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Da bi dosegli stabilno in obilno rodnost, smo na 20-letnih drevesih lateralno rodnih
sort navadnega oreha 'Lara', 'Fernor' in 'Fernette' spomladi 2015 prikrajšali po dve
ogrodni veji in opazovali odziv po rezi. Izmerili smo dolţino ogrodnih vej pred
rezjo in po rezi, bazalno in apikalno debelino, število nodijev in kote izraščanja.
Prav tako smo merili in opazovali dve neprikrajšani veji in primerjali rezultate.
Maja, julija in septembra smo izmerili osvetlitev krošenj. Konec leta 2015 smo
izmerili dolţino, bazalno in apikalno debelino ter kote izraščanja novonastalih
enoletnih poganjkov (1 LP). Spomladi 2016 smo prešteli nodije, vegetativne in
rodne brste ter število ţenskih cvetov in plodov. Po močni rezi se je pri vseh sortah
povečalo število enoletnih poganjkov, največ (3,4 krat) pri sorti 'Fernette' in
najmanj (2,4 krat) pri sorti 'Lara'. Enoletni poganjki na prikrajšani ogrodni veji so
bili v primerjavi s poganjki na celi veji 5,4 krat daljši in 1,1 krat debelejši pri sorti
'Lara', 9,7 krat daljši in 1,3 krat debelejši pri sorti 'Fernor' in 17 krat daljši ter 1,8
krat debelejši pri sorti 'Fernette'. Na neprikrajšani veji je bila dolţina 1 LP pri vseh
sortah pribliţno enaka, podobno je bilo tudi število nodijev. Enoletni poganjki na
prikrajšani veji so imeli v primerjavi s celo vejo več vegetativnih brstov, in sicer za
2,1 ('Fernette'), 2,5 ('Lara') in 3,8 ('Fernor'). Pri sorti 'Fernette' so imeli enoletni
poganjki na prikrajšani veji pribliţno štirikrat več rodnih brstov, ţenskih cvetov,
listov in plodov na 1 LP kot na celi veji. Meritve fotosintetsko aktivnega sevanja so
pokazale, da količina prestreţene svetlobe ni imela velikega vpliva na obraščanje
vej in lastnosti novih poganjkov. Učinek pomladitvene rezi je bil bolj odvisen od
sorte.
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In order to achieve more stable and better yield, we conducted rejuvenation pruning
of two main branches per walnut tree in spring 2015. 20-year-old trees of lateral
fruiting varieties 'Lara', 'Fernor' and 'Fernette' were included into a study, and
response to pruning was observed. Lenght of main branches, their apical and basal
diameter, angle and number of nodes were measured before and after pruning. The
same parameters were observed on two unpruned main branches per tree. In May,
July and September we measured light interception of the canopy. At the end of
2015, we measured the length, basal and apical diameter and angle of newly formed
annual shoots (AS). In the spring of 2016 we counted nodes, vegetative and fruting
buds, and the number of female flowers and fruits on the AS. All varieties increased
the number of the AS after a strong pruning, the most at the variety 'Fernette' (3.4
fold) and least at the variety 'Lara' (2.4 fold). The annual shoots on the pruned
branches were 5.4 times longer and 1.1 times thicker at the variety 'Lara', 9.7 times
longer and 1.3 times thicker at the variety 'Fernor' and 17 times longer and 1.8
times thicker at the veriety 'Fernette' than on the unpruned branches. There, the
lenght of the AS as well as the number of nodes were approximately equal in all
varieties. The AS on the pruned branches had more vegetative buds for 2.1
('Fernette'), for 2.5 ('Lara') and for 3.8 ('Fernor') than the unpruned branches. At the
veriety 'Fernette' the AS on the prunned branch showed approximatelly 4 fold more
fuiting buds, female flowers, leaves and nuts than the unprunned branch.
Measurements of photosynthetically active radiation showed that the light did not
have such a strong effect on growth and characteristics of annual shoots. The effect
of rejuvenation pruning was more dependent on the variety.
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI
PAR: fotosintetsko aktivno sevanje
1 LP: eno-letni poganjek
AS: annual shoot
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1 UVOD
1.1 OPREDELITEV PROBLEMA
Orehe sadimo zaradi plodov, ki vsebujejo veliko zdravju koristnih snovi. Cilj trţne
pridelave je stalen, obilen in kakovosten pridelek. Ta je odvisen od sorte, okoljskih
dejavnikov in tehnologije pridelave. Najbolj rodne so sorte z lateralnim ali obstranskim
načinom tvorbe plodov. Imajo pa to slabo lastnost, da vegetativna rast dreves po nekaj letih
polne rodnosti zelo oslabi, kar ima za posledico manjši pridelek in slabšo kakovost plodov.
Da bi dosegli stabilno in obilno rodnost ter dobro in izenačeno kakovost plodov,
potrebujejo lateralno rodne sorte intenzivno in redno oskrbo, med katero sodi pomladitvena
rez krošnje.
1.2 CILJ NALOGE
Cilj naloge je bil, da z močno rezjo izbranih ogrodnih vej v krošnjah dreves oreha
spodbudimo obraščanje z mladimi poganjki, ki bodo nadomestili izrojeni rodni les. Dobiti
ţelimo bujno rastoče in dobro olistane poganjke, na katerih se bodo v naslednjih letih
razvili debeli in izenačeni plodovi oreha. Končni cilj ukrepa je stabilna rodnost in
izboljšana kakovost plodov.
1.3 DELOVNE HIPOTEZE





Lateralno rodne sorte oreha se dobro obraščajo po pomladitveni rezi ogrodnih vej.
Posledica rezi je obraščanje z bujnimi rodnimi poganjki in povečano število rodnih
brstov/poganjek.
Svetlobni reţim v krošnji se po rezi izboljša in vpliva na obraščanje.
Sorta ne vpliva na odziv po rezi.
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2 PREGLED OBJAV
2.1 IZVOR IN RAZŠIRJENOST OREHA
Oreh je stara sadna vrsta, ki naj bi izvirala izpod Himalajskega gorovja in se nato razširila
v Indijo, nato Perzijo, Grčijo in druge mediteranske deţele (Breg, 2007). Oreh se je razširil
tudi pri nas. Sadijo ga mnogi ljubitelji po celi Sloveniji, do nadmorske višine 800 m. Oreh
je na slovenskem ozemlju prisoten od grških in rimskih časov. V času naselitve Slovanov
so nekatera naselja dobila po orehu svoja imena. Po mitologiji Slovanov naj bi oreh pred
kmečko hišo odganjal nesrečo. Velik napredek v gojenju orehov seţe v obdobje med 15. in
17. stoletjem, ko so doma vzgojene orehe sadili na velikih posestvih, ki so pripadali
gradovom in samostanom. V drugi polovici 18. stoletja, ko je sadjarstvo kot panoga začelo
dobivati večji pomen, je Marija Terezija zapovedala sajenje orehov in drugega sadnega
drevja vzdolţ cest. Pred prvo svetovno vojno je bil skupni pridelek 1.768,6 t. Pomemben
napredek so zabeleţili v tridesetih letih 20. stoletja, ko so v Dravski banovini za sajenje
priporočali tankolupinasti domači debeloplodni podolgasti oreh. Istočasno je Kraljevska
banska uprava zaščitila domači oreh s posebno uredbo, ki je prepovedala sečnjo zdravih
orehovih dreves, ki so merila v prsni višini manj kot 50 cm. Posledično so leta 1955 na
Slovenskem prešteli 308.176 dreves oreha (Solar, 2017a). Od tedaj dalje so pogoste zimske
in spomladanske pozebe vplivale na stalno zmanjševanje števila dreves in pridelka orehov.
Po uradnih podatkih je bilo leta 2010 v Sloveniji 150.743 dreves oreha v ekstenzivnih
sadovnjakih in 13.102 drevesi v 115ha intenzivnih nasadov (Solar in sod., 2008). V letu
2015 so našteli 199.781 dreves oreha, oziroma 4,9 % površin intenzivnih nasadov (Solar,
2017a; Beber in sod., 2017).

Slika 1: Stran herbanija iz leta 1881; listi, cvetovi in razvijajoči se plod oreha iz Himalaje (Herbology ...,
2017)
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2.2 MORFOLOGIJA OREHA
Oreh zraste v optimalnih razmerah več kot 20 metrov visoko in več kot 15 metrov široko.
Ima močno deblo, ki v premeru meri tudi 1 do 1,5 m. Normalna ţivljenska doba je 120 let.
Med vegetativne organe spadajo korenine, deblo, veje, listni brsti in listi. Oreh se
razmnoţuje z generativnimi organi, med katere spadajo cvetni brsti, cvet in plod (Ocepek,
1995).
2.2.1 Krošnja
Krošnjo sestavljajo osnovne skeletne veje, sekundarne veje, terciarne veje, rodni poganjki,
brsti, listi, cvetovi in plodovi. Oblika krošnje je odvisna od bujnosti podlage, lastnosti
sorte, prehrane, nege, načina rezi in medvrstne razdalje.
Krošnja je lahko negovana ali naravna. Naravna orehova krošnja je navadno piramidne
oblike, včasih pa tudi kotlaste. V negovanih nasadih sta najpogostejši kotlasta krošnja s 3
do 5 ogrodnimi vejami in zboljšana piramida. Pri negovani krošnji lahko z rezjo doseţemo
boljši razpored vej, določeno obliko in velikost krošnje, boljšo osvetljenost in boljšo
rodnost. Tako oblikovane krošnje imajo tudi najbolj idealne razmere za rast rodnih
poganjkov (Ocepek, 1995).
2.2.2 Listi
Orehov list je sestavljen iz neparnega števila posameznih lističev. Dolg je 20 do 40 cm.
Površina posameznih lističev znaša od 50 do 300 cm2, to je odvisno predvsem od sorte in
prehrane oreha. Lističi so ovalno podolgovati in precej ţilnati. Ko začnejo odganjati so
svetlo zeleni, starejši pa temno zeleni. V listih potekajo vsi procesi asimilacije, dihanja in
transpiracije. Oreh ima zaradi velike listne površine zelo velik koeficient transpiracije in
zato potrebuje veliko vode v rastni dobi. Pomembno je, da v času vegetacije ohranimo
zdravo listje za nemoten proces fotosinteze. Tako preprečimo prezgodnje odpadanje listja,
enoletni les brez teţav dozori in drevo je bolje pripravljeno na zimsko mirovanje (Ocepek,
1995).

Slika 2: Orehov list
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2.2.3 Brsti
Oreh lahko razvije vegetativne, cvetne ali mešane brste. Vegetativni brsti se razvijejo v
listnih pazduhah v času vegetacije, iz katerih se naslednjo rastno dobo razvijejo listi ali
poganjki z listi. V listni pazduhi se nahaja tudi rezervni brst, ki se razvije, če pozebe glavni
vegetativni brst. Na enoletnih poganjkih se razvijejo kopasti cvetni brsti, prekriti z luskami.
Lahko se oblikuje tudi več cvetnih brstov, iz katerih se razvijejo rese z več moškimi cveti.
Julija se na vrhu enoletnega poganjka začnejo oblikovati mešani brsti, iz katerih se v
naslednji rastni dobi razvije mladika z več listi in ţenskimi cvetovi. Mladika razvije 1 do 4
ţenske cvetove. Spomladi se pri orehu najprej prebudijo vršni brsti, ki nosijo tudi zasnove
ţenskih cvetov, zato je velika nevarnost, da pozebejo. Zaţeleno je, da imajo orehove sorte
rodne tudi stranske brste ali da vrhnji brsti odţenejo bolj pozno, ko mine nevarnost pozebe
(Ocepek, 1995).
2.2.4 Plodovi
Orehov plod sestoji iz zunanjega zelenega ovoja – mezokarpa ali lupine, in trdnega svetlo
rjavega endokarpa ali olesenele luščine, v kateri tiči seme ali jedrce. Od 3 do 5 mm debela
lupina se razvije iz zunanjega dela plodnice, ki je sortno značilna. V času zorenja
mezokarp poči in se loči od olesenele luščine. Luščina je sestavljena iz dveh simetričnih
polovic, ki sta zrasli s šivom. Površina luščine ni nikoli povsem gladka. Močna
razbrazdanost se šteje za pomanjkljivost. Poznamo kopasto, okroglo, jajčasto, obrnjeno
jajčasto, srčasto in cilindrično obliko plodov, katera je odvisna od sorte. Jedrce je
sestavljeno iz dveh polovic, ki ju loči olesenela pregrada (Ocepek, 1995).

Slika 3: Plod oreha (Eksotična ..., 2017)

2.3 RODNOST OREHA
Oreh zmeraj rodi na enoletnih poganjkih (Kelc, 2013; Solar in sod., 2008). Rodnost je
odvisna od načina tvorbe plodov. Ločimo tri različne načine: terminalni, intermediarni in
lateralni. Pri terminalni tvorbi se rodni brsti razvijejo na apikalnem delu enoletnega
poganjka, kjer rodijo enoletni poganjki na triletnih nosilcih. Pri intermediarni rodnosti se
ţenski cvetovi razvijejo iz terminalnih brstov enoletnega poganjka. Rodni so enoletni
poganjki na dveletnih nosilcih. Pri lateralni tvorbi plodov se rodni brsti razvijejo po celi
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dolţini enoletnih poganjkov. Spomladi se mešani brsti razvijejo v kratke rodne vejice z
orehi na koncu (Solar in sod., 2008).
2.3.1 Vpliv lateralne tvorbe plodov na rast in rodnost oreha
Pri lateralni tvorbi plodov so rodni brsti nameščeni vzdolţ enoletnih poganjkov. Plodovi so
razporejeni po celi krošnji, pridelek lateralno rodnih dreves je velik. Njihove krošnje so
bistveno gostejše kot pri drugih tipih rodnosti, zato v njih hitro pride do zasenčitve in do
zmanjšane vegetativne aktivnosti, z leti se zmanjšujeta dolţina in debelina poganjkov.
Posledično se začne zmanjševati teţa plodov in izenačenost teţe. Manjša je rodnost
drevesa. Kaţe se v upadanju medletnega prehoda rodnosti „rodni poganjek → rodni
poganjek“ od 89 % v letu 2004 do 70 % v letu 2006. Da se izognejo takemu upadanju rasti
in rodnosti, v ZDA in delno ţe tudi v Franciji, Španiji in Italiji, v odraslih nasadih izvajajo
zelo močno pomlajevanje krošenj z rigorozno mehanizirano rezjo, zelo koristno pa je tudi
namakanje in intenzivna prehrana (Solar in sod., 2008).
Lateralne sorte se relativno hitro izčrpajo in potrebujejo bujne podlage, da bi dale dobre
rezultate. Genotipi, ki imajo bujno rast, obdrţijo dobro razmerje med vegetativno rastjo in
rodnostjo tudi v obdobju polne rodnosti (Kelc, 2013).
Z modeliranjem debeline enoletnega poganjka v okviru triletne rodne veje so ugotovili, da
so masa plodov, jedrc in velikost plodov v veliki meri odvisni od debeline poganjkov.
Debelina enoletnih poganjkov pomembno vpliva tudi na rast in količino pridelka pri orehu.
Na kakovost in velikost pridelka vplivajo tudi številni dejavniki, kot so struktura drevesa,
oskrba rastlin, genotip, rodnost, tekstura tal, hranila. Lateralno rodne sorte običajno tvorijo
več krajših mladik vzdolţ enoletnega poganjka, kot sorte z drugimi tipi rodnosti (Kelc,
2013).
2.4 SORTE OREHA
V Sloveniji sadimo predvsem sorte, ki odţenejo konec aprila ali prve dni maja in so
odporne proti spomladanskim pozebam. Med sortami, ki so bile na razpolago na začetku
uvajanja sortnih orehov v nasade, je bila najboljša izbira slovenska sorta 'Elit', po izvoru
sejanec neznane francoske sorte. Zaradi poznega brstenja, ki je teden dni poznejše kot pri
večini drugih pri nas razširjenih sort, je odporna na spomladanske pozebe. Ima deloma
homogamno cvetenje in vsaj deloma rodi tudi, če je posajena kot samostojno drevo brez
opraševalca v bliţini. Dobro jo oprašujejo sorte 'G-26', 'Parisienne', 'Franquette' in 'MB-24'.
Plod je srednje velik in ovalen. Rodi na terminalnih brstih (Solar, 2012).
Poleg sorte 'Elit' so v starejših nasadih z nekaj odstotki zastopane še pozne sorte
'Parisienne', 'Mayette', 'MB-24' in srednje pozne 'G-139', 'Jupiter', 'Rasna', 'Adams'.
Sorta 'Parisienne' je francoska sorta z območja Isere. Odganja zelo pozno in tako uide
poznim spomladanskim pozebam. Plod je okroglasto podolgovate oblike. Rodnost je
terminalna. Pri nas jo sadimo predvsem kot opraševalko za sorto 'Elit'.
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Sorta 'Mayette' je francoskega izvora. Ker brsti pozno, je odporna proti spomladanskim
pozebam. Oprašujejo jo sorte 'G-26', Parisienne in 'MB-24'. Plod je srednje velik in
podolgovat.
Sorta 'MB-24' je rezultat selekcijskega dela na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Brsti v
drugi dekadi maja in se tako redno izogne spomladanskim pozebam. Je srednje odporna
proti orehovi pegavosti. Plod je srednje velik in valjaste oblike.
Sorta 'G-139' je nemška selekcija. Brsti srednje pozno. Oprašujejo jo sorte 'Petovio',
'Jupiter', 'Mayette' in 'Franquette'. Lahko razvije tudi apomiktične plodove tako, da rodi
tudi če ni v bliţini opraševalne sorte. Plod je široko ovalne oblike in srednje debel.
Rodnost je terminalna.
Sorta 'Jupiter' je češka sorta, ki odganja zgodaj spomladi. Zaradi sočasnega cvetenja
moških in ţenskih cvetov je mogoča samooplodnja. Dobri opraševalci so tudi 'Franquette',
'Petovio', 'G-139' in 'Mayette'. Plod je srednje velik in lepe ovalne oblike. Rodnost je
terminalna.
Sorta 'Rasna' je bila odbrana iz populacije orehov v Vojvodini. Pri nas brsti v zadnji dekadi
aprila. Drevo je srednje bujne rasti z zelo ugodnim habitusom. Zarodi zgodaj in redno rodi.
Plodovi so podolgovato okroglasti z izrazito konico na vrhu. Sorto priporočamo za
vinogradniške lege ali ugodne mikrolokacije z redkejšimi poznimi spomladanskimi
pozebami. Rodnost je terminalna.
Sorta 'Adams' je ameriškega izvora. Brsti sredi zadnje dekade aprila. Drevo je zelo bujne
rasti, obrašča se pod širokimi koti in zaradi rodnih lateralnih brstov nekoliko bolj rodna od
večine drugih srednje poznih sort iz našega sortimenta. Sorto priporočamo za gojenje na
vinogradniških legah in ugodnih mikrolokacijah. Rodnost je delno lateralna (Godec in
Marinček, 1998; Štampar in sod., 2014).
Na osnovi dolgoletnega preizkušanja tujih sort ţe nekaj let kot vodilno sadimo staro
francosko sorto 'Franquette', ki bolje rodi, ima večje plodove, je manj občutljiva za
orehovo rjavo in črno pegavost in razvije drevo z bolj ugodnim habitusom kot 'Elit' (Solar,
2012).
2.4.1 Sajenje lateralno rodnih sort oreha v Sloveniji
V Sloveniji sadimo sorte, ki brstijo konec aprila in v začetku maja. Tako se izognemo
poznim spomladanskim pozebam. Lateralno rodne sorte oreha imajo večje pridelke, vendar
so bolj zahtevne za oskrbo. Za optimalno rast jih sadimo na najboljša tla, ki so dovolj
globoka, humusna in dobro zadrţujejo vlago. Za stalen in obilen pridelek je potrebno
periodično izvajanje rezi skozi celo ţivljensko obdobje drevesa. Zaradi časovnega
neujemanja cvetenja moških socvetji (mačic) in ţenskih cvetov, ki se sicer razvijejo na
istem drevesu, moramo skupaj saditi vsaj tri do štiri sorte. 85 do 90 % dreves predstavlja
glavna ali vodilna sorta, ostalo so dve do tri opraševalne sorte, ki naj bodo enakomerno
razporejene v nasadu (Solar, 2010).
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Med poznimi lateralno rodnimi sortami se v Sloveniji uveljavljata novejši sorti, francoska
kriţanca 'Fernor' in 'Fernette'. Zanju velja, da zarodita še bolj zgodaj od t.i. tradicionalnih
sort, med katere spadata 'Elit' in 'Franquette', bolj zgodaj preideta v polno rodnost in dajeta
večje pridelke v polni rodnosti. Sta pa tudi tehnološko bistveno zahtevnejša, predvsem
glede redne oskrbe z vodo, mineralne prehrane in pogoste rezi tudi v rodni in ne samo v
juvenilni dobi. Podobne zahteve ima tudi francoska sorta 'Lara', ki je srednje pozna in jo v
primerjavi s prej naštetimi sortami, v kontinentalnem klimatu to sorto sadimo samo na
boljše, dvignjene ali vinogradniške lege (Solar, 2012).
2.5 SONČNO SEVANJE
Sončno sevanje, ki ga prejme Zemlja je relativno konstantno, a močno variira v biosferi.
Biosfera sprejema valovne dolţine od 290 do 105 nm. Na zgornjih mejah atmosfere je
energija sevanja 1,36 kJm-2s-1. Temu rečemo solarna konstanta. Več kot polovico sevanja
se odbije nazaj v vesolje. Na morski površini doseţe sevanje energije 1 kJm -2s-1. To
sevanje, ki doseţe zemljino površino imenujemo globalno sevanje. Razlika med solarno
konstanto in globalnim obsevanjem nastane zaradi odboja svetlobe nazaj v vesolje zaradi
loma ţarkov, absorpcije kratkih valovnih dolţin z atmosferskim ozonom in kisikom, ter
absorbcije dolgovalovnih delov spektra, ki je odvisna od koncentracije vodne pare in CO2
v atmosferi. Globalno sevanje sestavljata direktna in difuzna svetloba. Difuzna svetloba
predstavlja od 10 do 100 % skupnega sevanja. Količina sevanja, ki so ji izpostavljene
rastline je najbolj odvisna od zemljepisne širine, topografije in časa dneva (Zaletel, 2011;
Vodnik, 2016).

Slika 4: Sončno sevanje, ki dospe do vrha atmosfere (zunanji rob oranţne ploskve); sevanje črnega telesa
(zunanja črtkana črta rumene ploskve); sevanje na zemeljski površini (modra in mavrična ploskev –
fotosintetsko aktivno sevanje) (Accent ..., 2008)
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2.5.1 PAR – fotosintetsko aktivno sevanje
Fotosintezno aktivni del spektra (PAR – phtosynthetic active radiation) pribliţno ustreza
valovnim dolţinam vidne svetlobe 400 (380) – 700 (710) nm. Učinki sevanja na rastline so
odvisni od jakosti, trajanja, spektralne sestave ali energetske vsebnosti sevanja (1 mol
fotonov modre svetlobe s 490 nm ima energijo 240 kJ, 1 mol rdeče svetlobe z valovno
dolţino 700 nm pa le 170 kJ) in od tipa vegetacije (C3, C4, CAM metabolizem).
Spreminjajo se z zemljepisno širino, nadmorsko višino, letnimi časi in uro dneva (Larcher,
2001, cit. po-Zaletel, 2011; Taiz in Zeiger 2010).

Slika 5: Svetlobni spekter razdeljen na valovne dolţine elektromagnetnega valovanja podobnih lastnosti
(gama ţarki, X ţarki, UV, vidna svetloba, infrardeča, radijski valovi) (Unguentarium ..., 2016)
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3 MATERIAL IN METODE
3.1 LOKACIJA POSKUSA
Poskus je bil izveden na poskusnem polju za lupinarje Biotehniške fakultete v Mariboru,
na nadmorski višini 280 m. Celotna velikost poskusnega polja je 4 ha. V nasadu imajo
kolekcijo 70 sort orehov, 60 sort lešnikov in 20 sort kostanja. Pri naštetih sortah proučujejo
morfološke in pomološke lastnosti sort orehov. Razmnoţujejo lesko in izvajajo različne
tehnološke poskuse pri lupinarjih.
3.2 SPLOŠNE ZNAČILNOSTI NASADA
Leta 1994 so na robu ţe obstoječega nasada orehov posadili več sort orehov v eni vrsti.
Drevesa so bila posajena na razdalji 9 m x 9 m. V medvrstnem prostoru je negovana
ledina, čista površina pod drevesi je vzdrţevana s kombinacijo kontaktnega herbicida in
mehanske obdelave. Drevesa so prosto rastoča na 80 do 120 cm visokem deblu.
3.3 KLIMATSKE RAZMERE
V Mariboru prevladuje močno subpanonsko podnebje, s povprečno letno temperaturo
zraka 9,4 °C. Najbolj mrzel mesec je januar s povprečno temperaturo -1,3 °C. Najvišjo
povprečno mesečno temperaturo so izmerili v mesecu juliju (19,7 °C). Maribor ima mrzle
zime, keterim sledi zgodnja pomlad, vroče poletje in tople jeseni. Največ padavin je v
spomladanskem času in v prvem delu poletja, najmanj pa v jeseni. Na leto v povprečju
pade 1050 mm padavin. V Mariboru je povprečno 266 sončnih dni. Megla se pojavlja ob
naraščanju vlaţnosti in oblačnosti novembra in decembra (Mestna občina Maribor ...,
2016).
Podatki, ki jih navajamo v nalogi, so pridobljeni iz arhiva spletne strani ARSO – Agencija
Republike Slovenije za Okolje. Nanašajo se na vremensko postajo Maribor – Tabor. Zajeli
smo povprečne mesečne temperature zraka in povprečne mesečne padavine v rastnih
dobah 2015 in 2016, od aprila do septembra.
3.3.1 Vremenske razmere leta 2015
Preglednica 1 in slika 6 prikazujeta povprečno temperaturo in količino padavin v Mariboru
za leto 2015
Preglednica 1: Povprečna temperatura zraka (°C) in količina padavin (mm) v Mariboru
(Meteorološki ..., 2015).
Mesec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September

Povprečna T (°C)
11,6
15,9
19,9
23,2
22,2
16,2

za leto 2015

Količine padavin (mm)
35,4
160,4
82,2
87,1
66,8
92,6
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Slika 6: Povprečna temperatura
(Meteorološki ..., 2015).

zraka (°C) in količina padavin (mm) v Mariboru

za leto 2015

Meseca aprila 2015 je bilo najmanj padavin, samo 35,4 mm. Maj je bil zelo moker, z
največ padavinami 160,4 mm. Junija je sledilo za polovico manj deţja - 82,2 mm. Julija so
izmerili 87,1 mm deţja in malo manj v avgustu 66,8 mm. Več padavin je bilo v septembru
- 92,6 mm.
Temperatura je enakomerno naraščala z meseci. Najniţja je bila aprila 11,6 °C, maja 15,9
°C in junija 19,9 °C. Poletje je bilo zelo vroče z nadpovprečno temperaturo julija 23,2 °C
in avgusta 22,2 °C. September je bil pričakovano hladnejši s 16,2 °C v povprečju.
3.3.2 Vremenske razmere leta 2016
Preglednica 2 in slika 7 prikazujeta povprečno temperaturo in količino padavin v Mariboru
za leto 2016
Preglednica 2: Povprečna temperatura zraka (°C) in količina padavin (mm) v Mariboru za leto 2015
(Meteorološki ..., 2016).
Mesec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September

Povprečna T (°C)
12
15,2
19,6
22,3
20
17,8

Količine padavin (mm)
44,1
150,8
79,2
63,4
188,4
53,6
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Slika 7: Povprečna temperatura zraka (°C)
(Meteorološki ..., 2016).

in količina padavin (mm) v Mariboru za leto 2015

Leto 2016 je bilo zelo razgibano, kar se tiče padavin. Meseca aprila je bilo najmanj
padavin, samo 44,1 mm. Maj je bil pričakovano moker s 150,8 mm deţja. Pol manj deţja
je padlo v juniju 79,2 mm in še manj v juliju 63,4 mm. Avgust je bil zelo moker z največ
padavinami 188,4 mm, kar ni značilno za ta mesec. Sledil je september z malo deţja 53,6
mm.
Temperatura je enakomerno naraščala in padala z meseci. Najniţja je bila v aprilu (12 °C),
v maju (15,2 °C) in v juniju (19,6 °C). Julij je bil nadpovprečno vroč (22,3 °C). Avgusta je
bilo prijetnih 20 °C. September je bil topel (17,8 °C).
3.3.3 Spomladanska pozeba v letu 2016
V sadjarskih pridelovalnih območjih predvsem vzhodnega dela Slovenije je prodor
polarnega zraka 26. aprila 2016 sovpadel z najbolj občutljivimi razvojnimi fazami cvetnih
brstov pri sadnih drevesih. Prizadelo je tudi vinogradniške lege podravskega in posavskega
vinorodnega območja, zlasti v niţjih in kotlinskih legah, kamor se je po pobočjih stekal
hladen zrak. Do konca aprila je pozeba prizadela tudi višje lege ter nekatera druga
izpostavljena območja, nazadnje Notranjsko. Neprizadeta je ostala le Primorska.
Pozeba, je bila posebna v tem, da je nastopila razmeroma pozno in je poleg sadnega drevja
prizadela tudi poljščine. Temperature zraka na višini 5 cm nad tlemi so se spustile vse do
−7,3 °C v Pomurju, −5,6 °C na novomeškem območju, −4,9 °C na celjskem in do −3,8 °C
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tudi v osrednji Sloveniji. Pozebla je tudi akacija pomembna za čebeljo pašo. Dodatno
škodo je na Koroškem, Gorenjskem, Notranjskem in v osrednji Sloveniji povzročil sneg, ki
je 27. aprila s svojim bremenom na olistanem drevju polomil precej vej.
Spomladanska pozeba je najpogostejša v zgodnjem obdobju odpiranja cvetnih brstov (na
primer fenološke faze pri jablani: mišje ušesce, balon, odprt cvet, mladi plodiči).
Oreh je zelo občutljiv za pozebo. Odpirajoče cvetne brste oreha lahko poškoduje ţe ena
negativna stopinja, če pa brsti ţe odganjajo, je lahko usodnih ţe nekaj desetink stopinje
pod ničlo.
V slovenskem prostoru so najpogostejše pozebe posledica advekcijsko-radiacijske
ohladitve, kar pomeni, da vdoru hladnega zraka s severa ali severovzhoda ponoči sledi še
močno radiacijsko ohlajanje. Take vrste ohladitve so za odpirajoče cvetne brste sadnih
rastlin navadno najbolj usodne, saj temperatura zraka v prizemni plasti ozračja lahko pade
več stopinj pod ničlo (Cegnar, 2016).
V večjem delu drţave je nastopila neobičajno topla zima, ko so se povprečne temperature
zraka tudi za 4 oC dvignile nad dolgoletno pvprečje. Izjemno topli so bili tudi prvi
spomladanski meseci, zaradi česar so orehi ozeleneli dva do tri tedne bolj zgodaj kot
običajno. Celo najpoznejše sorte, kot naprimer 'Franquette', ki običajno vzbrsti zadnje dni
aprila, je letos ponekod ozelenel ţe pred 15. aprilom. Mraz je prizadel vse zelene, z vodo
napolnjene dele na drevesih oreha, pozeble so mladike z ţenskimi cvetovi in moškimi
socvetji, močno so bili prizadeti tudi komaj odgnali brsti poznih sort, medtem ko je pri
poznejših in lateralno rodnih sortah preţivel del rodnih brstov, ki so bili v času pozebe še v
mirovanju, tako da se je ohranilo nekaj pridelka.
Bili so primeri, ko so drevesa v istem nasadu na spodnjem delu pobočja, kjer se je ob
pozebi odloţil mrzel zrak, pozebla, na zgornjem delu pa normalno rodila. Vse to kaţe, da
je pravilna izbira lege izjemnega pomena pri napravi nasada oziroma sajenju orehov
nasploh. Izrednega pomena je tudi pravilna izbira sort. Najboljše so sorte, ki ozelenijo ob
koncu aprila ali v prvih dneh maja. Take so 'Franquette', 'Elit', 'Parisienne'. Še več
moţnosti za stalen pridelek imajo t.i. lateralno rodne sorte, pri katerih rodijo končni, pa
tudi stranski (lateralni) brsti na enoletnih poganjkih. To so sorte 'Fernor', 'Fernette' in
'Lara', pa tudi 'Adams' in 'Chandler' (Solar, 2017b).
3.4 MATERIAL
V poskus smo vključili 20-letna drevesa sort 'Lara', 'Fernor' in 'Fernette'.
3.4.1 Sorta 'Lara'
Naključni sejanec ameriške sorte 'Payne', ki je bil obran v Franciji. Brsti v zadnji dekadi
aprila. Da se izogne zgodnjim spomladanskim pozebam jo sadimo na vinogradniške lege in
na zgornje dele pobočji. Mladi poganjki so občutljivi na bakterijsko pegavost. Drevo raste
bujno in razprostrto ter zarodi zelo zgodaj. Rodi na lateralnih brstih, zato je rodnost zelo
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obilna in redna. Opraševalke so sorte 'Franquette', 'Ronde de Montignac', 'Fernor',
'Fernette' in 'Meylannaise'. Velik plod ima okroglasto kopasto obliko, s svetlo, gladko in
zgubano luščino. Jedrce je svetlo rjavo. Izplen jedrca je 45 – 50 %. Zori v prvi polovici
oktobra (Godec in sod., 2003; Solar, 2010).
3.4.2 Sorta 'Fernor'
Francoski kriţanec med sortama 'Franquette' in 'Lara'. Brsti prvi teden v maju in je odporna
proti spomladanskim pozebam ter zelo malo občutljiva na bakterijsko pegavost. Drevo
raste nekoliko pokončno in srednje bujno. Zarodi zelo zgodaj in je zelo rodna, saj rodi na
obstranskih brstih. Opraševalke so sorte 'Fernette', 'Ronde de Montignac' in 'Meylannaise'.
Rahlo podolgovat plod je srednje velik, z dobro spojeno, svetlo in precej nagrbančeno
luščino. Jedrce je svetle barve in odlične kakovosti. Izplen jedrca je 43 – 47 %. Zori v
drugem tednu oktobra (Godec in sod., 2003; Solar, 2010).
3.4.3 Sorta 'Fernette'
Francoski kriţanec sort 'Franquette' x 'Lara'. Je zelo dobro odporen proti spomladanskim
pozebam, saj brsti zelo pozno. Raste srednje bujno, razprostrto in je malo občutljiv na
bakterijsko pegavost. Rodnost je zgodnja, redna in obilna – rodna je večina lateralnih
brstov. Opraševalki sta sorti 'Franquette' in 'Ronde de Montignac' in 'Meylannaise'. Plod je
velik, okroglasto podolgovate oblike. Luščina je svetla, gladka in dobro spojena. Veliko
jedrce je rjavkaste barve. Izplen jedrca je 46 – 50 %. Zori v drugi dekadi oktobra (Godec in
sod., 2003; Solar, 2010).
3.5 METODE DELA
3.5.1 Zasnova poskusa
V poskus smo vključili po dve drevesi sort 'Lara', 'Fernor' in 'Fernette'. Aprila 2015 smo na
vsakem izbranem drevesu prikrajšali po dve ogrodni veji. Eno na zunanji, bolj osvetljeni
strani nasada in eno na notranji strani v vrsti. Prikrajšane veje smo označili z rdečo barvo
in s številko, da smo jih laţje poiskali in opazovali. Prav tako smo na vsakem drevesu
označili in oštevilčili po dve neprikrajšani veji z modro barvo in jih opazovali.
3.5.2 Meritve
Meritve smo opravili v letih 2015 in 2016. V začetku aprila 2015 smo izmerili dolţino,
debelino pri osnovi (bazalna debelina), debelina pri vrhu (apikalna debelina) in kot
izraščanja, ter prešteli nodije na sedem let starih ogrodnih vejah. Potem smo na vsakem
drevesu prikrajšali po eno vejo na vsaki strani in izmerili dolţino po rezi. Maja, julija in
seprembra 2015 smo izmerili osvetlitev drevesnih krošenj v območju označenih vej (PAR
– fotosintetsko aktivno sevanje). Merili smo v jasnem vremenu, merilno lato smo drţali
vodoravno, tik nad izbrano rodno vejo, v smeri njene rasti od provodnika navzven.
Zaporedoma smo odčitali pet vrednosti PAR, izraţene v mikromol/m2sek in izračunali
povprečje.
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Junija 2015 smo na prikrajšanih vejah zabeleţili število odgnalih brstov. Novembra 2015
smo prešteli število 1-letnih poganjkov in izmerili njihovo dolţino. Prešteli smo tudi
število nodijev ter izmerili bazalno in apikalno debelino. Maja 2016 smo na teh poganjkih
prešteli nodije, vegetativne in mešane brste ter število ţenskih cvetov/mešani brst. Enake
meritve in opazovanja smo izvedli tudi na dveh kontrolnih – neprikrajšanih ogrodnih vejah
pri vsaki sorti. Sredi junija 2016 smo prešteli plodove, ki so ostali po pozebi na enoletnih
poganjkih.
Dolţino poganjkov smo merili v cm z merilnim trakom od osnove do vrha poganjka. Za
merjenje kotov (°) smo uporabili kotomer. Debelino oz. premer poganjkov (mm) smo
merili pri njihovi osnovi (bazalna debelina) in na vrhu (apikalna debelina) s kljunastim
merilom. Nodije smo natančno prešteli od osnove do vrha poganjka.
3.5.3 Statistična analiza
Pridobljene vrednosti smo vnesli v računalnik v program Microsoft Excel in izračunali
povprečja opazovanih parametrov za vsako sorto in vsak tip rezi veje. Pri 1-letnih
poganjkih smo za vse parametre izračunali tudi razmerje med prikrajšano in celo ogrodno
vejo. Rezultate smo prikazali v obliki preglednic in slik.
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4 REZULTATI
4.1 OGRODNE VEJE
4.1.1 Dolžina pred rezjo
Preglednica 3: Dolţina krajšanih in celih ogrodnih vej pred rezjo pri sortah 'Fernette', 'Fernor' in 'Lara'.

Sorta
'Fernette'
'Fernor'
'Lara'

Dolţina pred rezjo (cm)
Krajšana ogrodna veja
Cela ogrodna veja
74
37
60
58
73
39

Na sliki 8 vidimo dolţine vseh ogrodnih vej pred rezjo. Pri sorti 'Fernette' je bila ogrodna
veja, ki smo jo kasneje prikrajšali, dolga 74 cm. Veja, ki je v poskusu ostala cela, pa je
merila 37 cm. Podobno je bilo pri sorti 'Lara', kjer smo izmerili dolţino krajšane ogrodne
veje 73 cm in cele veje 39 cm. Pri sorti 'Fernor' je bila dolţina krajšane ogrodne veje 60 cm
in cele 58 cm.

Slika 8: Dolţina krajšanih in celih ogrodnih vej pred rezjo pri sortah 'Fernette', 'Fernor' in 'Lara'.
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4.1.2 Število nodijev
Preglednica 4: Število nodijev na prikrajšanih in celih ogrodnih vejah pri sortah 'Fernette', 'Fernor' in 'Lara'.

Sorta
'Fernette'
'Fernor'
'Lara'

Število nodijev
Krajšana ogrodna veja
Cela ogrodna veja
9
8
8,5
7,5
8
8,3

Na ogrodni veji, ki je bila kasneje prikrajšana, smo največ nodijev prešteli pri sorti
'Fernette' (9), manj pri sorti 'Fernor' (8,5) in najmanj pri sorti 'Lara' (8). Na neprikrajšani
ogrodni veji je bilo največ nodijev pri sorti 'Lara' (8,3), manj pri sorti 'Fernette' (8) in
najmanj pri sorti 'Fernor' (7,5) (slika 9).

Slika 9: Število nodijev na prikrajšanih in celih ogrodnih vejah pri sortah 'Fernette', 'Fernor' in 'Lara'.
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4.1.3 Bazalna debelina
Preglednica 5: Bazalna debelina prikrajšanih in celih ogrodnih vej pri sortah 'Fernette', 'Fernor' in 'Lara'.

Sorta
'Fernette'
'Fernor'
'Lara'

Bazalna debelina (mm)
Krajšana ogrodna veja
Cela ogrodna veja
39,2
34,8
36,5
36,8
39,8
38,1

Na naknadno prikrajšani ogrodni veji smo največjo bazalno debelino izmerili pri sorti
'Lara' (39,8 mm), malo manjšo pri sorti 'Fernette' (39,2 mm) in najmanjšo pri sorti 'Fernor'
(36,5 mm). Na celi ogrodni veji je bila največja bazalna debelina prav tako pri sorti 'Lara'
(38,1 mm), manjša pri sorti 'Fernor' (36,8 mm) in najmanjša pri sorti 'Fernette' (34,8 mm)
(slika 10).

Slika 10: Bazalna debelina prikrajšanih in celih ogrodnih vej pri sortah 'Fernette', 'Fernor' in 'Lara'.
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4.1.4 Apikalna debelina
Preglednica 6: Apikalna debelina prikrajšanih in celih ogrodnih vej pri sortah 'Fernette', 'Fernor' in 'Lara'.

Sorta
'Fernette'
'Fernor'
'Lara'

Apikalna debelina (mm)
Krajšana ogrodna veja
Cela ogrodna veja
35,8
28,1
33,8
32,2
36,2
32,4

Na prikrajšanih ogrodnih vejah smo največjo apikalno debelino izmerili pri sorti 'Lara'
(36,2 mm), malo manjšo pri sorti 'Fernette' (35,8 mm) in najmanjšo pri sorti 'Fernor' (33,8
mm). Na celi ogrodni veji je bila največja apikalna debelina pri sorti 'Lara' (32,4 mm),
malo manjša pri sorti 'Fernor' (32,2 mm) in najmanjša pri sorti 'Fernette' (28,1 mm) (slika
11).

Slika 11: Apikalna debelina prikrajšanih in celih ogrodnih vej pri sortah 'Fernette', 'Fernor' in 'Lara'.
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4.1.5 Koti izraščanja
Preglednica 7: Kot izraščanja prikrajšane in cele ogrodne veje pri sortah 'Fernette', 'Fernor' in 'Lara'.

Sorta
'Fernette'
'Fernor'
'Lara'

Koti izraščanja (°)
Krajšana ogrodna veja
Cela ogrodna veja
23
25
41
28
34
42

Prikrajšane ogrodne veje so imele največji kot izraščanja pri sorti 'Fernor' (41°), manjšega
pri sorti 'Lara' (34°) in najmanjšega pri sorti 'Fernette' (23°). Največji kot izraščanja cele
ogrodne veje je bil pri sorti 'Lara' (42°), veliko manjši pri sorti 'Fernor' (28°) in najmanjši
pri sorti 'Fernette' (25°) (slika 12).

Slika 12: Kot izraščanja prikrajšane in cele ogrodne veje pri sortah 'Fernette', 'Fernor' in 'Lara'.
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4.1.6 Dolžina po rezi
Preglednica 8: Dolţina prikrajšane ogrodne veje po rezi pri sortah 'Fernette', 'Fernor' in 'Lara'.

Sorta
'Fernette'
'Fernor'
'Lara'

Dolţina po rezi (cm) - krajšana ogrodna veja
36
41
28

Po rezi so bile prikrajšane ogrodne veje dolge 41 cm pri sort 'Fernor', 36 cm pri sorti
'Fernette' in 28 cm pri sorti 'Lara' (slika 13).

Slika 13: Dolţina prikrajšane ogrodne veje po rezi pri sortah 'Fernette', 'Fernor' in 'Lara'.

21
Oţbolt D. Vpliv pomladitvene rezi na rast in rodnost dreves navadnega oreha (Juglans regia L.).
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2017

4.2 ENO-LETNI POGANJKI
4.2.1 Število
Preglednica 9: Število 1-letnih poganjkov na prikrajšani in celi ogrodni veji pri sortah 'Fernette', 'Fernor' in
'Lara' ter razmerje med prikrajšano in celo ogrodno vejo.

Sorta
'Fernette'
'Fernor'
'Lara'

Število
Krajšana ogrodna veja
Cela ogrodna veja
4,7
1,4
3,8
1,3
3,8
1,6

Krajšana : cela
ogrodna veja
3,4
2,9
2,4

Na preglednici 9 in sliki 14 vidimo, da je pri vseh sortah na celi ogrodni veji zraslo
pribliţno 1,5 enoletnih poganjkov v primejavi s prikrajšano ogrodno vejo, kjer je zraslo 3,8
poganjkov pri sorti 'Fernor' in 'Lara', ter 4,7 poganjkov pri sorti 'Fernette'. Prikrajšana
ogrodna veja je imela 2,4 krat do 3,4 krat več enoletnih poganjkov kot cela ogrodna veja.

Slika 14: Število 1-letnih poganjkov na prikrajšani in celi ogrodni veji pri sortah 'Fernette', 'Fernor' in 'Lara'.
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4.2.2 Dolžina
Preglednica 10: Povprečna dolţina enoletnih poganjkov na prikrajšani in celi ogrodni veji pri sortah
'Fernette', 'Fernor' in 'Lara' ter razmerje med prikrajšano in celo ogrodno vejo.

Sorta
'Fernette'
'Fernor'
'Lara'

Dolţina (cm)
Krajšana ogrodna
Cela ogrodna veja
veja
67
4
58
6
38
7

Krajšana : cela ogrodna veja
16,8
9,7
5,4

Na preglednici 10 in sliki 15 vidimo veliko razliko med prikrajšano in celo ogrodno vejo
pri vseh treh sortah. Na celi veji so zrastli najdaljši enoletni poganjki pri sorti 'Lara' (7 cm),
krajši pri sorti 'Fernor' (6 cm) in najkrajši pri sorti 'Fernette' (4 cm). Najdaljši enoletni
poganjki so se po močni rezi razvili pri sorti 'Fernette' (67 cm), krajši pri sorti 'Fernor' (58
cm) in najkrajši pri sorti 'Lara' (38 cm). Na prikrajšanih ogrodnih vejah je bila dolţina
enoletnih poganjkov 5,4 krat do 16,8 krat večja kot na celih ogrodnih vejah.

Slika 15: Povprečna dolţina enoletnih poganjkov na prikrajšani in celi ogrodni veji pri sortah 'Fernette',
'Fernor' in 'Lara'.
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4.2.3 Kot izraščanja
Preglednica 11: Kot izraščanja enoletnih poganjkov na prikrajšani in celi ogrodni veji pri sortah 'Fernette',
'Fernor' in 'Lara' ter razmerje med prikrajšano in celo ogrodno vejo.

Sorta
'Fernette'
'Fernor'
'Lara'

Kot izraščanja
Krajšana ogrodna veja
Cela ogrodna veja
52
37
50
44
55
41

Krajšana : cela
ogrodna veja
1,4
1,1
1,3

Preglednica 11 in slika 16 kaţeta, da je kot izraščanja enoletnih poganjkov pri vseh sortah
večji na prikrajšani ogrodni veji, kjer smo največji kot izmerili pri sorti 'Lara' (55°),
manjšega pri sorti 'Fernette' (52°) in najmanjšega pri sorti 'Fernor' (50°). Na celi veji je bil
največji kot izraščanja enoletnih poganjkov pri sorti 'Fernor' (44°), manjši pri sorti 'Lara'
(41°) in najmanjši pri sorti 'Fernette' (37°).

Slika 16: Kot izraščanja enoletnih poganjkov na prikrajšani in celi ogrodni veji pri sortah 'Fernette', 'Fernor'
in 'Lara'.
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4.2.4 Število nodijev
Preglednica 12: Število nodijev na enoletnem poganjku cele in prikrajšane ogrodne veje pri sortah 'Fernette',
'Fernor' in 'Lara' ter razmerje med prikrajšano in celo ogrodno vejo.

Sorta
'Fernette'
'Fernor'
'Lara'

Število nodijev
Krajšana ogrodna veja
Cela ogrodna veja
13,4
5
12,3
5,8
11
6,2

Krajšana : cela
ogrodna veja
2,7
2,1
1,8

1-letni poganjki (1 LP) prikrajšane ogrodne veje so imeli največ nodijev pri sorti 'Fernette'
(13,4), manj pri sorti 'Fernor' (12,3) in najmanj pri sorti 'Lara' (11). 1 LP neprikrajšane
ogrodne veje so imeli največ nodijev pri sorti 'Lara' (6,2), manj pri sorti 'Fernor' (5,8) in
najmanj pri sorti 'Fernette' (5) (slika 17). Na prikrajšanih ogrodnih vejah so imeli enoletni
poganjki 1,8 krat do 2,7 krat več nodijev kot na celih vejah (preglednica 12).

Slika 17: Število nodijev na enoletnem poganjku cele in prikrajšane ogrodne veje pri sortah 'Fernette',
'Fernor' in 'Lara'.
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4.2.5 Bazalna debelina
Preglednica 13: Bazalna debelina enoletnih poganjkov na prikrajšani in celi ogrodni veji pri sortah 'Fernette',
'Fernor' in 'Lara' ter razmerje med prikrajšano in celo ogrodno vejo.

Sorta
'Fernette'
'Fernor'
'Lara'

Bazalna debelina (mm)
Krajšana ogrodna veja
Cela ogrodna veja
11,5
6,3
8,8
6,9
7,5
7,1

Krajšana : cela
ogrodna veja
1,8
1,3
1,1

Največjo bazalno debelino enoletnih poganjkov na prikrajšani veji smo izmerili pri sorti
'Fernette' (11,5 mm), manjšo pri sorti 'Fernor' (8,8 mm) in najmanjšo pri sorti 'Lara' (7,5
mm). Na enoletnem poganjku cele ogrodne veje je bila največja bazalna debelina pri sorti
'Lara' (7,1 mm), malo manjša pri sorti 'Fernor' (6,9 mm) in najmanjša pri sorti 'Fernette'
(6,3 mm) (preglednica 13 in slika 18). Enoletni poganjki na prikrajšani veji so imeli 1,1
krat do 1,8 krat večjo bazalno debelino kot na celi ogrodni veji.

Slika 18: Bazalna debelina enoletnih poganjkov na prikrajšani in celi ogrodni veji pri sortah 'Fernette',
'Fernor' in 'Lara'.
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4.2.6 Apikalna debelina
Preglednica 14: Apikalna debelina enoletnih poganjkov na prikrajšani in celi ogrodni veji pri sortah
'Fernette', 'Fernor' in 'Lara' ter razmerje med prikrajšano in celo ogrodno vejo.

Sorta
'Fernette'
'Fernor'
'Lara'

Apikalna debelina (mm)
Krajšana ogrodna veja
Cela ogrodna veja
5,8
5,9
4,8
6,3
4,6
6,8

Krajšana : cela
ogrodna veja
1,0
0,8
0,7

Največjo apikalno debelino enoletnih poganjkov na prikrajšani ogrodni veji smo izmerili
pri sorti 'Fernette' (5,8 mm), manjšo pri sorti 'Fernor' (4,8 mm) in najmanjšo pri sorti 'Lara'
(4,6 mm). Na enoletnem poganjku cele ogrodne veje je bila največja apikalna debelina pri
sorti 'Lara' (6,8 mm), malo manjša pri sorti 'Fernor' (6,3 mm) in najmanjša pri sorti
'Fernette' (5,9 mm) (preglednica 14, slika 19). Apikalna debelina enoletnih poganjkov na
prikrajšani ogrodni veji je merila od 70 do 100 % apikalne debeline poganjkov na celi veji.

Slika 19: Apikalna debelina enoletnih poganjkov na prikrajšani in celi ogrodni veji pri sortah 'Fernette',
'Fernor' in 'Lara'.
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4.2.7 Število vegetativnih brstov
Preglednica 15: Povprečno število vegetativnih brstov/enoletni poganjek na prikrajšani in celi ogrodni veji
pri sortah 'Fernette', 'Fernor' in 'Lara' ter razmerje med prikrajšano in celo ogrodno vejo.

Sorta
'Fernette'
'Fernor'
'Lara'

Število vegetativnih brstov
Krajšana ogrodna veja
Cela ogrodna veja
2,9
0,8
4,6
0,8
3,9
1,4

Krajšana : cela
ogrodna veja
3,6
5,7
2,8

Na preglednici 15 in sliki 20 vidimo, da se je na enoletnem poganjku neprikrajšane
ogrodne veje največ vegetativnih brstov razvilo pri sorti 'Lara' (1,4). Pri sorti 'Fernor' in
'Fernette' pa 0,8. Na enoletnem poganjku prikrajšane ogrodne veje se je največ
vegetativnih brstov razvilo pri sorti 'Fernor' (4,6), malo manj pri sorti 'Lara' (3,9) in
najmanj pri sorti 'Fernette' (2,9). Na prikrajšanih ogrodnih vejah so imeli enoletni poganjki
od 2,8 krat do 5,7 krat več vegetativnih brstov kot na celih vejah.

Slika 20: Povprečno število vegetativnih brstov/enoletni poganjek na prikrajšani in celi ogrodni veji pri
sortah 'Fernette', 'Fernor' in 'Lara'.
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4.2.8 Število rodnih brstov
Preglednica 16: Povprečno število rodnih brstov/enoletni poganjek na prikrajšani in celi ogrodni veji pri
sortah 'Fernette', 'Fernor' in 'Lara' ter razmerje med prikrajšano in celo ogrodno vejo.

Sorta
'Fernette'
'Fernor'
'Lara'

Število rodnih brstov
Krajšana ogrodna veja
Cela ogrodna veja
2,7
0,7
0,7
0,9
0,2
0,4

Krajšana : cela
ogrodna veja
3,9
0,8
0,5

Na preglednici 16 in sliki 21 vidimo, da se je pri sorti 'Fernette' na enoletnem poganjku
prikrajšane ogrodne veje razvilo 2,7 rodnih brstov, veliko manj pri sorti 'Fernor' (0,7) in
najmanj pri sorti 'Lara' (0,2). Sorti 'Fernor' in 'Lara' sta pozebli. Na enoletnem poganjku
neprikrajšane ogrodne veje se je največ rodnih brstov razvilo pri sorti 'Fernor' (0,9), manj
pri sorti 'Fernette' (0,7) in najmanj pri sorti 'Lara' (0,4). Pri sorti 'Fernette' so imeli enoletni
poganjki na prikrajšani ogrodni veji 3,9 krat več rodnih brstov kot na celi ogrodni veji.
Sorti 'Fernor' in 'Lara' pa sta imeli na neprikrajšani veji 20 oziroma 50 % manj rodnih
brstov na enoletni poganjek kot na celi veji.

Slika 21: Povprečno število rodnih brstov/enoletni poganjek na prikrajšani in celi ogrodni veji pri sortah
'Fernette', 'Fernor' in 'Lara'.
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4.2.9 Število ženskih cvetov
Preglednica 17: Povprečno število ţenskih cvetov/enoletni poganjek na prikrajšani in celi ogrodni veji pri
sortah 'Fernette', 'Fernor' in 'Lara' ter razmerje med prikrajšano in celo ogrodno vejo.

Sorta
'Fernette'
'Fernor'
'Lara'

Število ţenskih cvetov
Krajšana ogrodna veja
Cela ogrodna veja
4,2
1
0,9
1,6
0,3
0,7

Krajšana : cela
ogrodna veja
4,2
0,6
0,4

Preglednica 17 in slika 22 kaţeta veliko razliko v številu ţenskih cvetov pri sorti 'Fernette',
kjer se je na prikrajšani ogrodni veji razvilo 4,2 cvetov/enoletnem poganjku. Na celi
ogrodni veji pa se je razvil samo en ţenski cvet/enoletnem poganjku. Zaradi spomladanske
pozebe nimamo pravilnih rezultatov za sorti 'Fernor' in 'Lara', saj je pri obeh pozebel del
brstov na 1LP. Kljub pozebi se je pri sorti 'Fernor' razvilo 0,9 ţenskih cvetov, pri sorti
'Lara' pa 0,3 cvetov na enoletnem poganjku prikrajšane ogrodne veje. Na enoletnem
poganjku cele ogrodne veje se je pri sorti 'Fernor' razvilo 1,6 ţenskih cvetov in pri sorti
'Lara' 0,7 cvetov/enoletni poganjek.

Slika 22: Povprečno število ţenskih cvetov/enoletni poganjek na prikrajšani in celi ogrodni veji pri sortah
'Fernette', 'Fernor' in 'Lara'.
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4.2.10 Število plodov
Preglednica 18: Povprečno število plodov/enoletni poganjek na prikrajšani in celi ogrodni veji pri sortah
'Fernette', 'Fernor' in 'Lara' ter razmerje med prikrajšano in celo ogrodno vejo.

Sorta
'Fernette'
'Fernor'
'Lara'

Število plodov
Krajšana ogrodna veja
Cela ogrodna veja
3,6
1
0,8
1,2
0,1
0,5

Krajšana : cela
ogrodna veja
3,6
0,7
0,2

Na preglednici 18 in sliki 23 vidimo, da se je pri sorti 'Fernette' na enoletnem poganjku
prikrajšane ogrodne veje razvilo 3,6 plodov, na enoletnem poganjku cele veje pa 1 plod.
To pomeni 3,6-krat več plodov na enoletnem poganjku prikrajšane ogrodne veje. Pri sorti
'Fernor' se je razvilo 1,2 plodov in pri sorti 'Lara' 0,5 plodov na enoletnem poganjku cele
ogrodne veje. Na enoletnem poganjku prikrajšane ogrodne veje se je razvilo 0,8 plodov pri
sorti 'Fernor' in 0,1 plod pri sorti 'Lara', kar je samo 70 % oziroma 20 % števila plodov, ki
smo jih prešteli na enoletnih poganjkih cele ogrodne veje.

Slika 23: Povprečno število plodov/enoletni poganjek na prikrajšani in celi ogrodni veji pri sortah 'Fernette',
'Fernor' in 'Lara'.
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4.2.11 Število listov
Preglednica 19: Povprečno število listov/enoletni poganjek na prikrajšani in celi ogrodni veji pri sortah
'Fernette', 'Fernor' in 'Lara' ter razmerje med prikrajšano in celo ogrodno vejo.

Sorta
'Fernette'
'Fernor'
'Lara'

Število listov
Krajšana ogrodna veja
Cela ogrodna veja
11,6
3
3
4
1
2,2

Krajšana : cela
ogrodna veja
3,9
0,8
0,4

Največ listov na enoletnem poganjku prikrajšane veje smo prešteli pri sorti 'Fernette'
(11,6), veliko manj pri sorti 'Fernor' (3) in najmanj pri sorti 'Lara' (1). Na 1 LP, ki so zrasli
na neprikrajšani veji je bilo največ listov pri sorti 'Fernor' (4), manj pri sorti 'Fernette' (3) in
najmanj pri sorti 'Lara' (2,2) (preglednica 19, slika 24). Pri sorti 'Fernette' so imeli enoletni
poganjki na krajšani ogrodni veji 3,9 krat več listov kot na celi veji, pri sortah 'Fernor' in
'Lara' pa samo 0,8 krat do 0,4 krat toliko.

Slika 24: Povprečno število listov/enoletni poganjek na prikrajšani in celi ogrodni veji pri sortah 'Fernette',
'Fernor' in 'Lara'.

32
Oţbolt D. Vpliv pomladitvene rezi na rast in rodnost dreves navadnega oreha (Juglans regia L.).
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2017

4.3 FOTOSINTETSKO AKTIVNO SEVENJE (PAR)
2

Preglednica 20: PAR – fotosintetsko aktivno sevanje (mikromol/m sek) - valovna dolţina (nm) merjena v
treh obdobjih, pri treh sortah oreha, na prikrajšani in celi ogrodni veji.

Datum
meritve
Sorta
Krajšana
o. veja
Cela o.
veja

27.5.2015

PAR – fotosintetsko aktivno sevanje
2.7.2015

14.9.2015

'Fernette'

'Fernor'

'Lara'

'Fernette'

'Fernor'

'Lara'

'Fernette'

'Fernor'

'Lara'

329,3

384,3

367,3

761,0

737,3

901,8

438,5

465,3

552,3

288,5

378,0

371,5

1010,5

973,0

1238,5

246,3

303,3

725,5

Fotosintetsko aktivno sevanje, merjeno v spomladanskem času, je bilo pri vseh sortah
pribliţno enako. Pri sorti 'Lara' in 'Fernor' ni bilo razlik med celo in krajšano vejo (370
mikromol/m2sek). Pri sorti 'Fernette' je bila valovna dolţina na krajšani veji malo večja
(330 mikromol/m2sek), kot na celi veji (290 mikromol/m2sek). V poletnem času je bil pri
vseh sortah svetlobni reţim veliko boljši na neprikrajšani veji. Valovne dolţine pri sortah
'Fernette' in 'Fernor' so bile skoraj enake. Na celi veji smo izmerili 990 mikromol/m2sek in
na prikrajšanem nosilcu 750 mikromol/m2sek. Pri sorti 'Lara' so bile valovne dolţine veliko
večje; 1240 mikromol/m2sek na celi veji in 900 mikromol/m2sek na prikrajšani veji.
Rezultati, ki smo jih dobili septembra so bili malo drugačni. Pri sorti 'Fernette' smo
izmerili valovno dolţino 250 mikromol/m2sek na celi ogrodni veji in 440 mikromol/m2sek
na prikrajšani veji. Pri sorti 'Fernor' je bila razlika malo manjša; 300 mikromol/m2sek na
celi in 465 mikromol/m2sek na prikrajšani veji. Pri sorti 'Lara' je bila valovna dolţina večja
na celi veji (725 mikromol/m2sek). Na prikrajšani veji smo izmerili 550 mikromol/m2sek
(preglednica 20, slika 25).
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Slika 25: PAR – fotosintetsko aktivno sevanje (mikromol/m2sek) - valovna dolţina (nm) merjena v treh
obdobjih, pri treh sortah oreha, na prikrajšani in celi ogrodni veji.
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5

RAZPRAVA IN SKLEPI

5.1 RAZPRAVA
V okviru diplomskega dela smo opravili poskus pomladitvene rezi pri treh lateralnih sortah
oreha (Juglans regia L.), da bi s tem izboljšali vegetativno rast in rodnost. Za lateralno
rodne sorte velja, da po nekaj letih polne rodnosti vegetativna rast dreves zelo oslabi, kar
ima za posledico manjši pridelek in slabšo kakovost plodov.
Ugotovili smo, da se vse sorte zelo dobro obraščajo po močni rezi. Pri sortah 'Fernor' in
'Lara' sta na prikrajšani ogrodni veji zrasla v povprečju dva enoletna poganjka več, pri sorti
'Fernette' pa trije enoletni poganjki več, kot na neprikrajšani ogrodni veji.
Za lateralno rodne sorte velja, da se z leti zmanjšujeta dolţina in debelina poganjkov (Solar
in sod., 2008). S prikrajšanjem veje smo tako spodbudili novo, močnejšo rast. V našem
primeru je bila povprečna dolţina enoletnih poganjkov na celi veji pri vseh sortah 6 cm, v
primerjavi s prikrajšano vejo, kjer so bili najdaljši pri sorti 'Fernette' (67 cm), nekoliko
krajši pri sorti 'Fernor' (58 cm) in najkrajši pri sorti 'Lara' (38 cm).
Pri sorti 'Lara' smo na enoletnemu poganjku neprikrajšane veje izmerili največjo bazalno in
apikalno debelino, na 1 LP prikrajšane veje pa najmanjšo. Pri sorti 'Fernette' je bilo ravno
obratno, kjer smo izmerili največjo bazalno in apikalno debelino na 1 LP prikrajšane veje,
na 1 LP cele veje pa najmanjšo. Tudi v raziskavi Kelc (2013) so ugotovili, da ima sorta
'Lara' najdebelejše enoletne poganjke na neprikrajšani veji. Debelina enoletnih poganjkov
pomembno vpliva na rast in količino pridelka pri orehu.
Pri vseh sadnih vrstah obstaja kompleksna povezava med vegetativno rastjo in tvorbo
plodov. Pri sortah z lateralno rodnostjo je pridelek visok, čez leta pa se masa plodov
običajno zmanjšuje in hkrati narašča neizenačenost mase plodov. Genotipi, ki imajo bujno
rast, obdrţijo dobro razmerje med vegetativno rastjo in rodnostjo tudi v obdobju polne
rodnosti (Kelc, 2013).
Kot so ţe ugotovili v raziskavi Breg (2007) z leti število vegetativnih brstov na enoletnem
poganjku upada. Prav tako upada število mešanih brstov/rodni poganjek, ţenskih cvetov in
listov. Tudi v intenzivnih nasadih oreha v Franciji so ugotovili (Germain, 1997), da se po
močni rezi povečata vegetativna rast in rodnost, z leti pa začneta spet upadati. V naslednjih
letih bo potrebno ugotoviti, kako dolgo po pomladitveni rezi se drevesa dobro obraščajo in
rodijo in kdaj ponovno pride do upadanja rasti in rodnosti.
V raziskavi je Kelc (2013) ugotovil, da več nodijev/poganjek ne pomeni več rodnih brstov.
Lateralna sorta 'Lara', ki ima manj nodijev, razvije skoraj enako število rodnih brstov kot
terminalna sorta 'Franquette', ki ima več nodijev. Terminalna sorta 'Franquette' z več nodiji
razvije tudi več vegetativnih brstov.
V našem primeru lateralnih sort je imela največ nodijev na 1 LP neprikrajšane veje sorta
'Lara' (6.2), kjer se je razvilo 0,4 rodnih brstov. Sorta 'Fernor' je imela 5,8 nodijev na 1 LP
neprikrajšane veje in 0,7 rodnih brstov. Najmanj nodijev na 1 LP neprikrajšane veje je
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imela sorta 'Fernette' (5), kjer se je razvilo 0,9 rodnih brstov. Iz teh razultatov lahko
zaključimo, da za lateralno rodne sorte velja, da več nodijev/poganjek ne pomeni več
rodnih brstov. Za prikrajšano rodno vejo tega ne moremo potrditi zaradi pozebe. Enoletni
poganjki so deloma pozebli pri sortah 'Lara' in 'Fernor', medtem ko sorta 'Fernette' ni
pozebla. Pri tej sorti sta se v primerjavi z neprikrajšano vejo na prikrajšani veji razvila 2
rodna brsta/1LP več, kar kaţe, da se po močni rezi poveča rodnost enoletnih poganjkov.
Ker so bili 1 LP na prikrajšani veji veliko daljši, se je tudi povečalo število nodijev. Največ
nodijev na 1 LP je imela sorta 'Fernette' (13,4), sorta 'Fernor' jih je imela 12.3, najmanj
(11) pa jih je imela sorta 'Lara'. Sorta 'Lara' je imela tudi najmanj rodnih brstov na 1 LP
neprikrajšane veje in je razvila največ vegetativnih brstov. S tem smo potrdili navedbe
Kelc (2013), da pri vseh sadnih vrstah obstaja kompleksna povezava med vegetativno
rastjo in tvorbo plodov. Pri sortah 'Fernor' in 'Fernette' je bilo število vegetativnih
brstov/1LP pribliţno enako. Po močni rezi se je pri vseh sortah število vegetativnih
brstov/1LP zelo povečalo, največ pri sorti 'Fernor' in najmanj pri sorti 'Fernette'.
Za sorti 'Fernor' in 'Lara' zaradi pozebe nimamo pravih rezultatov o številu plodov. Pri sorti
'Fernette' se je na 1 LP prikrajšane ogrodne veje razvilo za 3,6 krat več plodov kot na celi
veji, kar potrjuje boljšo rodnost po močni rezi.
Koti izraščanja enoletnih poganjkov na prikrajšanih vejah so se največ povečali pri sorti
'Fernette' (za 15,7°), manj pri sorti 'Lara' (za 13,5°) in najmanj pri sorti 'Fernor' (za 6,8°). V
primerjavi z neprikrajšanimi vejami so rasli bolj navpično proti svetlobi. Mi si ţelimo, da
bi enoletni poganjki rasli bolj poloţno, saj so taki poganjki bolj rodni. Kot izraščanja je
teţko kontrolirati. Lahko bi poganjke upognili, vendar je to pri tako velikih drevesih
naporno in neracionalno.
Število ţenskih cvetov/1LP se je močno povečalo po močni rezi. Pri sorti 'Fernette', ki ni
pozebla, sta se na 1 LP prikrajšane veje v povprečju razvila 3,2 cvetova več kot na 1 LP
neprikrajšane veje. Iz enega rodnega brsta se je na prikrajšani veji razvilo 1,6 ţenskih
cvetov, na 1 LP neprikrajšane veje pa 1,4 ţenskih cvetov/rodni brst. Za primerjavo imamo
raziskavo Solar in sod. (2008), kjer se je na 1 LP cele veje pri sorti 'Lara' razvilo 1,75
ţenskih cvetov/rodni brst in pri sorti 'Fernor' 1,67 ţenskih cvetov/rodni brst.
Večje število listov in sam način rodnosti sta zasluţna za boljšo vegetativno rast in daljše
poganjke (Solar in sod., 2008). Sorta 'Fernette' je na prikrajšani ogrodni veji razvila 2,5
listov/poganjek in na neprikrajšani veji 2,1 listov/poganjek. Pri sorti 'Fernor' je bilo to
razmerje 0,8 : 1,3 listov/poganjek, pri sorti 'Lara' pa 0,3 : 1,4 listov/poganjek. Večje število
listov pozitivno vpliva na pridelek, kar je ţe ugotovil Kelc (2013).
Na stabilnost dolţine, pa tudi debeline rodnih poganjkov močno vpliva osvetlitev drevesa.
Pri lateralnih sortah, ki imajo bistveno gostejše krošnje od drugih tipov, hitro pride do
zasenčitve in do zmanjšane vegetativne aktivnosti, pa tudi manjše rodnosti (Solar in sod.,
2008). Z meritvijo PAR smo ţeleli ugotoviti ali fotosintetsko aktivno sevanje, ki ga
absorbira listna površina, sploh vpliva na obraščanje pri prikrajšani in tudi pri celi veji.
PAR smo merili v smeri dolţine veje, senzorji so bili razvrščeni po celi dolţini merilne
late, od začetka do konca veje. Ker so neprikrajšane veje segale bolj v medvrstni prostor,
stran od debla, so bile bolje osvetljene. Krajšane veje so bile bolj v senci, ker smo jih
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odrezali in niso segale v prostor. V začetku vegetacije razlik v PAR skoraj ni bilo, v
poletnem času pa je olistanost cele veje zasenčila krajšane veje. Prehajanje sončnega
obsevanja in senčenje znotraj krošnje bolj vpliva na obarvanost, velikost in zrelost plodov.
Na rast in razvoj enoletnih poganjkov bolj vplivajo okoljski dejavniki, rastlinski hormoni
in sorta (Kelc, 2013). Naši rezultati so pokazali, da se vsaka sorta razvija po svoje, na sebi
lasten način, kar so ugotovili tudi Solar in sod. (2008). Različne sorte se tudi različno
odzovejo na pomladitveno rez.
5.2 SKLEPI
V okviru diplomskega dela smo ugotovili naslednje:
 Vse tri lateralno rodne sorte oreha so se zelo dobro obrasle po močni rezi ogrodnih
vej.
 S pomladitveno rezjo posameznih ogrodnih vej se svetlobni reţim v krošnji ni
spremenil, saj so sosednje neprikrajšane veje zasenčile pomlajene veje.
 Z močno rezjo se je povečalo število bujnih enoletnih poganjkov. Zelo se je
povečala tudi dolţina poganjkov, število nodijev/1LP, število vegetetivnih in
mešanih brstov ter število listov in plodov/enoletni poganjek.
 Sorta je imela močan vpliv na odziv po pomladitveni rezi ogrodnih vej.
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6

POVZETEK

Oreh ima zelo visoke krošnje in je rez oteţena. Zato je potrebna teţka mehanizacija. Da bi
dosegli stabilno in obilno rodnost ter dobro in izenačeno kakovost plodov, potrebujejo
lateralno rodne sorte intenzivno in redno oskrbo, med katero sodi pomladitvena rez
krošnje. Poizkus pomladitvene rezi smo izvedli na poskusnem polju za lupinarje
Biotehniške fakultete v Mariboru. Vključili smo tri lateralne sorte oreha 'Fernette', 'Fernor'
in 'Lara'. Na dveh drevesih vsake sorte smo prikrajšali in označili po dve ogrodni veji in jih
opazovali. Prav tako smo označili dve celi veji na vsakem drevesu in jih primerjali s
prikrajšanimi vejami.
Po pomladitveni rezi so se lateralno rodne sorte oreha zelo dobro obraščale. Pri sortah
'Fernor' in 'Lara' je na prikrajšanih vejah v povprečju zraslo za 138 %, pri sorti 'Fernette' pa
za 236 % več enoletnih poganjkov, kot na celih vejah. Velike razlike smo izmerili tudi v
dolţini enoletnih poganjkov, ki so bili na prikrajšani veji pri sorti 'Lara' trikrat daljši kot na
celi veji, pri sorti 'Fernette' pa kar 12 krat daljši. Število nodijev/1LP se je pri vseh treh
sortah povečalo 2,7 krat pri sorti 'Fernette', 2,1 krat pri sorti 'Fernor' in 1,8 krat pri sorti
'Lara', kar kaţe, da večja dolţina poganjka pomeni tudi več nodijev.
Po močni rezi je število vegetativnih brstov na enoletnem poganjku pri sorti 'Fernette'
naraslo 3,6 krat, pri sorti 'Fernor' 5,7 krat in pri sorti 'Lara' 2,8 krat. Prav tako se je
povečalo število rodnih brstov, ţenskih cvetov in plodov na enoletnem poganjku. Pri sorti
'Fernette', ki ni pozebla, so imeli poganjki na prikrajšanih vejah 3,9 krat več rodnih brstov,
4,2 krat več ţenskih cvetov in 3,6 krat več plodov kot na celih ogrodnih vejah. To kaţe, da
močna rez pozitivno vpliva na količino pridelka.
Količina prestreţene svetlobe v krošnji ni imela velikega učinka na obraščanje.
Vsaka sorta ima genetsko določen način obraščanja. Ugotovili smo, da sorta vpliva na rast
in dolţino novih poganjkov. Sorta 'Lara' je razvila veliko krajše poganjke, kot sorti 'Fernor'
in 'Fernette'. Od sorte je bilo odvisno tudi število vegetativnih brstov/1LP: največ jih je
imela sorta 'Fernor', malo manj sorta 'Lara' in najmanj sorta 'Fernette'.
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