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V diplomski nalogi smo spremljali rast in razvoj odraslih vrtnic v prvem letu po
presajanju na novo lokacijo. Sadike v mirovanju smo februarja 2017 presadili iz
rozarija hortikulturnega centra Biotehniške fakultete v Biljah pri Novi Gorici v novo
zasnovan rozarij pred Biotehniško fakulteto v Ljubljani. Od začetka marca smo
opazovali uspešnost presajanja vseh sadik vrtnic. V aprilu in maju istega leta smo
opravili tri opazovanja prirasta izbranih sort vrtnic iz različnih skupin. V pokus smo
vključili 20 različnih sort vrtnic: prekrovne vrtnice (4), mnogocvetne vrtnice (4),
popenjave vrtnice (4), debelne vrtnice (4) ter plezavke (4). Meritve smo izvedli 19.
aprila, 3. maja in 22. maja ter vsakič zabeležili število enoletnih poganjkov daljših od
5 cm in skupno dolžino enoletnih poganjkov na dveh do treh rastlinah izbranih sort.
Nato smo iz dobljenih podatkov izračunali povprečno dolžino enoletnega prirasta na
posamezni rastlini in povprečno število enoletnih poganjkov pri izbranih sortah. Iz
pridobljenih podatkov smo izpeljali tudi povprečni enoletni prirast pri določeni
skupini vrtnic. Ugotovili smo razlike v povprečni dolžini enoletnih poganjkov in
številu enoletnih poganjkov med posameznimi sortami in skupinami vrtnic. Pri vseh
terminih meritev so prekrovne vrtnice v povprečju razvile največ enoletnih poganjkov
(v prvem terminu 19, drugem 35 in tretjem 40 poganjkov), najmanj pa so jih
oblikovale debelne vrtnice (v prvem terminu 1, drugem 8 in tretjem 13 poganjkov).
Najdaljše poganjke so v prvem in drugem terminu razvile mnogocvetne vrtnice (v
prvem 10,69 cm in drugem terminu 12,81 cm), v tretjem terminu pa popenjave vrtnice
(27,42 cm). Najkrajše poganjke so v vseh terminih razvile debelne vrtnice (v prvem
terminu 7,13 cm, drugem 7,93 cm in tretjem 16,15 cm). Vse vrtnice so zelo dobro
prenesle presajanje na novo lokacijo.
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In the graduation thesis we presented the growth and development of established
roses in the first year after transplanting to a new location. In February 2017, we
transplanted dormant plants from the rosarium of Horticultural centre of Biotehnical
Faculty in Bilje Nova Gorica to a newly designed rosarium in front of the Biotehnical
Faculty in Ljubljana. From the beginning of March, we observed the success of
transplanting of all rose plants. In April and May 2017 we carried out monitoring of
the growth of selected rose cultivars from different groups. Twenty (20) different
rose cultivars were observed: groundcover roses (4), floribundas (4), climbing roses
(4), tree roses (4) and ramblers (4). The measurements were performed on April 19th,
May 3rd and May 22nd, and each time we recorded the number and total length of
annual shoots longer than five centimeters on two to three plants of each cultivar. We
calculated the average length of annual shoots and the average number of shoots per
cultivar and rose groups. We determined differences in average annual shoots length
and average number of annual shoots among different cultivars and rose groups. At
all samplings, groundcover roses on average developed the most annual shoots (in
the first term 19, the second 35, and in the third 40 shoots) and tree roses developed
the least shoots (in the first term 1, the second 8, and the third 13 shoots). The longest
annual shoots were measured on floribundas at the first and second sampling (10,69
cm and 12,81 cm, respectively) and on climbing roses in the third term (27,42 cm).
In all terms tree roses developed the shortest shoots (7,13 cm, 7,93 cm and 16,15 cm
on progressive samplings). All roses reacted to transplanting to a new location very
well.
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1 UVOD
Vrtnice že dolgo spadajo med zelo priljubljene in pomembne okrasne rastline, tako v zasebnih
vrtovih, kot na javnih površinah. Poznamo različne skupine vrtnic, kot so mnogocvetne vrtnice,
velecvetne vrtnice, rožni grmi, prekrovne vrtnice, debelne vrtnice, vzpenjavke in še nekatere
druge. Razlikujejo se po velikosti, obliki rasti, velikosti cvetov, odpornosti ter vonju, kar nam
omogoča raznoliko izbiro. Pri sajenju vrtnic se odločamo ali jih bomo posadili posamično, po
več vrtnic skupaj ali jih bomo kombinirali z drugimi rastlinami, kot so enoletnice, grmi in
trajnice. Še vedno pa velja, da vrtnica najlepše uspeva, ko je posajena sama in lahko zanjo
najbolje poskrbimo (Mastnak, 2008).
V javnih nasadih opazimo vrtnice predvsem v parkih in rožnih vrtovih, kjer lahko izbiramo
med mnogimi skupinami vrtnic, od mnogocvetnih in velecvetnih do različnih sort plezavk.
Vrtnice se uporabljajo tudi v nasadih krožišč, prometnih otokov, obcestnih gredic itd., kjer
najbolje uspevajo trdožive prekrovne vrtnice (Cottini, 2003). V zasebnih vrtovih sadimo vse
skupine vrtnic, če le imamo za to primeren prostor. Mnogocvetne in velecvetne vrtnice sadimo
na gredice, robove poti ali kot žive meje, prekrovne vrtnice uporabljamo za prekrivanje brežin
in sajenje na robove. Miniaturne vrtnice sadimo predvsem v posode na balkonih ali okenskih
policah. Popenjave vrtnice in plezavke so primerne za obraščanje dreves, zidov in sajenje ob
različne opore (Hessayon, 1997).
Presajanje za rastlino predstavlja določene vrste stres, saj jo odvzamemo iz okolja, v katerem
je pred presajanjem rastla. Hkrati jo posadimo na novo lokacijo, na katero se mora prilagoditi
in to lahko vpliva na rast in cvetenje rastline, kar je pri vrtnicah še posebej pomembno.
Posamezne vrste in tudi sorte rastlin se različno odzivajo na stresne situacije. Nekatere se
kmalu po presajanju prilagodijo in uspešno rastejo dalje, druge potrebujejo nekaj časa, da
ponovno začno z rastjo, za nekatere pa presajanje predstavlja prevelik stres, kar se kaže s
propadanjem posameznih delov ali popolnim odmrtjem rastline.
1.1 VZROK ZA RAZISKAVO
Raziskave na področju vrtnic so zelo pomembne, saj nam omogočajo lažjo vzgojo in boljše
kasnejše gojenje rastlin na stalnem mestu. V povezavi z rastjo in razvojem odraslih rastlin
vrtnic ni veliko podatkov, gotovo pa se različne sorte in skupine vrtnic kljub podobnim
lastnostim med seboj razlikujejo. Še posebej malo podatkov je dostopnih v povezavi s
presajanjem odraslih vrtnic ter hitrostjo vraščanja ter obraščanja rastlin po presajanju. Zelo
malo poznamo, kako presajanje učinkuje na rastline posameznih sort in skupin vrtnic.
Pomembno je poznati prirast in oblikovanje poganjkov rastlin v rastni dobi pri posameznih
skupinah vrtnic, saj tako lahko bolje načrtujemo rastni prostor za posamezne oblike vrtnic in
prilagodimo nekatere vzdrževalne ukrepe.
1.2 NAMEN RAZISKAVE
Presajanje odraslih vrtnic ni zelo pogosto, saj te večinoma rastejo na stalnem mestu več let.
Želeli smo pridobiti podatke o tem, kako se rastline posameznih sort in skupin vrtnic obnašajo
v prvem letu po presajanju v odraslem stanju. Pomembno je vedeti, kako se rastlina razvija v
mesecih po presajanju na novo lokacijo, kako zahtevno je presajanje odraslih rastlin vrtnic in
kakšen delež rastlin se po presajanju uspešno vraste in raste naprej na stalnem mestu. Razrast
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vrtnic je pri različnih skupinah specifična in v nalogi smo želeli preveriti hitrost rasti in
oblikovanja zelenih poganjkov pri izbranih skupinah in sortah vrtnic, ki se pogosto sadijo na
zasebnih vrtovih in v javnem prostoru.
1.3 DELOVNE HIPOTEZE
Pred začetkom spremljanja nasada vrtnic smo si zastavili naslednje hipoteze:




Uspešnost presajanja različnih skupin vrtnic, kot so prekrovne vrtnice, velecvetne
vrtnice, mnogocvetne vrtnice, plezavke, popenjave, debelne vrtnice se razlikuje med
posameznimi skupinami.
Sorte in skupine vrtnic se med seboj razlikujejo v rasti in razvoju v prvem letu po
presajanju na novo lokacijo.
Prirast poganjkov (število in dolžina) v prvem letu po presajanju vrtnic je sortno
specifična in značilna tudi za posamezne skupine vrtnic

Sojer E. Rast in razvoj vrtnic (Rosa spp.) v prvem letu po presajanju.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za agronomijo, 2019

3

2 PREGLED OBJAV
2.1 GOJENJE IN RABA VRTNIC
Vrtnico so že stari Grki poimenovali kraljica cvetlic, njihova priljubljenost je bila torej tudi
med starimi civilizacijami podobna današnji. Vrtnice budijo občutek razkošja, prestiža in
popolnosti. Skozi leta so selekcionirali in vzgajali vedno nove sorte, ki so se prilagajale željam
in zanimanjem določenega obdobja in tako se sodobne vrtnice razlikujejo od tistih izpred več
let po obliki, barvah, ponavljajočem cvetenju, vonju in odpornosti rastlin.
V Antiki so ob bivališčih gojili posebno lepe primerke botaničnih šipkov in iz njih začeli
načrtno vzgajati prve oblike žlahtnih vrtnic, ki so bile bolj vrstnate in dišeče (Mastnak, 2008).
Grki so vrtnice začeli ceniti tudi v umetnosti, omenjali so jih v poeziji, pisali knjige o gojenju
vrtnic in jih sadili na vrtovih. Rimljani pa so jih zares vzljubili, sadili so jih na javne in zasebne
vrtove, uporabljali kot okras, v jedeh, vinu, dišavah in zdravilih. V Srednjem veku so vrtnice
uporabljali v krščanskih verskih obredih in v zdravilstvu (Hessayon, 1997).
Za najstarejšo gojeno vrtnico velja Rosa gallica (rdeča vrtnica), nekoč divje rastoča v srednji
in južni Evropi ter zahodni Aziji (Cairns in Reilly, 2004; Hessayon, 1997).
Stare sorte vrtnic, ki jih omenjajo v Antiki, uvrščamo v skupine alba, galske in damaščanske
vrtnice, v srednjem veku pa so se prvič pojavile stolistne vrtnice (Cottini, 2003). V 18. in 19.
stoletju se je v gojenju vrtnic zgodil preobrat. Z Daljnega vzhoda so prinesli primerke kitajskih
vrtnic (Rosa chinensis) (Cairns in Reilly, 2004) in pričeli s prvimi križanji v prizadevanju za
razvoj novih vrtnic s podaljšanim ali ponavljajočim cvetenjem. Prvo naključno križanje med
zahodno in kitajsko vrtnico, se je zgodilo v 19. stoletju, kmalu pa so sledila načrtna križanja, s
katerimi so želeli pridobiti nove, trajno cvetoče sorte. Nastale so vrtnice Noisette, burbonke,
Portland vrtnice in druge (Cottini, 2003).
Za mejnik med »starimi« in »novimi« ali »modernimi« vrtnicami štejemo leto 1867, ko je JeanBaptiste André Guillot načrtno križal kitajsko hibridno vrtnico R. × odorata s trajno cvetočim
križancem (obstaja več hipotez, kateri križanec je bil uporabljen, a očetovska linija do danes
ni bila potrjena) in nastala je prva hibridna čajevka 'La France'. Povezal je prednosti trajno
cvetočih križancev, kot sta robustnost in odpornost, ter raznobarvne cvetove, ki odlikujejo
čajevke. Za nove oblike vrtnic so bili značilni široki vrstnati cvetovi z nekoliko izbočenim
osrednjim delom cveta na vitkih steblih, poimenovali pa so jih čajevke – kot imperialistični
pogled na povezavo z Daljnim Vzhodom, od koder so v Anglijo in na staro celino uvažali čaj.
V prizadevanjih za iskanje čim bolj »popolne vrtnice«, so se nadaljevala vedno nova križanja
s katerimi so pridobili mnogo novih križancev in sort, kot so floribunde, pokrovne vrtnice,
miniaturne vrtnice in druge (Cottini, 2003; Mastnak, 2008).
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2.1.1 Klasifikacija vrtnic
Vrtnico sistematsko uvrščamo v red Rosales – šipkovci, družino Rosaceae – rožnice,
poddružino Rosaideae in v rod Rosa spp. (Grnović, 2010, cit. po Zore, 2016).
Da bi se lažje znašli v vedno večjem številu imen in novih sort vrtnic, so vrtnice razdelili na
razrede ali skupine, ki združujejo vrtnice s podobnimi lastnostmi. V splošnem se vrtnice delijo
na sodobne vrtnice (nastale po letu 1867), stare vrtnice in samonikle (botanične) šipke.
Sodobne vrtnice, ki jih bomo kasneje predstavili, se delijo po dveh merilih: po rasti in načinu
cvetenja (cvetnem vedenju). Vse skupine vrtnic, razen plezalke, so različno visoki grmi.
Najvišje vrtnice so rožni grmi, vse nižje vrtnice (do 120 cm višine) pa se imenujejo grmiči.
Mednje spadajo velecvetne in mnogocvetne vrtnice, atrijske in pritlikave vrtnice (Mastnak,
2008).
Po sistemu Svetovne zveze vrtničarskih društev (World Federation of Rose Societies), v
katerega je vključeno Društvo ljubiteljev vrtnic Slovenije, delimo vrtnice na slednje razrede:
(1) rožni grmi, (2) velecvetne vrtnice, (3) mnogocvetne vrtnice, (4) atrijske vrtnice, (5)
poliante, (6) pritlikave vrtnice, (7) prekrovne vrtnice, (8) plezavke( ramblerji), (9) popenjave
vrtnice in (10) retrovrtnice.

V nadaljevanju predstavljam osnovne značilnosti posameznih skupin vrtnic, ki so pomembne
za odločitev o njihovi rabi, in hkrati določajo njihove estetske komponente. Prav tako se
posamezne skupine vrtnic razlikujejo v zahtevnosti vzdrževanja, zato niso vse skupine
primerne za sajenje v javni prostor ali na vrtove, kjer jim ne moremo zagotoviti ustrezne nege.

2.1.1.1 Rožni grmi
V to skupino uvrščamo vrtnice, ki cvetijo v višini oči in že v prvih dveh letih po sajenju
dosežejo višino med 120 do 150 cm, končno višino 200 cm pa navadno dosežejo v tretji rastni
dobi. Najvišji grmi zrastejo tudi do tri metre in so primernejši za uporabo v parkih ali na zelo
velikih zasebnih vrtovih (Mastnak, 2008). K rožnim grmom štejemo vrtnice, ki jih ne moremo
uvrstiti v kakšno drugo skupino (Hessayon, 1997).
Sodobni rožni grmi cvetijo večkrat v sezoni, imajo skladno obliko rasti, so dobro olistani in
enakomerno obloženi s cvetjem po celotni višini grma (slika 1). Delijo se na mnogocvetne in
velecvetne rožne grme, nadalje pa še na grme, ki cvetijo enkrat in take, ki cvetenje ponavljajo.
Med rožne grme spada tudi mnogo retrovrtnic. Rožne grme uporabljamo za posamično sajenje,
sajenje po več grmov iste sorte skupaj ali kot žive meje, kombiniramo pa jih tudi s trajnicami
in enoletnicami (Mastnak, 2008).
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Slika 1: Rožni grm 'Golden Celebration' (David Austin Roses, 2018)

2.1.1.2 Velecvetne vrtnice
Ena izmed najbolj priljubljenih skupin vrtnic, v katero vključujemo vrtnice z velikimi, lepo
oblikovanimi cvetovi, ki rastejo na močnih, 60 do 100 cm visokih grmih pokončne rasti.
Najznačilnejše za to skupino so vrtnice, ki imajo en posamezen cvet na dolgem steblu (Slika
2), lahko pa imajo tudi po več cvetov. Klasična predstavnica je hibridna čajevka za katero so
značilni spiralno nameščeni venčni listi, visok popek in rahlo dvignjena sredica cveta. Za prvo
velecvetno vrtnico velja sorta 'La France', ki je nastala leta 1867.
Med vrtnicami so te najbolj občutljive na bolezni in zimski mraz. V vrtu lahko posadimo skupaj
več različnih sort, a le če so med seboj barvno usklajene. Sadimo jih 60 cm narazen na sončno
in zračno lego v rodovitno, dobro pripravljeno in rahlo zemljo. Velecvetnice se večinoma
sadijo v rastlinjakih, za proizvodnjo rezanega cvetja (slika 3) (Mastnak, 2008; Cottini, 2003).

Slika 2 in 3: Velecvetnica 'Berolina' (levo) (Baumschule …, 2018) in proizvodnji rastlinjak na Japonskem
(desno) (foto: Schmitzer V., 2009)
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2.1.1.3 Mnogocvetne vrtnice
Imajo po več cvetov v šopu, socvetju, ki so pogosto majhni in manj vrstnati ter brez vonja ali
pa je vonj zelo neizrazit (slika 4). Za izgled je pomembnejši celotni učinek cvetja in gredice,
kot posamezen cvet (slika 5). Sodobne mnogocvetnice cvetijo večkrat, tudi poleti in jeseni in
najlepše cvetijo če imajo dovolj sonca. Grmi zrastejo do 70 cm ali nekoliko več in imajo manj
gosto krošnjo kot velecvetnice. Mnogocvetnice uporabljamo predvsem za gredice bodisi na
zasebnih vrtovih ali v javnem prostoru, kjer jih sadimo v večjih skupinah. Največkrat posadimo
več rastlin iste sorte, zaradi boljše barvne skladnosti. Mnogocvetnice so bolj odporne na
bolezni in za gojenje manj zahtevne. Mednje spadajo na primer sorte 'Iceberg', 'Escapade' in
'La Sevillana' (Mastnak, 2008; Cottini, 2003).

Sliki 4 in 5: Mnogocvetni vrtnici 'Omi Oswald' (levo) (Willem van Herreweghe, 2018) in 'Bonica '82' (desno)
(David Austin Roses, 2018)

2.1.1.4 Atrijske (patio) vrtnice:
Zrastejo od 40 do 50 cm višine in so podobne mnogocvetnicam, le da so manjše in
kompaktnejše. Sadimo jih na mesta, kjer ni veliko prostora v obrobke ali manjše skupine. Zelo
dobro uspevajo tudi v koritih v mestnih ulicah ali na dvoriščih. Predstavnica atrijskih vrtnice
je sorta ' Queen Mother' (slika 6) ( Mastnak, 2008).

Slika 6: Atrijska vrtnica 'Queen Mother' (Parkside Nursery …, 2018
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2.1.1.5 Poliante
So nizke kompaktne vrtnice, ki imajo manjše in preproste cvetove združene v večje socvetne
šope (slika 7). Pomembnejše so bile v 19. stol., pred nastankom njihovih naslednic floribund
sredi 20. stol. Primerne so tudi za hladnejše kraje, ker cvetijo tudi v kratkih deževnih poletjih
in dobro prenašajo mraz. Primerne so za sajenje na robove in kot žive meje. Predstavnici te
skupine sta sorti 'Else Poulsen' in 'Triomphe Angevin' (Cairns in Reilly, 2004; Mastnak, 2008).

Slika 7: Polianta 'Else Poulsen' (Dave's garden, 2018)

2.1.1.6 Pritlikave (miniaturne) vrtnice:
So vrtnice majhne rasti, visoke od 30 do 40 cm. Po izgledu podobne mnogocvetnicam, le da
so veliko manjše (slika 8). Če zanje primerno skrbimo zelo lepo cvetijo, a so bolj občutljive na
bolezni kot sta črna pegavost in pepelovka. To je opazno predvsem če so posajene na nizko
vrtno gredo, zato so za takšno gojenje primernejše prekrovne vrtnice. Da bi ohranili zdravje
rastlin, jih moramo škropiti, redno zalivati in gnojiti, kar je v javnem prostoru težko zagotoviti.
Pritlikave vrtnice uporabljamo predvsem za gojenje v koritih po več skupaj ali posamično v
posodah, kjer so dvignjene od tal. Postavimo jih lahko na balkon ali okensko polico (Mastnak,
2008). Sadimo jih tudi v skalnjake, dvignjene grede ali razne robove. Predstavnici miniaturnih
vrtnic sta sorti ' Baby Masquerade' in 'Rosina' (Hessayon, 1997).

Slika 8: Pritlikava (miniaturna) vrtnica 'Mr. Bluebird' (David Austin Roses, 2018)
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2.1.1.7 Prekrovne vrtnice
To so vrtnice nizke rasti, ki imajo razraščajočo rast in so po obliki cvetov in mnogih
značilnostih zelo različne (slika 9). Zanje je značilno, da so zelo odporne proti boleznim in
mrazu. Za gojenje so zelo enostavne, saj same odvržejo odcvetele cvetove (se same čistijo),
rez rastline pa opravimo le vsako drugo ali tretje leto in čisto pri tleh, kar je strokovno manj
zahtevno. Uporabljamo jih za sajenje na brežinah v javnem prostoru ali na vrtovih in večkrat
nadomeščajo druge prekrovne rastline kot so brini, kosteničevje ali panešpljice. V javnih
nasadih pogosto nadomeščajo mnogocvetne vrtnice, saj so cenejše in enostavnejše za
vzdrževanje. Prekrovne vrtnice lahko rastejo nizko po tleh, lahko so visoke kot mnogocvetnice
ali celo kot nižji rožni grmi (Mastnak, 2008).
Po višini in obliki jih delimo na: majhne plazeče sorte (30 do 45 cm); velike plazeče sorte (nad
45 cm); majhne previsne sorte (do 95 cm) in velike previsne sorte (od 100 cm)
(Hessayon, 1997).

Slika 9: Prekrovna vrtnica 'Knirps' (Rosarot Pflanzenversand …, 2018)

2.1.1.8 Plezavke (ramblerji)
Zrastejo od 3 do 8 metrov visoko, stebla so upogljiva, cvetovi pa praviloma majhni in se
združujejo v večje socvetne šope. Sorte te skupine cvetijo samo enkrat na leto. Okoli opore se
ovijajo same s pomočjo močno zakrivljenih bodic (slika 10). Te značilnosti najdemo pri sortah:
' Bobbie James', 'American Pillar', 'Seagull'. Redke plezave sorte pa cvetijo tudi večkrat in
imajo večje cvetove in v to skupino nekateri uvrščajo tudi zelo znano sorto 'New Dawn'.
So vrtnice, ki potrebujejo veliko nege. Potrebno jih je redno škropiti, saj so občutljive za
pepelasto plesen. Tudi rez rastlin je zahtevna, ker so veje izjemno bodeče in gosto prepletene.
Pri rezi odstranimo nekaj starih poganjkov, saj tako kot vse vrtnice tudi te vrtnice cvetijo na
mladih poganjkih. Uporabljamo jih za preraščanje dreves, ograj, pergol in tudi za prekrivanje
celotne površine hiše (Mastnak, 2008; Hessayon, 1997). V javnem prostoru so redke, saj po
obdobju izrazitega cvetenja junija kasneje izgubijo svojo izrazno moč, obenem pa je njihovo
vzdrževanje prezahtevno.

Sojer E. Rast in razvoj vrtnic (Rosa spp.) v prvem letu po presajanju.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za agronomijo, 2019

9

Slika 10: Plezavka 'Kew Rambler' (foto: Schmitzer V., 2009)

2.1.1.9 Popenjave vrtnice
Za razliko od plezavk, ki se same ovijajo in plezajo okrog opore, popenjave vrtnice na oporo
vežemo, drugače se rozge povesijo navzven in tvorijo široko kepo. Navadno imajo večje
cvetove v manjših skupinah in bolj toga stebla (slika 11). Cvetovi zrastejo tudi na poganjkih,
ki izraščajo na starejšem lesu. Poznamo velikocvetne ali mnogocvetne ter enkrat cvetoče ali
večkrat cvetoče vrtnice. Režemo jih vsako leto na različne višine rozg, s čimer omogočimo
polno cvetenje.
Uporabljamo jih lahko za sajenje ob hišne zidove, rožne loke, stebre ali ograje. Za sajenje ob
rožni lok so primernejše, saj niso tako bujne, uporabljamo pa lahko tudi rožne grme, kot je npr.
sorta 'Sebastian Kneipp', ki zrastejo tudi v višino. Pomembno je, da postavimo vodila, ob
katerih bo vrtnica rastla, rozge pa sproti privezujemo (Mastnak, 2008; Hessayon 1997).

Slika 11: Popenjava vrtnica 'Kir Royal' (foto: Schmitzer V., 2018)
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2.1.1.10 Retrovrtnice
Angleške vrtnice so prve, ki so nastale v tej skupini. Več desetletjih jih je vzgajal angleški
žlahtnitelj David Austin, priljubljene pa so postale šele v devetdesetih letih 20. stoletja. Zanje
so značilne oblike in razkošje starih sort vrtnic in ponovljivo cvetenje sodobnih sort vrtnic
(slika 12). Z večjim zanimanjem za te vrtnice, so nastajale vedno nove sorte različnih
žlahtniteljskih hiš, ki so jih poimenovali kot romantične vrtnice, nostalgične vrtnice, pravljične
vrtnice in vse združujemo pod terminom retrovrtnice. Večina jih je po obliki in načinu rasti
rožnih grmov, nekatere pa zrastejo tudi kot nižje popenjavke, ki jim za lepo rast omogočimo
oporo in jih nanjo sproti privezujemo (Mastnak, 2008).

Slika 12: Retrovrtnica 'Gertrude Jekyll' (Garden Works …, 2018)

2.1.1.11 Debelne vrtnice
Gre za skupino vrtnic, ki jo poimenujemo po načinu gojenja vrtnic, ki sodijo v to skupino Sem
štejemo vrtnice, ki imajo deblo in rastejo v obliki drevesa. Na deblo lahko cepimo sorte iz
različnih skupin vrtnic (slika 13). Nastanejo s cepljenjem hibridnih vrtnic ali plezalk na
primerno podlago. V višino merijo 75 do 150 cm in so pokončne ali povešave oblike.
Najprimernejše je posamično sajenje, pri tem pa jih razmejimo od ostalih rastlin (Cottini,
2003). Debelne vrtnice so v javnem prostoru redke, sadijo jih ob reprezentančnih objektih, v
zgodovinskih parkih in kot soliterno (posamično) obliko na zasebnih vrtovih. Pogosto
nastopajo v simetriji kot poudarki vhodov ali poti. Njihovo vzdrževanje je težavno, saj
zahtevajo pozornost tudi v zimskih mesecih - z njih moramo otresti moker sneg, saj so poganjki
na cepljenem mestu lomljivi.
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Slika 13: Debelna vrtnica 'Wildeve' (David Austin Roses, 2018)

2.1.2 Razmere za uspešno rast in razvoj vrtnic
Za dobro rast in razvoj vrtnic, je pomembna izbira primerne lege in rastišča, kamor bomo
posadili rastline. Kljub temu, da vrtnice niso zelo zahtevne, jim primerne razmere omogočajo
lepše in bolj intenzivno cvetenje, večjo odpornost proti boleznim in škodljivcem ter boljši
razvoj rastline (Cottini, 2003).
Svetloba in temperatura
Vrtnice potrebujejo za uspešno rast šest do osem ur neposredne sončne svetlobe dnevno.
Najboljše je, če svetlobo rastline dobijo v jutranjih urah saj se razvije manj bolezni, ker se listje
prej posuši. Jutranje sonce je manj intenzivno in zato so možnosti ožigov manjše. Če rastline
ne dobijo zadostne količine svetlobe so šibkejše rasti, poganjki se izdolžijo in manj cvetijo.
Potreba po svetlobi pa se razlikuje tudi med posameznimi skupinami, npr. miniaturne vrtnice
in vzpenjavke uspešno rastejo že pri štirih urah svetlobe dnevno (Cairns in Reilly, 2004).
Vrtnice niso vse enako odporne na nizke temperature in težko določimo enotno najnižjo
temperaturo pri kateri še uspešno rastejo. Mnenja strokovnjakov s področja vzgoje vrtnic so
glede tega deljena (Cottini, 2003). Z vzgojo sort vrtnic odpornih proti zelo nizkim zimskim
temperaturam, se je konec 19. stoletja ukvarjal že žlahtnitelj Rudolf Geschwind, ki mu je
uspelo vzgojiti sorte, ki so odporne tudi na -20 °C in več (Schmitzer, 2017). Med odpornejše
sorte proti nizkim temperaturam sodijo prekrovne in mnogocvetne vrtnice, hibridne čajevke pa
so primernejše za toplejše in dobro prevetrene kraje (Cottini, 2003; Mastnak, 2008).
Vlaga in veter
Rastišče vrtnic mora biti zračno, ker preveč vlage lahko pospeši razvoj raznih bolezni. V
vlažnem podnebju sadimo vrtnice tako, da jim omogočimo zadosten pretok zraka. V bolj
vetrovnih območjih sajenje ni priporočljivo, saj močan veter škoduje rastlinam in jih lahko
izsuši ter poškoduje (Cairns in Reilly, 2004).
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Sestava tal
Vrtnice niso zelo zahtevne glede tal, a jim s primerno sestavo omogočimo, da bodo bolje
uspevale. Tla, ki so drobno zrnata in peščena, so preveč rahla in ne morejo zadrževati dovolj
vode in hranil, bolj grobo zrnata in glinena tla pa so preveč kompaktna in niso tako odcedna in
zračna. Najprimernejša tla so srednje težka ilovnata tla, ki so dovolj zračna (Cottini 2003,
Cairns in Reilly, 2004). Prekrovne vrtnice so zelo odporne in lahko kljub slabšim rastnim
razmeram dobro uspevajo (Mastnak, 2008). Ne moti jih niti bližina cest ali zahtevne razmere
na parkiriščih, kjer poleg pomanjkanja substrata kljubujejo tudi vročini in pišu izpuhov. Na
takšno lokacijo pa ne sodijo na primer velikocvetne sorte vrtnic ali rožni grmi, ki so za tla
neprimerno bolj zahtevni. Vse vrtnice potrebujejo dobro odcedna tla, ob zastajanju vode je
namreč velika nevarnost koreninskih poškodb. Kljub temu pa vrtnice potrebujejo v poletnih
mesecih zadostno količino vode (Cottini, 2003). Za večino vrtnic je najbolj primeren pH tal od
5,5 do 6,5, nekatere vrtnice pa uspevajo v bolj kislih ali bazičnih tleh (Lapenta R., 2010).
Tla morajo vsebovati anorganske snovi, kot tudi organske snovi, ki jih sestavljajo živalski in
rastlinski ostanki ter humus. Slednji omogoča boljšo vpojnost tal in vpliva na temperaturo in
zračnost (Cottini, 2003). Za uspešno rast vrtnic morajo tla vsebovati tudi dovolj mikro- in
makro-hranil. Med makro-hranili so najpomembnejša dušik, fosfor in kalij. Dušik dobro vpliva
na rast in cvetenje vrtnic saj pospeši razvoj listov in poganjkov, preveč dušika pa za rastline ni
dobro. Fosfor pripomore k hitrejšemu razvoju cvetja in je pomemben pri dozorevanju lesa,
kalij pa dobro vpliva na dober izgled in zdravje rastline. Med mikro-hranili je magnezij
pomemben za presnovo in fotosintezo (Zgonec, 1992).
Sadilna razdalja
Vrtnice ne sadimo preveč na gosto, s čimer zmanjšamo možnost za nastanek bolezni. Tla okoli
vrtnic pustimo prazna ali jih zasujemo z zastirko, da jih lažje urejamo in vzdržujemo zračnost.
Različne skupine vrtnic sadimo na različne razdalje, pri čemer upoštevamo končno velikost
rastline, ki jo vrtnice dosežejo med 3. in 4. letom po sajenju. Šibko rastoče velecvetnice in
mnogocvetnice sadimo na razdalji 30 do 40 cm, bujnejše na 60 cm. Rožne grme sadimo od 70
do 120 cm narazen v skupinah, če jih sadimo posamič, pa pustimo 2 m razdalje od drugih
rastlin, popenjave vrtnice pa od 120 do 200 cm narazen. Prekrovne vrtnice sadimo glede na
priporočeno gostoto na kvadratni meter, ki je odvisna od sorte – nekje med 2 in 6 rastlinami na
m². Na razdaljo med vrtnicami vplivata tudi rodovitnost tal in lega (Mastnak, 2008).

2.1.3 Presajanje vrtnic
Presajanje vrtnic v odraslem stanju ni zelo pogosto, a zaradi različnih vzrokov, kot so potreba
po več svetlobe, prostora ali sentimentalnih razlogov (selitev), smo to občasno primorani storiti
(Cairns in Reilly, 2004). Vrtnice se načeloma dobro prilagodijo na novo lokacijo, če je termin
presajanja ustrezen in če je novo sadilno mesto primerno pripravljeno. Lokacija mora
zadovoljiti potrebe vrtnice po svetlobi, rodovitni zemlji in primerni količini vode. Za termin
presajanja se odločimo tudi na podlagi podnebja v katerem vrtnice rastejo. Tako je za kraje s
toplejšim podnebjem primernejše sajenje jeseni, medtem ko je spomladi presajanje boljše v
krajih s hladnejšim podnebjem. V splošnem je presajanje vrtnic najbolj priporočljivo v času
mirovanja, ko je možnost poškodb in stresa pri rastlini najmanjša (Tilley N., 2015).
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Presajanje v času mirovanja
Pred presajanjem rastline na obstoječi lokaciji primerno porežemo in očistimo okolico rastlin.
Nato z ozko, dolgo lopato okoli rastline izrežemo krog premera 45 cm ali več (odvisno od
velikosti rastline) in lopato rahlo podstavimo pod rastlino, da jo lažje izkopljemo. Nato s
korenin očistimo odvečno zemljo. Da bi preprečili izsušitev korenin, jih za nekaj časa
namočimo v vodo ali kalež, da se dobro navlažijo. Pomembno je ohraniti ravnovesje med
velikostjo zgornjega dela rastline in koreninskega sistema, da rastlini pri presajanju
povzročimo kar najmanj stresa. Pri presajanju v času mirovanja sadimo sadike z golimi
koreninami (Transplanting …, 2017).
Presajanje v rastni dobi
Ta način presajanja je nekoliko zahtevnejši, saj moramo skupaj z rastlino izkopati tudi zemljo,
ki obdaja korenine. S tem ko onemogočimo dotok zraka do korenin, preprečimo poškodbe
rastline. Vrtnico obrežemo vsaj do polovice njene velikosti, da omogočimo boljše ravnovesje
med zgornjim delom in koreninami in s tem preprečimo večji stres. Rastlina lahko v prvih
tednih slabše raste, a si ob primerni vlagi kmalu opomore. Pri plezalkah in popenjavih vrtnicah
moramo pri rezi pustiti vsaj tri dolge mlade veje na rastlini. Z ozko, dolgo lopato v tleh okoli
rastline izrežemo krog premera 45 cm ali več in lopato rahlo podstavimo pod rastlino, da jo
lažje izkopljemo. Pri tem ohranimo čim večjo količino zemlje okoli korenin. Na novo lokacijo
posadimo rastline skupaj z zemljo v nekoliko večjo luknjo. Rastline sadimo na isto globino kot
so rastle na prejšnjem stalnem mestu. Nato z zemljo zapolnimo prazen prostor med tlemi in
rastlino ter jo dobro zalijemo (Transplanting …, 2017).

Presajanje tako kot za vse rastline, tudi za vrtnice lahko predstavlja stres. Rastlina, ki kaže
znake stresa, se ne ukorenini dobro na novi lokaciji. Ker je koreninski sistem po presajanju
šibak, to lahko privede tudi do slabšega črpanja vode in hranil. Znaki stresa se kažejo tudi na
listih, kot ožigi, kloroze, itd. Rastline se na splošno slabše razvijajo in imajo slabšo rast
(Pecknold, 2018).
Če se odločimo za sajenje ali presajanje vrtnic na mesto, kjer so te že rastle, se tako kot pri
drugih vrstah družine Rosaceae (breskvah, jablanah) lahko pojavi problem utrujenih tal.
Slednja nekaj časa niso primerna za rast iste vrste, saj se v njih lahko pojavi neravnovesje
hranil, tvorijo se toksični produkti, tla niso primerno strukturna, ali pa se v njih nahajajo
povzročitelji bolezni in vrstno-specifični škodljivci. Posledice se kažejo v slabi rasti celotne
rastline (Savory, 1966; Oražem, 2013). Da bi pri sajenju vrtnic na isto mesto preprečili problem
utrujenih tal in poskrbeli za uspešno rast vrtnic, zgornjo plast tal, na mestu kjer je bil obstoječ
rozarij in kamor želimo ponovno saditi vrtnice, nadomestimo s svežim substratom (Hessayon,
1997).
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3 MATERALI IN METODE
3.1 IZBRANE SKUPINE IN SORTE VRTNIC
V poskus smo vključili 20 sort vrtnic iz različnih skupin. Izbrali smo po 4 sorte prekrovnih
vrtnic ('The Fairy', 'Colossal Meidiland', 'Alba Meidiland', 'Ivory Meidiland'), mnogocvetnih
vrtnic ('Omi Oswald', 'Cera', 'Tchaikowski', 'Acropolis'), popenjavih vrtnic ('Sympathie',
'Flammentanz', 'Rosanna', 'New Dawn'), plezavk ('Domaine de Couron', 'Guirlande de Amour',
'Veilchenblau', 'Wedding Day') in debelnih vrtnic ('Michelangelo', 'Marie Curie',
'Schneewittchen', 'Tchaikowski') ter spremljali dve do tri rastline posamezne sorte v treh
terminih.
V prilogi A so opisane značilnosti izbranih sort vrtnic, zapisan njihov pomen v zasaditvah in
priloženo fotografsko gradivo.
3.2 ZASNOVA POSKUSA IN ANALIZE
Februarja 2017, smo presadili vrtnice iz rozarija hortikulturnega centra Biotehniške fakultete
v Biljah pri Novi Gorici, v novo zasnovan rozarij na območju Biotehniške fakultete v Ljubljani.
V obdobju po presajanju meseca marca, smo sprva opazovali razvoj vseh sadik vrtnic, kasneje
pa smo izvedli tri opazovanja prirasta izbranih sort vrtnic in sicer, 19. aprila, 3. maja ter 22.
maja.
Vrtnice so bile presajene v obdobju mirovanja in ker je bilo rastlin veliko (610), so bila
saditvena dela opravljena v dveh zaporednih dneh in sicer 22. in 23. 2. 2017. Sadike so bile isti
dan izkopane v rozariju v Biljah pri Novi Gorici, transportirane na avtomobilski prikolici
(zavarovani s ponjavo, da bi preprečili morebitne poškodbe zaradi mraza) in presajene na
stalno mesto na območju BF. Sadili smo sadike z golimi koreninami, ki smo jih predhodno
navlažili. Teden dni pred sajenjem smo na novi lokaciji opravili izmero zemljišča, količili po
načrtu opredeljene grede ter obstoječ substrat obogatili s substratom za vrtnice (podjetje
Humko) ter uležanim hlevskim gnojem. Po sajenju smo na grede položili protiplevelno folijo
črne barve, v katero smo iz ene strani naredili zareze ob sadilnih mestih in narezane dele folije
namestili okoli posajenih rastlin, iz druge strani grede pa smo folijo namestili po celotni dolžini
grede. Običajen potek sajenja na protiplevelno folijo je sicer zasnovan tako, da najprej na grede
polagamo folijo v katero zarežemo križne zareze in v njih posadimo sadike. Vendar pa so bile
sadike prevelike, da bi bila taka izvedba mogoča. Čez folijo smo dodali zastirko iz borovega
lubja, predvsem iz okrasnih razlogov ter folijo v tla pritrdili z aluminijastimi robniki. Pri
popenjavih vrtnicah in plezavkah, smo pred sajenjem ob predvideno sadilno mesto namestili
leseno oporo iz akacijevega lesa (Robinia pseudoaccacia), ki je dobro odporna na vremenske
vplive.
Marca smo pri vseh sadikah vrtnic beležili razvoj brstov in njihove faze: napeti brsti, rdeči
brsti, odprti brsti oziroma razviti enoletni poganjki (slika 14).
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Slika 14: Odprti brsti (levo) in mladi enoletni poganjki (desno)

V nadaljevanju opazovanj smo podrobneje preverjali prirast novih poganjkov pri izbranih
sortah v različnih skupinah vrtnic. Spremljali smo vedno iste rastline (pri vsaki sorti po dve ali
tri rastline), ki smo jih za lažjo identifikacijo označili z etiketami in nanje zapisali zaporedno
številko. Prešteli smo tudi število ogrodnih vej na posamezni rastlini. Enoletni prirast smo
merili vedno na istih rastlinah in pri merjenju upoštevali vse enoletne poganjke, daljše od petih
centimetrov (slika 15). S šiviljskim metrom smo izmerili dolžino posameznih enoletnih
poganjkov na določeni rastlini izbrane sorte, dolžine poganjkov sproti seštevali ter tako določili
skupno dolžino vseh enoletnih poganjkov na rastlini. Hkrati smo na opazovanih rastlinah
prešteli vse izmerjene enoletne poganjke.

Slika 15: Primeren poganjek za merjenje prirasti (foto: Schmitzer V., 2017)

Dobljene podatke o dolžini in številu poganjkov na rastlinah posamezne sorte, smo zapisali v
tabele za vse tri opazovane termine. Iz skupne dolžine enoletnih poganjkov in števila
poganjkov pri posameznih rastlinah smo izračunali povprečno dolžino poganjka na rastlini in
iz teh podatkov izpeljali povprečno število poganjkov pri posamezni sorti. Nadalje smo
izračunali tudi povprečno število in dolžino poganjkov za določeno skupino vrtnic. Meritve
smo v Excelu pretvorili v grafe, ki prikazujejo razlike v opazovanem parametru med sortami
oziroma skupinami. Posebej smo izdelali tudi grafe, ki prikazujejo časovni potek rasti
poganjkov za posamezno sorto ali skupino vrtnic. Pri posamezni sorti oz. skupini smo
izračunali tudi standardno napako in jo prikazali v grafih.
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4 REZULTATI
Ob pregledu rasti vseh sadik vrtnic, ki so bile presajene v rozarij, smo konec marca ugotovili,
da je večina sort ohranila žive brste, ki so bili napeti ali so se že začeli odpirati. Pri nekaterih
rastlinah so bili vidni že kratki enoletni poganjki. Razlike so bile opazne tudi med posameznimi
rastlinami določene sorte, na nekaterih nismo opazili nobenega živega brsta, medtem ko so
druge že tvorile kratke enoletne poganjke. V času našega opazovanja, posamezne rastline pri
določenih sortah presajenih v rozarij niso imele nobenega živega brsta, pri treh sortah pa teh
nismo opazili na nobeni rastlini. Podrobneje smo preverili prirast novih poganjkov na izbranih
sortah pri različnih skupinah vrtnic. Pri merjenju smo ugotovili, da se je število enoletnih
poganjkov, ki so bili daljši od 5 cm in vključeni v meritve, povečevalo z vsakim terminom
vzorčenja. Tako so v prvem terminu vzorčenja le nekatere sorte in skupine razvile poganjke,
daljše od 5 cm, v zadnjem terminu pa so primerno dolge enoletne poganjke razvile že vse sorte
v opazovanih skupinah. Povečanje števila poganjkov je vplivalo tudi na čas merjenja, ki se je
znatno podaljšal v zadnjem terminu vzorčenja. Razlike v času izvajanja meritev so bile opazne
tudi med sortami in skupinami, saj je bilo merjenje prirasti pri nekaterih sortah, ki so razvile
zelo gost preplet enoletnih poganjkov, precej težavno. Predvsem sorte debelnih vrtnic so
razvile malo poganjkov in smo jih lažje in hitreje prešteli.
V prilogi B so podane natančne meritve števila in dolžine enoletnih poganjkov pri izbranih
sortah in skupinah.
4.1 ŠTEVILO ENOLETNIH POGANJKOV
4.1.1 Prekrovne vrtnice

Povprečno število poganjkov (št.)

Največje povprečno število enoletnih poganjkov v vseh treh terminih meritev je razvila sorta
'Alba Meidiland'. V prvem terminu meritev smo najmanjše povprečno število poganjkov
izmerili pri sorti 'The Fairy', v drugem in tretjem terminu pa pri sorti 'Colossal Meidiland' (slika
16).
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Slika 16: Primerjava povprečnega števila poganjkov med sortami prekrovnih vrtnic v posameznem terminu
meritev, BF 2017
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Povprečno število poganjkov (št.)

Pri sorti 'The Fairy' smo zaznali največje razlike med prvim in drugim terminom meritev, saj
je bilo pri prvem terminu na rastlini v povprečno 5 enoletnih poganjkov daljših od 5 cm, v
drugem pa je število narastlo na povprečno 37 enoletnih poganjkov na rastlino. Tudi pri sorti
'Alba Meidiland' smo opazili, da je povprečno število med prvim in drugim terminom precej
naraslo. Pri ostalih dveh prekrovnih sortah vrtnic se je število enoletnih poganjkov bolj
enakomerneje povečevalo (slika 17).
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Slika 17: Časovni potek povprečnega števila poganjkov med tremi termini meritev pri sortah prekrovnih vrtnic,
BF 2017

4.1.2 Mnogocvetne vrtnice

Povprečno število poganjkov (št.)

V vseh treh terminih meritev je sorta 'Omi Oswald' razvila povprečno največ enoletnih
poganjkov. Sorta 'Acropolis' pa je pri vseh treh terminih meritev razvila najmanj poganjkov
(slika 18).
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Slika 18: Primerjava povprečnega števila poganjkov med sortami mnogocvetnih vrtnic v posameznem terminu
meritev, BF 2017

Sojer E. Rast in razvoj vrtnic (Rosa spp.) v prvem letu po presajanju.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za agronomijo, 2019

18

Povprečno število poganjkov (št.)

Pri sortah 'Acropolis', 'Cera' in 'Omi Oswald', je razlika v povprečnem številu enoletnih
poganjkov med prvim in drugim terminom meritev znatna. Pri sorti 'Tchaikowski', se je
povprečno število enoletnih poganjkov v vseh treh terminih enakomerneje, a zelo malo
povečevalo. V prvem terminu so rastline te sorte razvile v povprečju 8 enoletnih poganjkov,
v tretjem terminu pa povprečno 9 poganjkov. Pri vseh sortah med drugim in tretjim terminom
meritev ni bilo znatnih razlik v številu poganjkov ali pa so bile te zelo majhne. Na splošno se
število poganjkov med termini pri vseh sortah ni bistveno spremenilo (slika 19).
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Slika 19: Časovni potek povprečnega števila poganjkov med tremi termini meritev pri sortah mnogocvetnih
vrtnic, BF 2017

4.1.3 Popenjave vrtnice

Povprečno število poganjkov (št.)

Sorta 'Flammentanz' je v vseh treh terminih meritev razvila največje povprečno število
enoletnih poganjkov, medtem ko je imela najmanjše povprečno število poganjkov v prvem
terminu sorta 'New Dawn', v drugem in tretjem terminu pa sorta 'Sympathie'. Povprečno število
enoletnih poganjkov je bilo med sortama 'Rosanna' in 'New Dawn' v prvem in drugem terminu
primerljivo, v tretjem pa je sorta 'New Dawn' v povprečju razvila večje število enoletnih
poganjkov (slika 20).
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Slika 20: Primerjava povprečnega števila poganjkov med sortami popenjavih vrtnic v posameznem terminu
meritev, BF 2017
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Povprečno število poganjkov (št.)

Pri sortah 'Flammentanz', 'New Dawn' in 'Rosanna' je opazno veliko povečanje povprečnega
števila enoletnih poganjkov med prvim in drugim terminom meritev, razlike med drugim in
tretjim terminom smo izmerili le pri sorti 'New Dawn'. Sorta 'Sympathie' je v vseh treh terminih
meritev enakomerno povečevala število enoletnih poganjkov, ki pa se ni znatno povečevalo,
pri prvem terminu smo na posameznih rastlinah prešteli povprečno 9 enoletnih poganjkov, pri
tretjem terminu meritev pa povprečno 15 poganjkov (slika 21).
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Slika 21: Časovni potek povprečnega števila poganjkov med tremi termini meritev pri sortah popenjavih vrtnic,
BF 2017

4.1.4 Plezavke

Povprečno število poganjkov (št.)

Največje povprečno število enoletnih poganjkov v prvem in drugem terminu meritev smo
zabeležili pri sorti 'Guirlande de Amour', v tretjem pa pri sorti 'Wedding Day'. Najmanjše
povprečno število enoletnih poganjkov pa smo v vseh treh terminih prešteli pri rastlinah sorte
'Veilchenblau', ki je v prvem termin vzorčenja povprečno razvila le 1 enoletni poganjek, daljši
od 5 cm (slika 22).
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Slika 22: Primerjava povprečnega števila poganjkov med sortami plezavk v posameznem terminu meritev, BF
2017

Sojer E. Rast in razvoj vrtnic (Rosa spp.) v prvem letu po presajanju.
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Povprečno število poganjkov (št.)

Sorte 'Veilchenblau', 'Domain de Courons' in 'Guirlande de Amour', so dokaj enakomerno
povečevale število poganjkov v obdobju trajanja meritev. Pri vseh sortah je bilo najbolj opazno
povečanje števila poganjkov med prvim in drugim terminom. Pri sorti 'Wedding Day' je
povprečno število enoletnih poganjkov bolj strmo naraščalo, predvsem je opazno znatno
povečanje med drugim in tretjim terminom meritev, ko je število enoletnih poganjkov iz
povprečno 26 poganjkov narastlo na 61 poganjkov na rastlino (slika 23).
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Slika 23: Časovni potek povprečnega števila poganjkov med tremi termini meritev pri sortah plezavk, BF 2017

4.1.5 Debelne vrtnice

Povprečno število poganjkov (št.)

Vse sorte debelnih vrtnic so v prvem terminu meritev razvile zelo malo enoletnih poganjkov,
daljših od 5 cm. V prvem terminu meritev smo največje povprečno število enoletnih poganjkov
določili pri sorti 'Michelangelo', v drugem terminu pri sorti 'Schneewittchen', v tretjem pa pri
sorti 'Tchaikowski'. Najmanjše povprečno število poganjkov sta v prvem terminu meritev
razvili sorti 'Marie Curie' in 'Schneewittchen', ki sta razvili povprečno le 1 enoletni poganjek,
v drugem terminu sorta 'Marie Curie' in v tretjem sorta 'Michelangelo' (slika 24).
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Slika 24: Primerjava povprečnega števila poganjkov med sortami debelnih vrtnic v posameznem terminu
meritev, BF 2017

Sojer E. Rast in razvoj vrtnic (Rosa spp.) v prvem letu po presajanju.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za agronomijo, 2019
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Sorti 'Michelangelo' in 'Marie Curie', cepljeni na deblo, sta razvili zelo podobno povprečno
število enoletnih poganjkov v vseh treh terminih meritev. Število enoletnih poganjkov se je pri
teh dveh sortah tudi enakomerno povečevalo. Opazno povečanje števila enoletnih poganjkov
smo pri sorti 'Schnewittchen' zaznali med prvim in drugim terminom, pri sorti 'Tchaikowski'
pa med drugim in tretjim terminom merjenja, ko so rastline v povprečju celo razvile več
poganjkov kot rastline sorte 'Schnewittchen' (slika 25).
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Slika 25: Časovni potek povprečnega števila poganjkov med tremi termini meritev pri sortah debelnih vrtnic,
BF 2017

4.1.6 Razlike v povprečnem številu enoletnih poganjkov med skupinami vrtnic
V vseh treh terminih meritev smo največje povprečno število enoletnih poganjkov našteli pri
rastlinah sort iz skupine prekrovnih vrtnic, ki so v prvem terminu meritev razvile povprečno
19 enoletnih poganjkov, v tretjem terminu pa je število narastlo na 40 poganjkov. Najmanjše
število enoletnih poganjkov so razvile debelne vrtnice. V prvem terminu so te sorte razvile
povprečno le 1 enoletni poganjek, v tretjem terminu pa povprečno 13 poganjkov. V prvem in
drugem terminu meritev so popenjave vrtnice in plezavke razvile podobno povprečno število
poganjkov, v tretjem terminu pa je pri plezavkah število bolj narastlo, medtem ko se je pri
rastlinah popenjavih sort vrtnic število enoletnih poganjkov le malo povečalo. Pri popenjavih
vrtnicah je število v drugem terminu iz povprečno 24 enoletnih poganjkov narastlo na 27
poganjkov v tretjem terminu, pri plezavkah pa se je povprečno število iz povprečno 22
enoletnih poganjkov v drugem terminu povečalo na povprečno 38 poganjkov v tretjem terminu
(slika 26).

Povprečno število poganjkov (št.)

Sojer E. Rast in razvoj vrtnic (Rosa spp.) v prvem letu po presajanju.
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Slika 26: Primerjava povprečnega števila poganjkov med skupinami vrtnic v posameznem terminu meritev, BF
2017

Povprečno število poganjkov (št.)

Popenjave in prekrovne vrtnice so največ enoletnih poganjkov razvile v času od prvega termina
meritev v drugi termin. Rastline sort iz skupine plezavk so enakomerno rastle v vseh treh
terminih meritev, v tretjem terminu so dohitele rastline sort iz skupine prekrovnih vrtnic, ki so
imele ves čas od začetka večje povprečno število poganjkov. Mnogocvetnice so že v prvem
terminu meritev razvile povprečno nekaj več kot 10 poganjkov na rastlino, število enoletnih
poganjkov pa je v drugem in tretjem terminu le malo narastlo. Pri debelnih vrtnicah se je
povprečno število poganjkov enakomerno povečevalo v vseh treh terminih meritev (slika 27).
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Slika 27: Časovni potek povprečnega števila poganjkov med tremi termini meritev pri različnih skupinah vrtnic,
BF 2017

Sojer E. Rast in razvoj vrtnic (Rosa spp.) v prvem letu po presajanju.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za agronomijo, 2019
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4.2 POVPREČNA DOLŽINA POGANJKA
4.2.1 Prekrovne vrtnice

Povprečna dolžina poganjka (cm)

Najdaljšo povprečno dolžino enoletnega poganjka smo določili v prvem in drugem terminu
meritev pri sorti 'Alba Meidiland', v tretjem terminu pa pri sorti 'Colossal Meidiland'. Pri vseh
treh terminih je sorta 'The Fairy' razvila najkrajše enoletne poganjke (slika 28).
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Slika 28: Primerjava povprečne dolžine poganjka med sortami prekrovnih vrtnic v posameznem terminu
meritev, BF 2017

Povprečna dolžina poganjka (cm)

Pri sortah 'Alba Meidiland' in 'The Fairy' se je povprečna dolžina enoletnega poganjka v vseh
treh terminih meritev dokaj enakomerno povečevala. Pri sortah 'Colossal Meidiland' in 'Ivory
Meidiland', pa je povečanje povprečne dolžine poganjka bolj opazno med drugim in tretjim
terminom. Sorti 'Alba Meidiland' in 'Ivory Meidiland' sta v prvem in tretjem terminu meritev
razvili primerljivo dolge enoletne poganjke, nekaj več kot 10 cm, a ker je sorta 'Alba Meidiland'
bolj enakomerno priraščala v dolžino so v drugem terminu med sortami opazne razlike (slika
29).
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Slika 29: Časovni potek rasti poganjka med tremi termini meritev pri sortah prekrovnih vrtnic, BF 2017

Sojer E. Rast in razvoj vrtnic (Rosa spp.) v prvem letu po presajanju.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za agronomijo, 2019
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4.2.2 Mnogocvetne vrtnice

Povprečna dolžina poganjka (cm)

Pri prvem in drugem terminu meritev je povprečno najdaljše enoletne poganjke tvorila sorta
'Omi Oswald', v tretjem terminu pa sorta 'Tchaikowski'. Najkrajšo povprečno dolžino
poganjkov smo v prvem terminu meritev izmerili pri sorti 'Tchaikowski', v drugem in tretjem
terminu pa pri sorti 'Acropolis' (slika 30).
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Slika 30: Primerjava povprečne dolžine poganjka med sortami mnogocvetnih vrtnic v posameznem terminu
meritev, BF 2017

Povprečna dolžina poganjka (cm)

Rastline sorte 'Omi Oswald' so enakomerno povečevale povprečno dolžino enoletnih
poganjkov v obdobju meritev. Pri ostalih sortah se je povprečna dolžina poganjka najbolj
povečala med drugim in tretjim terminom, to je bilo najbolj opazno pri sorti 'Tchaikowski'. Pri
slednji je bil prirast enoletnih poganjkov med tema terminoma v povprečju 20 cm. Pri sorti
'Acropolis' smo v drugem terminu meritev zaznali celo manjše povprečne dolžine enoletnih
poganjkov kar lahko pojasnimo s povečanjem števila kratkih poganjkov (slika 31).
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Slika 31: Časovni potek rasti poganjka med tremi termini meritev pri sortah mnogocvetnih vrtnic, BF 2017

Sojer E. Rast in razvoj vrtnic (Rosa spp.) v prvem letu po presajanju.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za agronomijo, 2019
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4.2.3 Popenjave vrtnice
V prvem terminu meritev smo povprečno najdaljše enoletne poganjke izmerili pri rastlinah
sorte 'New Dawn' (povprečno 11,14 cm), v drugem terminu pri rastlinah sorte 'Flammentanz'
(povprečno 10,5 cm) in v tretjem terminu pri sorti 'Rosanna' (povprečno 30,41 cm). Najkrajšo
povprečno dolžino poganjka smo v prvih dveh terminih izmerili pri rastlinah sorte 'Rosanna',
v prvem terminu povprečno 8,05 cm, v drugem pa 8,64 cm. V tretjem terminu pa je imela
najkrajšo povprečno dolžino poganjka sorta 'Flammentanz', povprečno 24,4 cm (slika 32).
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Slika 32: Primerjava povprečne dolžine poganjka med sortami popenjavih vrtnic v posameznem terminu
meritev, BF 2017

Povprečna dolžina poganjka (cm)

V vseh terminih smo pri vseh popenjavih sortah izmerili primerljive povprečne dolžine
enoletnih poganjkov. Prav tako nismo zaznali povečanja dolžine enoletnih poganjkov med
prvim in drugim terminom pri teh sortah. Obenem se je prirast poganjkov bistveno povečal
med drugim in tretjim terminom pri vseh sortah: v povprečju je bila dolžina enoletnega
poganjka v drugem terminu 10 cm, v tretjem terminu pa 25 cm. Pri sorti 'New Dawn' smo v
drugem terminu zabeležili povprečno krajše enoletne poganjke zaradi večjega števila krajših
poganjkov podobno kot pri sorti 'Acropolis' (slika 33).
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Slika 33: Časovni potek rasti poganjka med tremi termini meritev pri sortah popenjavih vrtnic, BF 2017

Sojer E. Rast in razvoj vrtnic (Rosa spp.) v prvem letu po presajanju.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za agronomijo, 2019
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4.2.4 Plezavke

Povprečna dolžina poganjka (cm)

Povprečno najdaljše enoletne poganjke smo v prvem in tretjem terminu izmerili pri rastlinah
sorte 'Domaine de Couron', v drugem terminu meritev pri sorti 'Guirlande de Amour'.
Najmanjšo povprečno dolžino enoletnega poganjka je imela v prvem in drugem terminu sorta
'Veilchenblau', v tretjem terminu pa sorta 'Wedding Day' (slika 34).
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Slika 34: Primerjava povprečne dolžine poganjka med sortami plezavk v posameznem terminu meritev, BF
2017

Pri sorti 'Wedding Day' se je povprečna dolžina enoletnega poganjka v preučevanem obdobju
zelo malo, a enakomerno povečevala. Prav tako se je dokaj enakomerno povečevala pri sorti
'Guirlande de Amour'. Pri sortah 'Domaine de Couron' in 'Veilchenblau' je bila največja
enoletna prirast poganjkov značilna za obdobje med drugim in tretjim terminom meritev. Pri
sorti 'Domaine de Couron' je bila v drugem terminu izmerjena povprečna dolžina poganjka
okrog 10 cm, v tretjem terminu pa že več kot 30 cm. Pri sorti 'Veilchenblau' je pri drugem
terminu meritev prišlo do zmanjšanja povprečne dolžine poganjka zaradi večjega števila
poganjkov in krajših novo nastalih poganjkov (slika 35).
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Slika 35: Časovni potek rasti poganjka med tremi termini meritev pri sortah plezavk, BF 2017

Sojer E. Rast in razvoj vrtnic (Rosa spp.) v prvem letu po presajanju.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za agronomijo, 2019
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4.2.5 Debelne vrtnice
Največjo povprečno dolžino enoletnega poganjka smo v prvem terminu določili pri sorti
'Michelangelo', v drugem terminu pri sorti 'Schneewittchen', v tretjem pa pri sorti
'Tchaikowski'. Povprečno najkrajše poganjke smo v prvem terminu zabeležili pri sorti 'Marie
Curie', v drugem terminu pri sorti 'Tchaikowski' in v tretjem pri sorti 'Michelangelo' (slika 36).
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Slika 36: Primerjava povprečne dolžine poganjka med sortami debelnih vrtnic v posameznem terminu meritev,
BF 2017

Povprečna dolžina enoletnih poganjkov se je pri sorti 'Schneewittchen' enakomerno povečevala
tekom opazovanega obdobja. Pri ostalih treh sortah se je povprečna dolžina poganjka najbolj
povečala med drugim in tretjim terminom. To je najbolj opazno pri sorti 'Tchaikowski', ko je
povprečna dolžina enoletnega poganjka iz nekaj več kot 5 cm narastla na okoli 20 cm. Pri
sortah 'Michelangelo' in 'Tchaikowski' je pri drugem terminu meritev prišlo do zmanjšanja
povprečne dolžine poganjka zaradi večjega števila poganjkov in krajših novo nastalih
poganjkov (slika 37).
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Slika 37: Časovni potek rasti poganjka med tremi termini meritev pri sortah debelnih vrtnic, BF 2017

Sojer E. Rast in razvoj vrtnic (Rosa spp.) v prvem letu po presajanju.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za agronomijo, 2019
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4.2.6 Razlike v povprečni dolžini enoletnih poganjkov med skupinami vrtnic
V prvem in drugem terminu so povprečno najdaljše poganjke razvile rastline mnogocvetnih
vrtnic in sicer v prvem terminu povprečno 8,91 cm, v drugem pa 12,81 cm. V tretjem terminu
so povprečno najdaljše poganjke razvile popenjave vrtnice, 27,42 cm in mnogocvetne vrtnice,
27,21 cm. Povprečno najkrajše enoletne poganjke smo pri vseh treh terminih meritev zabeležili
pri debelnih vrtnicah, v prvem terminu povprečno 7,13 cm, v drugem 7,93 cm in tretjem 16,15
cm (slika 38).
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Slika 38: Primerjava povprečne dolžine poganjka med skupinami vrtnic v posameznem terminu meritev, BF
2017

Povprečna dolžina poganjka (cm)

Pri vseh skupinah se je povprečna dolžina enoletnega poganjka najbolj povečala iz drugega v
tretji termin meritev. Prirast je bila najbolj opazna pri sortah popenjavih vrtnic, pri katerih se
je povprečna dolžina poganjka pri drugem terminu meritev gibala okrog 10 cm, v tretjem
terminu pa so bili poganjki v povprečju dolgi več kot 25 cm (primerljive dolžine z
mnogocvetnimi vrtnicami) (slika 39).
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Slika 39: Časovni potek rasti poganjka med tremi termini meritev pri različnih skupinah vrtnic, BF 2017

Sojer E. Rast in razvoj vrtnic (Rosa spp.) v prvem letu po presajanju.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za agronomijo, 2019
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI
5.1 RAZPRAVA
Vrtnice so zelo raznolike in kot smo že omenili, jih zato delimo na različne skupine, v katere
združujemo sorte s podobnimi lastnosti. Razlikujejo se po velikosti, obliki rasti, načinu in
hitrosti razraščanja, odpornosti rastlin in drugo. Tako so prekrovne vrtnice odpornejše, se
hitreje razraščajo ter so goste in nižje rasti, mnogocvetnice pa so nekoliko višje rasti in dobro
odporne na mraz (Mastnak, 2008). Popenjave vrtnice in plezavke zrastejo zelo visoko, so zelo
raščave, a bolj občutljive za razne bolezni, debelne vrtnice pa so na splošno manj primerne za
sajenje v javni prostor, saj zahtevajo veliko nege (Hessayon, 1997). Značilnosti posameznih
skupin in sort so bile vidne tudi pri presajanju vrtnic.
Namen naloge je bil ovrednotiti enoletni prirast poganjkov v začetnem vegetacijskem obdobju
(od aprila do maja) v prvem letu po presajanju vrtnic na novo lokacijo. Ker je tovrstnih raziskav
malo, smo želeli preveriti ali se različne skupine (in znotraj teh sorte) vrtnic na presajanje
odzovejo različno. Pri pregledu prirasta poganjkov vrtnic v prvem letu po presajanju, smo
zaznali razlike med posameznimi sortami in skupinami vrtnic.
Pri prekrovnih vrtnicah je največje povprečno število enoletnih poganjkov v vseh treh terminih
meritev razvila sorta 'Alba Meidiland'. Število se je najbolj povečalo iz prvega na drugi termin,
ko se je število iz povprečno 46 enoletnih poganjkov povečalo na 62 poganjkov. V javnem
prostoru izjemno pomembna sorta 'The Fairy' je v prvem terminu meritev razvila najmanjše
povprečno število poganjkov, v povprečju 5 poganjkov, ki se je v drugem terminu meritev
povečalo na povprečno 37 poganjkov – zaznana je bila izjemna prirast teh prekrovnih vrtnic.
V drugem in tretjem terminu meritev smo najmanjše povprečno število enoletnih poganjkov
zabeležili pri prekrovni sorti 'Colossal Meidiland', v drugem terminu meritev je razvila
povprečno 15 enoletnih poganjkov, v tretjem pa 17 poganjkov.
Pri mnogocvetnih vrtnicah se je povprečno število enoletnih poganjkov pri vseh sortah bolj
malo povečevalo med vsemi tremi termini meritev, najbolj je bilo opazno povečanje med
drugim in tretjim terminom pri sortah 'Acropolis', 'Cera' in 'Omi Oswald'. Slednja je imela v
vseh treh terminih meritev največje povprečno število poganjkov, ki se je iz povprečno 22
poganjkov v prvem terminu povečalo na 26 poganjkov v tretjem terminu. Najmanj enoletnih
poganjkov pa smo v vseh treh terminih našteli pri sorti 'Acropolis', pri kateri se je povprečno
število enoletnih poganjkov povečalo iz povprečno 1 poganjka v prvem terminu meritev na 6
poganjkov v tretjem terminu.
Največje povprečno število enoletnih poganjkov smo pri popenjavih vrtnicah v vseh treh
terminih meritev zabeležili pri sorti 'Flammentanz'. V prvem terminu meritev je razvila
povprečno 17 enoletnih poganjkov, število je v tretjem terminu narastlo na povprečno 37
poganjkov. Najmanj poganjkov pa smo v prvem terminu meritev našteli pri rastlinah sorte
'New Dawn', povprečno 5 poganjkov, v drugem in tretjem pa pri sorti 'Sympathie', v drugem
terminu povprečno 13 enoletnih poganjkov in v tretjem 15 poganjkov. Sorte 'Flammentanz',
'Rosanna' in 'New Dawn', so tvorile veliko število poganjkov med prvim in drugim terminom,
njihovo število je med drugim in tretjim terminom naraslo le pri sorti 'New Dawn'.
Pri plezavkah je sorta 'Guirlande de Amour' v prvem in drugem terminu meritev razvila
največje povprečno število enoletnih poganjkov, v prvem terminu povprečno 21 enoletnih
poganjkov in v drugem 30 poganjkov. V tretjem terminu pa je največje povprečno število

Sojer E. Rast in razvoj vrtnic (Rosa spp.) v prvem letu po presajanju.
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poganjkov razvila sorta 'Wedding Day', povprečno 61 enoletnih poganjkov. Najmanjše
povprečno število enoletnih poganjkov je v vseh treh terminih poganjkov razvila sorta
'Veilchenblau', pri kateri se iz v prvem terminu povprečno 1 enoletni poganjek povečala na 23
poganjkov v tretjem terminu.
Pri debelnih vrtnicah so vse sorte v prvem terminu meritev razvile zelo malo enoletnih
poganjkov, opazno povečanje smo zaznali med drugim in tretjim terminom. V prvem terminu
meritev so največ enoletnih poganjkov tvorile rastline sorte 'Michelangelo', povprečno 2
poganjka, v drugem terminu rastline sorte 'Schneewittchen', povprečno 12 poganjkov in v
tretjem rastline sorte 'Tchaikowski', povprečno 19 poganjkov. Najmanj enoletnih poganjkov so
v prvem terminu meritev razvile rastline sorte 'Marie Curie' in 'Schneewittchen', povprečno 1
poganjek, v drugem terminu sorta 'Marie Curie', povprečno 5 poganjkov in v tretjem sorta
'Michelangelo', le 9 poganjkov.
V vseh treh terminih meritev so rastline prekrovnih vrtnic razvile povprečno največ enoletnih
poganjkov, v prvem terminu povprečno 19 poganjkov, v drugem 35 poganjkov in v tretjem 40
poganjkov. Njihovo hitro in gosto razrast lahko pripišemo tudi njihovi lastnosti, da so zelo
raščave ter namenjene za prekrivanje površin (Mastnak, 2008). Povprečno najmanj poganjkov
so razvile rastline debelnih vrtnic, v prvem terminu povprečno 1 poganjek, v drugem 8
poganjkov in v tretjem 13 poganjkov. Pri slednjih se je število enakomerno povečevalo v
obdobju meritev. Plezavke in popenjave vrtnice so v prvih dveh terminih razvile povprečno
primerljivo število enoletnih poganjkov, v tretjem terminu so plezavke nadaljevale z
enakomernim povečevanjem števila poganjkov, popenjave vrtnice pa so tvorile le malo novih
enoletnih poganjkov. Mnogocvetnice so že v prvem terminu razvile povprečno 12 poganjkov
in število se v obdobju meritev ni bistveno povečevalo, v tretjem terminu so razvile povprečno
16 poganjkov.
Največjo povprečno dolžino enoletnih poganjkov smo v skupini prekrovnih vrtnic izmerili pri
sorti 'Alba Meidiland' v prvem terminu, 10,72 cm in drugem terminu, 15,78 cm, v tretjem
terminu pa pri sorti 'Colossal Meidiland', 27,06 cm. Povprečno najkrajše enoletne poganjke
smo v vseh treh terminih izmerili pri prekrovni sorti 'The Fairy', ki je znana po kompaktni rasti.
V prvem terminu je povprečna dolžina znašala 5,53 cm in v tretjem terminu narastla na 20,15
cm. Pri sortah 'Colossal Meidiland' in 'Ivory Meidiland' je bilo povečanje povprečne dolžine
poganjka bolj opazno med drugim in tretjim terminom, medtem ko se je povprečna dolžina
enoletnih poganjkov pri sortah 'Alba Meidiland' in 'The Fairy' bolj enakomerno povečevala
skozi opazovano obdobje.
Pri mnogocvetnicah smo povprečno najdaljše poganjke v prvem in drugem terminu meritev
izmerili pri sorti 'Omi Oswald', v prvem terminu 14,83 cm in v drugem 20,77 cm. V tretjem pa
smo povprečno najdaljše poganjke izmerili pri sorti 'Tchaikowski', 31,68 cm. Slednja je v
prvem terminu razvila povprečno najkrajše enoletne poganjke, ki so bili dolgi 8,74 cm. V
drugem in tretjem terminu smo povprečno najkrajše enoletne poganjke izmerili pri sorti
'Acropolis', v drugem terminu povprečno 8,44 cm in tretjem 19,94 cm.
Povprečno najdaljše enoletne poganjke smo med popenjavimi sortami v prvem terminu meritev
zabeležili pri sorti 'New Dawn', 11,14 cm, v drugem terminu pri sorti 'Flammentanz', 10,55 cm
in v tretjem pri sorti 'Rosanna', povprečno 30,41 cm. Zanimivo, pri slednji so bili poganjki v
prvih dveh terminih celo najkrajši, v prvem terminu povprečno 8,05 cm in v drugem 8,64 cm.
Dolžina enoletnih poganjkov je bila sicer med popenjavimi sortami v vseh terminih zelo
primerljiva in se iz prvega v drugi termin ni znatno povečevala.
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Pri plezavkah so imele povprečno najdaljše enoletne poganjke v prvem in tretjem terminu
rastline sorte 'Domaine de Couron', v prvem terminu 10,6 cm in v tretjem 30,52 cm. V drugem
terminu pa je imela povprečno najdaljše enoletne poganjke sorta 'Guirlande de Amour', 15,85
cm. Povprečno najkrajše poganjke smo v prvem in drugem terminu izmerili pri sorti
'Veilchenblau', v prvem terminu 8,33 cm in v drugem 7,79 cm, v tretjem terminu pa pri sorti
'Wedding Day', povprečno 14,04 cm.
Povprečno najdaljše enoletne poganjke je pri debelnih vrtnicah razvila sorta 'Michelangelo',
9,17 cm v prvem terminu meritev, sorta 'Schneewittchen', povprečno 9,65 cm v drugem
terminu in sorta 'Tchaikowski', povprečno 15,24 cm v tretjem. V prvem terminu meritev smo
povprečno najkrajše poganjke izmerili pri rastlinah sorte 'Marie Curie', 6 cm, v drugem terminu
pri rastlinah sorte 'Tchaikowski', 6,6 cm in v tretjem pri rastlinah sorte 'Michelangelo',
povprečno 14,07 cm. Sorta 'Schneewittchen' je enakomerneje priraščala v obdobju meritev, pri
drugih sortah smo ugotovili močnejšo prirast enoletnih poganjkov med drugim in tretjim
terminom.
Povprečno najdaljše enoletne poganjke smo v prvem in drugem terminu izmerili pri sortah iz
skupin mnogocvetnih vrtnic, v prvem terminu 10,69 cm in v drugem 12,81 cm v tretjem pa pri
sortah iz skupine popenjavih vrtnic, povprečno 27,42 cm in mnogocvetnih vrtnic, 27,21 cm.
Debelne vrtnice so imele v vseh treh terminih povprečno najkrajše enoletne poganjke in prirast.
V prvem terminu meritev povprečno 7,13 cm, v drugem 7,93 in v tretjem 16,15 cm.
Povprečna dolžina poganjka se je pri vseh skupinah vrtnic najbolj povečala iz drugega
(3.5.2017) na tretji (22.5.2017) termin, kar lahko povežemo tudi s povprečno višjimi
temperaturami v tem obdobju. Povprečna temperatura v mesecu aprilu je znašala 12,1°C, v
mesecu maju pa se je povečala na 16,9°C. Povprečna količina padavin, ki neposredno vpliva
na uspešno rast vrtnic, je v meseca aprila znašala 153,2 mm, v meseca maja pa 71,6 mm kar je
dovolj za rast vrtnic; aprilske količine so bile celo izjemne (ARSO, 2018).
Med različnimi sortami določene skupine in izbranimi skupinami vrtnic smo opazili večje
razlike v povprečnem številu poganjkov in časovnem razvoju enoletnih poganjkov, medtem ko
so bile dolžine enoletnih poganjkov pri vseh sortah in predvsem skupinah zelo podobne in so
se tudi podobno povečevale skozi termine meritev. Prav tako so bila zanimiva na primer
nihanja med sortami v določeni skupini, ko je ena sorta razvila veliko poganjkov v prvem
terminu, v nadaljnjih terminih pa so jo prehitele druge sorte. Vse to kaže na izjemno sortno
specifičnost pri vrtnicah (Mastnak, 2008).
Hitrost enoletne prirasti je neposredno povezana z vzdrževalnimi ukrepi, predvsem zimsko
rezjo in podatki, ki smo jih pridobili v naši raziskavi dobro pojasnijo principe rezi pri različnih
skupinah vrtnic. Tako predvsem prekrovne in tudi mnogocvetne vrtnice lahko režemo bolj na
kratko, kot na primer debelne vrtnice, prav tako drugače režemo popenjave vrtnice in plezavke
pri katerih pustimo glavne poganjke daljše (Mastnak, 2008).
Pri poskusu smo ugotovili, da so vrtnice na splošno zelo dobro prenesle presajanje in dobro
rastle v prvem letu po presajanju. To nam pove, da so vrtnice kljub večletni rasti na stalnem
mestu dovolj tolerantne in trpežne, da lahko prenesejo presajanje ter uspešno rastejo dalje na
novi lokaciji.

Sojer E. Rast in razvoj vrtnic (Rosa spp.) v prvem letu po presajanju.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za agronomijo, 2019

32

5.2 SKLEPI
Uspešnost presajanja vrtnic se razlikuje med posameznimi skupinami vrtnic. Nekatere skupine,
kot so na primer prekrovne in mnogocvetne vrtnice so manj občutljive in se lažje prilagodijo
na novo lokacijo, kot na primer debelne vrtnice, ki so bolj občutljive.
Med posameznimi sortami iz določene skupine so bile vidne razlike v rasti in razvoju rastlin
na novi lokaciji. Zaznane so bile razlike v hitrosti rasti, nekatere so imele veliko poganjkov že
v začetnih terminih meritev, druge pa so več enoletnih poganjkov razvile ob kasnejših terminih
meritev. Prav tako smo opazili razlike v rasti in razvoju med posameznimi skupinami vrtnic,
pri čemer so na primer prekrovne vrtnice razvile veliko več enoletnih poganjkov kot debelne
vrtnice, mnogocvetne vrtnice pa so na primer v opazovanem obdobju rastle enakomerneje.
Prirast poganjkov (število in dolžina) v prvem letu po presajanju se razlikuje glede na sorto in
posamezno skupino vrtnic. Tako je na primer pri prekrovnih vrtnicah sorta 'Alba Mediland'
oblikovala veliko več enoletnih poganjkov, ki so bili tudi daljši kot pri sorti 'Colossal
Meidiland'. Razlike v prirasti so bile zabeležene tudi med različnimi skupinami vrtnic,
predvsem v številu poganjkov, dolžina poganjkov pa je bila primerljiva.

Sojer E. Rast in razvoj vrtnic (Rosa spp.) v prvem letu po presajanju.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za agronomijo, 2019

33

6 POVZETEK
V mesecu februarju leta 2017, smo presadili vrtnice iz rozarija hortikulturnega centra
Biotehniške fakultete v Biljah pri Novi Gorici, v novo zasnovan rozarij pred Biotehniško
fakulteto v Ljubljano. V mesecu marcu smo nato opazovali razvoj vseh sadik vrtnic. Pri
rastlinah smo opazovali razvoj brstov in njihove faze: rdeči brsti, napeti brsti, odprti brsti
oziroma razviti novi poganjki. Kasneje smo izbrali 20 sort iz skupin prekrovnih, mnogocvetnih,
debelnih, popenjavih vrtnic in plezavk, pri vsaki skupini smo izbrali 4 sorte. Pri vsaki sorti smo
označili tri rastline, na katerih smo nato v mesecu aprilu in maju merili prirast enoletnih
poganjkov. Meritve smo opravili v treh terminih in sicer, 19.aprila, 3. maja in 22. maja.
Upoštevali smo vse poganjke daljše od 5 cm pri katerih smo izmerili dolžino in hkrati prešteli
njihovo število.
Opazne so bile razlike v številu poganjkov in njihovi dolžini med različnimi sortami in
skupinami vrtnic. Pri prekrovnih vrtnicah so največ enoletnih poganjkov v vseh treh terminih
meritev razvile rastline sorte 'Alba Meidilnad', najmanj pa rastline sorte 'The Fairy'. Pri
mnogocvetnicah je imela največ poganjkov v vseh treh terminih meritev sorta 'Omi Oswald',
najman pa sorta 'Acropolis'. Sorta 'Flammentanz' je imela pri popenjavih vrtnicah v vseh treh
terminih največ enoletnih poganjkov, najmanj pa v prvem terminu sorta 'New Dawn', v drugem
in tretjem pa sorta 'Sympathie'. Pri plezavkah je imela v prvem in drugem terminu meritev
največje število enoletnih poganjkov sorta 'Guirlande de Amour', v tretjem pa sprta 'Wedding
Day'. Pri debelnih vrtnicah je v prvem terminu meritev enoletnih poganjkov tvorila sorta
'Michelangelo', v drugem terminu sorta 'Schneewittchen', v tretjem pa sorta 'Tchaikowski'.
Najmanj enoletnih poganjkov sta v prvem terminu meritev razvili sorti 'Marie Curie' in
'Schneewittchen', v drugem terminu sorta 'Marie Curie' in v tretjem sorta 'Michelangelo'.
Prekrovne vrtnice, ki imajo zelo gosto rast, so v vseh treh terminih meritev razvile največje
število enoletnih poganjkov, najmanj pa so jih imele vrtnice iz skupine debelnih vrtnic. Pri
merjenju dolžine poganjkov smo pri prekrovnih vrtnicah v prvih dveh terminih meritev
povprečno najdaljše poganjke izmerili pri sorti 'Alba Meidiland', v tretjem terminu pa pri sorti
'Colossal Meidiland'. Najkrajše poganjke je v vseh treh terminih razvila sorta 'The Fairy', ki
ima zelo kompaktno rast. V prvem in drugem terminu smo pri mnogocvetnicah povprečno
najdaljše poganjke izmerili pri sorti 'Omi Oswald', v tretjem pa pri sorti 'Tchaikowski', ki je
imela v prvem terminu najkrajše poganjke. V drugem in tretjem termminu pa je imela
povprečno najkrajše poganjke sorta 'Acropolis'. Pri popenjavih vrtnicah je imela sorta 'New
Dawn' v prvem terminu meritev najdaljše poganjke, sorta 'Flammentanz' v drugem in 'Rosanna'
v tretjem terminu. Med plezavkami je imela povprečno najdaljše enoletne poganjke v prvem
in tretjem terminu meritev sorta 'Domaine de Couron', v drugem pa sorta ' Guirlande de
Amour'. Povprečno najkrajše poganjke pa je imela v prvem in drugem terminu sorta
'Veilchenblau', v tretjem terminu pa sorta 'Wedding Day'. Povprečno najdaljše enoletne
poganjke je imela pri debelnih vrtnicah v prvem terminu sorta 'Michelangelo', v drugem sorta
'Schnewittchen' in v tretjem sorta 'Tchaikowski'. Povprečno najkrajše poganjke pa je v prvem
terminu razvila sorta 'Marie Curie', v drugem 'Tchaikowski' in v tretjem 'Michelangelo'.
Med skupinami smo povprečno najdaljše poganjke v prvem in drugem terminu izmerili pri
mnogocvetnih vrtnicah, v tretjem pa pri popenjavih in mnogocvetnih vrtnicah. Povprečno
najkrajše poganjke pa so imele v vseh treh terminih debelne vrtnice.
Med različnimi skupinami in sortami vrtnic so bile razlike v številu in dolžini enoletnih
poganjkov, vendar so vse zelo dobro prenesle presajanje.
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PRILOGA A
Opis izbranih sort vrtnic
Prekrovne vrtnice
'The Fairy'
Ima majhne cvetove, ki so zbrani v velikih šopih in so bledo rožnate barve. Cveti celo poletje
in jesen do slane. Spomladi izrezujemo nekaj starejših vej in grmiče skrajšamo na višino 2545 cm. Sorto odlikujeta dobro zdravje in nezahtevnost. Uporabljamo jo za sajenje na grede,
robove, kot žive meje in tudi za rezano cvetje, izjemno je priljubljena v javnem prostoru,
celo obcestnih zasaditvah. Požlahtnil jo je Bentall leta 1932 v Veliki Britaniji (Mastnak,
2008; Jackson & Perkin, 2018).

'Colossal Meidiland'
Ima cvetove temno rdeče barve, ki cvetijo celotno sezono. Listje je temno zelene barve, zelo
zdravo in bleščeče. Rastlina v višino zraste od 60 do 80 cm. Sorta je zelo odporna na bolezni
in ne potrebuje veliko nege, ni potrebno odstranjevati odcvetelih cvetov. Uporabljamo jo za
sajenje v javnem prostoru, v obcestnih zasaditvah. Požlahtnili so jo leta 1999 pri Meilland
International v Franciji (Help me ..., 2018; Pflanzmich. de, 2018).
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'Alba Meidiland'
Požlahtnila jo je Marie-Louise Meilland v Franciji leta 1986. Cvetovi so bele barve in brez
vonja ter cvetijo v manjših ali večjih šopih. Je večkrat cvetoča sorta. Listje je temno zelene
barve in bleščeče. Rastline v višino zrastejo od 60-90 cm, so zelo odporne na bolezni in
prenašajo senco. Uporabljamo jo za sajenje na robove, grede, prekrivanje tal in tudi za rezano
cvetje (Help me ..., 2018; Dave's Garden, 2018).

'Ivory Meidiland'
Cvetovi so manjši, bele do kremno bele barve in cvetijo v šopih. Oblika cveta je skledasta
in ima nabrane robove. Listi so majhni, svetlikajoči in temno zeleni. Cveti večkrat v
vegetacijski sezoni in zraste v višino do 45 cm. Uporabljamo za sajenje na gredice, robove,
prekrivanje tal in drugo. Požlahtnil jo je Alain Meilland leta 2006 (Help me ..., 2018).
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Mnogocvetne vrtnice
'Omi Oswald'
Cvetovi so svetlo rumene barve in nežno dišijo. So polvrstnati in srednje veliki, rastejo v
šopih ter cvetijo čez celotno vegetacijsko sezono. Rastline zrastejo v višino od 80 do 120
cm. Sorta je zelo odporna na bolezni. Požlahtnil jo je Lens leta 1988 v Belgiji (Help me …,
2018).

'Cera'
Je nižja mnogocvetna vrtnica, ki so jo požlahtnili leta 2010 v programu za žlahtnjenje vrtnic
na inštitutu ILVO v Belgiji. Odlikuje se po dobri odpornosti na bolezni in cvetenju skozi
celo vegetacijsko sezono. Cvetovi so skledasti in odprti, karminasto rdeče barve ter brez
vonja. Rastlina zraste v višino od 70 do 90 cm (De Rozenhof Lottum, 2018).
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'Tchaikowski'
Požlahtnili so jo pri Meilland International v Franciji leta 2000. Ima cvetove bele do krem
bele barve z rumenkasto notranjostjo, ki blago do močno dišijo. So srednje veliki, polni in
rastejo v majhnih šopih ter so starinske, rozetaste oblike. Je večkrat cvetoča sorta in je zelo
odporna na bolezni. V višino zraste od 120 do 185 cm. Spomladi porežemo predvsem stare
in odmrle veje. Uporabljamo jo za sajenje na vrtove in tudi za rezano cvetje (Help me ...,
2018).

'Acropolis'
Cvetovi nežno dišijo, so skledaste oblike in neobičajne barve. Po robovih so bronasto-roza
barve, proti notranjosti pa se posvetlijo do skoraj bele barve. Rastejo v manjših šopih ter
cvetijo skozi celotno rastno sezono. Rastlina zraste v višino od 50 do 70 cm. Sorta je
primerna za sajenje na grede, robove in v korita, posebno pa za rezano cvetje. Požlahtnili so
jo v Franciji leta 2002 pri Meilland International (Help me ..., 2018).
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Popenjave vrtnice
'Sympathie'
Sorto je požlahtnil Kordes leta 1964 v Nemčiji. Odlikujejo jo močni cvetni peclji in veliki
rdeči cvetovi, ki najlepše cvetijo v prvem cvetenju ter dobro uspevajo tudi v bolj deževnem
vremenu. Rastline zrastejo v višino od 3 do 4 m. Sorto lahko uporabljamo tudi za rezano
cvetje (Mastnak, 2008; Zgonec, 1992).

'Flammentanz'
Okoli leta 1952 jo je požlahtnil Kordes, kot 'Flammentanz' pa je bila predstavljena leta 1955
v Nemčiji. Ima srednje do velike, rdeče cvetove, ki blago dišijo ter rastejo v manjših šopih.
Je enkrat cvetoča sorta in cveti v poletju ali pomladi. Listje je usnjato in temno zelene barve.
Rastlina zraste tudi do višine 5 m (Help me ..., 2018).
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'Rosanna'
Požlahtnil jo je Kordes v Nemčiji okoli leta 1982. Cvetovi so veliki, koralno rožnate barve
ter močno dišijo. Cvetijo v sezoni in občasno ponavljajo cvetenje tudi kasneje. Rastline
zrastejo do višine 4,5 m (Help me ..., 2018).

'New Dawn'
Cvetovi so srednje veliki, srednje močnega sladkega vonja in nežno rožnate barve ter v
sredini cveta nekoliko temnejši. Ima svetlikajoče listje. Je predhodnica modernih popenjavih
vrtnic s ponovljivim cvetenjem. Rastlina lahko zraste do 4,5 m visoko. Požlahtnil jo je Dreer
leta 1930 (David Austin Roses, 2018).
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Plezavke (ramblerji)
'Domaine de Couron'
Požlahtnili so jo pri Meilland leta 1993 v Franciji. Rastline v višino zrastejo do 3 m. Cvetovi
so srednje rožnate barve in blago dišijo ter ponavljajo cvetenje skozi vegetacijsko sezono. Je
odporna na razne bolezni (Dave's garden, 2018).

'Guirlande de Amour'
Ima majhne, bele cvetove močnega vonja, ki cvetijo v večjih šopih večkrat čez celotno
sezono. Rastline zrastejo v višino 1,8 do 3 m in so zelo odporne na bolezni. Požlahtnil jo je
Lens leta 1993 v Belgiji (Help me ..., 2018).
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'Veilchenblau'
Požlahtnil jo je Schmidt okoli leta 1909 v Nemčiji. Cvetovi so vijolični z belo notranjostjo
z vidnimi rumenimi prašniki in nežno dišijo. So majhni in manj vrstnati ter rastejo v večjih
šopih. Cvetijo enkrat na leto, spomladi ali poleti. Listi so veliki, svetlo zelene barve ter
svetlikajoči. Rastline zrastejo do višine 6 m (Help me ..., 2018).

'Wedding Day'
Cvetovi so drobni, beli ali nežno rožnati in rastejo po vsej dolžini stebla ter imajo sadni vonj.
Iz cvetov se kasneje razvije majhen šipek oranžne barve. Rastline zrastejo tudi do višine 11
m. Vsako drugo ali tretje leto glavna stebla močno prikrajšamo. Ima zelo gibka stebla, zato
je primerna za sajenje ob različne opore (npr. girlandi) ob katere sadimo plezavke. Požlahtnil
jo je Stern leta 1950 v Veliki Britaniji (Mastnak, 2008; David Austin Roses, 2018).
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Debelne vrtnice
'Michelangelo'
Cvetovi so veliki, rumene barve s svetlo rumeno obrobo in imajo močan, limonast vonj.
Značilna je starinska oblika cvetov. Cveti večkrat skozi celotno sezono. Rastline zrastejo do
150 cm visoko. Sorto uporabljamo za sajenje na grede, kot žive meje in tudi kot rezano
cvetje. Požlahtnil jo je Alain Meilland okoli leta 1997 v Franciji (Help me ..., 2018).

'Marie Curie'
Požlahtnili so jo pri Meilland International leta 1997 v Franciji. Barva cvetov je še posebej
zanimiva, preliva se med rožnato in svetlo oranžno, odtenek je odvisen od starosti cveta.
Cveti večkrat v sezoni, a je prvo cvetenje najlepše in najbogatejše. Cvetovi so dišeči, jakost
pa je odvisna od dneva. Rastlina zraste do 120 cm visoko in za rast potrebuje veliko svetlobe
(Mastnak, 2008).
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'Schneewittchen'
Z drugim imenom ji pravimo 'Iceberg', leta 1958 jo je v Nemčiji požlahtnil Kordes. Ima
velike cvetove bele do krem barve, ki blago dišijo. Cvetijo v manjših šopih, bujno čez celotno
sezono. Listje je svetlikajoče, svetlo zelene barve. Rastline zrastejo od 75 do 150 cm visoko.
Je zelo odporna na bolezni in prenaša sušo. Je tudi tolerantna na senco, a bolje uspeva če
ima na voljo dovolj sonca. Uporabljamo jo za sajenje na grede, v posode, kot žive meje in
tudi za rezano cvetje (Help me ..., 2018; Gardenia ..., 2018).
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PRILOGA B
Povprečno število in dolžina enoletnih poganjkov
Priloga B1: Povprečno število enoletnih poganjkov pri različnih sortah posamezne skupine vrtnic

Skupina

Sorta

19.04.2017

3.05.2017

22.05.2017

Prekrovne

'The Fairy'

5

37

45

'Colossal Meidiland'

9

15

17

'Alba Meidiland'

46

62

62

'Ivory Meidiland'

17

27

35

'Omi Oswald'

22

26

26

'Cera'

17

23

23

'Tchaikowski'

8

8

9

'Acropolis'

1

5

6

'Sympathie'

9

13

15

'Flammentanz'

17

36

37

'Rosanna'

6

23

23

'New Dawn'

5

23

32

'Domaine de Couron'

7

20

24

'Guirlande de Amour'

21

30

45

'Veilchenblau'

1

14

23

'Wedding Day'

5

26

61

'Michelangelo'

2

6

9

'Tchaikowski'

1

8

19

'Marie Curie'

1

5

9

'Schneewittchen'

1

12

16

Mnogocvetne

Popenjave

Plezavke

Debelne

Priloga B2: Povprečno število enoletnih poganjkov pri posameznih skupinah vrtnic

Skupina

19.04.2017

3.05.2017

22.05.2017

Prekrovne vrtnice

19

35

40

Mnogocvetne vrtnice

12

16

16

Popenjave vrtnice

9

24

27

Plezavke

8

22

38

Debelne vrtnice

1

8

13
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Priloga B3: Povprečna dolžina (cm) enoletnih poganjkov pri različnih sortah posamezne skupine vrtnic

Skupina

Sorta

Prekrovne

Mnogocvetne

Popenjave

Plezavke

Debelne

19.04.2017

3.05.2017

22.05.2017

'The Fairy'

5,53

9,80

20,15

'Colossal Meidiland'

8,88

11,43

27,06

'Alba Meidiland'

10,72

15,78

24,46

'Ivory Meidiland'

10,52

11,66

23,97

'Omi Oswald'

14,83

20,77

29,13

'Cera'

9,96

12,60

28,10

'Tchaikowski'

8,74

9,44

31,68

'Acropolis'

9,25

8,44

19,94

'Sympathie'

8,93

10,05

26,22

'Flammentanz'

9,46

10,55

24,40

'Rosanna'

8,05

8,64

30,41

'New Dawn'

11,14

9,88

28,65

'Domaine de Couron'

10,60

11,47

30,52

'Guirlande de Amour'

10,00

15,85

25,59

'Veilchenblau'

8,33

7,79

20,54

'Wedding Day'

8,57

11,25

14,04

'Michelangelo'

9,17

8,35

14,07

'Tchaikowski'

7,00

6,60

19,21

'Marie Curie'

6,00

7,13

16,07

'Schneewittchen'

6,33

9,65

15,24

Priloga B4: Povprečna dolžina (cm) enoletnih poganjkov pri posameznih skupinah vrtnic

Skupina

19.04.2017

3.05.2017

22.05.2017

Prekrovne vrtnice

8,91

12,17

23,91

Mnogocvetne vrtnice

10,69

12,81

27,21

Popenjave vrtnice

9,39

9,78

27,42

Plezavke

9,38

11,59

22,67

Debelne vrtnice

7,13

7,93

16,15

