Oddelek za varstvo rastlin

Metode varstva rastlin z nizkim tveganjem
Povečanje funkcionalne biodiverzitete v vinogradih s setvijo privabilnih posevkov
Pripravili: Špela Modic, Primož Žigon, Andrej Vončina, Jaka Razinger
Namen
Obvladovanje škodljivcev in bolezni vinske trte je pomembno in eno zahtevnejših tehnoloških opravil
v ekološkem vinogradništvu, kjer je prepovedana uporaba nekaterih kemičnih sredstev za varstvo
rastlin. Med okoljsko sprejemljive načine zmanjševanja gospodarskega pomena škodljivih organizmov
na gojenih rastlinah med drugim uvrščamo tudi setev prekrivnih posevkov. Za medsetev je značilno,
da med glavni posevek, posejemo ali posadimo rastline druge vrste, saj želimo doseči t.i.
funkcionalno raznovrstnost. Glavni cilj naloge je povečati funkcionalno biotsko raznovrstnost rastlin v
vinogradih, s setvijo izbranih rastlin, ki lahko prispevajo k i.) ohranjanju domorodnih koristnih vrst
organizmov in vzpodbujanju njihovega razmnoževanja in naselitve, ii.) zmanjšanju številčnosti
populacije škodljivcev iii.) zmanjšani rabi pesticidov iv.) povečanju ekosistemskih uslug.
Pozitivni učinki posevkov so:
 preprečujejo izgube rodovitne prsti zaradi vodne in vetrne erozije, ohranjajo ali
povečujejo organske snovi v tleh, ustrezno izbrani lahko povečajo številčnost
koristnih organizmov (predatorjev, plenilcev in opraševalcev), preprečujejo rast
plevelom, vinograd ni več monokultura, idr.
Metode dela
 Pregled domače in tuje literature ter ponudbe vrstno pestrih prekrivnih/ privabilnih
mešanic posevkov, ki so dostopni na tržišču.
 Setev izbranega prekrivnega posevka v vinograd z ekološko pridelavo grozdja (EKO) in
v vinograd s konvencionalno pridelavo grozdja (KON) na Primorskem.
 Spremljanje vznika, rasti in pestrosti posevka.
 Preučevanje zastopanosti in sezonske dinamike izbranih gospodarsko pomembnih
škodljivih vrst žuželk v vinogradu: ameriškega škržatka (Scaphoideus titanus),
zelenega škržatka (Empoasca vitis), marmorirane smrdljivke (Halyomorpha halys),
plodove vinske mušice (Drosophila suzukii), križastega (Lobesia botrana) in pasastega
(Eupoecilia ambiguella) grozdnega sukača, trtarja (Byctiscus betulae) in zemljemerke
(Peribatodes rhomboidaria).
 Preučevanje zastopanosti koristnih vrst žuželk v vinogradu iz družin: polonic
(Coccinellidae),
krešičev (Carabidae), kratkokrilcev (Staphylinidae), tenčičaric
(Chrysopidae), trepetavk (Syrphidae) in plenilskih stenic (Miridae, Anthocoridae,
Nabidae).
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Pregled literature
Na osnovi preiskane znanstvene in strokovne literature smo izbrali rastline, ki služijo kot vir
hrane (pelod in nektar), življenjskega prostora in alternativnega plena koristnim organizmom.
Poleg tega smo pregledali tudi ponudbo vrstno pestrih prekrivnih/ privabilnih mešanic, ki so
dostopne na tržišču. Na koncu smo se odločili za obetavno avstrijsko mešanico semen za
vinograde Artenreiche Spezial-Dauerbegrünung, ki vsebuje različne deleže semen iz devetih
družin: metuljnice (Fabaceae), košarnice (Asteraceae), dresnovke (Polygonaceae), kobulnice
(Apiaceae), križnice (Brassicaceae), trave (Poaceae), srhkolistnice (Boraginaceae), nebinovke
(Asteraceae) in slezenovke (Malvaceae).
Preglednica: Izbrana mešanica posevka Artenreiche Spezial-Dauerbegrünung (Biohelp, Avstrija):
Vrsta (Lat.)

Vrsta (Slo.)

Družina

Delež

Vicia pannonica

panonska grašica

Fabaceae - metuljnice

12%

Festuca ovina

ovčja bilnica

Poaceae - trave

11%

Onobrychis spp.

turška detelja

Fabaceae - metuljnice

10%

Fagopyrum esculentum

navadna ajda

Polygonaceae - dresnovke

9%

Trifolium incarnatum L.

inkarnatka

Fabaceae - metuljnice

7%

Pisum sativum

njivski grah

Fabaceae - metuljnice

6%

Carum carvi

kumina

Apiaceae - kobulnice

6%

Phacelia sp.

facelija

Boraginaceae - srhkolistnice

5%

Calendula officinalis

ognjič

Asteraceae - nebinovke

5%

Sinapis alba or Brasica hirta or B.
alba

bela gorjušica

Brassicaceae - križnice

5%

Trifolium alexandrinum

aleksandrijska detelja

Fabaceae - metuljnice

5%

Matricaria inodora?

kamilica

Asteraceae - nebinovke

5%

Daucus carota

navadno korenje

Apiaceae - kobulnice

3%

Malva verticillata

slezenovec

Malvaceae - slezenovke

3%

Lotus corniculatus

navadna nokota

Fabaceae - metuljnice

2%

Trifolium pratense

črna detelja

Fabaceae - metuljnice

2%

Melilotus albus

bela medena detelja

Fabaceae - metuljnice

2%

Camelina sp.

riček

Brassicaceae - križnice

1%

Achillea millefolium

navadni rman

Asteraceae - nebinovke

1%
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Setev izbranega prekrivnega posevka v vinograd z ekološko pridelavo grozdja (EKO) in v vinograd s
konvencionalno pridelavo grozdja (KON) na Primorskem
Na območju Zgornje Vipavske doline smo v medvrstni prostor vinograda z ekološko pridelavo grozdja
(EKO-Podraga) in vinograda z integrirano pridelavo grozdja (IVR) posejali izbrano semensko
mešanico. Za razliko od leta 2018, ko smo posevek sejali jeseni, smo v letu 2020 posevek posejali
konec februarja.
Spremljanje vznika, rasti in pestrosti posevka
Skozi vegetacijsko sezono smo spremljali vrstno pestrost vegetacije v delu vinograda, v katerem je bil
posejan posevek in ga primerjali z delom, podvrženim konvencionalni tehnologiji obdelave tal.

Slika 1, 2: Zatravljen (levo )vinograd in vinograd s posevkom (desno)

V letu 2020 je bil vznik vrst, ki so bile posejane, večji v vinogradu z integrirano pridelavo grozdja.
Razlog je manjši vznik oz. prisotnost ostale vegetacije, predvsem zaradi obdelave tal pred sejanjem v
letu 2020 in v preteklih letih. V vinogradu z ekološko pridelavo grozdja je prisotnost trajnih rastlin
(npr. Trifolium repens, Taraxacum officinalis, Plantago lanceolata, Rumex obtusifolius) veliko večja.
Tekmovalna sposobnost rastlin v posevku je tako že v prvih mesecih zmanjšana.
Kmalu po setvi smo v obeh vinogradih opazili večji vznik vrst Sinapis alba, Phcelia sp., Trifolium
pratense, Trifolium incarnatum, Festuca ovina. Pozneje je bil zabeležen tudi vznik rastlin Vicia
pannonica, Malva verticillata, Daucus carota, Pisum sativum ter Camelina sp. Zabeležili smo tudi
vznik posameznih rastlin vrst Fagopyrum esculentum, Melilotus albus, Trifolium alexandrinum.
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Slika 3: Spremljanje vznika posevka

Preučevanje zastopanosti in sezonske dinamike izbranih gospodarsko pomembnih škodljivih in
koristnih vrst žuželk v vinogradu
V začetku aprila 2020 smo drugo leto zapored začeli s spremljanjem številčnosti in dinamike koristnih
in škodljivih žuželk v EKO in KON vinogradu. Koristne talne členonožce kot so, na primer, krešiči
(Carabidae), kratkokrilci (Staphylinidae) in pajkovci (Arachnida), smo ugotavljali s talnimi pastmi. Te
smo nastavljali vsak prvi teden v mesecu od aprila, v času fenološke faze razvoja socvetij vinske trte
(BBCH 53-57) do trgatve (BBCH 89).

Slika 4, 5: Talna past nastavljena v vinogradu za ulov krilatih žuželk (levo), ulovljeni členonožci v talni vabi (desno)

Navzočnost krilatih koristnih (Syrphidae, Neuroptera, Apidae) in škodljivih žuželk (Empoasca vitis,
Scaphoideus titanus) smo spremljali dvakrat tedensko z rumenimi lepljivim ploščami od aprila do
trgatve. V času fenološke faze razvoja socvetij vinske trte BBCH (53-57) smo za 14 dni nastavili tudi
rumene vodne pasti za ulov koristnih krilatih žuželk.
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Slika 6, 7: Rumena vodna past za (levo) in rumena lepljiva plošča nastavljena (desno) v vinogradu za ulov krilatih žuželk

S feromonskimi vabami smo dve leti zapored spremljali zastopanost in dinamiko pasastega
grozdnega sukača (Eupoecilia ambiguella) in (EA) križastega grozdnega sukača (Lobesia botrana), (LB).
V EKO in IVR vinogradu.
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Slika 8: Časovni prikaz številčnosti ulova samcev pasastega grozdnega sukača (Eupoecilia ambiguella), (EA) in križastega
grozdnega sukača (Lobesia botrana), (LB) v IVR vinogradu leta 2019
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Slika 9: Časovni prikaz številčnosti ulova samcev pasastega grozdnega sukača (Eupoecilia ambiguella), (EA) in križastega
grozdnega sukača (Lobesia botrana), (LB) v EKO vinogradu leta 2019
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Slika 10: Časovni prikaz številčnosti ulova samcev pasastega grozdnega sukača (Eupoecilia ambiguella), (EA) in križastega
grozdnega sukača (Lobesia botrana), (LB) v IVR vinogradu leta 2020
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Slika 11: Časovni prikaz številčnosti ulova samcev pasastega grozdnega sukača (Eupoecilia ambiguella), (EA) in križastega
grozdnega sukača (Lobesia botrana), (LB) v EKO vinogradu leta 2020

S prehranskimi pastmi smo v avgustu let 2019 spremljali navzočnost in številčnost plodove vinske
mušice (Drosophila suzukii).

Slika 12: Prehranska vaba Riga za ulov plodove vinske mušice v vinogradu

Septembra smo zaključili s spremljanjem žuželk v vinogradu. V dveh letih smo skupno pobrali 432
talnih pasti; 216 rumenih lepljivih plošč in 48 rumenih vodnih pasti. Po vsakem terenu smo zbrane
vzorce ulovljenih členonožcev ustrezno označili in shranili (70 % etanol ali 9 % kis) v hladilnik (5-7 °C).
Trenutno analiza vzorcev še vedno poteka, saj bo naloga naseljevala tudi naslednjem letu. Rdeče
sadne pršice na listih vinske trte nismo ugotovili, saj je bila populacija plenilskih pršic tako velika, da
jih je uspešno zatrla. Prav tako nismo ugotovili poškodb križastega in pasastega grozdnega sukača na
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grozdju ter navzočnosti in poškodb trtarja (Byctiscus betulae) in zemljemerke (Peribatodes
rhomboidaria).

Zahvala: Raziskava je bila opravljena v okviru Programa strokovnih nalog Oddelka za varstvo rastlin
Kmetijskega inštituta Slovenije, ki ga financira MKGP, UVHVVR in v okviru projekta H2020 ERA-net
project, CORE Organic Cofund, BIOVINE.
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