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Izvleček
Naravnogeografski dejavniki za razvoj peronospore pri vinski trti s posebnim ozirom na
Bizeljsko
Peronospora vinske tre je glivična bolezen, ki se vsako leto pojavlja v vinogradih po Sloveniji.
Večje epidemije te bolezni lahko povzročijo velike izgube pridelka v ekstremnih primerih
lahko tudi ogrozijo obstoj vinograda. Vinogradniki vsako leto namenijo velik del svojih
sredstev za fitosanitarna sredstva, ki preprečujejo pojav epidemije peronospore. Za
preprečevanje epidemije pa je potrebno poznati obnašanje povzročitelja te bolezni. Gliva, ki
povzroča peronosporo je močno odvisna od okoljskih razmer, še posebej od temperature in
vlage, zato lahko z opazovanjem razmer v vinogradu predvidimo potek razvojnega cikla glive.
To dosežemo s prognostičnimi modeli, ki so se začeli razvijati v prvi polovici 20. stoletja in so
se do danes izpopolnili do te mere, da lahko z njimi napovemo posamezno fazo razvoja
patogena. Kljub temu pa je za točno napoved začetka posamezne faze upoštevati še ostale
fizičnogeografske dejavnike, ki vplivajo na razvoj te bolezni. Namen dela je bilo opisati vpliv
posameznih dejavnikov na razvoj peronospore. Vpliv nekaterih fizičnogeografskih dejavnikov
pa je bil tudi upoštevan, pri izdelavi modela kalitve spor v drugem delu naloge.
Ključne besede: Fizična geografija, peronospora, vinogradništvo, Bizeljsko, geoinformatika.

Abstract
Natural-geographical factors of development of Downy mildew, with the Bizeljsko region in
consideration especially
Downy mildew is a fungal infection that appears in the vineyards across Slovenia on a yearly
basis. A major epidemic of this infection can lead to a huge loss of crops or, in extreme cases,
put the very existence of the vineyard under threat. Each year winegrowers spend a great
deal of their finances on phytosanitary means, which prevent potential Downy mildew
outbreaks. To stop this epidemic from spreading, a thorough knowledge about the cause of it
is needed. The fungus which causes Downy mildew highly depends on environmental
conditions, especially temperature and humidity. If we closely follow the goings-on in the
vineyard, we can foresee a potential cycle development of the fungus. In order to achieve
that, prognostic models need to used. These models started evolving in the first half of the
20th century and are nowadays so accomplished that they are used as means of forecasting
individual phases of a pathogen's development. Despite that, other physical-geographical
factors that affect the evolution of the infection have to be taken into consideration, too - if
we are to predict the start of a certain phase correctly and precisely. The intention of the
thesis was to describe the influence of individual factors on the development of Downy
mildew. The influence of a few physical-geographical factors was also taken into account; it
can be located in the second part of the paper – the creation of a spores germination model.
Key words: Physical geography, Downy mildew, Viticulture, the Bizeljsko region,
Geoinformatics.
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1. Uvod
Naloga obravnava naravnogeografske dejavnike za razvoj peronospore pri vinski trti.
Peronospora vinske trte je bolezen, ki se vsako leto pojavlja v naših vinogradih in predstavlja
otežujoč dejavnik vinogradnikom. Bolezen neposredno vpliva na količino pridelka in tudi na
njegovo kvaliteto. Ob dolgotrajni izpostavljenosti močnim izbruhom peronospore pa je lahko
tudi ogrožen obstoj vinograda. Poleg vpliva na pridelek, so vinogradniki primorani vsako leto
posvetiti del svojega prihodka za fitofarmacevtska sredstva, ki omejujejo izbruh peronospore.
Zaradi tega sem si za temo zaključne seminarske naloge zadal analizirati tiste dejavnike, ki
vplivajo na razvoj te bolezni. Ker je peronospora glivična okužba je močno pogojena z
okolijskimi dejavniki, še posebej z toploto in vlago. Na podlagi tega dejstva je velik del
seminarske naloge posvečen podnebnim dejavnikom, ki vplivajo na razvoj bolezni. Naloga je
razdeljena na dva dela. V prvem delu je na splošno opisana peronospora in fizičnogeografski
dejavniki, ki vplivajo na sam razvoj le te. V drugem delu naloge pa so izbrani dejavniki
predstavljeni na primeru Bizeljskega. Na podlagi strokovne literature in s pomočjo
geoinformacijskih sistemov sem izdelal model razvoja peronospore za vinogradniško
pokrajino na Bizeljskem. Namen modeliranja razvoja bolezni je predvsem v prostorskem
prikazu razvoja bolezni v povezavi z mikroklimatskimi lastnostmi izbranega območja.

2. Metodologija
Prvi del naloge temelji na študiju literature. S pomočjo analize strokovne literature so bili
povzeti podatki o peronospori vinske trte. Poudarjeni so naravnogeografski dejavniki, ki
vplivajo na razvoj peronospore. Ker je peronospora vinske trte močno povezana s klimatskimi
dejavniki, so bili ti podrobneje obravnavani na nivoju celotne Slovenije.
Pridobljeni podatki o vplivu naravnogeografskih dejavnikov na razvoj peronospore pri vinski
trti, so bili uporabljeni v drugem delu naloge za izdelavo modela kalitve spor v vinogradniški
pokrajini na Bizeljskem. Za izdelavo modela so bili uporabljeni podatki o meteoroloških
spremenljivkah na Bizeljskem za prve polovice let med 2012 in 2015. Uporabljeni podatki so
bili pridobljeni za agrometeorološko in klimatološko postajo Bizeljsko. Podatki za
agrometeorološko postajo so dostopni na agrometeorološkem spletnem portalu. Podatki za
klimatološko postajo so bili povzeti iz spletnega arhiva Agencije Republike Slovenije za okolje,
meteo.si. Za izračun koeficientov so bili uporabljeni podatki o naslednjih spremenljivkah:




povprečne dnevne temperature za agrometeorološko postajo Bizeljsko,
podatki o deležu oblačnosti in hitrosti vetra ob 7:00 na klimatološki postaji Bizeljsko,
temperature izmerjene ob 7:00 za agrometeorološko in klimatološko postajo
Bizeljsko

S pomočjo geoinformacijskih sistemov je bil na podlagi digitalnega modela višin (celica
velikosti 5 x 5 m) izdelan model kalitve spor na preučevanem območju. Rezultati modeliranja
so prikazani v priloženi karti. Podrobnejši postopek izračuna koeficientov in modeliranja je
predstavljen v poglavju Modeliranje pojava kalitve spor.
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3. Peronospora vinske trte
Peronospora vinske trte ( Plasmopara viticola Berl & de Toni) je glivična bolezen, ki prizadene
vse nadzemne zelene dele rastline. Je najpomembnejša glivična bolezen vinske trte. V naših
vinogradih se zagotovo pojavlja vsako leto, saj so klimatske razmere v Sloveniji ugodne za
razvoj te bolezni (Vršič, Lešnik, 2010).

3.1. Zgodovina peronospore v Evropi:
Bolezen je avtohtona na območju severne Amerike. Prvič je bila zabeležena in opisana na
severovzhodu ZDA. Povzročitelja bolezni so odkrili šele leta 1876, ko je William G. Farlow,
odkril da je povzročitelj gliva. Kmalu po odkritju povzročitelja se je bolezen razširila v Evropo.
Na evropski kontinent naj bi prišla skupaj z ameriško podlago, ki so jo evropski vinogradniki
uporabljali pri obnovi vinogradov po epidemiji trtne uši. Prvič je bila v Evropi zabeležena leta
1878 na območju Francije. V prvem letu od pojava bolezni so bili posamezni primeri
zabeleženi že po vsej Franciji, v severni Italiji, na jugu Tirolske ter v bližnjih avstrijskih deželah.
Leta 1880 je bila peronospora opažena tudi na območju današnje Slovenije, kjer jo je prvi
opisal mikolog Wilhelm Voss, profesor na realni gimnaziji v Ljubljani. Do leta 1890 je bila
bolezen prisotna že po vsej Evropi od Portugalske do Turčije. Sprva se je bolezen pojavljala
konec julija in v začetku avgusta. Od leta 1890 dalje pa so bili simptomi okužbe s peronosporo
zabeleženi že konec maja oziroma v začetku julija. V nemško govorečem svetu se je pojava
peronospore na grozdih prijelo ime lederbeeren, zaradi usnjenega izgleda prizadete grozdne
jagode(Gessler et al, 2011).
Slika 1: Posledice okužbe grozda s peronosporo

Vir: CABI, 2015
V obdobju med 1900-1932 zgodovina beleži deset večjih epidemij te bolezni, ki so prizadele
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Francijo, Nemčijo in Švico. Leta 1915 so vinogradniki v Franciji ocenili, da je bilo zaradi
peronospore izgubljeno 70% pridelka grozdja. Prav tako so v Franciji leta 1930 na račun
peronospore izgubili 20 milijonov hektolitrov vina. V vinorodni pokrajini Baden v Nemčiji so v
obdobju od 1907 do 1916 opazili 33% upad pridelka zaradi pojava peronospore. Škoda, ki jo
je povzročila peronospora je bila večja v tistih letih, ko so bile ugodne razmere za njen razvoj
in ko je bila zaščita pred njo slaba. Še posebej se je to kazalo med drugo svetovno vojno, ko
so zaradi potrebe bakra za vojsko, zmanjšali količino namenjeno za kmetijstvo. V povojnem
obdobju pa se je evropsko vinogradništvo s sistematično uporabo učinkovitih zaščitnih
sredstev, izognilo večjim izgubam pridelka zaradi peronospore(Gessler et al, 2011).
Prvi pripravek za zaščito pred peronosporo je predstavil Pierre-Marie-Alexis Millardet. Do
odkritja je prišel po naključju, ko je opazoval vinsko trto ob poteh, kjer so trto poškropili z
mešanico bakrovega sulfata (modra galica) in gašenega apna, da bi odvrnili mimoidoče od
kraje grozdja. Leta 1885 je Millardet objavil rezultate svojih raziskav in način priprave
mešanice, ki se jo je kmalu prijelo ime bordojska brozga. Millardet je v svoji recepturi
predlagal razmerje med bakrovim sulfatom, apnom in vodo 8:10:100 (8% mešanica). Kasneje
se je koncentracija brozge zmanjševala in se ustalila pri koncentracijah med 1,5% do 3%
(Gessler et al, 2011, Maček, 1990).
Sočasno z razvojem sredstev za zaščito, so se razvijali modeli za napovedovanje izbruha
bolezni. Prvi uporabni modeli se pojavijo že med prvo svetovno vojno. Ker pa so bili izdelani
na podlagi laboratorijskih opazovanj so pogosto dajali napačne informacije. Prvi prognostični
modeli, ki so temeljili na meteoroloških spremenljivkah je izdelal Müller. Ta model je bil
kasneje še večkrat nadgrajen. Prognostični modeli so se še dodatno razvili s pojavom
sodobnih računalnikov v 80. letih 20. stoletja. Danes je na voljo velika množica prognostičnih
modelov za posamezne faze razvoja bolezni, pri čemer pa jih večina še ni bila uporabljena v
praksi (Gessler et al, 2011).

3.2. Življenjski cikel patogena
Peronospora se začne razvijati spomladi, ko zimske spore (oospore) dozorijo. Oospore, ki
nastanejo konec jeseni v listih trte, prezimijo v tleh in ob ugodnih klimatskih razmerah, ki
ponavadi nastopijo v sredini maja, razvijejo poseben trosovnik (sporangij) v katerem se
razvijejo nespolni trosi (zoospore), ki se s pomočjo vetra in dežja razširijo na lističe vinske
trte. Zoospore, ki plavajo v kapljicah vode, se nato preko listnih rež prebijejo v notranjost
lista, kjer začnejo z razvojem podgobja (micelija). Micelij se tako začne razraščati po
medceličnem prostoru listnega tkiva. Za potrebe prehranjevanja micelij požene v notranjost
celic sesalne bradavice, s katerimi črpa hranljive snovi iz celice. To fazo okužbe imenujemo
prvotna oziroma primarna okužba. Čas med primarno okužbo in pojavom prvih znamenj
okužbe imenujemo inkubacijska doba. Inkubacijska doba po primarni okužbi v povprečju
traja od 10 do 12 dni. Simptomi okužbe s peronosporo so oljni madeži, ki se razvijejo na
vrhnji strani lista. To so okroglaste, rumene in nekoliko razvodenele pege. V roku enega do
dveh dni se na spodnji strani madežev pojavijo še bele plesnive prevleke. To so trosonosci, s
katerimi gliva prične drugotno oziroma sekundarno okužbo, ki začne napadati vse ostale
zelene dele rastline. Oljni madeži se postopoma povečujejo, kar vodi v uničenje listov in
postopno odpadanje. Pri hudi okužbi lahko trta ostane brez listja že sredi poletja (Vršič,
Lešnik, 2010).
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Slika 2: Plesniva prevleka na okuženem listu

Vir: Agroruše, 2015
Sekundarna okužba ne napada samo listov ampak napade tudi kabrneke in grozdiče. Prav
okužba kabrnekov in grozdičev je gospodarsko najnevarnejša saj neposredno zmanjšuje
količino pridelka. Posredno pa odpadanje listne mase vpliva na kvaliteto grozdja saj to ne
dozoreva in ostane kislo. Prav tako si trta zaradi odpada listov, ne more zagotoviti zadostne
količine hranil in je pozimi bolj podvržena pozebi, spomladi pa slabo odganja in ima malo
cvetnih nastavkov (Janežič, 1951). Sekundarne okužbe se vršijo vse do pozne jeseni, pri
čemer pa je okužba v jesenskem času manj intenzivna. Primarna okužba se lahko v mokrih
letih vrši vse do polovice poletja in še dlje (Vršič, Lešnik, 2010).
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Slika 3: Okužen kabrnek

Vir: CABI, 2015
Za uspešen razvoj peronospore je potrebna izpolnitev določenih ekoloških pogojev. Oospore
razvijejo sposobnost kalitve, ko vsota efektivnih temperatur razvoja doseže 170 °C. To je
vsota razlik med povprečnimi dnevnimi temperaturami zraka in temperaturo praga 8 °C od 1.
januarja naprej. Da oospore okužijo trto je potrebna povprečna temperatura 2-3 dni nad 11
°C. Prav tako pa mora v roku dveh do treh dni pasti vsaj 10 mm dežja. Pogoj za uspešno
okužbo je tudi velikost trsnega lista. Ta mora biti velikosti 3 X 2,5 cm, saj so pri tej velikosti že
dovolj razvite listne reže skozi katere prodira gliva v notranjost lista. Listi imajo tako površino
v fenofazi razvoja četrtega in petega lista po BBCH skali razvojnih faz gojenih rastlin
(Letno…,2015). Po uspešni okužbi nastopi inkubacijska doba. Dolžina inkubacijske dobe je
odvisna od temperature. Najdaljša je pri temperaturah med 12 ° in 13 °C, najkrajša pa je med
18 °C in 23 °C. Hkrati pa je 12 °C tudi temperaturni prag, pri katerem gliva še tvori zoospore.
Zgornji temperaturni prag za tvorbo zoospor je pri 29 °C, saj so pri višjih temperaturah listne
reže stalno zaprte in tako onemogočajo, da bi se na spodnji strani lista razvila plesniva
prevleka (Janežič. 1951). To so pogoji pri katerih se izvrši primarna okužba in potek
inkubacijskih dob. Za izvršitev sekundarne okužbe pa je poleg temperature potrebna tudi
ugodna zračna vlaga in omočenost lista. Da se na spodnji strani lista pojavi plesniva prevleka
mora relativna zračna vlaga znašati vsaj 70% ter temperatura ne sme pasti pod 12 °C.
Optimalne razmere za tvorbo plesnive prevleke so pri 20 °- 22 °C in 100% relativni zračni
vlažnosti. Sekundarna okužba se vrši v nočnem času med 1. in 3. uro. Za uspešno okužbo
mora biti list pri temperaturah med 12° in 15 °C omočen vsaj 3 ure, pri temperaturah med
18° in 28°C pa med 1,5 do 2 ure. Za izpolnitev pogoja omočenosti zadostuje že močna rosa
(Maček, 1990; Janežič, 1951, Vršič in Lešnik, 2010).
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3.3. Primeri enostavnih prognostičnih modelov za napoved okužbe s
peronosporo
Prav pogojenost razvoja glive s strani vremenskih faktorjev nam omogoča napoved izbruha
peronospore. Primarno okužbo lahko napovemo na podlagi vsote efektivnih temperatur nad
temperaturnim pragom 8°C in s spremljanjem meteoroloških spremenljivk. Prav tako pa
moramo za primarno okužbo spremljati potek fenofaz pri vinski trti. Za napovedovanje prve
sekundarne okužbe peronospore moramo poznati potek inkubacijske dobe. To je možno s
pomočjo Müllerjeve enačbe oziroma enostavnejše s pomočjo Hillove enačbe. Hill je vsaki
srednji dnevni temperaturi priredil faktor poteka inkubacije. Na dan, ko so izpolnjeni pogoji
za izvršitev primarne infekcije začnemo s seštevanjem faktorjev. Ko se vsota faktorjev začne
približevati vrednosti 100 pomeni, da se je začela inkubacijska doba iztekati (Vršič, Lešnik,
2010).
Tabela 1: Tabela Hillovih faktorjev
T *°C+
6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Faktor

4

4

5

5

6

6

7

8

9

10 11 13 14 16 18 20 21

Vir: Vršič, Lešnik, 2010
Za napoved možnosti sekundarnih okužb se uporablja Blaeser-Weltzein-ova metoda, ki
upošteva srednjo dnevno temperaturo zraka in čas omočenosti lista. Gre za produkt
temperature in časa omočenosti. Ko vrednost produkta presega vrednost 50 stopinj-ur se
pojavi možnost sekundarnih okužb z zoosporami (Vršič, Lešnik, 2010).

4. Fizično geografski dejavniki razvoja peronospore pri vinski trti na primeru
Slovenije
Geografske dejavnike, ki vplivajo na razvoj bolezni lahko razdelimo na dve večji skupini. V
prvo skupino spadajo fizičnogeografski dejavniki, ki obstajajo brez posredovanja človeka. To
so podnebje in vreme kot neposredna dejavnika ter gozd in reliefna izoblikovanost površja, ki
delujeta posredno z ustvarjanjem specifičnih mikroklimatskih pogojev. V drugo večjo skupino,
ki bi jo lahko poimenovali antropogeni dejavniki, spadajo fitosanitarni ukrepi, agrotehnološki
ukrepi in izbira trsne sorte. V naslednjem poglavju bodo na primeru Slovenije podrobneje
predstavljeni posamezni fizično geografski dejavniki, ki vplivajo na razvoj peronospore pri
vinski trti.

4.1. Neposredni dejavniki razvoja
4.1.1.

Podnebje

Z razširitvijo areala peronospore ob koncu 19. stoletja se peronospora pojavlja povsod, kjer je
prisotna vinska trta. Toplotni pogoj za uspevanje vinske trte in s tem posledično obravnavane
bolezni je povprečna letna temperatura med 9° in 12 °C. Poleg toplote potrebuje trta za rast
vsaj 300 mm padavin na leto (Žiberna, 1996). Takšne pogoje imajo pokrajine v Sloveniji z
submediterantskim in subkontinentalnim podnebjem. Podnebni tipi, kjer uspeva tako vinska
trta kakor tudi peronospora so obalno in zaledno submediterantsko podnebje,
subkontinentalno podnebje vzhodne Slovenije ter subkontinentalno podnebje Bele Krajine
6

(Ogrin D., 1996). Poleg tega pa posamezni podnebni tipi svojim značilnim letnim hodom
temperature in razporeditvijo padavin vplivajo na razvoj same bolezni. Temperatura zraka
vpliva na razvoj peronospore tako, da pogojuje čas, ki je potreben za izvršitev posamezne
faze. Najbolj je očiten vpliv temperature pri kalitvi oospor. V območjih, ki imajo hladne zime
in sveže pomladi se kalitev pojavi kasneje kot pri tistih pokrajinah, ki imajo povprečne zimske
in spomladanske temperature višje saj vsota efektivnih temperatur nad pragom 8 °C prej
preseže vrednost 170 °C.
Temperatura zraka
Vpliv temperature na razvoj peronospore je nekoliko manjši kot vpliv vlage, a ga ne smemo
podcenjevati. Ekstremne temperature lahko začasno ustavijo razvoj posamezne faze razvoja
bolezni. Vpliv ekstremnih temperatur najbolj vpliva na razvoj spor (tako oospor, kot zoospor).
V času pred kalitvijo lahko kratkotrajne ohladitve ugodno vplivajo na razvoj sposobnosti
kalitve oospor, saj zunanja ovojnica spore napoka, kar omogoči hitrejšo kalitev. Če pa se
obdobje z nizkimi temperaturami zavleče, lahko začasno zaustavi razvoj oospor. Nizke
temperature vplivajo nekoliko manj na razvojne faze, ki potekajo na gostitelju, saj se s tem,
ko se gliva prebije v notranjost tkiva, je bolje zavarovana v večini primerov povečanje
temperature pospeši razvoj bolezni (Rotem, 1978).
Vpliv temperature na razvoj peronospore v Sloveniji je viden če primerjamo povprečen potek
kalitev med posameznimi postajami v Sloveniji. Za primerjavo sem uporabil meteorološke
podatke za deset letno obdobje od prvega januarja 2001 do zadnjega dneva v letu 2010.
Izračuni so bili narejeni za 5 postaj v slovenskih pokrajinah, ki imajo ugodne podnebne
razmere za rast vinske trte.
Oospore najprej kalijo na območju Portoroža. V povprečju nastopi tu kalitev na 112.
zaporedni dan v letu oziroma 22. aprila. Sedem dni kasneje nastopi kalitev v okolici postaj
Bilje in Črnomelj. Na 123. dan (3.5.) je v povprečju izračunana kalitev na Bizeljskem. Nazadnje
kalijo oospore v Slovenskih Konjicah. Razlog za zgodnejšo kalitev v Portorožu so višje
povprečne temperature v prvih treh mesecih leta v primerjavi z drugimi postajami. Portorož
je imel v obravnavanem obdobju povprečno temperaturo zraka v prvih treh mesecih 6,1 °C,
Slovenske Konjice, kjer spore kalijo zadnje, pa 2,9 °C (Arhiv…,2015).
Graf 1: Povprečen dan kaljivosti oospor v obdobju 2001-2010
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Vir: Arhiv – opazovani in merjeni meteorološki podatki po Sloveniji, 2015.
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Graf 1 prikazuje razporeditev dni v obdobju 2001-2010, ko so oospore razvile sposobnost
kalitve. Najzgodnejša kalitev je bila zabeležena leta 2001 v Portorožu, ko so oospore kalile že
1. aprila.
Temperatura zraka vpliva tudi na dolžino trajanja inkubacije. Dolžina inkubacijske dobe je
premosorazmena s srednjo dnevno temperaturo. Ker se primarna okužba vinske trte vrši
navadno v sredini maja so pomembne dnevne temperature deset do dvanajst dni po izvršitvi
okužbe, kolikor v povprečju traja inkubacijska doba. Povezanost srednje dnevne temperature
in trajanja inkubacije je med prvimi opisal Müller, ki je na podlagi opazovanj poteka okužbe
razvil metodo napovedi trajanja inkubacijske dobe (Janežič, 1951).
Padavine
Padavine delimo na padavine lepega vremena in padavine slabega vremena. Prve nastajajo v
bližini zemeljskega površja oziroma na njem. Druge padajo iz oblakov in megle
(Hočevar,Petkovšek, 1995). Za razvoj peronospore so predvsem pomembne padavine v obliki
dežja, ki spada v skupino padavin slabega vremena. V času, ko je peronospora prisotna na
vinski trti se lahko pojavljajo tudi padavine v obliki toče, ki pa na razvoj bolezni ne vpliva
ugodno. Toča s poškodbami zelene mase, zmanjšuje potencialno površino, ki jo lahko spore
okužijo.
Padavine so pomemben dejavnik pri izvrševanju okužb. Pri primarni okužbi omogočajo, da se
spore, ki se nahajajo na tleh, preselijo na površino lista. Prav tako pa izpolnijo pogoj
omočenosti lista saj spore potrebujejo kapljično obliko vode, da priplavajo do listne reže.
Podobno funkcijo imajo padavine pri sekundarnih okužbah. Za uspešno primarno okužbo je
potrebna količina padavin v 3 dneh vsaj 10 mm (Vršič; Lešnik; 2010).
Slika 4: Posledice neurja s točo, Bizeljsko 2011

Fotografija: Lea Babič
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Pri razvoju peronospore igra pomembno vlogo tudi rosa. Ta oblika padavin spada v skupino
padavin lepega vremena. Rosa je pomembna predvsem pri izvrševanju sekundarnih okužb,
saj se lahko sekundarne okužbe vršijo že ob prisotnosti močnejše rose (Lešnik, Vršič, 2010).
Poleti je rosa zaradi pojava suše lahko tudi edini vir vode za spore, ki vršijo okužbe.
Pomembnost rose za razvoj sekundarnih okužb lepo prikaže podatek za agrometeorološko
postajo Bilje iz leta 2010. Rosa je v tem letu k omočenosti lista prispevala 226 ur (Hren,
2012).
Količina in razporeditev padavin tokom leta je odvisna od padavinskega režima. V Sloveniji
imamo dva padavinska režima (Ogrin, Plut, 2012). Najbolj ugoden za razvoj primarne okužbe
peronospore je submediterantski padavinski režim s sekundarnim padavinskim viškom ob
prehodu pomladi v poletje. V tem času so po navadi izpolnjeni tudi ostali pogoji za primarno
okužbo. Nekoliko manj primeren je padavinski režim, v subpanonskih vinorodnih pokrajinah.
Pozitiven vpliv subkontinentalnega padavinskega režima na razvoj peronospore je v poletnih
mesecih zaradi primarnega viška padavin. Poletne padavine v vinogradih zvišajo delež
relativne vlage, kar pospešuje tvorbo sporangijev. Prav tako pa z omočenjem lista ustvarijo
pogoje za izvršitev sekundarnih okužb. Za razliko od subkontinentalnega padavinskega režima
pa imajo pokrajine s submediterantskim padavinskim režimom poleti manj težav s
peronosporo, saj je za ta režim značilen sekundarni poletni nižek. Boljši padavinski pogoji za
razvoj peronospore pri submediterantskem padavinskem režimu so v jesenskem času. Takrat
submediteranske pokrajine prejmejo največjo količino padavin, kar omogoči razvoj pozne
peronospore, ki prizadene predvsem dele mladic nad zadnjo žico nosilne armature. Pozna ali
jesenska okužba pa vinogradnikov ne ogroža saj okuženi deli rastline propadajo počasneje,
pogosto je v času pojava pozne oblike peronospore pridelek že pobran (Vršič, Lešnik, 2010).

4.1.2.

Vremenske situacije

Vpliv vremenskih tipov na razvoj peronospore je predstavljen na merilu Slovenije in
obravnava vremska stanja, ki vplivajo na razvoj obravnavane bolezni. Tokom leta so za
Slovenijo značilne štiri vremenske situacije: razširitev azorskega anticiklona nad južno Evropo,
razširitev sibirskega anticiklona nad vzhodno in srednjo Evropo, prehod hladne fronte čez
srednjo Evropo in vpliv sredozemske ciklogeneze (Ogrin, Plut, 2012).
Vpliv vremena ob razširitvi azorskega anticiklona
Azorski anticiklon je območje visokega zračnega tlaka, ki se poleti pogosto razširi iznad
vzhodnega Atlantika nad Sredozemlje in južno Evropo. Zračna masa je topla in suha, kar v
poletnih mesecih povzroči sončno, vroče in pogosto soparno vreme (Rakovec, Vrhovec,
2000).
Takšno vreme na razvoj peronospore vpliva neugodno, saj povišane temperature
onemogočajo razraščanje trosovnikov iz listnih rež. Te so zaradi povišanih temperatur čez dan
zaprte, da preprečijo izgube večje količine vode. Sončno in vroče vreme lahko traja od nekaj
dni, lahko pa tudi po več tednov.
Pozimi in jeseni je vreme ob razširitvi azorskega anticiklona bolj raznoliko. Ob obali in v višjih
legah je toplo in jasno. V kotlinah in dolinah pa se zaradi temperaturnega obrata ohladi
(Rakovec, Vrhovec, 2000).
Ohladitev nižjih predelov povzroči zamik kalitve oospor, zaradi manj prejete toplote. Ker je to
pri nas najpogostejši vremenski tip, ima tudi največji vpliv na bolezen.
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Vpliv vremena ob razširitvi sibirskega anticiklona
Jeseni, pozimi in včasih tudi spomladi se z vzhoda nad Slovenijo razširi sibirski anticiklon. Ta v
jesenskem času nastaja nad subpolarnimi deli Evrazije. Ozračje se ob prihodu anticiklona
močno ohladi. Prihod anticiklona spremljajo manjše padavine in vzhodni vetrovi. Ko se
anticiklon ustali nad državo, se nadaljuje hladno vreme. V kotlinah in dolinah se razvije
temperaturni obrat (Rakovec, Vrhovec, 2000).
Daljše zadrževanje sibirskega anticiklona lahko za več dni zamakne kalitev oospor, saj se
povprečne dnevne temperature močno znižajo. V spomladanskih mesecih se lahko zaradi
pojava inverzije zamakne kalitev spor v nižjih legah.
Vpliv vremena ob prehodu hladne fronte
Ob valovanju zahodnih vetrov, ki pihajo v zmernih geografskih širinah nastajajo, cikloni. Ti
cikloni so povezani s frontalnimi sistemi. Na vreme v Sloveniji vplivajo cikloni, ki nastajajo nad
severovzhodnim Atlantikom. S približevanjem hladne fronte Sloveniji se pri nas začne vreme
poslabševati. Začnejo pihati jugozahodni vetrovi. V hladni polovici leta ti vetrovi razkrojijo
jezera hladnega zraka, ki so nastala ob predhodnem anticiklonalnem vremenu (Rakovec,
Vrhovec, 2000).
Razkroj jezer hladnega zraka ugodno vpliva na razvojni cikel peronospore, saj ponovno
vzpostavi normalen potek temperature z višino. Oospore, ki so bile pod vplivom inverzije,
prejmejo več toplote, kar ugodno vpliva na razvoj sposobnosti kalitve pri le teh. Prehod
hladne fronte ugodno vpliva na razvoj bolezni tudi v spomladanskih in poletnih mesecih.
Spomladi in poleti se ob prehodu hladne fronte sprostijo večje količine padavin v obliki ploh
in neviht. V mesecu maju lahko prehod hladne fronte omogoči primarno okužbo. Če nas
fronta doseže čez dan, se lahko v enem dnevu sprosti zadostna količina padavin za primarno
okužbo. V poletnih dneh padavine, ki so posledica prehoda hladne fronte omočijo zelene
dele rastline in ustvarijo pogoje za sekundarne okužbe. Tudi hitro izboljšanje vremena po
prehodu hladne fronte ugodno vpliva na razvojni cikel glive.
Vpliv vremena ob sredozemski ciklogenezi
Pozimi in spomladi, ko je ta tip vremena zelo pogost, je vreme v Sloveniji najslabše.
Poslabšanje vremena je posledica nastanka sekundarnega ciklona v severnem Sredozemlju.
Poslabšanje vremena traja več dni. Ko frontalni sistem doseže Slovenijo, je povsod po državi
oblačno s padavinami. Pred začetkom padavin pihajo topli jugozahodni vetrovi, ki prevetrijo
kotline in povzročijo izrazite odjuge (Rakovec, Vrhovec, 2000).
Prevetritev in odjuga pozitivno vpliva na razvoj sposobnosti kalitve pri glivi. V spomladanskih
mesecih pa padavine sodelujejo pri izvrševanju primarnih okužb.

4.2. Posredni dejavniki razvoja
Posredni dejavniki razvoja so vsi tisti, ki modificirajo klimo. V to skupino dejavnikov spadajo
reliefna izoblikovanost površja, raba tal, nadmorska višina, ekspozicija in naklon. Večina
omenjenih dejavnikov vpliva na prostorsko razporejanje temperature zraka.
Vpliv reliefa na mikroklimo je velik. Najbolj relief vpliva na količino prejete energije, ki jo
površje dobi s Sončevim sevanjem. Količina prejete Sončeve energije je močno povezana s
temperaturo zraka, saj se zrak segreva z dolgovalovnim sevanjem tal. Energijo, ki jo oddajajo
tla, pa le ta dobijo od Sonca. Relief omejuje obzorje (meče senco), z naklonom in ekspozicijo
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pa vpliva na vpadni kot žarkov. Vpliv ekspozicije na količino prejete energije Sončevega
obsevanja je viden, če primerjamo prisojne in osojne lege s količino sončeve energije, ki jo
prejmejo vodoravna tla. Izračuni povprečji za Slovenijo so pokazali, da na sever orientirana
pobočja prejmejo približno 9 % manj, južno orientirana pobočja pa nekaj manj kot 4 % več
energije kot odprte vodoravne lege (Rakovec, et all, 2009). Tudi naklon vpliva na količino
prejete energije, tako da modificira vpadni kot žarkov na površje. Največji vpliv naklona je v
zimskih mesecih, ko je vpadni kot Sončevih žarkov najmanjši.
Relief z nadmorsko višino neposredno vpliva tudi na temperaturo zraka. Za Slovenijo je
značilno, da povprečna letna temperatura z višino pada za 0,53 °C/100 m. Kotline, doline in
kraške depresije imajo zaradi pojava temperaturne inverzije ob radiacijskem tipu vremena
temperaturni hod z višino obrnjen. Takrat temperatura narašča z višino vse do zgornje meje
jezera hladnega zraka (Ogrin, Plut, 2012).
Izoblikovanost površja je pomembna zaradi tega, ker se v konkavnih reliefnih oblikah,
predvsem v nižje ležečih kotlinah in dolinah, ob anticiklonalnem tipu vremena lahko razvije
temperaturni obrat. Območja, ki so pod vplivom tega pojava imajo za 1 °C nižje povprečne
temperature, kot območja z isto nadmorsko višino izven kotlin in dolin (Ogrin, Plut, 2012).
Pri rabi tal izpostavljamo vpliv vegetacije na temperaturo. Največji vpliv na mikroklimo ima
gozd. Ta deluje podobno kot večje vodne površine. Gozd blaži dnevne ekstreme, zvišuje delež
vlage v zraku, zmanjšuje zračnost in zmanjšuje količino prejete Sončeve energije na predele,
kamor meče senco. Tudi pokritost tal s travo vpliva na mikroklimo. Trava deluje kot izolator in
preprečuje, da bi se ponoči iz tal v okolje sprostila večja količina energije. Vpliv poraščenosti
tal na temperaturo zraka je viden ob zgodnjih jesenskih pozebah vinske trte, ko so poškodbe
zaradi mraza na legah, ki so prekrite s travo večje kot na tistih legah, kjer tla niso poraščena
(Vršič, Lešnik, 2010).

5. Modeliranje pojava kalitve spor
Peronospora vinske trte je pomemben dejavnik, ki vpliva na količino in kvaliteto pridelka.
Zato se že od samega pojava bolezni v Evropi iščejo načini, s katerimi bi omejili njen vpliv. Pri
omejevanju vpliva bolezni na vinogradništvo imajo pomembno vlogo prognostični modeli, s
katerimi službe za varstvo rastlin po celem svetu napovedujejo pričetek posamezne faze v
razvojnem ciklu patogena. Napoved pričetka posamezne faze je kritičnega pomena za
zmanjševanje vpliva peronospore, saj lahko le s pravočasnimi ukrepi preprečimo večje
epidemije bolezni v naših vinogradih. Služba za varstvo rastlin na Kmetijsko gozdarski zbornici
Slovenije uporablja kompleksne prognostične modele, ki na podlagi meteoroloških in
fenološki spremenljivk določajo datum nastopa posamezne faze. Slabost teh modelov je ta,
da ne upoštevajo širšega prostorskega elementa in prikazujejo stanje, ki je značilno za ožjo
okolico meteorološke postaje, ki nudi podatke o meteoroloških spremenljivkah (Letno
poročilo…, 2015). Zato sem s pomočjo GIS orodji izdelal model, ki pri napovedi faze kalitve
upošteva temperaturo, nadmorsko višino in pojav temperaturne inverzije. Model sem
uporabil pri določanju povprečnega dneva začetka faze na preučevanem območju.
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5.1. Kalitev oospor pod vplivom izbranih fizičnogeografskih dejavnikov
Model razvoja peronospore sem uporabil na manjšem območju. Območje, za katerega je
izdelan kartografski prikaz, se nahaja na Bizeljskem in leži v severnem delu občine Brežice.
Zahodno mejo preučevanega območja predstavlja potok Dramlja, ki izvira pod Orlico in se kot
desni pritok izliva v reko Sotlo. Na vzhodu je območje omejeno z delom regionalne ceste
Čatež ob Savi-Slovenska Bistrica, ki teče ob vzhodnem območju gričevja. Križanje te ceste s
potokom Dramlja zamejuje južni del območja. Na severu je območje omejeno s spodnjo
gozdno mejo, ki hkrati nakazuje tudi skrajno višinsko mejo vinogradov na preučevanem
območju. Območje obsega dele naselji Bizeljsko, Vitna vas, Brezovica, Stara vas in Dramlja.
Na severu preučevano območje postopoma prehaja iz gričevnatega sveta v hribovit svet
Posavskega hribovja, na vzhodu pa se stika z nižino, ki jo je nasula reka Sotla. Zahodno od
preučevanega območja se gričevnat svet nadaljuje vse do doline reke Save.
Žiberna je s sodelavci v regionalizaciji Slovenije iz leta 2004 področje Bizeljskega, kamor
preučevano območje tudi spada, uvrstil v obpanonske pokrajine Slovenije. Na mezoregionalni
ravni se preučevano območje uvršča v obpanonska gričevja in je del Bizeljskega gričevja
(Žiberna, et all, 2004).
Preučevano območje se nahaja v Bizeljsko-Sremiškem vinorodnem okolišu, ki je del večje
Posavske vinorodne dežele. Znotraj Bizeljsko-Sremiškega vinorodnega okoliša je del ožjega
vinorodnega okoliša Bizeljsko-Orešje. Ta se razprostira od potoka Dramlja na zahodu pa vse
do državne meje s Hrvaško na vzhodu. Samo preučevano območje obsega dva vinorodna
kraja (Vitna vas in Stara vas) ter dve vinorodni legi (Janeževa gorca in Bošt) (Nemanič, 2008).

5.2. Fizičnogeografski oris preučevanega območja
Izbrano območje je zgrajeno pretežno iz miocenskih peskov, peščenih laporjev in gline. Na
severnem delu je zgradba območja bolj pestra. Tu kamnine nastale v miocenu prehajajo v
kamnine kredne starosti. Nižinski deli območja so grajeni iz rečnih naplavin holocenske
starosti. Na preučevanem območju prevladuje gričevnat svet s slemenitvijo S-J . Ker je grčevje
grajeno iz mehkih terciarnih kamnin je močno razčlenjeno z vmesnimi dolinami (Posavje in
Posotelje…, 2006).
Podnebje preučevanega območja spada v tip sukontinentalnega podnebja vzhodne Slovenije.
Povprečna dnevna temperatura izmerjena na klimatološki postaji Bizeljsko v obdobju 19812010, znaša 10,5 °C. Temperatura najtoplejšega meseca je 20,7 °C. Januarja, ko je
najhladneje pa povprečna temperatura znaša -0,4 °C. V povprečju območje na leto prejme
1024 mm padavin. Padavine so preko leta sorazmerno enakomerno razporejene, saj ni
opaznih zelo izrazitih padavinskih viškov in nižkov. Območje ima subkontinentalni padavinski
režim, kar pomeni, da je primarni padavinski višek v poletnih mesecih. Subkontinentalni
padavinski režim potrjuje tudi vrednost indeksa mediteranskosti padavin, ki znaša -2,05.
Padavine, ki padejo v času poletnih mesecev, so večinoma konvekcijskega nastanka in se
sproščajo ob poletnih plohah in nalivih (Klimatološka povprečja…, 2015).
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Karta 1: Topografska karta preučevanega območja
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5.3. Izdelava modela
Model temelji na interpolaciji vrednosti Hillovega faktorja na digitalnem modelu višin.
Interpolacijo izvedemo s pomočjo dveh koeficientov. To sta koeficient »pod« in koeficient
»nad«. Koeficienta predstavljata vrednosti razlike vrednosti Hillovih faktorjev, ki nastane
zaradi vpliva nadmorske višine in pojava temperaturne inverzije, v času pred nastopom
kalitve spor.
Za izdelavo modela so bili uporabljeni naslednji podatki:
 povprečne dnevne temperature za agrometeorološko postajo Bizeljsko
(Agrometeorološka…, 2015),
 digitalni model višin 5x5 m (Digitalni…,2010),
 podatki o deležu oblačnosti in hitrosti vetra ob 7:00 na klimatološki postaji Bizeljsko,
(Arhiv…,2015),
 temperature izmerjene ob 7:00 za agrometeorološko in klimatološko postajo
Bizeljsko (Arhiv…, 2015; Agrometeorološka…, 2015)
Podatki o meteoroloških spremenljivkah so bili, zaradi manjšega števila manjkajočih meritev,
vzeti za prve polovice let v obdobju 2012-2015.

5.3.1.

Obdelava podatkov

Na podlagi povprečnih dnevnih temperatur za agrometeorološko postajo Bizeljsko sem
določil začetek faze kalitve spor. Kalitveni dan je bil določen na dan, ko je vsota efektivnih
temperatur presegla vrednost 170 :C. V povprečju je pogoj za primarno okužbo na
obravnavani postaji, v izbranem obdobju, dosežen na 118 dan v letu oziroma 28. aprila.
Za računanje koeficienta »pod« je bilo potrebno določiti dneve, v katerih se je pojavil
temperaturni obrat. Dneve s temperaturnim obratom sem določal tako, da sem primerjal
temperature na agrometeorološki in klimatološki postaji izmerjene ob sedmi uri zjutraj ter
dodatno upošteval oblačnost in hitrost vetra na klimatološki postaji Bizeljsko, kot indikatorja
inverznih razmer. Primerljivost vrednosti temperature zraka ob 7:00 pri postajah ni najboljša,
a sem se vseeno odločil za njihovo primerjavo, saj v bližini ni drugih postaj. Razlogi za slabo
primerljivost so predvsem pri metodologiji in tehniki opravljanja meritev. Agrometeorološka
postaja meri temperaturo s pomočjo digitalnih merilnih naprav na višini zelene listne mase
(1,5 m nad tlemi). Klimatološka postaja v dolini pa opravlja meritve z analognimi aparaturami
v vremenski hišici, na višini 2 m. Inverzne dneve sem določil na podlagi sledečih pogojev:




razlika v temperaturi zraka ob 7:00 med zgornjo in spodnjo postajo je večja od 0,5 :C
v prid zgornje postaje,
prekritost neba z oblaki ne sme biti večja kot 20%,
hitrost vetra je manjša od 4 m/s.

Dobljene dneve sem razdelil na dneve pri katerih se pojavlja izrazita inverzija in na dneve pri
katerih se pojavlja neizrazita inverzija. Pogoj za dneve z izrazito inverzijo je bila razlika v
temperaturi med spodnjo in zgornjo postajo večja kot 1,5 :C v prid višje ležeče postaje.
Ostali inverzni dnevi, ki niso dosegli tega pogoja, so bili smatrani kot dnevi z neizrazito
inverzijo.
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5.3.2.

Izračun koeficientov

Koeficienta »pod« in »nad« sem izračunal tako, da sem izračunal razliko v povprečni
vrednosti Hillovih faktorjev med bazno višino1 in višino 100 m pod in 100 m nad bazno višino
za izbrano razvojno fazo patogena. Da sem lahko dobil vrednosti Hillovih faktorjev, sem
najprej moral pridobiti vrednosti povprečnih temperatur za 100 m pod in 100 m nad bazno
višino. Temperature na višini 100 m nad bazno točko sem dobil tako, da sem povprečnim
dnevnim vrednostim temperature na bazni višini odštel -0,53 :C. Vrednosti temperature za
višino pod bazno višino sem določil tako, da sem ob normalnih dnevih upošteval
temperaturni višinski gradient +0,53 :C, za dneve z izrazito inverzijo Gamsov (1996) gradient 1,6 :C ter za dneve z neizrazito inverzijo gradient -0,8 :C. Bazne in dobljene vrednosti
dnevnih temperatur sem nato zaokrožil na cela števila in jim pripisal ustrezno vrednost
Hillovega faktorja. Vrednostim manjšim od 6 :C sem pripisal vrednost faktorja 0. Koeficienta
pod in nad bazno višino sem nato izračunal po sledečih formulah:



(

)

(

)

(

)

Pri čemer pomenijo:
 Kpod - koeficient pod,
 Niz - povprečno število dni z izrazito inverzijo,
 a - razlika med povprečji Hillovih faktorjev med bazno višino in višino 100 m pod
bazno višino v preučevanem obdobju za dneve z izrazito inverzijo,
 Nne - povprečno število dni z neizrazito inverzijo,
 b - razlika med povprečji Hillovih faktorjev med bazno višino in višino 100 m pod
bazno višino v preučevanem obdobju za dneve z neizrazito inverzijo,
 Nna - povprečno število dni z normalnim višinskim razporejanjem temperature zraka,
 c - razlika med povprečji Hillovih faktorjev med bazno višino in višino 100 m pod
bazno višino v preučevanem obdobju za dneve z normalnim višinskim razporejanjem
temperature.
 Knad - koeficient nad
 N - povprečno število dni
 d - razlika med povprečji Hillovih faktorjev med bazno višino in višino 100 m nad
bazno višino v preučevanem obdobju
Na podlagi dobljenih koeficientov sem s pomočjo GIS orodji izvedel interpolacijo na DMV-ju.
Rezultat interpolacije je prikaz, ki nam pove razliko faktorjev med bazno višino in ostalimi
višinami v preučevanem obdobju.
Zaradi enostavnejše izdelave modela so bile uporabljene predpostavke, ki pa kvarijo
natančnost modela. Pri izračunu koeficientov je bilo predpostavljeno, da se inverzija pojavlja
vse do višine na kateri se nahaja agrometeorološka postaja. Prav tako se pri inverziji
predpostavlja, da ta traja cel dan in se razkroji šele naslednji dan.
1

Bazna višina, je višina, ki ni več v območju jezera hladnega zraka. Od te višine naprej naj bi temperature z
višino podale z gradientom 0,53 °C/ 100 m.
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5.4. Rezultati modela kalitve spor
Model prikazuje povprečen zamik v kaljivosti podan v Hillovih faktorjih, v obdobju 20122015, pri povprečni temperaturi 13 :C. Za bazno višino sem zaradi lažje izdelave modela
izbral kar višino na kateri se nahaja agrometeorološka postaja. Dodaten razlog za izbiro višine
agrometeorološke postaje, kot bazne je ta, da bi s preračunom na dejansko zgornjo višino
jezera hladnega zraka izgubil točnost vhodnih podatkov.
Karta 2: Zamik kalitve spor pri povprečni temperaturi 13 ⁰C
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Model je pokazal, da se kalitev oospor, pri povprečni dnevni temperaturi 13 :C, razvije najprej
pri sporah v nižjih predelih preučevanega območja. Kalitev tam nastopi 4 dni in 11 ur prej kot
na višini, kjer se nahaja agrometeorološka postaja. Torej pri relativni višinski razliki približno
192 m nastane v času od 1. januarja do 28. aprila, ko na bazni višini spore kalijo, za 35,6
Hillovih enot zamika med najnižjimi predeli območja in bazno višino. Za predele, ki ležijo višje
od bazne višine je zaradi negativnega višinskega temperaturnega gradienta prišlo do
zaostanka pri kalitvi oospor. Spore, ki so 44 m višje od bazne višine, kalijo več kot 2 dni
kasneje zaradi nižjih povprečnih temperatur. Razlika v vrednosti faktorjev znaša 19,9 Hillovih
enot. Če dobljene vrednosti pretvorimo v dejanske datume, vidimo, da najzgodnejša kalitev v
povprečju nastopi 24. aprila, najkasnejša pa 30. aprila.
Dobljene rezultate lahko apliciramo v vinogradništvu. Zamike pri razvoju bolezni zaradi
nadmorske višine in pojava temperaturne inverzije, lahko vinogradniki upoštevajo pri izdelavi
koledarja škropljenja in tako izboljšajo efektivnost uporabljenih sredstev in s tem zmanjšajo
škodo.
Slabost uporabljenega modela je v tem, da ne upošteva vseh dejavnikov, ki vplivajo na
prostorsko razporeditev temperature in s tem na razvoj sposobnosti kalitve oospor. Izboljšave
so možne z vključitvijo vplivov naklona in ekspozicije ter gozda. Za izvedbo tega pa bi bilo v
prihodnosti potrebno opraviti več dolgotrajnejših meritev, s katerimi bi določili vpliv
omenjenih dejavnikov na temperaturo zraka.
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6. Zaključek
Peronospora vinske trte je bolezen, ki se vsako leto pojavlja v naših vinogradih. V Evropo je
prišla skupaj z ameriško podlago, ki je rešila vinogradništvo stare celine na drugi strani pa
povzročila vinogradnikom nove skrbi.
Bolezen povzroča gliva plasmopara viticola, ki se vsako leto iz tal preseli na zelene dele
rastline in tam s svojim delovanjem povzroča poškodbe tkiva. Za vinogradnike je bolezen
nevarna, saj uničuje pridelek, hkrati pa lahko ogrozi tudi sam obstoj nasada. Razvojni cikel
glive se začne na tleh, v odpadnem listnem materialu. Spolne spore na tleh dozorijo in se
spomladi s pomočjo dežja preselijo na liste trte. To migracijo spor iz tal na liste imenujemo
primarna okužba. Ta se pri nas v povprečju pojavlja v sredini maja. Če so vremenski pogoji
ugodni pa lahko primarne okužbe v nekaterih vinorodnih pokrajinah nastopijo že v drugi
polovici aprila. Po primarni okužbi nastopi inkubacijska doba. V tem času se začne gliva
razraščati v notranjosti okuženega tkiva. Po koncu inkubacijske dobe se na rastlini pojavijo
prvi simptomi bolezni, oljni madeži. Kmalu po pojavu se na spodnji strani madežev razraste
bela puhasta prevleka, sestavljena iz mnogih trosovnikov. Na trosovnikih se nahajajo
nespolne spore, ki ob ugodnih klimatskih pogojih izvršijo sekundarno okužbo. Sekundarne
okužbe se nato vršijo vse do jeseni, ko se začne spolna faza glive. V listih se začne razvoj
oospor, ki z odpadom lista ponovno obnovijo zaloge oospor v tleh.
Razvojni cikel peronospore vinske trte je močno povezan z okolijskimi dejavniki. Najbolj
izstopajo klimatski in biološki dejavniki. Slednji so predvsem fenološki razvoj rastline ter
njena odpornost proti bolezni. Fenološki razvoj rastline lahko povzroči časovne zamike pri
poteku okužb, zato je za uspešno preventivo proti bolezni potrebno upoštevati tudi razvoj
gostitelja in ne samo patogena. Tako na vinsko trto, kot na glivo, ki povzroča bolezen vplivajo
klimatski dejavniki. Uspešna obramba proti bolezni zahteva zaznavo najzgodnejše okužbe,
zato je potrebno poznavanje mikroklimatskih razmer v katerih uspeva patogen. Mikroklima je
produkt součinkovanja več faktorjev. V nalogi sem najprej izpostavil dejavnike, ki vplivajo na
makro nivoju. To so značilnosti podnebnih tipov, vremenskih situacij in vremenskih pojavov.
Pri dejavnikih, ki vplivajo na mikro nivoju, sem izpostavil predvsem tiste, ki modificirajo
klimatske razmere in tako ustvarjajo specifično mikroklimo. To so relief z reliefno
izoblikovanostjo, nadmorsko višino, ekspozicijo ter naklonom. Reliefnim dejavnikom je bila
dodana še raba tal, ki še dodatno spreminja klimatske razmere v katerih se bolezen razvija.
Vpliv posameznih mikroklimatskih dejavnikov je bil upoštevan pri izdelavi modela s katerim
sem prikazal prostorski razvoj kalitve oospor na preučevanem območju. Upoštevani so bili
sledeči dejavniki: nadmorska višina, pojav temperaturne inverzije in temperaturne razmere
na preučevanem območju. Rezultati modela so bolj informativne narave in ne predstavljajo
dejanskih razmer na preučevanem območju. Razlog za to je neupoštevanje velikega dela
dejavnikov, ki sodelujejo pri razvoju bolezni. Prav tako pa nekatere predpostavke, ki so bile
uporabljene zaradi lažje izdelave modela, ne odražajo realnih pogojev pri katerih se razvija
bolezen. Prednost modela je v tem, da je za njegovo uporabo potrebno relativno malo
podatkov. Za uspešno izvedbo modeliranja so potrebni podatki o temperaturi, številu
inverznih dni in digitalni model višin.
Model je mogoče izboljšati z opravljanjem meritev na preučevanem območju. Meritve bi bilo
potrebno opraviti pri različnih ekspozicijah in naklonih, saj bi s tem vključili tudi vpliv teh
dveh dejavnikov na razvoj kalitve spor glive. Prav tako pa bi lahko z opravljanjem meritev na
robu gozda, dobili vpogled v mikroklimatske razmere, ki jih ustvarja bližina gozda.
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7. Summary
Downy mildew is an infection that annualy appears in the vineyards of Slovenia. It was
brought to Europe together with an American basis which saved the viticulture on our
continent – but only for a short period of time, as it was later realized. Thus the winegrowers
were to be plagued by worries yet again.
The infection is caused by a fungus plasmopara viticola which moves every year from the
ground onto the green parts of a plant and causes tissue damage. Winegrowers regard it as a
dangerous infection, for it destroys harvest or even worse – it can threaten the very
existence of the vineyard. The development cycle of a fungus begins on the ground, in the
dead leaves. There, the sexual spores mature and move onto the grapevines leaves, with the
help of the rain. The migration of spores from the ground onto the leaves is known as the
primary infection. In Slovenia it usually appears in mid-May. Under favourable weather
conditions, primary infections can, at least in some wine-growing regions, be spotted as early
as the second half of April. After the primary infection comes the incubation period when the
fungus starts to ramify inside the infested tissue. Following the incubation period, the plant
shows the first symptoms of the infection – oilspots. Soon after, a white fluffy coating, which
comprises of many asci, appears on the underside of the oilspots. On the asci are the asexual
spores which, if the climate conditions are suitable, proceed with the secundary infection.
That can be performed all the time till the Autumn when the sexual phase of the fungus
begins. In the leaves, the development of oospors starts which, thanks to the leaves falling
off, restore the stocks of oospors on the ground.
The development cycle of plasmopara viticola is strongly connected with environmental
factors. Above all, climate and biological factors stand out the most. The latter represent
especially the fenological development of the plant and its resistance to infection. The
fenological development of the plant can cause time lags between symptoms and infection,
which means that if we really want to prevent the disease, we need to consider not only the
development of the pathogen, but of the host, too. On the vines as well as on the diseasecausing fungi the climate factors have a significant impact. If we are to successfully defend
against the disease, we need to recognize it early on, but that demands solid knowledge of
microclimate conditions in which the pathogene thrives. The microclimate is a consequence
of many a factor interplay. In the thesis, the factors that play their roles on the macrolevel
were pointed out first. These are properties of the climate types, weather situations and
weather phenomena. In the part about the factors affecting on the microlevel, I selected the
ones that modify the climate conditions and thus create a specific microclimate. These are
the relief with the relief shape, altitude, exposition and incline. To the relief factors I added
the soil use, for it additionaly alters the climate conditions in which the infection evolves.
When creating the model of spatial development of oospores germination in the studied
region, the influence of individual microclimate factors was taken into account: altitude, the
temperature inversion phenomenon and temperature conditions in the studied region. The
results of the model are informative and do not represent the actual conditions in the
studied region. The reason behind is that a plethora of other factors that influence the
disease development were not included. Additionally, some suppositions used for means of
performing the model easier do not reflect the actual conditions under which the infection
appears. However, the model has advantages, too - for its use, only a relatively small amount
of data is needed. All in all, what a successful modelling performance needs is data on
temperature, the number of days with temperature inversion and a digital model of heights.
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The model can be improved by obtaining the measurements from the studied region directly.
The measuring should be carried out at different inclines and expositions, for we could then
include the estimate of just how these two factors affect the development of spore
germination of the fungi. If the measurements were to be carried out at the edge of the
woodland, microclimate conditions that are created by the proximity of the forest could also
be acquired.
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