinov (Munkvold in sod., 1997, 1999; Magg
in sod., 2002; Avantaggiato in sod., 2002; Mencarelli
in sod., 2013). Tako bi lahko izbira hibridov, ki so tolerantnejši na veščo, zmanjšala tudi glivične okužbe.
Koruza se odziva na napade vešče s pomočjo različnih obrambnih mehanizmov, ki jih lahko združimo
v mehanizme nepreference, antibioze in tolerance
(Magg, 2004; Santiago in sod., 2017). Nepreferenca
se lahko odraža kot npr. manjša privlačnost nekega
genotipa za škodljivca pri odlaganju jajčec (Tamiru
in sod., 2015). Mehanizem antibioze temelji na kemijskem obrambnem sistemu rastlin. Ta pri koruzi
tvori več za škodljivca motečih ali zaviralnih snovi,
med bolj preučevanimi so sekundarni metaboliti iz
skupine benzoksazinoid glikozidov in imajo dokazano delovanje pri obrambi koruze pred različnimi
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škodljivimi vrstami metuljev (Niemeyer, 2009; de
Lange in sod., 2014). Koruza lahko ob napadu škodljivcev tvori tudi različne hlapne snovi. Te imajo
ključno vlogo pri neposredni in posredni zaščiti
rastline pred žuželkami. Na ta način lahko rastlina
privablja naravne sovražnike in se brani pred škodljivimi organizmi (de Lange in sod., 2014; Tamiru
in sod., 2017). A verjetno se je ta lastnost s hibridizacijo in intenzifikacijo kmetijstva (tudi v povezavi
z zmanjšano biodiverziteto naravnih škodljivcev)
precej zmanjšala. Antibioza lahko temelji tudi na
strukturnih značilnostih hibridov (vsebnost celuloze, lignina, v detergentu netopnih vlaken, silicijevih
spojin itd.). Večje vsebnosti lignina so lahko fizična
ovira in zmanjšujejo škode zaradi vešče, prav tako
lahko povečane vsebnosti silicijevih spojin v koruzi predstavljajo fizično oviro in zmanjšujejo škodo
(de Lange, 2014). Tudi za talne škodljivce obstajajo
razlike v tolerantnosti hibridov ali v kemičnem odzivu, ki ga povzroči škodljivec. Npr., Ivezić (2009)
poroča o hibridih s povečano toleranco na poškodbe
ličink koruznega hrošča zaradi hitrejšega obraščanja
poškodovanih korenin ali s tvorbo večje koreninske
gmote. Alternativni nekemijski pristop k zmanjšanju poškodb zaradi žuželk je uporaba transgenih
rastlin, ki imajo vnesen gen iz bakterije Bacillus thuringiensis (Bt) (Duvick, 2005). A ta tehnologija je v
svetu predmet mnogih debat, njena uporaba pa v
Sloveniji ni dovoljena.
Sklepi
Izbira ustreznega hibrida za specifične pedoklimatske razmere je med najpomembnejšimi ukrepi pri
pridelovanju koruze. Ob rodnostnem potencialu
hibrida ima ta odločitev vpliv tudi na škodo zaradi
škodljivih organizmov. Razlik v odpornosti kmetovalci pogosto ne upoštevajo pri izbiri hibrida oz. jih
v normalnih letih v praksi ne opazijo. To ne pomeni,
da ne obstajajo. Najočitnejše so v manj ugodnih rastnih razmerah ali ob močnejšem pritisku škodljivih
organizmov. Hibridi imajo lahko različne mehanizme odpornosti ali tolerantnosti na škodljive organizme, ki so lahko kvantitativne ali kvalitativne narave.
Ni smiselno pričakovati od kmetovalca, da bo poznal specifične mehanizme odpornosti posameznih
hibridov. Je pa zelo priporočljivo, da spremlja rezultate preizkušanja hibridov, vključno z ocenami odpornosti na pomembnejše škodljive organizme, in
izbere hibrid za setev na osnovi teh rezultatov.

22.4.5 Čas setve, gostota rastlin in
datum žetve
Rast in razvoj koruze sta različna termina, čeprav
imata nekatere povezane faze. Pojem »rast rastlin«
se nanaša na povečanje velikosti delov ali celotnih
rastlin, medtem ko se pojem »razvoj rastlin«
nanaša na procese, povezane z delitvijo celic,
pojavom določenih delov rastlin, videzom rastlin
in zajema celotno obdobje – do fiziološke zrelosti.
Temperatura je med glavnimi okoljskimi dejavniki,
ki določajo rast in razvoj koruze (Čergan in sod.,
2008). S temperaturo okolja je povezana setev,
izbira primernih zrelostnih razredov hibrida ter
rast in razvoj rastlin. Na temperaturo (in nekatere
druge okoljske dejavnike) so vezani tudi škodljivi
organizmi (Diffenbaugh in sod., 2008), ki so
svoj razvoj preko let prilagodili okolju in razvoju
gostiteljev. To lahko poskušamo deloma izkoristiti za
zmanjšanje povzročene škode. Npr. s spremenjenimi
datumi setve in/ali žetve lahko v nekaterih letih
zmanjšamo pojav škodljivih organizmov in
povzročene škode. Vendar je treba opozoriti, da se
s spreminjanjem pridelovalnih razmer (predvsem z
naraščanjem temperature), spreminjajo tudi pojav,
razvoj, številčnost in vrste škodljivih organizmov
(Macfadyen in sod., 2016). Spremembe okoljskih
razmer lahko zmanjšujejo pričakovane učinke
nekaterih ukrepov. Kot primer lahko navedemo
koruzno veščo. Ta ima danes navadno dve generaciji
po celotni Sloveniji, kar je pred leti veljalo samo za
Primorsko (Čergan in sod., 2008).
Glede časa setve poročajo, da lahko v južni Evropi
zgodnejša setev koruze zmanjša okužbe z glivami
Fusarium spp. (plesnivosti storžev in stebel), poškodbe zaradi ličink koruznega hrošča in poškodbe zaradi koruzne vešče. V severni Evropi zgodnejša setev zmanjša škodo zaradi švedske mušice, v
jugozahodnih regijah pa poročajo o zmanjšanju
poškodb zaradi koruzne vešče. Nasprotno pa so
pri poznejši setvi opazili manj okužb z virusi, ki jih
prenašajo žuželke (Vasileadis in sod., 2011). Fuzarijskim glivam ugaja vlažno vreme v fazi dozorevanja koruze (Lacey in Magan, 1991). Zgodnejšo
setev ter izbor ranejših hibridov navajajo kot možnost za zmanjšanje izpostavljenosti koruze vlažnemu vremenu in razvoju fuzarioz (Blandino in sod.,
2008; Parsons in Munkvold, 2010). Tudi škodo zaradi koruzne vešče lahko zmanjšamo z zgodnejšo
setvijo, ker je lahko zato koruza v času odlaganja

jajčec v razvojnem stadiju, ko je manj privlačna za
žuželke ali manj občutljiva za poškodbe (Derridj
in sod., 1989). Z zgodnjo in tudi pozno setvijo lahko deloma zmanjšamo tudi poškodbe zaradi strun
(Furlan in Kreutzweiser, 2015). Vseeno pa se je
treba zavedati, da z zgodnjo setvijo tvegamo večjo
škodo zaradi strun v primeru neugodnih vremenskih razmer. Prav tako lahko neugodne vremenske
razmere pri zgodnejši setvi (predvsem pozebi) tudi
neposredno vplivajo na posevke. Setev poznejših
hibridov po optimalnem roku lahko poveča škodo
zaradi nekaterih patogenov, predvsem v povezavi
z mokro jesenjo v obdobju dozorevanja (Görtz in
sod., 2008; Covarelli in sod., 2004; Larsen in sod.,
2004). Pri pozni setvi najdemo tudi poročilo o povečanju škode zaradi odraslega koruznega hrošča
(Sivčev in sod., 2012).
Na osnovi pregledane literature ni možno podati
enotnega napotka glede primernega datuma setve,
ampak moramo upoštevati dejanske razmere. Priporočamo, da setev koruze izvedemo, ko so tla v
globini setve dovolj ogreta in razmere omogočajo
pripravo tal ter samo setev, hkrati pa je srednjeročno 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 znašati vsaj
8 °C. Obenem mora biti napoved vremena stabilna (postopno ogrevanje). Ob zelo zgodnji setvi se
moramo zavedati povečanega tveganja poškodb
posevka. Kot že omenjeno, so lahko poškodovani
posevki ali posevki, ki so v stresu, tudi bolj ogroženi zaradi talnih škodljivcev. Primernejša temperatura tal za začetek setve koruze je 10–13 °C. Z
nekoliko poznejšo setvijo lahko omogočimo tudi
vznik prvim plevelom, 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.
Gostota setve je dejavnik, ki vpliva na potencial
za pridelek koruze. Hibrid namreč dosega največji
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pridelek pri gostoti, ki mu najbolj ustreza, in ta se
med hibridi razlikuje (Čergan in sod., 2008). Novejši hibridi so večinoma tolerantnejši na stresne
razmere, ki jih povzroča večje število rastlin na
enoto površine (Duvick, 2005). Kljub temu pa se
med seboj razlikujejo tako v morfoloških značilnostih kot tudi v tolerantnosti na večjo gostoto. Značilno povečanje pridelkov koruze v zadnjih petdesetih letih je moč pripisati tako žlahtniteljskemu
delu kot izboljšanim agrotehničnim ukrepom pri
pridelavi koruze (Duvick, 2005). Povečanje pridelka v zadnjih desetletjih je tudi rezultat prilagajanja
hibridov večji gostoti setve, obenem pa je povečevanje gostote rastlin pri pridelavi koruze dejavnik,
ki se je v zadnjih šestih desetletjih najbolj spreminjal (Tollenaar, 1992). Število rastlin na enoto površine se vztrajno povečuje (Testa in sod., 2016),
kar omogoča predvsem genetski napredek na področju morfoloških značilnosti rastlin (Gozubenli
in sod., 2004). Npr. če so v letih okrog 1930 v ZDA
kot optimalno število rastlin navajali 3 rastline na
m2, se danes priporoča 8 ali več rastlin na m2 (Testa
in sod., 2016). Glavni namen povečevanja gostote
je v povečanju pridelka na enoto površine. Ker je
v odsotnosti biotskih ali abiotskih stresov pridelek
koruze povezan s količino prestreženega sončnega sevanja, lahko posevki z večjo gostoto in hitrim
mladostnim razvojem vsaj teoretično maksimirajo indeks listne površine (Cox in Cherney, 2001).
Povečevanje števila rastlin na enoto površine pa
obenem povečuje stresne razmere za rastline. Zaradi zmanjševanja razdalje med rastlinami v vrsti
se povečuje tekmovanje med njimi za vodo, hranila
in svetlobo (Skonieski s sod., 2014). Novejši hibridi so večinoma tolerantnejši na stresne razmere,
ki jih povzroča večje število rastlin (Testa in sod.,
2016). Kljub temu pa se med seboj razlikujejo, tako
v morfoloških značilnostih kot tudi v tolerantnosti
na večjo gostoto. Npr.: Sangoi (2000) in Čergan in
sodelavci (2008) navajajo, da imajo hibridi, ki lahko prenašajo večjo gostoto, pokončnejše in krajše
liste, izboljšana pa je tudi sinhronost med metličenjem in svilanjem, kar zmanjšuje delež neoplojenih zrn. Pri pregosti setvi se povečuje poleganje in
lom rastlin, pogostejše so poškodbe zaradi koruzne
vešče, pa tudi glivične okužbe ter tvorba mikotoksinov.
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Datum spravila je povezan z okoljskimi razmerami
in zrelostnim razredom hibrida ter ima lahko pomembno vlogo npr. pri preprečevanju akumulacije
mikotoksinov. Z naraščanjem sušine (z dozorevanjem) naraščajo tudi vsebnosti nekaterih mikotoksinov, ki jih tvorijo fuzarijske glive (Verbič, 2008).
V primeru večjih okužb na polju zato ni priporočljivo predolgo odlašati s siliranjem ali spravilom
zrnja. Pri tem je še pomembno, da zrnje čim prej
po žetvi posušimo do ustrezne vlažnosti in ga skladiščimo v primernih pogojih ter tako preprečimo
nastanek skladiščnih plesni. Zrnje, ki je skladiščeno
pri neustrezni vlagi ali v neprimernih razmerah, je
lahko problematično zaradi tvorbe mikotoksinov,
med katerimi so najbolj škodljivi aflatoksini.
Sklepi
S spremembami datumov setve, predvsem z ranejšo setvijo, lahko deloma zmanjšamo škodo zaradi
nekaterih škodljivih organizmov. Temperatura je
med glavnimi okoljskimi dejavniki, ki določajo rast
in razvoj koruze. Z njo je povezana tudi zmožnost
zgodnejše setve, pomen izbire ustreznih zrelostnih
razredov hibrida in procesi dozorevanja rastlin. Na
temperaturo (in nekatere druge okoljske dejavnike)
so vezani tudi škodljivi organizmi, ki so prilagodili
svoj razvoj okoljskim razmeram in razvoju gostiteljev. Z dobrim poznavanjem tega lahko poskusimo zmanjšati škode zaradi njih. Po drugi strani
pa je to lahko povezano tudi s tveganji zaradi manj
stabilnega vremena, predvsem v času setve. Zaradi možnosti hitrega razvoja plesni s spravilom ni
priporočeno predolgo odlašati, predvsem če je napovedano poslabšanje vremena. Pozornost je treba
nameniti tudi primernemu skladiščenju zrnja, ki
mora biti dovolj posušeno, da ne prihaja do razvoja skladiščnih plesni (in tvorbe mikotoksinov) ter
škodljivcev.

22.4.6 Mehansko zatiranje
plevelov in zatiranje plevelov s
pomočjo ognja
Področji sodita med najpomembnejša sklopa
nekemijskih metod varstva koruze. Zaradi
pomembnosti so ukrepi podrobneje navedeni
in razloženi v poglavju Stanje in razvoj novih
nekemičnih metod zatiranja plevelov v poljščinah
ter jih na tem mestu ne bomo podvajali.
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23 STANJE IN RAZVOJ NOVIH NEKEMIČNIH
METOD ZATIRANJA PLEVELOV V
POLJŠČINAH
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Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire,
Hacquetova ulica 17, Ljubljana

23.1

POVZETEK

V zadnjem obdobju se poleg gospodarnosti v
ospredje vse bolj postavlja pridelava varne hrane in
prizadevanja za zmanjšanje vpliva fitofarmacevtskih sredstev na zdravje ljudi in okolja. Že vrsto let
se namreč uravnavanje plevelne populacije v različnih kmetijskih pridelovalnih sistemih razvitih držav
močno opira zgolj na uporabo herbicidov. Takšna
pridelava ne temelji na trajnostnih načelih, saj
spodbuja razvoj plevelnih vrst z zmanjšano občutljivostjo na razpoložljiva kemična sredstva in na ta
način pospešuje razvoj nastanka odpornosti na posamezne skupine herbicidov. Med postopki, ki sicer
ne sodijo v metode z nizkim tveganjem, je najprej
potrebno omeniti dosledno upoštevanje osnovnih
tehnoloških in preventivnih ukrepov. Med njimi sta
na prvem mestu kolobar ter kakovostna obdelava
tal, ki v veliki meri vplivata na potrebo po uporabi
tako kemičnih kakor tudi nekemičnih načinov zatiranja plevela. Med ukrepi, ki postajajo pomemben
del preventivne strategije, velja izpostaviti vključitev
strniščnih dosevkov v pridelovalni sistem, saj ti v

23.2

Ključne besede: Pleveli, zatiranje, preventivni
ukrepi, mehanski ukrepi, biotično zatiranje,
ožiganje

UVOD

Preko 50 let je uporaba herbicidov v svetu glavno
orodje za zatiranje plevela (Ghersa in sod., 2000), saj
je omogočil enostavno in učinkovito uravnavanje
plevelne vegetacije ter posledično zmanjšal izgube
pridelka v vseh glavnih poljščinah. Uporaba herbicidov je poenostavila pridelovalne sisteme, porast
gojenja rastlin v monokulturi in širjenje sistemov z
reducirajočo ter minimalno obdelavo tal (Chikowo
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pozno poletnem in jesenskem obdobju preprečujejo rast, razvoj in tvorbo semena različnih plevelnih
vrst. Med nekemičnimi postopki zatiranja plevela je
poleg preventivnih metod pri nas najbolj razširjena
uporaba mehanskih orodij. V naših pridelovalnih
pogojih za zdaj nimamo veliko izkušenj z uporabo
ožiganja, pa tudi ekonomika uporabe je močno odvisna od cene propana, ki se ga večinoma uporablja
v tej tehnologiji. Trenutno je v svetu registriranih
zelo malo biotičnih sredstev za zatiranje plevela, ki
so hkrati precej draga ali pa zahtevajo posebej prilagojeno tehniko za nanos. Zato je zdajšnji razvoj bioherbicidov usmerjen predvsem v raziskave zatiranja
plevela v posebnih primerih, kot je, recimo, zatiranje invazivnih vrst, kjer so že zabeleženi primeri uspešne uporabe bioherbicidov.

in sod., 2009). Kljub temu je uporaba herbicidov
trenutno eno izmed glavnih socioloških vprašanj,
saj se njihova poraba v svetovnem merilu pri vseh
glavnih poljščinah iz leta v leto povečuje (Gianessi,
2013), kar povzroča onesnaženje površinskih in
podzemnih voda v Evropi (Croll, 1991; Haarstad
in Ludvigsen, 2007), ZDA (Holman in sod., 2000)
in povsod, kjer prevladujejo intenzivni prideloval-

ni sistemi. Uporaba herbicidov kot edinega orodja
za uravnavanje plevelne vegetacije v prihodnosti
ne bo več tako enostavna in ekonomična, saj so se
s pojavom plevelov, ki so odporni na enega ali več
aktivnih snovi, močno zvišali stroški in hkrati pojavile tehnične težave pri reševanju te problematike
(Richeter in sod., 2002; Mace in sod., 2007).
Alternativa kemičnim FFS so okolju prijaznejše
tehnologije, npr. zatiranje škodljivih organizmov z
uporabo metod z nizkim tveganjem (MNT), med
katere sodijo mehansko ali fizikalno zatiranje plevela, uporaba FFS, ki vsebujejo mikroorganizme,
biotično varstvo rastlin, uporaba pripravkov, dovoljenih za ekološko kmetovanje, ipd. (Ur. l. RS, št.
43/2014).

Čeprav je v pridelavi poljščin na voljo kar nekaj
nekemičnih tehnoloških ukrepov (TU) ali metod
varstva z nizkim tveganjem (MNT), se trenutno te
uporablja v precej omejenem obsegu (Tabela 23.1).
Razlogov, zakaj se ti postopki niso uveljavili v večji meri, je precej in izhajajo iz same strukture slovenske poljedelske pridelave. Razdrobljena posest,
setvena struktura in doseganje nizkih hektarskih
donosov pridelovalce odvračajo od investicij v drago tehnološko opremo. Zato so nekemični tehnološki ukrepi (TU) na enoto proizvodnje dragi in v
večini primerov, gledano z ekonomskega stališča,
neupravičeni.

Tabela 23.1: Tehnološki ukrepi za nekemično zatiranje plevelov
Nekemični tehnološki ukrep (TU)
Kolobar
Obdelava tal

Uveljavljenost
Uveljavljenost
v praksi
v praksi (SLO)
(izven SLO)
DA
Delno
DA
Delno

Osnovni tehnološki Gnojenje z dušikom,
in gojitveni ukrepi kasnejša setev, gostota setve,
Delno
medvrstna razdalja, bolj
tekmovalne sorte …
Preventivni
postopki

Uporaba zastirk in
dosevkov

Mehanski ukrepi

Termično zatiranje
plevelov

Čiščenje mehanizacije
Mletje semena plevela
Dosevki
Zastirke iz dosevkov
Organske zastirke
(preprečijo rast plevela in
izhlapevanje vode)
Uporaba črne polietilenske
folije
Slepa setev
Česanje
Okopavanje
Uporaba plina – ožiganje
Uporaba vode, pare, pene
Solarizacija
Elektrika

Primernost
za SLOOpombe
razmere
DA
/
DA
/

DA

DA

/

NE
NE
Delno
NE

Delno
NE
Delno
Delno

DA
Delno
DA
DA

/
V razvoju
/
/

Delno

Delno

DA

/

Delno

Delno

DA

/

NE
Delno
Delno
NE
NE
NE
NE

Delno
Delno
Delno
NE
Delno
Delno
NE

DA
DA
DA
Delno
Delno
Delno
Delno

/
/
/
/
/
/
v razvoju
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Nekemični tehnološki ukrep (TU)

Biotično varstvo

Uveljavljenost Primernost
Uveljavljenost
v praksi
za SLOOpombe
v praksi (SLO)
(izven SLO)
razmere

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

Med postopke, ki sicer ne sodijo med TU z nizkim
tveganjem, je najprej treba omeniti upoštevanje
osnovnih tehnoloških in preventivnih ukrepov, med
katerimi sta vsekakor na prvem mestu kolobar (Koocheki in sod., 2009) ter kakovostna obdelava tal. Že
vključitev vsaj 3 poljščin v pridelovalni sistem lahko
bistveno zmanjša pritisk plevelne populacije in s tem
tudi potrebo po herbicidih v primerjavi z gojenjem
koruze v monokulturi (Simić in sod., 2016). Enako
pomembni so danes nekoliko zapostavljeni sanitarni ukrepi, s katerimi preprečimo težave s pleveli,
preden pride do njih. Med temi so najpomembnejši
uporaba čistega in certificiranega semena, uporaba gnoja in gnojevke brez plevelnega semena, čista
kmetijska tehnika ter oskrbovani robovi njiv. Ustrezno čiščenje kmetijske mehanizacije je še posebej
pomembno pri zadrževanju širjenja invazivnih plevelnih vrst (Vitalos in Karrer, 2009). Prav tako lahko
z gojitvenimi postopki, kot so izbira semena, dobro
pripravljeno setvišče, pravočasna setev, ustrezno
gnojenje in namakanje, v dobršni meri povečamo
tekmovalno sposobnost gojenih rastlin. Z vsemi navedenimi tehnološkimi in preventivnimi metodami
bomo v znatni meri zmanjšali talno semensko banko in s tem potrebo po uporabi tako kemičnih kakor
tudi nekemičnih metod zatiranja plevela.
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Med ukrepi, ki postajajo pomemben del preventivne strategije oz. nekemičnih TU, velja izpostaviti
vključitev strniščnih dosevkov v pridelovalni sistem. Že pravočasna obdelava tal po spravilu pridelka bo v veliki meri zmanjšala velikost plevelne
populacije, še večjo učinkovitost pa bomo dosegli, če bomo prazna strnišča posejali s strniščnimi
dosevki. S tem TU poskušamo zmanjšati zapleveljenost predvsem v tekočem letu, saj strniščni
dosevki v pozno poletnem in jesenskem obdobju
preprečujejo rast, razvoj in tvorbo semena različnih plevelnih vrst (Brust in sod, 2014). Poleg ugodnih okoljskih vplivov postajajo dosevki v zadnjem
času pomemben del strategije pri integriranem zatiranju plevelov (IWM) (Swanton in Weise, 1991),
bodisi kot pokrovne rastline (mulč), ki preprečujejo vznik plevelov (Moore in sod., 1994), ali pa kot
dosevki, ki posedujejo alelopatske in nematicidne
vplive (Halbrendt, 1996). Tudi v letu po setvi lahko
prezimne dosevke uporabimo kot zastirko, ki deluje kot fizična prepreka pred plevelno konkurenco,
pri čemer lahko večino poljščin sejemo neposredno v mrtvo zastirko. Pri tej tehnologiji uporabimo
posebne valjarje s spiralnimi prečnimi rezili (angl.
roller crimper), ki dosevke močno stisnejo k tlom
in rastline večkrat prelomijo do takšne stopnje, da
ti počasi propadajo na površini (Mirsky in sod.,
2009).

Slika 55: Za dobro delovanje roller crimperja (levo) je potreben predvsem ustrezno razvit posevek z dovolj
biomase (desno). Fotografija: dr. Robert Leskovšek.

Slika 56: Debela zastirka iz čiste rži (levo) in mešanice rži ter mnogocvetne ljuljke (desno) po uporabi roller
crimperja. Fotografija: dr. Robert Leskovšek.

Tehnologija je učinkovita, če je zastirka gosta in debela vsaj 5–8 cm. Opisane metode neposredne setve
so s stališča uravnavanja plevelne vegetacije lahko
dobre, vendar je mogoče, da v neugodnih vremenskih razmerah predstavljajo veliko tveganje za izgubo pridelka. Tako imamo lahko v pomladanskih

razmerah z veliko količino padavin težave z uničenjem dosevka, ki se nam obrašča, in kasneje v gojeni
poljščini predstavlja konkurenco. Podobno se lahko
zgodi v ekstremno sušnih pomladih: predolg razvoj
dosevkov zmanjša razpoložljivo vlago v tleh, ki je
prepotrebna naslednji poljščini.
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23.3

MATERIAL IN METODE

Lokacija in zasnova poskusa
Poljske poskuse s strniščnimi dosevki smo izvajali
na površinah Kmetijskega inštituta Slovenije v letih
2012–2014, kjer smo v preorano žitno strnišče posejali 9 različnih vrst strniščnih dosevkov.
V rastni sezoni smo opravili na vsaki parceli več vizualnih ocenjevanj, kakor tudi meritve parametrov
rasti in razvoja plevelov ter dosevkov (hitrost vznika, rasti, biomasa).
Osnovna parcela: 8 m x 17 m (136 m2)
Razdalja med bloki: 6 m
Dolžina poskusa: 11 x 8 m (88 m)
Širina poskusa: 4 x 17 m + 3 x 6 m (86 m)
Obravnavanja: naključna porazdelitev v
blok-sistemu s štirimi ponovitvami

23.4

Kontrola (praha – brez dosevkov)
Navadna ajda (Fagopyrum esculentum
Moench) (Čebelica)
3. Navadna sončnica (Helianthus annuus L.)
(PR64H45), 65.000 zrn/ha
4. Oves (Avena sativa L.) (Noni)
5. Mnogocvetna ljuljka (Lolium multiflorum
Lam.) (KPC Laška)
6. Navadni riček (Camelina sativa L. Crantz)
(12 kg/ha)
7. Oljna redkev (Raphanus sativus L. var.
oleiformis Pers.) (Rauola), 30 kg/ha
8. Krmna ogrščica (Brassica napus L. var. napus
f. biennis) (Starška)
9. Inkarnatka (Trifolium incarnatum L.) (Inkar
10. Facelija (Phacelia tanacetifolia Benth.) (Balo),
15 kg/ha

REZULTATI IN DISKUSIJA

Rezultati analize variance so pokazali, da obstajajo
statistično značilne razlike med posameznimi leti
(P ≤ 0.001), kakor tudi med pokrovnostjo dosevkov
in plevelov pri različnih obravnavanjih (P ≤ 0.001).
V letih z ugodnimi pogoji za rast in razvoj dosevkov so bili istočasno ustvarjeni tudi dobri pogoji za
rast in razvoj plevelov, kar kaže na veliko variabilnost zatiralnega učinka dosevkov na plevele. Tako je
bil npr. pritisk plevelov v letu 2012 približno 4-krat
večji kot v letu 2014 (Slika 57). Temu primerne so
bile tudi razlike v zatiralnem učinku posameznega
strniščnega dosevka. Tako je npr. najboljši zatiralni
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učinek v letu 2012 pokazala oljna redkev, ki je kar za
70-krat zmanjšala pokrovnost plevela, medtem ko
smo pri najslabših sončnicah ugotovili le 5-kratno
zmanjšanje zapleveljenosti. Povsem drugače je bilo
v letu 2014, ki je bilo neugodno za razvoj strniščnih
dosevkov, kakor tudi za razvoj plevelov. V tem letu
smo ugotovili zatiralni učinek na razvoj plevelne
populacije le pri mnogocvetni ljuljki in oljni redkvi,
medtem ko smo na parceli z ričkom zaznali celo
večjo zapleveljenost kot na sami prahi, kjer ni bilo
strniščnega dosevka (Slika 57).

Pokrovnost plevelov jeseni v letih 2012-2014
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Slika 57: Pokrovnost plevelov v (%) pri različnih dosevkih v primerjavi s praho v Jabljah pri Mengšu v letih
2012–2014
Zatiralni učinek je zelo ozko povezan s pokrovnostjo oz. biomaso dosevka. V letu 2014 so dosevki
z najslabšim zatiralnim učinkom na razvoj plevelne
vegetacije (riček, sončnice, oves) imeli hkrati tudi
najnižjo pokrovnost oz. biomaso (podatki niso prikazani). Velike razlike v zatiralnem učinku med posameznimi leti smo ugotovili pri sončnicah, ričku in
deloma tudi pri ovsu, kjer je njihov učinek odvisen
predvsem od zgodnje setve, da lahko do pozne jeseni razvijejo dovolj veliko biomaso, ki ima zatiralni

vpliv na razvoj plevelov. Nasprotno smo pri mnogocvetni ljuljki, krmni ogrščici, faceliji in inkarnatki
ugotovili manjša nihanja med leti in precej dober
vpliv na manjši razvoj plevelov. Najboljše in tudi
najstabilnejše učinke na razvoj plevela pa smo ugotovili pri oljni redkvi, kjer lahko tudi v letih z neugodnimi rastnimi razmerami za razvojem dosevkov
(2014) pričakujemo zelo dober zatiralni učinek na
rast in razvoj plevelne vegetacije (Slika 58, Slika 59,
Slika 60).

225

Pokrovnost dosevkov jeseni v letih 2012-2014
Pokrovnost dosevkov (%)

100
80
60
40
20
0
ajda

sončnice

Pokrovnost dosevki (%) jesen 2012

oves

mn. ljuljka

riček

oljna
redkev

Pokrovnost dosevki (%) jesen 2013

krmna
ogrščica

inkarnatka

facelija

Pokrovnost dosevki (%) jesen 2014

Slika 58: Pokrovnost različnih dosevkov v (%) v Jabljah pri Mengšu, v letih 2012–2014

Slika 59: Pravočasno posejana in zelo dobro razvita oljna redkev (levo) plevelu ne pušča veliko možnosti za
razvoj (desno). Fotografija: dr. Robert Leskovšek.

Slika 60: Dobro razvite sončnice (levo), vendar nezadovoljiv učinek na zmanjšanje razvoja plevelne vegetacije
(desno). Fotografija: dr. Robert Leskovšek.
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Med preventivnimi postopki velja omeniti mletje
oz. uničevanje plevelnega semena s posebnim mlinom, nameščenim v zadnjem delu kombajna, ki so
ga razvili na Univerzi v Avstraliji (Harrington seed
destructor – HSD) (Walsh in sod., 2012). 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
metod za zatiranje, in tiste vrste, ki so razvile odpornost na določene herbicide.
Med nekemičnimi načini zatiranja plevela so poleg preventivnih metod pri nas najbolj razširjeni
mehanski postopki. To je predvsem zasluga pretekle sheme Integriranega varstva poljščin in ukrepa mehanskega zatiranja plevela v okviru KOPOP
2014–2020, kjer se vzpodbuja pridelovalce k uporabi mehanskih postopkov uravnavanja plevelne
vegetacije. Kljub temu, da so mehanske metode pri

določenih poljščinah (npr. koruzi) zelo učinkovite,
njihova uporaba zahteva precej izkušenj. Poleg tega
je v posameznih sezonah precej ozko razpoložljivo
okno, ko lahko z določenim mehanskim postopkom
dovolj učinkovito uravnamo plevelno populacijo.
Zaradi tveganj izgube pridelka, ki sledijo slabo izvedenemu mehanskemu zatiranju plevela, se pridelovalci še vedno raje odločajo za uporabo preverjenih
kemičnih postopkov zatiranja plevela, mehansko
zatiranje pa uporabljajo kot dopolnilno metodo. V
zadnjih letih je na področju mehanizacije za mehansko zatiranje plevelov zaznaven velik napredek,
tako v storilnosti, kakor tudi v cenovni dostopnosti
in prijaznosti do uporabnika. Danes so na voljo česala, okopalniki, kolutaste brane, ki so postali zelo
natančni in učinkoviti, vendar zahtevajo ustrezno
pripravljena tla (primerna struktura) in precej znanja ter izkušenj, povezanih z ustrezno nastavitvijo
mehanizacije.

Slika 61: Doseganje dobre učinkovitosti zatiranja plevela s česanjem (levo) in okopavanjem (desno) zahteva
ustrezno pripravljena tla in primerne vremenske pogoje. Fotografija: dr. Robert Leskovšek.

Z najnovejšimi senzorsko vodenimi stroji lahko
na dobro pripravljenih površinah in ob ustreznih
pogojih dosežemo učinkovitost, ki je zelo blizu
kemičnim postopkom zatiranja. Pri tem je treba
poudariti, da ima uporaba mehanskih postopkov
(predvsem okopavanje) tudi druge koristne stranske učinke, kot so rahljanje tal, prekinitev kapilarnega dviga vode, zadelava gnojil, povečanje mikrobne aktivnosti in razvoja korenin ter povečanje
vpojne sposobnosti tal za padavinsko vodo.

Glede uporabe ognja oziroma ožiganja plevela so
mnenja o okoljski sprejemljivosti precej deljena,
kljub izsledkom, da kratkotrajno segrevanje zgornje površine tal nima negativnega vpliva na mikroorganizme (Rahkonen in sod., 1999) . Vendar
pa ožiganje vpliva na kakovost zraka v večji meri
kot kemijski TU, saj so stranski produkti izgorevanja propana (CO, CO2, dušikovi in žveplovi oksidi)
znani onesnaževalci. Tako so vplivi na okolje zaradi ožiganja s stališča ogrevanja ozračja precej večji
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v primerjavi s proizvodnjo in nanosom herbicidov
(Ulloa in sod., 2011) ter volatizacijo in driftom, ki
nastajata pri uporabi herbicidov (Ascard in sod.,
2007). S plamenom lahko uspešno zatiramo plevele znotraj vrst, pa tudi ob samih rastlinah, vendar je
za ta postopek značilna nižja učinkovitost na trave
in trajne plevele. Zato moramo postopek ponavlja-

ti 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 večjih izgub pridelka (Ulloa
in sod., 2011; Knezevic in sod., 2013).

Slika 62: Koruza sodi med vrste, odpornejše na ožiganje. Pri odmerku 80 kg propana/hektar in razvojni fazi 5
listov so po 1 dnevu (levo) in 7 dnevih (sredina) rastline precej poškodovane od plamena, medtem ko po 14 dneh
sledovi ožiganja niso več vidni (desno) (Knezevic in sod., 2013)

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 ga večinoma uporablja v tej tehnologiji. Glede
na izkušnje in rezultate raziskav iz tujine bi lahko
ta TU predstavljal dodaten nabor orodij oz. TU nekemičnega uravnavanja 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 visoko učinkovitost, je zelo ozko, saj
sta za dobro delovanje biotičnih pripravkov potrebna določena temperatura in vlaga (Harding in
Raizada, 2015). Trenutno je največ zanimanja za
razvoj bioherbicidov iz gliv in bakterij. Pri glivah
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je predvsem v ZDA in Kanadi že bilo registriranih
nekaj pripravkov, in sicer iz rodov Colletotrichum,
Phoma ter Sclerotinia, med bakterijami pa iz rodu
Xanthomonas in Pseudomonas. V tujini so bili preizkušani tudi pripravki, razviti iz virusov, vendar ti
zaradi genetske variabilnosti in pomanjkanja gostiteljske specifičnosti niso doživeli večjega uspeha v
komercialnem smislu. Zato je trenutni razvoj bioherbicidov na osnovi 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. Ta so obenem precej draga, ali pa
za njihov nanos potrebujemo posebej prilagojeno
tehniko. So pa takšna sredstva zanimiva predvsem
za t. i. kozmetično rabo 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.

23.5

SKLEPI

Trenutno se v naših pridelovalnih razmerah MNT
pri zatiranju plevelov uporablja v zelo omejenem
obsegu, predvsem zaradi specifičnih pridelovalnih
razmer. Med ukrepe, ki naj bi v veliki meri pripomogli k manjši rabi herbicidov, vsekakor sodi
upoštevanje osnovnih tehnoloških in preventivnih
postopkov. Nekoliko v večji meri se pri nas v pridelovalne razmere vključuje uporabo strniščnih
dosevkov, ki imajo pomembno vlogo tudi v strategijah Integriranega uravnavanja plevelne vegetacije
(IVP). V naših pridelovalnih razmerah za zdaj nimamo veliko izkušenj z uporabo ožiganja. Ta metoda bo zaradi cene plina verjetno primeren le za
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donosnejše in tehnološko zahtevnejše kulture ter
nekmetijske površine. Trenutno je v svetu registriranih zelo malo biotičnih sredstev za zatiranje plevela, ki se jih v večini uporablja le za zelo specifične
namene, kot je na primer zatiranje invazivnih vrst.
Tudi sama biotska pestrost slovenskega prostora v
veliki meri onemogoča vnos tujerodnih organizmov. Izmed nekemičnih postopkov zatiranja plevela so pri nas najbolj razširjeni mehanski postopki, ki
bi jim v raziskavah veljalo posvetiti več pozornosti,
saj nam kljub vse večji razširjenosti njihove uporabe
še vedno manjka praktičnih in strokovnih izsledkov
s področja slovenskih pridelovalnih razmer.
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STVARNO KAZALO
A
abamektin, 10, 17, 150, 177, 178
Acanthoscelides obtectus, 179
Acomycota, 61, 62
Acta Agriculturae Slovenica, 148
Agree, 39, 41
Agriotes spp., 63, 99
Agrobacterium radiobacter, 36
Agrotis spp., 111
alelokemikalije, 17, 84
Aleyrodes proletella, 63
Alternaria, 36, 37, 58, 60
Amblyseius swirskii, 137, 150
Ameriška okoljska agencija, 16
Ampelomyces, 57, 60, 61, 64
Amphimallon solstitialis, 59
anorganske snovi, 168
Anorganske snovi, 169, 176
antagonisti, 12, 31, 57, 102, 137
Antibioza, 82
Aphelinus mali, 138, 158
Aphididae, 10, 63, 138, 139, 141
Apneni dušik, 170
AQ - 10, 60
Arion lusitanicus, 127, 128, 130
Ascomycota, 60
Aspergillus, 62
Aureobasidium, 43, 57, 59, 60, 61, 62, 64
avtohtonih, 5, 96, 100
Azadirachta indica. Glejte neem
azadirahtin, 169, 173, Glejte neem olje
B
B. bassiana, 59, 63, 64, 69, 70, 71, 73, 75
Bacillus amyloliquefaciens, 36, 40
Bacillus cereus, 36
Bacillus firmus, 36, 40
Bacillus licheniformis, 37
Bacillus megaterium, 37
Bacillus pumilus, 37
Bacillus subtilis, 37, 39, 40, 41, 43
Bacillus thuringiensis, 33, 37, 39, 40, 41
za zatiranje koruzne vešče, 30–47

Bacillus thuringiensis Berliner subsp. aizawai, 37
Bacillus thuringiensis Berliner subsp. israelensis, 37
Bacillus thuringiensis Berliner subsp. kurstaki, 37
Bacillus thuringiensis ssp. tenebrionis, 38
baker, 5
kot FFS, 176, 8, 44
bakterije, 8, 11, 13, 16, 17, 30, 33, 35, 40, 41, 42,
43, 57, 102, 129, 199, 240
Bakterije kot biotični agensi, 30–47
Bakteriofagi, 23
Bakulovirusi, 20
Bayer, 39, 40
Beauveria bassiana, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 69, 70,
98, 99
Beauveria spp., 57
Bemisia tabaci, 59, 63, 139
Bibio spp., 111
biokemični pesticidi, 16
biokemikalije, 17
Biological control, 6, 8, 11
Biological pest management, 12
biopesticid, 13, 16, 35
Biopesticid, 11, 16
biopesticide, 5, 16, 17
biopesticidov, 6 , 8, 9, 10, 11, 16, 17, 26, 35, 40, 41,
42, 63, 64, 70
Biotični agens, 11
biotičnim varstvom, 8, 16
biotično varstvo, 5 , 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 31,
57, 102, 104, 129, 136, 138, 139,
148, 149, 201
			
tipi, 134
			
zakonodaja, 5–6, 103, 136, 137
Biotično varstvo, 8, 11, 17, 134, 163, 240
biotično varstvo rastlin. Glejte biotično varstvo
Biotično zatiranje rastlinskih bolezni, 78
Biotično zatiranje škodljivcev, 12
bolhač, dalmatinski. Glejte piretrin
bolhač, hrvaški, 172
bordojska brozga, 176
Botector, 59, 60, 61
Botrytis, 39, 58, 59, 60, 62
Botrytis cinerea, 39, 58, 59
bramor, 109, 111
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C
Cacopsylla pyri, 63
Castanea sativa, 155
Chrysanthemum cinerariifolium. Glejte piretrin
Chrysanthemum coccineum. Glejte piretrin
Clonostachys rosea, 58, 69
COBISS, 64
Colletotrichum, 62, 246
Coniothyrium minitans, 60
Conservation biological control. Glejte
Varovalno biotično varstvo
Cryptolaemus montrouzieri, 136, 150
Curculio nucum, 63, 111
cvetlični resar, 109, 110, 111, 112
Cydia pomonella, 22, 24, 25, 109, 110, 111, 114

F
feromoni, 10, 17, 168, 174, 178
množični izlov, 175
monitoring, 174
motnje parjenja, 175
privabi in pokončaj, 175
Feromoni, 171, 174
FFS, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 41, 63, 162,
198
FFS izdelani na podlagi mikroorganizmov, 177
fitofarmacevtsko sredstvo, 5, 8, 10
fižolar, 179
Frankliniella occidentalis, 63, 110, 111, 112
Fungi, 60, 61, 62
Fusarium oxysporum, 42, 58
Fusarium spp., 58

D
DDT, 106
Delfin, 39, 40, 42, 43
Delia radicum, 65, 110
Diabrotica virgifera, 59
DiPel, 39
Drosophila suzukii, 65, 68
Dryocosmus kuriphilus, 155
E
ekološkimi pridelovalci, 6
ekološko kmetovanje, 5
ektoparazitoid, 157
entomopatogene glive, 57
inventarizacija avtohtonih sevov, 96
zatiranje plodove vinske mušice, 68
Entomopatogene glive, 12, 48–101, 57, 96, 97
entomopatogene ogorčice
za zatiranje koruznega hrošča, 116–24
Entomopatogene ogorčice, 10, 12
kot biotični agensi, 105–15, 105–15
EPF, 12, 69, 70, 73, 75, 96, 97, 98
EPN. Glejte entomopatogene ogorčice
Eriosoma lanigerum, 138, 141, 158
Erwinia amylovora, 39, 43, 59, 62
Evropska komisija, 16
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G
G. mellonella. Glejte Galleria melonella
Galleria melonella, 97, 108
glive, 6, 8, 11, 13, 16, 17, 41, 57, 58, 59, 61, 62, 63,
69, 70, 71, 72, 73, 75, 97, 98, 103, 198, 199,
240
Glive
kot biotični agensi, 48–101
granulovirus, 19, 22, 24, 25, 28
Gryllotalpa gryllotalpa, 111
H
Heterorhabditis, 106, 107, 109, 110, 111
Hypocreales, 57
I
Innundative biological control. Glejte preplavno
biotično zatiranje
Inoculative biological control. Glejte inokulativno
biotično zatiranje
inokulativno biotično zatiranje, 12
insect baiting, 97
Integrated pest management, 12
Integrirano varstvo rastlin, 12
IPM, 12, 57
Isaria fumosorosea, 57, 59
IVR, 6, 8, 12

J
jabolčni zavijač, 24, 109, 110, 111
japonski hrošč, 106
K
kalcijev cianamid. Glejte Apneni dušik
kapusova muha, 65
Karsia, 40, 60
Klasično biotično varstvo, 12
kompeticija, 80
kompetitorji
kompetitor, 12, 102, 137
Konvencija o biotski raznovrstnosti, 5
Koppert, 70, 110
koristni organizem, 41, 135, 136, 137
koristni organizmi, 102–4
domorodni, 102
tujerodni, 12, 102, 110
žuželke in pršice, 134–54, 134–54
Koristni organizmi, 12, 102, 136, 137
koruzna vešča
zatiranje z B. thuringiensis var. Kurstaki, 30–47
koruzni hrošč
zatiranje z EPN, 116–24
kostanjeva šiškarica, 155, 156, 157, 158, 159
in zatiranje s Torymus sinensis, 155–60, 155–60
košeninarji, 111
krvava uš, 158
krvavkin najezdnik, 158
L
Laser, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
Laser 240 SC, 170
Lepinox plus, 41
Leptomastix, 150
lešnikar, 111
Liriomyza spp., 111
listne uši, 10, 139, 141
Lymnaea stagnalis. Glejte polži vodni
M
M. anisopliae, 59
Macrocheles robustulus, 150
majski hrošč, 106

Makrobiotični agens, 12
Masovno razmnoževalno biotično varstvo, 12
medeči škržatek, 158, 159
Metarhizium brunneum, 59, 69, 70, 98, 99
Metarhizium guizhouense, 98, 99
Metarhizium robertsii, 98, 99
Metarhizium spp., 57
Metcalfa pruinosa, 158
Metode varstva rastlin z nizkim tveganjem, 13,
Glejte Metode z nizkim tveganjem
Metode z nizkim tveganjem, 13
Metrob, 40, 111
micelij, 61, 62
mikofungicidi
prednosti in omejitve pri uporabi, 86
mikoparazit, 61
Mikoparazitizem, 81
Mikrobiotični agens, 13
Mikrobiotični agensi, 11, 16
Mikrobni biopesticid. Glejte biopesticid
mikrobni pesticid, 17
mikroorganizmi, 6, 16, 102
mikroorganizmov, 5, 8, 13, 16, 32, 35, 57, 96, 97,
100, 137
MNT. Glejte Metode z nizkim tveganjem
mokar mali, 97
Monilinia, 43, 60, 62
Mycostop, 39, 42
N
naravne snovi, 16
naravni sovražnik, 6, 8, 9, 11, 12, 57, 138, 149,
154, 155
naravni sovražniki
naravni sovražnik, 12, 31, 102, 137, 150
Naravni sovražniki
Naravni sovražnik, 13
naravnih produktov, 16
Naturalis, 58, 60, 62, 63, 71, 72, 73, 74, 75, 99
neem, 17, 172, 173, 181, 182
neem olje, 17, 172, 173
Neemazal, 169
nekemične metode varstva rastlin, 5
Nemaslug, 130
Neodryinus typhlocybae, 158
Novodor, 39, 43
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O
OECD. Glejte Organizacija za gospodarsko 		
sodelovanje in razvoj
ogorčica, 12, 127, 128, 130, 131
ogrc, 43, 115, Glejte majski hrošč
okolju prijaznejše tehnologije, 5, 8
Okužba, 13
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in 		
razvoj, 16
organske snovi, 30, 168, 170, 214, 215, 216, 218
Orius laevigatus, 136, 150
osnovne snovi, 168, 171, 173
Otiorhynchus sulcatus, 59, 109, 110, 111
Oulema melanopus, 111
P
Paecilomyces fumosoroseus, 57
palmov rilčkar, 109, 111
Parazit, 13
Parazitoid, 14
Parazitske ogorčice polžev, 13, 127–33, 127, 128,
131
parazitskih, 16, 128, 131
Patogenost, 14
Penicillium, 58, 62
pest. Glejte Škodljivi organizem
pesticid, 16
Phasmarhabditis hermaphrodita, 127, 128, 129
Phasmarhabditis-System, 130
Phlebiopsis gigantea, 60
Photorhabdus, 107
Phyllopertha horticola, 59, 109, 110, 111
Phyllotreta, 65
Phytophthora spp., 58
piretrin, 10, 17, 169, 172, 180
piretroidi, 172
Planococcus ficus, 65
Plenilec, 14
plenilskih, 16, 150
plodova vinska mušica, 65, 68, 69, 70, 71
Plodova vinska mušica, 68
polži
goli, 127, 128, 130
lazarji, 128
slinarji, 128
vodni, 129
234

Popillia japonica, 106
populacije, 13, 16, 114, 134, 162, 240, 245
prag škodljivosti
določanje s feromoni, 174
pravi kostanj
in kostanjeva šiškarica, 155–60
Pravilnik o biotičnem varstvu rastlin, 5
praživali, 8, 11, 13, 16, 17
Predator. Glejte Plenilec
preplavno biotično varstvo, 12, 96, 100
Preplavno biotično zatiranje, 12, 14
Program razvoja podeželja RS, 176
Proradix, 40, 41
pršica, 12
Pseudomonas, 25, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 129, 246
Pseudomonas alcaligenes, 38
Pseudomonas aureofaciens, 38
Pseudomonas chlororaphis, 38
Pseudomonas fluorescens, 38
Pseudozyma flocculosa, 60
Purpureocillium lilacinum, 59
PVM. Glejte Plodova vinska mušica
Pythium spp., 58
R
rastlinjakov ščitkar, 112
rastlinski izvlečki, 10, 168, 169, 172
rdeči žitni strgač, 111
Rhizoctonia solani, 41
Rhizoctonia spp., 58
Rhynchophorus ferrugineus, 109, 111
S
S. spinosa. Glejte Saccharopolyspora spinosa
Saccharomyces cerevisiae, 60
Saccharopolyspora spinosa, 177, 178
Sclerotinia minor, 60
Sclerotinia sclerotium, 58
semiokemikalije, 17
Serenade, 39, 40, 42, 43
Serratia entomophila, 38
snovi proizvedene iz mikroorganizmov, 168, 170
sovke, 109, 110, 111
spinosad, 10, 17, 69, 70, 73, 170, 177, 180
spinosin, 177
Steinernema, 106, 107, 109, 110, 111, 114, 115

Streptomyces avermitilis, 177, 178
Streptomyces lydicus, 38
strune, 63, 99, 106
Š
škodljivcev, 5 , 9, 10, 14, 16, 25, 32, 35, 40, 41, 96,
100, 102, 137, 140, 150, 161
Škodljivi organizem, 14
ŠO. Glejte Škodljivi organizem
španski lazar, 127, 128, 130

V
Varovalno biotično varstvo, 14
Verticillium lecanii, 70
Virulenca, 14
virusi, 8, 11, 16, 17, 102, 240, 246
Virusi kot biotični agensi, 19–29
Vnos koristnega organizma, 14
voščena vešča, 97
vrtni hrošč, 109, 110, 111
X

T
Tekmovanje. Glejte Kompeticija
Tenebrio molitor, 97
Tetranychus urticae, 63, 138
Thrips tabaci, 179
Tipula spp., 109, 110, 111
Torymus sinensis, 149, 155, 158
Trialeurodes vaporariorum, 10, 59, 63, 112, 139
Trichoderma, 42, 57, 58, 69
Splošno o rodu, 79
učinkovitost, 85
vpliv na višje rastline, 84
zatiranje rastlinskih bolezni, 77–95
Trichothecium roseum, 98, 99, 100
Trips, 59
tripsi, 109
tujerodni organizmi, 12
tujerodnih, 5, 127, 130, 137, 138, 150
Tuta absoluta, 111

Xanthomonas campestris, 25, 40
Xen Tari, 39
Xenorhabdus, 107
Z
Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih, 5, 36
Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin, 5
zakonodaja, 5, 6, 17, 35, 130
Zakonu o zdravstvenem varstvu rastlin, 11, 17
Zeleni hit, 111, 139
Ž
žuželka, 12, 99
žveplo, 5, 10
kot FFS, 176

U
UVHVVR, 5, 7, 41, 63
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