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V okviru diplomskega dela smo želeli ugotoviti učinkovitost petih pripravkov in
enega v kombinaciji s termoterapijo (TT) zoper bolezni lesa vinske trte (BLVT),
predvsem na kakovost cepljenk žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte
‘Cabernet sauvignon’. V poskus smo vključili cepiče z zdravih trt (ZDR) ter
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obravnavanju SE, medtem ko najmanjšega (55,0 %) pri obravnavanju RE.
Povprečno največje število rozg (2,7) na cepljenko smo ugotovili pri BE+TT, sledi
RE s 2,5, medtem ko povprečno največji premer (8,9 mm) glavne rozge pri SE, z
8,1 mm sledi BE. Povprečno največje število korenin (10,3) na cepljenko je bilo pri
obravnavanju RE, sledi BE+TT z 9,9, medtem ko smo povprečno največji premer
korenin (2,01 mm) zmerili pri SE. Povprečno najmanjšo vsebnost skupnih fenolov
2,05 mg/g korenin na cepljenko smo izmerili v koreninah cepljenk z ZDR cepiči,
največjo (3,99 mg/l) pa pri SIM cepičih. Glede na rezultate lahko rečemo, da smo
pri obravnavanjih BE+TT, RE in SE dobili cepljenke najboljših lastnosti, zato
predlagamo, da jih trsničarji uporabljajo pri razkuževanju cepičev.
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The aim of this thesis was to determine the efficiency of the five disinfectant
preparations and one in a combination with thermotherapy (TT) against the
grapevine trunk disease (GTD), especially regarding the impact on the quality of
the grapevine grafts (Vitis vinifera L.) of ‘Cabernet Sauvignon’ variety. The study
included scions from healthy vines (ZDR), and asymptomatic (ASIM) and
symptomatic (SIM) scions from infected vines, which were treated before grafting
separately with Beltanol (BE), Serenade (SE), sodium bicarbonate (SB), Remedier
(RE), BioAction (BA) and with combination of Beltanol and TT (BE+TT). The
greatest yield (79.0%) of the first-quality grafts was recorded at SE but the lowest
(55.0 %) at RE treatment. The greatest number of canes (2.7) per graft was counted
at BE+TT, followed by RE (2.5) treatment, while the greatest average diameter of
the main cane (8.9 mm) was measured at SE and at BE (8.1 mm) treatments. The
greatest number of roots (10.3) per graft was counted at RE, followed by BE+TT
(9.9) treatment. The largest average diameter of the roots (2.01 mm) was measured
at SE treatment. The lowest content of the total phenolics 2.05 mg/g was measured
in roots of grafts with ZDR scions but the highest (3.99 mg/g) in roots of grafts
with SIM scions. The results suggest that the BE+TT, RE and SE treatments have
given the best results and therefore are recommended for a scion disinfection at the
production of the grapevine grafts.
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI
ASIM

Asimptomatični cepiči (brez vidnih bolezenskih znamenj)
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BioAction

BE

Beltanol

BE+TT

Beltanol s termoterapijo

BLVT

Bolezni lesa vinske trte

GAE

Galna kislina

KV

Koeficient variacije

Pa.

Phaeoacremonium

Pm.

Phaeomoniella

RE

Remedier

SB

Soda bikarbona

SE

Serenade

SIM

Simptomatični cepiči (z vidnimi bolezenskimi znamenji)

VSF

Vsebnost skupnih fenolov

ZDR

Zdravi cepiči
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1

UVOD

V vinorodnih deželah Slovenije se pojavljajo težave z boleznimi lesa vinske trte (BLVT),
med katerimi je v Sloveniji najbolj pogosta ESCA ali apopleksija, med vinogradniki
poznana kot kap vinske trte (Vršič in Lešnik, 2001; Bukovec in sod., 2005). To bolezen
povzroča kompleks različnih patogenih gliv predvsem Phaeomoniella chlamydospora P.
W. Crous & W. Gams (2000), Phaeoacremonium aleophilum W. Gams, Crous, M. J.
Wingf. & Mugnai (1996) in Fomitiporia mediterranea M. Fisch. (2002)), ki v trto vstopajo
skozi poškodbe lesa, kjer poškodujejo in prekinejo prevodnost tkiv (Gramaje in sod.,
2018). Zaradi tovrstnih poškodb, del trte ali celo cela trta hitro propade. Ker za varstvo
zoper BLVT ni učinkovitega FFS ali prakse, je zelo pomembno, da se vloži več dela v
preventivo (Žežlina in Miklavc, 2018). A kljub preventivnim ukrepom se pogosto cepiči
okužijo med skladiščenjem ali cepljenjem, zato je zelo pomembno, da dobimo čim bolj
učinkovito razkužilo, ki bi preprečevalo okužbe in širjenje patogenih gliv. Danes je v
Sloveniji za kemoterapijo vegetativnega materiala dovoljen le Beltanol, ki pa nima
absolutnega razkuževalnega učinka proti vsem glivam BLVT in zato še vedno obstajajo
možnosti okužb in širjenja BLVT (Žežlina in Miklavc, 2018; Seznam registriranih …,
2019). V EU preizkušajo še druga, okolju bolj prijazna sredstva in prakse, kot so uporaba
pripravka Remedier, sode bikarbone in BioActiona, s katerimi v Sloveniji nimamo veliko
izkušenj (Gramaje in sod., 2018).
1.1

NAMEN

Cilj poskusa je ugotoviti učinkovitost pripravkov zoper BLVT, ki jih bomo uporabili za
razkuževanje cepičev pri pridelavi trtnih cepljenk. Učinkovitost pripravkov bomo
vrednotili z izplenom ter meritvami najpomembnejših delov cepljenke po klasiranju, to so
število, debelina ter masa rozg in korenin. Na podlagi pridobljenih rezultatov bodo
trsničarji obveščeni o učinkovitosti preizkušenih pripravkov in tako tudi imeli možnost
boljšega razkuževanja rastlinskih delov trte za potrebe vegetativnega razmnoževanja.
1.2

HIPOTEZA

Z diplomskim delom bi radi potrdili ali zavrnili hipotezo, da imajo sredstva oziroma načini
razkuževanja različno učinkovitost, kar pomeni, da bodo vplivali na izplen in kakovost
cepljenk, predvsem na maso, debelino in število rozg oziroma lesa nad kalusom ter korenin
na podlagi.
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2

PREGLED OBJAV

Izraz »bolezni lesa vinske trte (BLVT)« oziroma po angleško »Grapevine Trunk Diseases
(GTD)« se je oblikoval v poznih devetdesetih letih prejšnjega stoletja ter predstavlja
skupino različnih bolezenskih znamenj na listih in v prevajalnih tkivih vinske trte, ki jih
povzroča skupina gliv, ki primarno okužijo trto preko ran. Bolezni naj bi obstajale že od
začetka gojenja vinske trte, čeprav so se uradni zapisi BLVT pojavili šele konec 19.
stoletja v Franciji. Trenutno predstavljajo BLVT najbolj destruktivne bolezni vinske trte v
zadnjih treh desetletjih. Škoda, ki jo povzročajo se hitro povečuje ter povzroča velike skrbi
v vseh državah pridelovalkah grozdja. Razlogov za tolikšen pojav BLVT je več. Prvi je
vsekakor množično sajenje trt v devetdesetih letih po vsem svetu in s tem širjenje
okuženega sadilnega materiala. Naslednji razlog so velike spremembe v pridelovalnih
praksah, ki so znatno vplivale na okužbe z glivami. Ena izmed teh sprememb je
sprememba tradicionalne gojitvene oblike Goblet (kotlasta gojitvena oblika) v novejše
gojitvene oblike, ki omogočajo večjo uporabo mehanizacije pri letni ali zeleni rezi, ta pa
povzroča večje število ran na trti ter posledično omogoči več okužb. Zadnji razlog je
prepoved uporabe natrijevega arzenata, metil bromida in benzimidazolnih fungicidov v
nekaterih državah v začetku leta 2000, zaradi varovanja okolja in negativnega vpliva na
zdravje človeka. S prepovedjo teh sredstev so onemogočili uporabo najbolj učinkovitih
sredstev za zatiranje gliv BLVT (Fontaine in sod., 2016; Gramaje in sod., 2018).
Eno od večjih groženj prihodnosti gospodarske stabilnosti vinogradništva predstavljajo
BLVT, saj povzročajo pomembne ekonomske izgube, predvsem zaradi skrajšanja
življenjske dobe vinogradov, zmanjšanega pridelka in povečanih stroškov pridelave. V
Severni Ameriki je leta 1991 prišlo od 30 do 50 %, ponekod tudi do 94 % izgube pridelka.
Leta 1999 je bilo v Južni Avstraliji prizadetih 47 % vinogradov sorte 'Shiraz'. V Španiji se
je delež okuženih vinogradov z 1,8 % v letu 2003 povečal na 10,5 % v letu 2007. V starih
vinogradnih deželah južne Italije je leta 2009 delež okuženih vinogradov dosegel 80 %.
Leta 2014 je bilo v Franciji ocenjeno, da je 12 % vinogradov neekonomičnih. Po ocenah
InterLoire, uradne medpanožne organizacije vin doline Loire (Francija), naj bi bilo
prizadetih vsaj 5 % vseh evropskih vinogradov. Leta 2012 so poročali, da se letno zamenja
1 % trt, kar predstavlja strošek več kot 1,5 milijard dolarjev (Bruez in sod., 2015; Fontaine
in sod., 2016; Gramaje in sod., 2018).
Zatiranje BLVT je oteženo, izkoreninjenje tovrstnih bolezni ni mogoče, podatki o
kontrolnih ukrepih pa so omejeni in se med seboj, glede na geografsko regijo, precej
razlikujejo. Glavni varstveni ukrep zoper BLVT je preventiva, kar pomeni preprečitev
okužb in blažitev bolezenskih znamenj. Zaradi prepovedi natrijevega arzenata ter ostalih
uspešnih pripravkov je edini varstveni ukrep postal krčenje vinogradov, kar pa predstavlja
velik strošek. Zato je glavna prioriteta za panogo in raziskave v zadnjem desetletju
odkrivanje novih učinkovitih aktivnih snovi, postopkov in praks, ki bi uspešno zmanjšale
okužbe s patogenimi glivami. V trsnicah lahko pride do okužbe razmnoževalnega
materiala, kar je lahko vzrok, da je okužena celotna serija cepljenk, zato se je uveljavil
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integriran program pridelave cepljenk, ki vključuje kemijske, biološke, fizikalne ter druge
varstvene pripravke oziroma postopke (Gramaje in sod., 2018).
Pred nekaj desetletji so BLVT prizadele trte starejše od 25 let, katere so zamenjali z novimi
ter tako omejili širjenje bolezni. Danes se te bolezni hitro širijo in prizadenejo tudi dvo- in
triletne trte. Najpogosteje so prizadeti vinogradi starejši od sedem let (Surico in sod., 2006;
Fontaine in sod., 2016).
Kako pogoste so BLVT ter njihov vpliv na trto, je odvisno tudi od sorte vinske trte. V
Italiji so opazili, da je delež okuženih trt, bele sorte, stare med 15 in 18 let, približno 12 do
19 %, medtem ko je delež okuženih rdečih sort med 8 in 10 %. Znano je tudi, da so
bujnejše sorte veliko bolj podvržene tem boleznim in trenutno ni sorte, ki bi bila nanje
odporna (Fontaine in sod., 2015; Fontaine in sod., 2016).
Danes je znano, da BLVT povzroča do 133 vrst gliv, ki spadajo v 34 različnih rodov ter
tako predstavljajo največjo patogeno skupino, ki okuži trto. Primarni povzročitelji bolezni
so glive zaprtotrosnice (Ascomycota) in nekatere prostotrosnice (Basidiomycota) (Gramaje
in sod., 2018).
Različni patogeni povzročitelji BLVT lahko hkrati prizadenejo eno trto, zato obstaja
možnost, da se bolezenska znamenja med seboj prekrivajo in otežijo identifikacijo bolezni.
Bolezni, ki spadajo v skupino BLVT so (Gramaje in sod., 2018):
- Petrijeva bolezen,
- črna noga vinske trte,
- eutipoza,
- propadanje krakov vinske trte,
- črna pegavost vinske trte in
- ESCA kompleks.
2.1

BOLEZNI LESA VINSKE TRTE

2.1.1 Petrijeva bolezen (Petri disease)
Petrijeva bolezen večinoma prizadene mlade trte, stare od enega do pet let. Ob pojavu te
bolezni se v novo zasajenem vinogradu lahko hitro okuži do 50 % trt. Nekoč je bila
bolezen znana pod imeni »Black Goo Decline«, »Brown Wood Streaking« ter »Young
Vine Decline« (Fourie in Halleen, 2004; Gramaje in sod., 2015).
Bolezenska znamenja so vidna na listih kot medžilne kloroze in nekroze na robovih, kot
manjša rast trte ter kot odmiranje trte. V deblih in kordonih so v prečnem prerezu vidne
temno rjave do črne pike oziroma rjavo do črno obarvane ksilemske žile, ki so rezultat til,
smol in fenolnih spojin, ki jih je gostitelj tvoril pri odzivu na rast gliv v notranjosti ter
okolici žil ksilema. Ob vzdolžnem prerezu debla oziroma kordona pa so obarvane žile
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vidne kot vzdolžne rjave do črne črte. Iz prerezanih žil običajno izteka tudi črn, lepljiv
ksilemski sok (»black goo«), v katerem so predvsem fenolne spojine. Zaradi blokiranih,
nedejavnih prevodnih tkiv so deli trte nezadostno oskrbljeni z vodo in hranili, kar povzroči
pojav bolezenskih znamenj v različnih stresnih razmerah. K bolezenskim znamenjem
prispevajo tudi fitotoksični metaboliti prisotnih patogenih gliv (Fourie in Halleen, 2004;
Mostert in sod., 2006; Fontaine in sod., 2016; Gramaje in sod., 2018).
Glive povezane s pojavom Petrijeve bolezni so Phaeomoniella chlamydospora,
Pleurostoma richardsiae (Nannf.) L. Mostert, W. Gams & Crous, 29 vrst
Phaeoacremonium in šest vrst Cadophora. Najbolj pogosti glivi na simptomatičnih trtah iz
rodov Phaeoacremonium in Cadophora sta Pm. minimum (Tul. & C. Tul.) D. Gramaje, L.
Mostert & Crous in C. luteo-olivacea (J.F.H. Beyma) T.C. Harr. & McNew. Za vrsti Pm.
aleophilum in Pm. inflatipes W. Gams, Crous & M.J. Wingf. iz rodu Phaeoacremonium se
domneva, da se širita preko okuženega razmnoževalnega materiala, zlasti iz podlage. Za
glivo Pa. chlamydospora pa je znano, da trto okuži oziroma se širi v različnih fazah
pridelave cepljenk (cepilno orodje, žagovina ali drugi mediji za kalusiranje, hidracijski
rezervoar) (Fourie in Halleen, 2004; Gramaje in sod., 2018).
2.1.2 Črna noga vinske trte (Black foot disease of grapevine)
Črna noga vinske trte je BLVT, prisotna v večini predelov sveta, kjer gojijo vinske ter
namizne sorte trt, zlasti v mladih vinogradih in trsnicah (Agustí-Brisach in Armengol,
2013).
Značilni bolezenski znamenji sta nezmožnost brstenja očes na cepljenkah in šibka rast
novih mladik, na katerih se razvijejo kratki členki, ki se med rastno dobo posušijo. Listna
stena je redka, z listi, ki imajo medžilne kloroze in nekroze. Cepljenke in mlade trte imajo
neenakomerno dozorel les in drobna debla, na bazi katerih se pojavijo rdeče-rjava
razbarvanja. Pod lubjem so črna obarvanja in nekroze lesenega tkiva, ki izhajajo iz baze
debla. Koreninski sistem ima zmanjšano koreninsko maso in črne, nekrotične lezije, zaradi
katerih se občasno tvorijo horizontalno rastoče korenine tik pod površjem tal. Trte odmrejo
med poletjem, kot posledica posušenih mladik, ali pozimi med mirovanjem, zaradi
premajhnega vegetativnega prirasta v pretekli rastni dobi (Agustí-Brisach in Armengol,
2013; Fontaine in sod., 2016; Gramaje in sod., 2018).
Patogene glive, ki povzročajo bolezen »črna noga«, so iz rodov Dactylonectria,
Ilyonectria, Neonectria, Thelonectria, Cylindrocladiella, poleg njih jih je še 24 vrst iz rodu
Campylocarpon. Pogosto se nahajajo v matičnih rastlinah, posledično na koreninskih
potaknjencih, cepljenih trtah in cepljenkah. Ker se glive pojavljajo tudi v tleh, lahko pride
do okužbe tudi v trsnici, ko poteka ukoreninjenje siljenk (Agustí-Brisach in Armengol,
2013; Gramaje in sod., 2018).
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2.1.3 Eutipoza (Eutypa dieback)
Eutipoza vinske trte ogroža gospodarsko stabilnost in trajnost vinogradov na globalni
ravni. Pojavlja se predvsem v vinogradih, kjer letno pade več kot 250 mm dežja
(Schwappach in Grimm, 2006; Bertscha in sod., 2012; Fontaine in sod., 2016).
Bolezenska znamenja na listih oz. poganjkih se pojavijo tri do osem let po okužbi in so
vidna kot zakrnele mladike s kratkimi členki, na katerih so majhni, klorotično in
skledičasto oblikovano listi z robno in medžilno nekrozo. Listi se razlikujejo od leta do
leta. Večina okuženih cvetov se pred cvetenjem posuši. Jagode, ki so se razvile iz cvetov z
bolezenskimi znamenji, so običajno majhne in nepravilnih oblik. V prečnem prerezu
kordona ali debla je običajno rjava, klinasto oblikovana nekroza s temnimi črtami. Na
okuženem deblu ali kordonu so prav tako vidne razpoke lesa. Razgradnja lesa in delno tudi
zmanjšana fotosintezno aktivna listna stena povzročita propad rastline, običajno tri do pet
let po nastopu prvih bolezenskih znamenj (Bertscha in sod., 2012; Fontaine in sod., 2015;
Fontaine in sod., 2016; Gramaje in sod., 2018).
Za bolezen je odgovornih 24 vrst gliv iz družine Diatrypaceae. Eutypa lata (Pers.) Tul. &
C. Tul. kot edina vrsta, za katero je znano, da povzroča bolezenska znamenja na listih, je
najbolj škodljiva in pogosta. Gliva se širi ob deževnem vremenu skozi celo leto s pomočjo
vetra v obliki askospor. Ostale glive povzročiteljice prihajajo iz rodov Anthostoma,
Cryptosphaeria (C. pullmanensis Glawe), Cryptovalsa (C. ampelina /Nitschke/ Fuckel),
Diatrype (D. whitmanensis J.D. Rogers & Glawe), Diatrypella, Eutypa (E. leptoplaca
/Durieu & Mont./ Rappaz) in Eutypella (E. vitis /Schwein./ Ellis & Everh.). Znano je, da
glive okužijo rastline preko ran (Bertscha in sod., 2012; Fontaine in sod., 2015; Gramaje in
sod., 2018).
2.1.4 Odmiranje krakov vinske trte (Botryosphaeria dieback)
Odmiranje krakov vinske trte je že dolgo znana bolezen pod imenom počasna kap in se
pojavlja povsod po svetu, kjer gojijo vinsko trto (Surico in sod., 2006; Fontaine in sod.,
2016).
Bolezenska znamenja se opazijo spomladi kot zakasnitev brstenja. Na zelenih delih
bolezenska znamenja običajno niso prisotna, lahko pa se pojavijo šibke kloroze ali
deformacije v mesecu maju s pričetkom na bazi mladik, ki se širijo proti vrhu. Na
mladikah, ki se okužijo kasneje, se na členkih razvijejo podolgovate črne lezije in na bazah
oblikujejo odebelitve, zaradi katerih se mladika lahko odlomi. Mladike, ki se ne odlomijo,
počasi odmrejo. Na okuženih mladikah so okužena tudi zelena očesa, ki odmrejo. Po
trgatvi se črne lezije obarvajo sivo ali belo, kar da mladikam belkast videz. Jagode grozdov
so lahko prerasle z miceljem gliv, lahko gnijejo ali se posušijo. Okužba se širi po lesu od
vstopne rane navzdol po kordonu in/ali deblu, kar povzroča odmiranje posameznih krakov
ali celih trsov. V prečnem prerezu kordonov in debla so vidne male črne pike in nekroza
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klinaste oblike, kar spominja na bolezenska znamenja Petrijeve bolezni. Razlikujemo ju po
tem, da so pri Petrijevi bolezni pike bolj razpršene in da iz njih priteka črn lepljiv ksilemski
sok ter po odsotnosti zakasnelega brstenja in kloroznih listov z nekroznim robom. Ker se
bolezenska znamenja razvijajo počasi, so najhujši primeri bolezni najdeni na trsih, ki so
starejši od osem let (Niekerk in sod., 2006; Fontaine in sod., 2016).
Danes je znanih 26 vrst gliv iz družine Botryosphaeriaceae, ki povzročajo odmiranje
krakov vinske trte in pripadajo rodovom Botryosphaeria, Diplodia, Lasiodiplodia,
Neofusicoccum, Neoscytalidium, Phaeobotryosphaeria in Spencermartinsia. Med njimi so
najpogosteje izolirane glive Botryosphaeria dothidea (Moug. ex Fr.) Ces. & De Not.,
Diplodia seriata De Not., Diplodia mutila (Fr.) Mont., Neofusicoccum parvum (Pennycook
& Samuels) Crous, Slippers & A.J.L. Phillips in Lasiodiplodia theobromae (Pat.) Griffon
& Maubl. Glive se razmnožujejo s sporami, ki se razvijejo na okuženih mladikah in se
širijo z vetrom (Bertscha in sod., 2012; Fontaine in sod., 2015; Gramaje in sod., 2018).
2.1.5 Črna pegavost vinske trte (Phomopsis dieback)
Bolezen črna pegavost vinske trte, ki je v tujini znana kot Phomopsis dieback, je prisotna
po vsem svetu, predvsem v zmerno vlažnih območjih, kjer gojijo vinsko trto. Povzroča jo
gliva Phomopsis viticola (Sacc.) Sacc., ki se širi ob prisotnosti dežja s konidiji, ki se
razvijejo pomladi v piknidijih na okuženih trsih (Nita in sod., 2012; Fontaine in sod., 2016;
Gramaje in sod., 2018).
Gliva okuži vse zelene dele trte (mladike, listi, pecljevina, jagode). Na prvih členkih
mladik povzroča črne pike, ki se skozi rast mladike združijo ter razvijejo v črno rjavo
skorjo ali rjave lezije. Na bazalnem delu rozg povzroči zožitev, kar pod vplivom vetra in
mase pridelka privede do odloma le teh. Med mirovanjem so rozge belkaste s črnimi
pikami na medčlenkih. Na listih se pojavijo črne nekrotične pike vzdolž glavnih in
sekundarnih žil. Enako se lahko zgodi tudi na pecljevini. Močno okuženi listi ali listi z
močno okuženim pecljem odpadejo. Proti trgatvi grozdi porjavijo in nekrotizirajo, jagode
se nagubajo (Fontaine in sod., 2016).
2.1.6 ESCA kompleks
ESCA ali kap vinske trte ali tudi apopleksija, je zelo zapletena bolezen, ker jo povzroča
več patogenih gliv. Na njen razvoj in intenziteto vplivajo tudi okoljski dejavniki.
Bolezenska znamenja so si lahko podobna, vendar imajo različen izvor (Mugnai in sod.,
1999).
Navzven vidna bolezenska znamenja se pojavijo med junijem in septembrom ter tudi
spomladi, kot nekoliko zakasnelo brstenje. Ločimo dve obliki bolezni, in sicer kronična ter
akutna ESCA (Mugnai in sod., 1999).
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2.1.6.1

Kronična oblika

Kronična oblika se pojavi znotraj lesa (debel, kordonov, rozg), mladik, na listih ter
jagodah. Znotraj debel in kordonov, starih od osem let in več, je najpogostejše bolezensko
znamenje bela trohnoba. Ta postopoma iz trdega lesa napravi krhko, mehko, spužvasto
gmoto. Prizadeta tkiva so kremasto rumene ali bele barve, ki se od zdravega tkiva ločijo z
debelo temno rjavo ali črno črto. Takšen razkroj se običajno začne pri večji rani, ki je
povzročena z rezjo, na kateri je prišlo do okužbe s patogenom. Nato se nadaljuje v lesno
tkivo debla, kjer ostane omejen na črnjavo ali pa se širi naprej po beljavi. Če se gniloba
razširi v bližino ali doseže površje skorje, deblo vzdolžno razpoka. Razkroj se od mesta
okužbe širi navzgor in navzdol po deblu, ampak redko se razširi pod cepljenim mestom.
Korenin ne prizadene. Necepljene ameriške trte in evropsko ameriški hibridi imajo enaka
notranja bolezenska znamenja kot cepljene trte. V lesu se poleg bele trohnobe, hkrati z njo
ali pred njo, pojavijo tudi druge različne oblike razkroja lesa. V prečnem prerezu se lahko
pojavijo majhne temnorjave ali črne pike, ki so redko porazdeljene ali urejene po skupinah
okoli branike ali v bližini stržena. Iz črnih pik se pogosto razvijejo rožnato rjava ali
temnordeča območja. Pojavijo se tudi rjave površine z različnimi odtenki in teksturami
(Mugnai in sod., 1999).
Dejavniki, ki vplivajo na različne vrste obarvanja in razkroja lesa so (Mugnai in sod.,
1999):
- zrak in voda, ki vstopata v rane, povzročata fizikalne in kemijske spremembe ter odziv
gostitelja ob takšni poškodbi oziroma rani (npr. oksidacija),
- spremembe, ki jih povzročajo celulolitični in ligninolitični encimi, ki jih tvorijo
patogene glive,
- nekroza ksilemskih parenhimskih celic kot rezultat difuzije toksinov patogenih gliv,
produktov odziva gostitelja ali kombinacija obeh,
- tile oz. začepki, ki jih povzročajo rastni regulatorji in žilne okluzije zaradi gelov in
smol, ki jih izločajo obolele celice ksilemskega parenhima ali celo spojine z visoko
molekulsko maso, ki jih tvorijo patogeni.
Na trtah, mlajših od osem let, je zelo redko opaziti belo trohnobo hkrati z bolezenskimi
znamenji na zelenih delih trte, saj se le-ta na mladih trtah širi zelo počasi in je tako
obarvanost lesa v notranjosti debla omejena (Mugnai in sod., 1999).
Bolezenska znamenja na listih spominjajo na tigrasti vzorec. Med žilami ali vzdolž listnih
robov se pojavijo razpršene svetlo zelene ali klorotične pege pravilnih ali nepravilnih
oblik. Pege na površini med žilami so sprva majhne, nato pa se razširijo, združijo in
postanejo deloma nekrotične, tako da na koncu ostane le ozek trak nespremenjenega
zelenega tkiva vzdolž glavnih žil. Klorotično tkivo je rumeno rjave ali rdeče rjave barve.
Nekrotična tkiva med žilami pa se izsušijo in izpadejo (Mugnai in sod., 1999).
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Poleg nekroze listov v listni steni se pojavi tudi venenje mladik, rozg in grozdov, kar ni
posledica zamašitve prevajalnega tkiva, temveč posledica prisotnosti snovi, ki izvirajo iz
prizadetih tkiv v deblu, ki jih izloča rastlina sama in patogene glive (Mugnai in sod., 1999).
Bolezenska znamenja na mladikah se opazijo že spomladi in se kažejo kot zamujen razvoj
in šibka rast. Končajo se jeseni z upočasnjeno lignifikacijo. Proti koncu pomladi in čez
poletje se lahko pojavi venenje mladik in rozg, ki je nepovratno (Mugnai in sod., 1999).
Bolezenska znamenja na jagodah so vidna kot majhne temnorjave ali vijolične pege na
kožici. Po površju so skupine peg neenakomerno razpršene ali so razporejene tako, da
tvorijo vzdolžne pasove. Zelo redko pege prekrijejo celotno kožico, ki zatem postane rjave
ali vijolično sive barve. Pege so posledica rjavenja in propadanja epidermalnih in
hipodermalnih celic v bližini koncev ksilemskih žil in se ne širijo na spodaj ležeča tkiva.
Stopnja pegavosti med jagodami v grozdu je različna. Jagode, ki so močneje prizadete,
imajo vzdolžne ali prečne razpoke kožice ter ovenijo in se izsušijo ali jih prizadenejo
mehke gnilobe ali bakterije. Na prizadetih trtah se lahko tudi pojavi pozno zorenje, pri
katerem imajo jagode majhno vsebnost sladkorjev in spremenjen okus ali venijo na
končnih delih grozda in ne zorijo. Pegavost se pojavi tako na starejših kot mlajših trtah, še
posebej na belih sortah in včasih brez listnih bolezenskih znamenj. Prav tako se bolezenska
znamenja na grozdih ne pojavijo vsako leto ter lahko vplivajo le na del jagod na trti.
Najverjetneje so ta bolezenska znamenja posledica produktov odziva lesa gostiteljice,
fitotoksičnih metabolitov gliv ali kombinacija obeh, ki se prenesejo v jagode (Mugnai in
sod., 1999).
2.1.6.2

Akutna oblika

Poletja, v katerih se po deževnem obdobju pojavi suho obdobje z vročim ali vetrovnim
vremenom, najbolj ustrezajo akutni obliki bolezni, ki se nenadoma izrazi kot hitra
ovenelost celotne trte in se širi od vrha navzdol. Listi postanejo bledo zeleni in prehajajo v
sivo zeleno barvo. V nekaj dneh se trta popolnoma posuši. Povezavo med bolezensko
obliko in okoljem najverjetneje predstavlja povečana vsebnost in aktivnost toksičnih
metabolitov v listni steni zaradi hitrejše transpiracije, ki jo povzroča suho in vroče vreme
(Mugnai in sod., 1999).
Skozi čas se je poimenovanje ESCA bolezni zelo spreminjalo. Raziskovalci so uvedli,
glede na prisotnost glive, starost gostiteljske trte in bolezenska znamenja, pet pojavnih
oblik bolezni (Surico, 2009):
- nekroze (»počrnelost«) lesa,
- Petrijeva bolezen,
- ESCA mladih trt,
- bela trohnoba in
- prava ESCA.
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V odmrlem leu je pogosto prisotna gliva Eutypa lata. Patogene glive Phaeomoniella
chlamydospora, Phaeoacremonium aleophilum in občasno tudi nekatere vrste iz rodu
Phaeoacremonium povzročajo prve tri pojavne oblike bolezni ESCA. Te se med seboj
ločijo po starosti gostiteljske trte in različnih bolezenskih znamenjih na lesu in listih.
Bolezenska znamenja Petrijeve bolezni zajemajo razpršene listne kloroze, medtem ko
znamenja bolezni ESCA mladih trt zajemajo značilne medžilne kloroze in nekroze, t.i.
tigraste liste. Fomitiporia mediterranea in Stereum hirsutum (Willd.) Pers. so patogene
glive, ki povzročajo belo trohnobo, medtem ko so bolezenska znamenja na listih in grozdih
nepoznana. Pojavna oblika bolezni, poimenovana prava ESCA, kaže znamenja dveh
pojavnih oblik bolezni, to sta bela trohnoba in ESCA mladih trt (Surico, 2009; Bertscha in
sod., 2012).
Nekoč je veljalo, da omenjene patogene glive okužijo samo ob določeni starosti trte, zato
so bile pojavne oblike razdeljene glede na starost trte, kar pa ne velja več. Zato je Surico
(2009) predlagal, da se pojavne oblike nekroze lesa, Petrijevo bolezen in ESCA mladih trt
združi v enoten kompleks pod imenom Kompleks phaeotraheomikone vinske trte, belo
trohnobo pa bi ponovno imenovali ESCA (Surico, 2009).
Raziskovalci so se odločili za preučevanje življenjskih ciklov Pa. chlamydospora, Pm.
aleophilum in F. mediterranea, ker veljajo za glavne povzročitelje ESCA kompleksa. Pri
tem so odkrili, da se Pa. chlamydospora in Pm. aleophilum širita s pomočjo vetra. Spore
prve glive potrebujejo za širjenje še dež, medtem ko spore druge glive dežja ne
potrebujejo. Rastline okužita skozi rane, ki so nastale z rezjo ali na kateri drug način. Ker
se lahko širita tudi z razmnoževalnim materialom, jih najdemo tudi v trsnici (Bertscha in
sod., 2012).
2.2

FENOLI

Fenoli so sekundarni metaboliti, ki jih najdemo v vseh rastlinah. Njihova vsebnost se giblje
med 0,5 do 5,0 g na 100 g suhe snovi rastlinskega tkiva (Swanson, 2003). Zajemajo veliko
in raznoliko skupino aromatičnih spojin z eno ali več hidroksilnimi skupinami in
benzenskim obročem. Nastanejo s tremi različnimi biosinteznimi potmi, in sicer s
šikimatno potjo, v kateri nastanejo derivati fenilpropanoidov, malonatno potjo, kjer se
sintetizirajo fenilpropanoidi s podaljšano stransko verigo, flavonoidi in nekateri kinoni ter
z mevalonato potjo, v kateri nastanejo aromatični terpenoidi. Ta biosinteza v kloroplastih
in zbiranje fenolov v vakuolah pogosto poteka v subepidermalnih plasteh rastlinskih tkiv,
ki so izpostavljene stresu in okužbi patogenov. Tako je vsebnost določenih fenolnih spojin
v tkivu odvisna od sezone, sušnega stresa, stopnje rasti in razvoja, ranjenosti ter okužbe
patogenov. Ko je rastlina izpostavljena svetlobi, je sinteza in kopičenje fenolov povečana
(Bhattacharya in sod., 2010).
Fenoli imajo v rastlinah dve vlogi. Ena od teh je pritegnitev pozornosti opraševalcev in
živali, ki širijo semena v okolici, z dišavami in pigmentacijami. Druga naloga je
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odvračanje različnih organizmov v okolici rastline tako, da delujejo kot inhibitorji, zaščitna
sredstva, strupene snovi za živali in pesticidi proti invazivnim organizmom, kot so
rastlinojedci, fitofagne žuželke, ogorčice, glivični in bakterijski patogeni. Zato so bile te
snovi že pred časom predlagane, da bi služile kot alternativa kemičnemu varstvu proti
rastlinskim patogenom. Najpogostejši negativni učinki polifenolov so vidni pri glivah. Ko
gliva prizadene rastlino, jo ta prepozna preko receptorjev na celični membrani, kar
nemudoma sproži sintezo in kopičenje fitoaleksinov, ki pa omejujejo okužbo, tako da se ne
razvije po večjem delu rastline (Bhattacharya in sod., 2010). Rastlinske celice, ki so
okužene z glivo, kopičijo fenolne spojine v celični steni in tako omejijo patogena.
Raziskava, ki je zajemala opazovanje okuženega lesa vinske trte z glivo Pa.
chlamydospora, je pokazala, da gliva, potrebuje devet mesecev za kolonizacijo 25 do 35
cm lesa debla, ki večinoma poteka po žilah od vstopnega mesta (Bertscha in sod., 2012).
V raziskavi, kjer so preučevali vsebnost skupnih fenolov (VSF) v različnih delih lesa
vinske trte z različnim zdravstvenim stanjem, so ugotovili, da je okužba s patogenimi
glivami povzročila povečanje vsebnosti skupnih fenolov v vseh lesenih delih vinske trte.
Vsebnost fenolov je bila bistveno večja v simptomatičnih trtah, kot pri asimptomatičnih.
Slednje so vsebovale 1,5- in 2,4-krat več fenolov kot zdrave. Ugotovili so, da okužba
povzroča različne odzive fenolov v različnih delih vinske trte, verjetno zato, ker se odziv
tvorbe fenolov trte ne odraža samo z njihovo prisotnostjo temveč tudi glede na čas njihove
prisotnosti. Ko pride do okužbe na rani, se tam vsebnost fenolov poveča. S širjenjem
okužbe navzdol po deblu do podlage se na novo okuženih delih trte vsebnost fenolov ravno
tako poveča, medtem ko se na ostalih delih, kjer je okužba prisotna dlje časa in je les bolj
prizadet, vsebnost fenolov zmanjša (Rusjan in sod., 2017).
2.3

VARSTVO

Čeprav potekajo raziskave za varstvo trte pred boleznimi lesa vinske trte že več kot 50 let,
danes tako v Sloveniji kot v svetu skoraj nimamo učinkovitih metod za zatiranje oziroma
uspešno omejevanje teh bolezni. Edina dokaj učinkovita metoda je bila uporaba natrijevega
arzenata, katerega uporaba je danes, zaradi njegove strupenosti prepovedana. Trenutno so
najpogostejši načini varovanja postopki preventivnega varstva in sanacijski posegi. Zaradi
zelo različnih okoljskih razmer in razpoložljivosti kužila (inokuluma) skozi celo leto med
območji po svetu, je zelo pomembno, da se epidemiološke študije izvedejo na regionalni
ravni (Gramaje in sod., 2018; Žežlina in Miklavc, 2018).
Za začetek je potrebno saditi samo cepljenke prve kakovosti, ker so primerno močne,
imajo dobro razvit koreninski sistem in veliko zalogo ogljikovih hidratov, kar pozitivno
vpliva na rast in razvoj. Ob saditvi cepljenk slabše kakovosti je pogost pojav slabo
zaraščenega cepljenega mesta, ob katerim se v neugodnih okoljskih razmerah razvijejo
rane, ki predstavljajo potencialno mesto okužbe. Pomembno je izbrati primerno lego
vinograda, ki naj bo suha, zračna in sončna, saj to ne ustreza glivam in se tako manj
pojavljajo. Sledi primerna priprava tal, saj slabo založena, slabo drenirana in zbita tla
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povzročajo slab razvoj koreninskega sistema, ki ob vročih poletjih s povečano transpiracijo
ne more zagotoviti zadostne količine vode nadzemnega dela trte. Tako je trta v stresu in
bolj dovzetna za okužbe ter za pojav bolezenskih znamenj na okuženih trtah. Upoštevati
moramo tudi pravilno izbiro podlage in sorte za določena tla in lego. Prav tako so nekatere
sorte manj občutljive za BLVT, na primer 'Merlot', 'Modri pinot', 'Chardonnay' in
'Semillon', medtem ko sta 'Cabernet sauvignon' in 'Shiraz' občutljivi, kar povezujejo z
številom ter širino prevodnih tkiv. Zavedati se moramo, da gojitvene oblike, pri katerih
naredimo pri rezi majhno število velikih ran, predstavljajo večjo možnost za okužbo kot
tiste gojitvene oblike, pri katerih naredimo večje število manjših ran. Za preventivno
škropljenje lahko uporabljamo bakrove fungicide, ki se uporabljajo proti peronospori
vinske trte (Plasmopara viticola /Berk. & M.A. Curtis/ Berl. & De Toni), saj drugih
fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji ni registriranih. Iz poročil, v katerih so ocenjevali
učinkovitost fungicidov, je razvidno, da so sredstva iz skupine z metil benzimidazol
karbamatnim načinom delovanja (benomil, karbendazim, tiofanat metil) najbolj učinkovita
pri zatiranju patogenih gliv povzročiteljic odmiranja krakov vinske trte in eutipoze. Ostala
sredstva, ki so tudi učinkovita, so tebukonazol, flusilazol, pirimetanil, anilinopirimidin,
piraklostrobin, 2,6-dinitroanilin in fluazinam. Za patogene glive Pm. minimum, Pm.
parasiticum (Ajello, Georg & C.J.K. Wang) W. Gams, Crous & M.J. Wingf. in
Pleurostoma richardsiae je učinkovit tiophanat-metil, vendar pa je ta manj učinkovit proti
Pa. chlamydospora. Zatiranje Pa. chlamydospore je bolj učinkovito z zamazovanjem ran z
biopasto, narejeno iz cepilne smole in borove kisline (5 % m/V) (Rolshausen in Gubler,
2005). Ko izvajamo rez, je potrebno orodje razkuževati, še posebej žage. Zaščita ran je
zelo dober način varstva, še posebej, če se izvaja že od začetka postavitve vinograda.
Zaščito opravimo z zamazovanjem ran s cepilnimi smolami, barvami in pastami, katerih
učinkovitost je boljša, če vsebujejo fungicide. Ne samo, da te zaščite predstavljajo fizično
oviro za vstop gliv v les, ampak imajo tudi protiglivično delovanje. Strokovnjaki poročajo,
da sta od fungicidov najbolj učinkovita tiophanat-metil in fosetil-Al. V Italiji ponekod
uporabljajo tudi lepilo za les. Za zamazovanje ran so poznani tudi biotični pripravki, ki
vsebujejo glive Trichoderma spp. ali bakterije Bacillus subtilis (Ehrenberg) Cohn. Čeprav
biotični pripravki lahko nudijo dolgoročno varstvo, potrebujejo en do dva tedna, da
kolonizirajo celotno rano, to pa predstavlja zadostni časovni interval za okužbo (Halleen
in sod., 2006; Gramaje in sod., 2018; Žežlina in Miklavc, 2018).
Ko se bolezen pojavi v vinogradu, je najboljša praksa, da se odstrani iz vinograda vse
obolele dele trt oziroma cele trte in jih sežgemo, z namenom, da zaustavimo širjenje novih
okužb. Ko odstranjujemo le obolele dele trte, moramo odrezati še dodatnih 10 do 20 cm
navidezno zdravega lesa od simptomatičnega mesta. Ker so vir kužila lahko tudi sosednji
vinogradi in sadovnjaki, bi bilo potrebno izvajati sanitarne ukrepe na nivoju pridelovalnih
območij, kar pa predstavlja izziv obsežnega sodelovanja. Vinogradnikom se priporoča, da
obolele dele trte označijo pomladi oziroma poleti ter jih odstranijo pozimi. Ker se večina
patogenih gliv širi v deževnem vremenu in zmernih temperaturah, se je potrebno rezi v
takih razmerah izogniti in jo izvajati v obdobju, ko je celjenje ran hitrejše in je kužila manj.
Ker pa je to obdobje za velike vinogradnike prekratko, se svetuje opravljanje dvojne rezi.
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Prvo rez oziroma predrez opravimo na začetku zime, ko je kužila v okolici največ, tako da
rozge prikrajšamo na dolžino, ki je 40 cm daljša od končne. Končno rez pa opravimo na
koncu zime, ko se začne trta prebujati in je celjenje ran hitrejše. S tem, ko puščamo več
lesa, onemogočimo, da bi se patogene glive oziroma okužbe razširile vse do lesa, ki ga
nameravamo ohraniti na trti. Če so trte močneje prizadete, jih lahko, če je to mogoče,
pomladimo. Tako zagotovimo učinek nadzora, nad nekaterimi boleznimi lesa vinske trte,
ohranimo klon in že razvit koreninski sistem, kar omogoča hitro povrnitev trte v polno
rodnost. Če to ni mogoče, je trte potrebno odstraniti. Žežlina in Miklavc (2018) svetujeta,
da je najbolje celoten vinograd izkrčiti in ga na novo zasnovati, če je v vinogradu okuženih
več kor 30 % trt.
2.4

PRIDELAVA CEPLJENK

Uspeh cepljenja je odvisen od prilagoditve podlage na tla, dozorelosti lesa in skladnosti
podlage ter cepiča, ki je odvisna tudi od stanja lesa, saj se cepiči, ki imajo velik stržen,
slabo zraščajo v cepljeno meso (Vršič in Lešnik, 2001).
2.4.1 Odbira rozg za podlage in cepiče
Pri pridelavi cepljenk potrebujemo za dobro zraščanje podlage in cepiča rozge dobro
dozoreli les, ki ga odberemo iz matičnjakov in matičnih vinogradov takoj jeseni, ko trte
odvržejo liste. Prepoznamo ga po tem, da je les gladek, sortno značilne barve, težko
upogljiv in če je, pri tem prasketa. Na prečnem prerezu rozge naj bo delež stržena majhen.
Les mora vsebovati 45 do 49 % vode in biti premera 8 do 10 mm (Vršič in Lešnik, 2001).
2.4.2 Priprava podlag in cepičev za cepljenje
Rozge, ki so namenjene za pridelavo podlag, narežemo na dolžino 80, 120 ali 160 cm, da
se med transportom ne izsušijo ter jim odstranimo vitice in zalistnike. Povežemo jih v
snope po 200 kosov, etiketiramo in plombiramo. V prvi fazi pridelave rozge razrežemo na
standardno dolžino 40 cm. Pri spodnjem kolencu moramo pustiti 2 cm medčlenka, saj se
tam nahaja diafragma, ki zapira in prekinja stržen. Tako narezanim ključem nato še
oslepimo očesa, da v silnici in trsnici ne pride do brstenja. Ključe povežemo v snope po
100 ali 200 kosov (Vršič in Lešnik, 2001).
Rozge, ki so namenjene za pridelavo cepičev, odberemo v matičnih vinogradih, v katerih je
pooblaščena institucija dala dovoljenje na podlagi opravljene selekcije. Odbiranje poteka
od časa, ko trta odveže liste, do začetka februarja. Prve so na vrsti sorte, ki so občutljive na
nizke temperature oziroma tiste, ki imajo večji stržen, na primer 'Rizvanec', 'Šipon',
'Rumeni muškat' itd. Pregledati moramo hkrati les in očesa, če so poškodovani od zimske
pozebe. Oko mora biti ob prečnem prerezu sveže in svetlozeleno, pri rozgi mora biti
sekundarna skorja sveža, zelena in sočna. Obrane rozge, ki imajo povprečno šest do sedem
ali celo do deset primernih zimskih očes na rozgo, povežemo v snope po 100 ali 200
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kosov, katere se etiketira in plombira po predpisih. Rozge se nato nareže na posamezna
očesa, tako da nad njimi pusti 1 cm in pod njimi okrog 5 cm členka (Vršič in Lešnik,
2001).
2.4.3 Razkuževanje podlag in cepičev
Cepiče in podlage je treba skladiščiti v zelo vlažnih razmerah, zato je velika nevarnost
razvoja in širjenja sive grozdne plesni (Botrytis cinerea Pers.), črne pegavosti vinske trte
(Phomopsis viticola) in BLVT. Zato je pred skladiščenjem potrebno razmnoževalni
material razkužiti. To se lahko izvaja na tri načine, in sicer s kemoterapijo, termoterapijo
ali s kombinacijo kemoterapije s termoterapijo (Vršič in Lešnik, 2001).
2.4.4 Termoterapija
Termoterapija (TT) je trenutno najbolj obetaven in relativno poceni varstveni ukrep proti
številnim endogenim in eksogenim škodljivcem ter boleznim vinske trte (Gramaje in sod.,
2018).
Poznamo dve različni izvedbi TT. Prva se izvaja pri 54 °C za 5 min in se uporablja kot
varstvo proti eksogenim (zunanjim) škodljivim organizmom, druga pa se izvaja pri 50 °C
za 30 do 45 min kot varstvo pred endogenimi (notranjimi) škodljivim organizmom. Če se
TT ne izvede pravilno, se lahko izgubi celoten razmnoževalni material. Poročajo tudi o
možnih stranskih učinkih slabšega zraščanja ali nepopolnega zraščanja cepljenega mesta,
zakasnjen razvoj mladik in rast cepljenk, ključev ter cepljenih ključev. Temperatura se
lahko razlikuje med regijami po svetu, saj je ugotovljeno, da razmnoževalni material iz
toplejšega podnebja bolje prenaša višje temperature pri TT kot tisti, ki se pridobiva iz
hladnejše podnebja. Tako je na Novi Zelandiji optimalen ukrep izveden pri 48 °C za 30
min, v Španiji pa 53 °C za 30 min. V Sloveniji uporabljamo TT pri 30 °C za 30 min, kateri
sledi 30 min namakanja v hladni vodi (Vršič in Lešnik, 2001). TT lahko izvajamo na
cepičih in ključih pred cepljenjem ali na že ukoreninjenih cepljenkah. Pridelovalci se
večinoma odločijo za TT pred cepljenjem, ker lahko opazijo možne negativne stranske
učinke. Temperatura pri TT je odvisna tudi od sorte žlahtne vinske trte in ameriške trte ter
škodljivca oz. patogena, zaradi katerega se izvaja TT. Sorti 'Modri pinot' in '1103 Paulsen'
sta na primer občutljivi, sorte 'Chardonnay', 'Merlot' in 'Renski rizling' so zmerno
občutljive, 'Cabernet sauvignon' pa je manj občutljiv na visoke temperature. Temperatura
potrebna za zatiranje patogenih gliv, ki povzročajo Petrijevo bolezen, je med 45 in 47 °C,
medtem ko je za zatiranje Pa. chlamydospora med 51 do 53 °C. S TT lahko zatiramo tudi
smokvinega volnatega kaparja (Planococcus ficus Signoret), pršice, ogorčice, trtno uš
(Daktulosphaira vitifoliae Fitch), glivo Phytophthora cinnamomi Rands, fitoplazmo
Flavescence dorée (zlata trsna rumenica), bakterijo Xylophilus ampelinus Panagopoulos
(bakterijski ožig vinske trte), Agrobacterium vitis Ophel & Kerr (rak koreninskega vratu
vinske trte) in bakterijo Xylella fastidiosa Wells et. al. (Pierce-ova bolezen). Sam ukrep pa
ne zagotavlja 100 % varstva pred povzročitelji BLVT. Leta 2009 so Larignon in sod.
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poročali, da je TT (50 °C za 30 min) uničila 78 % prisotne glive Pa. chlamydospora. Da se
učinkovitost razkuževanja izboljša, je potrebno TT kombinirati s kemoterapijo, pri kateri
so uporabljeni pripravki bavistin, beltanol in switch (Waite in May, 2005; Larignon in sod.,
2009, Bertscha in sod., 2012; Gramaje in sod., 2014; Fontaine in sod., 2016; Gramaje in
sod., 2018).
2.4.5 Skladiščenje cepičev in podlag
Velik del uspeha pri cepljenju predstavlja pravilno skladiščenje, kjer razmnoževalni
material ostane optimalno svež in z neznatno izgubo ogljikovih hidratov. Ti so pomembni
za energijo in razvoj kalusa, korenin in mladik. To se doseže tako, da se zmanjša dihanje
lesa z znižanjem skladiščne temperature na od 0 do 4 °C. Med skladiščenjem, siljenjem in
z utrjevanjem v okoljskih razmerah, se vsebnost ogljikovih hidratov v lesu prepolovi.
Nizke temperature skladiščenja povzročajo izsuševanje lesa, zato se mora podlage in
cepiče po razkuževanju takoj zapakirati v brezzračne plastične vreče in vzdrževati stalno,
od 95 do 100 % relativno zračno vlago (Vršič in Lešnik, 2001).
Pred cepljenjem je potrebno podlage in cepiče ponovno namočiti, za 5 do 24 ur, tako se
poveča vsebnost vode v lesu in posledično tudi boljšo tvorba kalusa in korenin. Nato sledi
odbira podlag in cepičev, ki so enake debeline, s čimer se doseže večjo storilnost cepljenja
(Vršič in Lešnik, 2001).
2.4.6 Tehnika cepljenja
V Sloveniji poteka cepljenje od začetka ali sredine marca do začetka aprila. Takoj za tem
sledi siljenje. Poznamo dva kraja cepljenja, to sta cepljenje v vinogradu, tu se najpogosteje
uporablja okulacija in cepljenje v zaprtih objektih trsnice, kjer se uporablja tehnika suho na
suho (Vršič in Lešnik, 2001).
Tehniki suho na suho pravimo tudi cepljenje na mizi, kjer se združi ključ ameriške trte s
cepičem žlahtne trte. Danes se cepljenje opravi skoraj vedno strojno z omega rezjo, ki nam
omogoča, da se kopulenta spojita brez vezanja. Pri tem moramo biti pazljivi na obliko in
velikost površine rezi, saj se morata kambija podlage in cepiča popolnoma prekrivati.
Povprečna hitrost strojnega cepljena je 400 cepljenk na uro, medtem ko se pri ročnem
cepljenju na uro pocepi okrog 200 cepljenk (Vršič in Lešnik, 2001).
2.4.7 Parafiniranje in vlaganje cepljenk v zaboje
Cepljenju sledi prvo parafiniranje cepljenk. Tako zaščitimo cepljeno mesto pred
izsuševanjem in omogočimo, da siljenje poteka brez pokrivanja, kar poenostavi delo in
preprečuje etioliranje mladih mladik po brstenju. Parafin lahko vsebuje tudi fungicide in
rastne hormone za tvorbo kalusa (Vršič in Lešnik, 2001).
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Na začetku parafin utekočinimo s segrevanjem nad tališčem (65 do 75 °C). Pri tem
moramo paziti na pravilno viskoznost parafina, ker če je ta prevelika, se tvori predebela
plast na cepljenki in oteži preboj mladike skozi njo. Prav tako je potrebno paziti na
temperaturo parafina, ker če je ta previsoka, bomo poškodovali očesa. Tretjino cepljenke iz
smeri cepiča nato pomočimo v parafin ter jo takoj za tem pomočimo še v hladno vodo, da
se parafin ohladi in strdi (Vršič in Lešnik, 2001).
Za vlaganje cepljenk uporabljamo različne zaboje iz različnih materialov. V standardne
plastične zaboje se lahko vloži 700, v lesene pa 1000 cepljenk. Kot substrat se lahko
uporablja žagovino, mivko ali šoto. Prva in slednja plast substrata v zaboju sta debelejši od
ostalih. V zaboj se izmenično vlaga eno plast cepljenk in eno plast substrata. Pri tem
moramo paziti, da so vse cepljenke pravilno obrnjene in poravnane ter pomembno je, da so
cepiči nepokriti, cepljenke stisnjene in da med njimi ni praznih prostorov. Nato zaboj
zapremo s strani podlag in ga postavimo, tako da so cepiči usmerjeni navzgor. Med cepiče
zasujemo grobi pesek ali perlit, ki vzdržujeta primerno relativno zračno vlago okoli
cepljenega mesta za boljši razvoj kalusa (Vršič in Lešnik, 2001).
2.4.8 Siljenje in utrjevanje
Siljenje poteka konec marca ali začetku aprila. Če siljenje zastavimo prezgodaj, se pojavi
nevarnost preveč zraslih mladik, ki lahko v trsnici povzročijo večji izpad. Če silimo
prepozno, se skrajša čas gojenja v trsnici in imamo ponovno večji izpad. Ker zrasle
mladike potrebujejo svetlobo, poteka siljenje v rastlinjakih, topli gredi ali svetlem prostoru,
kjer mora biti za dobro zaraščanje cepljenega mesta velika zračna vlaga (80 do 90 %), ki se
jo lahko zagotovi z avtomatskimi razpršilci in polivanjem vode po tleh, in temperatura
substrata od 26 do 28 °C oziroma zraka 30 °C. Da se ne bi razvila siva grozdna plesen
(Botrytis cinerea) ali katere druge glivične bolezni, po brstenju zmanjšamo zračno vlago
ter po potrebi izvajamo varstvo s fungicidi (Vršič in Lešnik, 2001).
Koliko časa poteka siljenje je odvisno od temperature in sorte ter od podlage. Pri 26 °C
poteka 14 dni, pri višji se skrajša, pri nižji temperaturi pa se podaljša čas za tri tedne.
Najmanjša potrebna temperatura za siljenje je 23 °C, maksimalna pa 30 °C. Sorte 'Zeleni
silvanec', 'Laški rizling', 'Renski rizling' potrebujejo dlje časa kot 'Chardonnay', prav tako
podlaga 'SO4' potrebuje dlje časa kot 'Kober 5BB'. Ko se na cepljenem mestu oblikuje
strjen kalus, je siljenje končano in lahko začnemo z utrjevanjem. To naredimo tako, da
zmanjšamo temperaturo in utrjevanje traja pet do osem dni. Če imamo zaboje takrat na
prostem, jih je treba zaščititi pred mrazom. Ves ta čas potrebujejo ustrezno jakost sončne
svetlobe, da imajo mladike zadosti klorofila (Vršič in Lešnik, 2001).
2.4.9 Trsnica
Razmere v trsnici imajo zelo velik vpliv na kakovost cepljenk. Trsnica se mora nahajati na
topli legi, kjer ni nevarnosti pozeb in vetra. Tla morajo biti topla, rahla, zračna s primerno
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količino vode, da se cepljenkam čim bolje razvijejo korenine. Hitreje ko se po vlaganju
razvijejo korenine, hitrejši bo začetek rasti cepljenk. Priporočeno je, da se lega trsnice
vsako leto spremeni, saj se ob večletni uporabi lege pojavijo nematode (Vršič in Lešnik,
2001).
Jeseni tla preorjemo od 20 do 30 cm globoko in pognojimo s 30 do 60 kg P2O5, 110 do 150
kg K2O na hektar, saj je letni odvzem hranil na hektar 30 kg dušika, 12 kg P2O5 in 25 K2O
kg. Pomladi pognojimo še s 40 do 75 kg dušika na hektar, prerahljamo tla, napravimo
grebene, položimo 0,05 mm debelo in 80 do 100 cm široko črno folijo na grebene ter po
potrebi pod njo napeljemo sistem za kapljično namakanje. Tu je količina organskih snovi v
tleh pomembnejša od mineralnih hranil. V folijo pred vlaganjem naredimo luknje v razdalji
6 do 8 cm. Od strojev za varstvo in obdelovanje je odvisno kako narazen bodo grebeni,
običajno 100 do 150 cm. Od teh dveh razdalj je odvisna količina cepljenk na hektar trsnice,
običajno se giblje od 100.000 do 200.000 na hektar (Vršič in Lešnik, 2001).
2.4.10 Vlaganje v trsnico
Vlaganje siljenk poteka v začetku maja. Ko siljenke vzamemo iz zabojev, jih pregledamo
in tiste, ki nimajo strnjenega kalusa oz. niso kalusirane ali niso vzbrstele, zavržemo,
ostalim odstranimo nastale poganjke in korenine na podlagi in cepiču. Izjema je pri sortah,
ki pozno brstijo ('Šipon', 'Zeleni silvanec'), da ohranimo tudi siljenke, ki ne vzbrstijo.
Predolge poganjke iz cepiča pinciramo na 5 cm, temu sledi drugo parafiniranje, pri
kateremu pomočimo siljenko 2/3 iz strani cepiča, in ohladitev ter strjevanje v hladni vodi.
Parafiniranje povzroči odmrtje večine listov na mladikah in onemogoči izhlapevanje vode
iz njih, kar vpliva na boljše ukoreninjenje. Da se bodo s siljenjem čim bolje razvile
korenine, jih namakamo še 24 ur v vodi, tako jim zagotovimo dobro oskrbo z vodo. Temu
sledi vlaganje siljenk v grebene, tako da 15 cm siljenke posadimo globoko v tla oziroma
tretjino dolžine cepljenke, če ta ni parafinirana (Vršič in Lešnik, 2001).
2.4.11 Oskrba trsnice
V oskrbo spada opravilno rahljanje tal, zatiranje plevelov, dognojevanje in varstvo pred
boleznimi. Velik problem predstavljajo pleveli, zato je zelo pomembno, da je zemljišče
čim manj zapleveljeno. Običajno očesa začnejo brsteti 5 do 10 dni po vlaganju (Vršič in
Lešnik, 2001).
Ko siljenke ozelenijo, izvedemo prvi varstveni ukrep pred peronosporo vinske trte
(Plasmopara viticola). V času intenzivne rasti moramo opravljati zelo intenzivno varstvo
pred peronosporo, saj lahko povzroči veliko škodo, ker prizadene listno površino in tako
les cepljenk slabše dozori. Posledično imajo cepljenke malo rezervnih snovi, zato imajo
prvo leto v vinogradu slabo rast, jeseni ob hitrem padcu temperatur pa lahko pomrznejo.
Varstvene ukrepe izvajamo tudi proti oidiju vinske trte (Erysiphe necator Schwein.) in
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akarinozi (Calepitrimerus vitis Nalepa). Prav tako je potrebno trsnice zaščititi pred divjadjo
(Vršič in Lešnik, 2001).
Če je sušno leto, moramo siljenke pravočasno zaliti oziroma ustrezno namakati. Oroševati
jih moramo vsakih 5 do 8 dni s 15 do 20 mm vode na kvadratni meter. V zelo suhih
obdobjih namakamo vsak dan, saj s tem tudi ohlajamo folijo (Vršič in Lešnik, 2001).
Pomladi in izjemoma tudi poleti gnojimo tla z dušikom. Gnojenje z 200 kg KAN/ha lahko
opravimo od sredine do konca junija ob obdelavi tal. Izvajamo lahko tudi foliarno
gnojenje, ki ga izvedemo hkrati z varstvom pred boleznimi (Vršič in Lešnik, 2001).
Preveriti je tudi treba sortno čistost, ki jo predpisuje Zakon o semenskem materialu
kmetijskih rastlin (2002). To opravimo poleti, za vsak greben posebej, ko vrhovi mladik še
rastejo pokonci. Cepljenke, ki ustrezajo sorti, se primerno označijo, da jih pri klasiranju
izločimo ali odrežemo. V trsnici moramo tudi enkrat do trikrat vršičkati mladike. To
storimo, ko se začnejo prve mladike usmerjati k tlom (Vršič in Lešnik, 2001).
2.4.12 Izkopavanje, klasiranje in skladiščenje
Če se po zadnjem vršičkanju razvijejo zalistniki, ki ne dozorijo, je priporočljivo ponovno
vršičkanje na 20 cm. S tem zmanjšamo verjetnost okužbe s sivo plesnijo (Botrytis cinerea)
v skladišču ter poenostavimo prevoz in vezanje v snope. Novembra, ko odpadejo listi,
odstranimo folijo in opravimo izkop s posebnimi plugi, ki porežejo korenine, stresejo
zemljo s korenin in cepljenke izpulijo iz tal ter jih povežejo v snope, ki jih je potrebno
etiketirati in odpeljati v skladišče. Cepljenke, ki so propadle, poberemo in sežgemo, da
preprečimo razvoj različnih plesni na njihovih ostankih (Vršič in Lešnik, 2001).
Izkopu sledi klasiranje cepljenk, ki mora ustrezati normam, ki jih predpisuje Pravilnik o
trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (2005). Cepljenke, ki so se dobro
zarasle, a slabo ukoreninile in imajo slabo rozgo, lahko še za eno leto posadimo v trsnico.
Prve kakovostne cepljenke nato namakamo v fungicidih, da preprečimo pojav sive plesni,
jih obrežemo, še tretjič parafiniramo in ohladimo ter jih povežemo v snope po 25 ali 50
kosov. Snope lahko zapakiramo v vreče in škatle, saj je takšno skladiščenje čisto,
enostavno in hitro ter enostavno za transport. Tako na koncu cepljenke skladiščimo v
hladilnicah pri temperaturi 1 °C in 95 % relativni zračni vlagi tudi do enega leta (Vršič in
Lešnik, 2001).
Skozi cel proces pridelave cepljenk je zelo pomembno stalno in natančno označevanje
cepičev, podlag in cepljenk, ker se s tem lahko izognemo neželenim dogodkom ter
predstavlja sledljivost končnega izdelka. (Vršič in Lešnik, 2001)
Od izplena je najbolj odvisna gospodarnost pridelovanja cepljenk. Izplen pa je odvisen od
kakovosti izhodiščnega materiala in vremenskih razmer, ki vplivajo na slabše ali boljše
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kalusiranje in tvorjenje korenin. Z uvedbo folije in uporabe varstva pred boleznimi se je
izplen cepljenk iz 30 do 40 % povečal na 60 % in več (Vršič in Lešnik, 2001).
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3
3.1

MATERIAL IN METODE
MATERIAL

3.1.1 Sorta 'Cabernet sauvignon'
'Cabernet sauvignon' je rdeča sorta žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.), ki izvira iz
Bordeaux-a in spada v zahodnoevropsko geografsko skupino (Proles occidentalis). V
Sloveniji spada med priporočene sorte v vinorodni deželi Primorska, drugod po svetu pa jo
gojijo v vseh vinorodnih deželah zmerne klime (Hrček in Korošec-Koruza, 1996). Velja za
najbolj znano rdečo sorto vinske trte za pridelavo rdečih vin (Miquel, 2015).
Rozge sorte so trde, srednje debele, s srednje dolgimi členki. Grozdi so majhni, cilindrični
in zbiti ter imajo občasno krilca. Posamezen grozd ima maso od 50 do 90 g. Na grozdnih
pecljih, ki so srednje debeli in srednje dolgi, so drobne, okrogle jagode z debelo kožico.
Njihovo meso je sočno, sok pa je sladek s specifičnim okusom. Listi so srednje veliki, pet
ali sedemdelni in okroglasti. Zgornja povrhnjica je temno zelena, spodnja je rahlo
pajčevinasta. Stranski gornji sinusi so globoki s trioglatimi in okroglimi odprtinami.
Površina lista je valovito nabrana. Listni pecelj je rdečkast in kratek. Belkasto rdeči vršički
mladik so volneno obrastli (Hrček in Korošec-Koruza, 1996).
Pri izbiri lege vinograda s sorto 'Cabernet sauvignon' se moramo odločiti za zračna in topla
tla, saj je sorta, ne glede na podlago, glede lege zelo občutljiva. Najbolj ji ustrezajo
kordonske gojitve oblike z dolgo rezjo (Hrček in Korošec-Koruza, 1996).
Sorta je zelo bujna in pozna ter ima majhen pridelek. Za peronosporo vinske trte
(Plasmopara viticola) in sivo grozdno plesen (Botrytis cinerea) ni posebej občutljiva. Mraz
dobro prenaša, zato je tako odporna na pozebo (Hrček in Korošec-Koruza, 1996). Sorta je
med bolj občutljivimi za eutipozo, ESCA kompleks (Fontaine in sod., 2015) in odmiranje
krakov vinske trte (Fontaine in sod., 2016).
3.1.2 Pripravki za razkuževanje
3.1.2.1

Beltanol

Pripravek Beltanol je preventivni in kurativni sistemični fungicid in baktericid, ki je
registriran za uporabo v trsnicah za razkuževanje cepičev, ključev in cepljenk za zatiranje
sive plesni (Botrytis cinerea) na lesu. Aktivna snov (učinkovina) v pripravku je 8hidroksikinolin (37,37 %). Pripravek je formuliran v obliki vodotopnega koncentrata (SL).
Pred tretiranjem je treba razmnoževalni material namakati v vodi vsaj 12 ur, temu sledi
namakanje materiala za tri do pet ur v vodni raztopini beltanola, katerega dovoljeni
odmerek je 0,7 l/100 l vode za 8.500 cepljenk, cepičev ali podlag. Razmnoževalni material
se lahko tretira le enkrat v eni rastni dobi, in sicer v času mirovanja oziroma pred
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skladiščenjem. Karenca je zagotovljena s pravilnim načinom uporabe (Beltanol, 2018;
Seznam registriranih …, 2019).
3.1.2.2

Serenade ASO

Pripravek Serenade ASO je preventivni kontaktni fungicid in baktericid, s katerim se
izvaja biotično varstvo. Vsebuje bakterijo Bacillus subtilis QST 713, ki s patogenimi
glivami in bakterijami tekmuje za hrano in življenjski prostor. V Sloveniji je sredstvo
registrirano za zatiranje sive plesani (Botrytis cinerea) in oidija vinske trte (Erysiphe
necator) pri namiznem grozdju (Brošura Serenade, 2016).
3.1.2.3

Remedier

Remedier je preventivni biotični fungicid, ki vsebuje glive Trichoderma asperellum
Samuels, Lieckf. & Nirenberg (sev ICC012) in Trichoderma gamsii Samuels & Druzhin.
(sev ICC080), ki s patogenimi glivami v tleh tekmujejo za hrano in življenjski prostor ter
lahko z encimi povzročajo razgradnjo celičnih sten. V Sloveniji je pripravku leta 2013
potekla registracija. Registriran je bil kot sredstvo za preventivno razkuževanje tal proti
talnim patogenim glivam: črna solatna gniloba (Rhizoctonia solani J.G. Kühn), bela
gniloba (Sclerotinia sclerotium /Lib./ de Bary), uvelost rastlin (Verticillium dahliae Kleb.),
Thielaviopsis basicola (Berk. & Broome) Ferraris in proti gnitju plodov paprike
(Phytophthora capsici Leonian), ki se pojavijo na koreninah in koreninskih vratu okrasnih
rastlin in vrtnin. Trenutno je bilo izvedenih nekaj poskusov z uporabo različnih izolatov
gliv Trichoderma spp., vendar je rezultate težko primerjati, ker so uporabljene
metodologije in izolati med seboj različni (Kos in sod., 2011; Pertot, 2016).
3.1.2.4

BioAction ES

BioAction ES je sredstvo, ki vsebuje 3 % koncentracijo mešanice rastlinskih izvlečkov
(česnovo olje, poprova meta, ekstrakt nageljnovih žbic in ekstrakt limoninega soka), baker
(4,5 % Cu) ter mikrokristale MicroSap® (15 %). To sredstvo je pravzaprav registrirano kot
gnojilo, za katerega proizvajalec trdi, da se absorbira skozi deblo do prevodnega tkiva in
tako okrepi rastlinski imunski sitem, kar spodbudi naravno toleranco na različne bolezni.
Pripravek je dovoljen v ekološkem načinu pridelave grozdja in sadja, v odmerku 1 kg/100 l
vode (BioAction ES, 2018).
3.1.2.5

Soda bikarbona

Soda bikarbona, ki jo poznamo tudi pod imenom natrijev hidrogenkarbonat, bikarbona in
natrijev bikarbonat ter se uporablja v kozmetiki in pri čiščenju, se prav tako uporablja pri
varstvu rastlin. Sestavljena je iz natrija (Na) in hidrogenkarbonata (HCO3-) ter predstavlja
aktivno snov nekaterih fungicidov in algicidov. Dokazano je, da na vinski trti soda
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bikarbona pripomore k zmanjšanju okužb s sivo plesnijo (Botrytis cinerea) (Ellingboe in
Runnels, 1996; Mlikota Gablet in Smilanick, 2001).
3.2

METODE

3.2.1 Izvedba poskusa
Poskus smo začeli izvajati že leta 2016, ko smo v rastni dobi v vinogradu označili trte sorte
'Cabernet sauvignon' brez in s tipičnimi bolezenskimi znamenji BLVT. Zdrave trte smo
odbrali daleč stran od tistih, ki so že kazale bolezenska znamenja, da bi s tem zmanjšali
možnosti okužbe z BLTV v vinogradu. Med označenimi je bilo 15 trt s tipičnimi
bolezenskimi znamenji BLVT (tigrasti listi).
Rozge z zdravih in z okuženih trt smo pri zimski rezi porezali ločeno in jih v snopih takoj
odnesli v STS Vrhpolje. Tam smo najprej pripravili, razrezali cepiče z rozg zdravih trt
(ZDR), nato pa še z rozg okuženih trt. Pridobljene cepiče z okuženih trt smo še dodatno
razvrstili na okužene brez bolezenskih znamenj okužbe (asimptomatične (ASIM) - brez
nekroz prevodnega tkiva na prečnem prerezu cepiča) in z bolezenskimi znamenji
(simptomatične (SIM) - vidne nekroze prevodnega tkiva na prečnem prerezu cepiča).
Cepiče smo ločeno shranili v PVC prozorne vrečke in jih hranili v hladilnici na 2 °C vse do
cepljenja. Za čimbolj uspešno izvedbo poskusa smo pripravili in skladiščili ključe podlag
baznih korenjakov, ki zagotavljajo največjo zdravstveno oziroma sanitarno kakovost. Za
vseh šest načinov razkuževanja (preglednica 1) in glede na zdravstveno stanje cepiča
(zdravo, okuženo/asimptomatično in simptomatično) smo pripravili po 200 cepičev ter 200
ključev podlage Kober 5BB (Vitis berlandieri x Vitis riparia), podarjenih s strani STS
Ivanjkovci pri Ormožu.
Ko je prišel čas cepljenja smo na podlagi navodil proizvajalcev pripravili vodne raztopine
oziroma suspenzije pripravkov, s katerimi smo razkuževali cepiče. V preglednici 1 je
prikazan način razkuževanja in priprava vodnih raztopin oziroma suspenzije.
Cepiče, ki so bili ločeni glede na zdravstveno stanje ter vse ključe podlag smo pred
cepljenjem najprej ločeno rehidrirali, in sicer v vodi za 12 ur. Nato smo vse ključe podlag
razkuževali v vodni raztopini Beltanola, ki je edini dovoljeni pripravek za razkuževanje
rastlinskega materiala vinske trte v Sloveniji ter se ga uporablja v stalni praksi
razkuževanja razmnoževalnega materiala vinske trte, zato le-ta predstavlja v diplomski
nalogi tudi kontrolni vzorec. Cepiče pa smo pred cepljenjem razkuževali oziroma pripravili
po obravnavanjih, ki so navedena v preglednici 1. Po končanem razkuževanju smo cepiče
cepili ločeno, in sicer glede na različna zdravstvena stanja ter glede na načine razkuževanj;
najprej smo pocepili vse zdrave cepiče vseh tretiranj, nato asimptomatične in na koncu še
simptomatične. Po cepljenju je sledila ustaljena praksa pridelave cepljenk, in sicer
parafiniranje, siljenje, parafiniranje, vlaganje na grebene, ukoreninjenje, izkop, klasiranje
ter parafiniranje ter skladiščenje.
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Pri klasiranju, meseca decembra smo prešteli vse pridelane prvokakovostne cepljenke na
obravnavanje, da smo lahko izračunali izplen, nato pa smo na obravnavanje odbrali 15
cepljenk, ki smo jih skladiščili v hladilnici do nadaljnjih analiz.
Izplen =

Š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑣𝑜𝑘𝑎𝑘𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖ℎ 𝑐𝑒𝑝𝑙𝑗𝑒𝑛𝑘 𝑥 100%

… (1)

Š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑐𝑒𝑝𝑙𝑗𝑒𝑛𝑖ℎ 𝑡𝑟𝑡

Preglednica 1: Načini razkuževanja ter priprava vodnih raztopin pripravkov za razkuževanje zdravih,
okuženih asimptomatičnih in simptomatičnih cepičev sorte 'Cabernet sauvignon' pred cepljenjem leta 2017
Priprava vodne
Obravnavanje z okrajšavo

raztopine/suspenzije

Opomba

(za 10 l vode)
Beltanol [BE]
Beltanol + termoterapija [BE+TT]

70 ml

Standard*

70 ml + 30 min na 50 °C

Serenade [SE]

80 ml

Remedier [RE]

1,0 kg

BioAction ES [BA]

55 ml

Soda bikarbona [SB]

50 g

Priprava 24 ur pred
razkuževanjem

* Uporaba razkužila Beltanol smo povzeli kot standardni postopek v Sloveniji

3.2.2 Vrednotenje cepljenk
Za vrednotenje kakovosti oziroma rastni potencial cepljenk smo iz vsakega shranjenega
vzorca na obravnavanje naključno odbrali po 10 cepljenk.
Najprej smo na posamezni prvokakovostni cepljenki prešteli vse rozge ter glavnim rozgam
(izraščajo neposredno iz cepiča) izmerili tudi premer. Glavne rozge smo nato odrezali tik
ob cepiču in jih prikrajšali na 5 cm dolžine. Enako smo storili za vse prve stranske rozge
oziroma t. i. sekundarne rozge (izraščale iz glavne rozge). Vsem prikrajšanim delom
glavnih in prvih stranskih rozg smo nato stehtali maso, kar je pokazalo rastni potencial
posamezne cepljenke.
Na posameznih cepljenkah smo prešteli tudi vse korenine ter jim 3 cm od pete izmerili
premer. Vse preštete korenine na cepljenki smo nato prikrajšali na dolžino 10 cm od pete
ključa, jih stehtali ter primerno embalirali, označili in shranili v zmrzovalniku na -20 °C za
nadaljnje analize.
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3.2.3 Merjenje vsebnosti skupnih fenolov v koreninah
Za merjenje vsebnosti skupnih fenolov v koreninah smo za vsako obravnavanje vzeli
korenine štirih prvokakovostnih cepljenk, iz katerih smo ekstrahirali fenolne spojine,
pomeni, da smo na obravnavanje pripravili štiri ponovitve (Mikulič-Petkovšek in sod.,
2015).
3.2.3.1

Ekstrakcija fenolov

Korenine smo najprej ločeno fino razrezali, nato pa jih takoj strli v tekočem dušiku in
terilnici. Po okrog 2 g (točno maso smo zabeležili) pridobljenih zmletih korenin na
obravnavanje smo prenesli v centrifugirko, prilili z 1,7 ml 80 % metanola (MeOH),
kateremu je bila dodana 3 % metanojska kislina (HCOOH). Ekstrakcija je potekala v
centrifugirkah v ultrazvočni kopeli za 1 uro. Za preprečevanje segrevanja vode in
posledično vzorcev, smo v kopel stalno dodajali led. Po ekstrakciji je sledilo
centrifugiranje pri 10.000 obratih/min za 7 min pri 4 °C in filtriranje supernatanta skozi
poliamidni filter Chromafil® s premerom por 0,45 µm v viale. Viale smo shranili na -20
°C do nadaljnjih analiz (Mikulič-Petkovšek in sod., 2015).
3.2.3.2

Merjenje vsebnosti skupnih fenolov

Za merjenje vsebnosti skupnih fenolov smo uporabili Folin-Ciocalteu reagent. V 10 ml
centrifugirke smo odpipetirali 100 µL filtrata oziroma vzorca, 7,9 ml bidestilirane vode in
500 µL Folin-Ciocalteu-ovega reagenta ter počakali tri minute. Nato smo dodali še 1,5 ml
20 % Na2CO3. Centrifugirke smo zaprli, jih pretresli in postavili v pečico na 40 °C za 30
min. Po termostatiranju smo centrifugirke ponovno premešali in prelili v 1,5 ml kivete. Te
smo vstavili v spektrofotometer (Perkin-Elmer, UV/visible Lambda Bio 20) in jim izmerili
absorbanco proti slepemu vzorcu pri valovni dolžini 765 nm. Vsebnost skupnih fenolnih
spojin smo izračunali glede na narejeno umeritveno krivuljo. VSF je podana kot ekvivalent
galne kisline oziroma GAE. Izračun GAE je narejen po navedbah Singleton in sod. (1999).
3.3

STATISTIČNA ANALIZA

Podatke, pridobljene po klasiranju, vrednotenju vegetativnih značilnosti cepljenk in
merjenju vsebnosti skupnih fenolov smo obdelali v programu Excel, s katerim smo
oblikovali tudi grafe oziroma slike. Za rezultate povprečja smo ravno tako z istim
programom izračunali še koeficiente variacije (KV).

24
Pavlin A. Učinkovitost … pri razkuževanju cepičev … kakovost cepljenk … ‘Cabernet sauvignon’.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

4
4.1

REZULTATI
IZPLEN CEPLJENK

Na sliki 1 je prikazan izpleni cepljenk po klasiranju glede na način razkuževanja cepičev
ter zdravstveno stanje cepičev pred cepljenjem. Ne glede na način razkuževanja in glede na
zdravstveno stanje cepičev smo največji povprečni 64,8 % izplen ugotovili pri cepljenkah z
ZDR cepičev, sledi 29,7 % izplen pri cepljenkah z ASIM cepičev in nazadnje 2,5 % izplen
pri cepljenkah s SIM cepičev. Pri prvokakovostnih cepljenkah z ZDR cepičev smo
največji 79,0 % izplen dobili pri obravnavanju SE, najmanjšega 55,0 % pa pri
obravnavanju RE. Med prvokakovostnimi cepljenkami z okuženih ASIM cepičev smo
največji 38,5 % izplen dobili pri obravnavanju BE+TT, medtem ko najmanjšega 9,5 % pri
obravnavanju SB. Med prvokakovostnimi cepljenkami z okuženih SIM cepičev smo
največji 4,5 % izplen dobili pri obravnavanju SE in najmanjši 1,0 % pri obravnavanju RE.
Ne glede na zdravstveno stanje cepičev smo največji povprečni izplen (39,7 %; KV 94,3
%) zabeležili pri obravnavanju SE, sledita BA (35,2 %; KV 104,6 %) in BE+TT (33,2 %;
KV 84,1 %), medtem ko najmanjšega (25,7 %; KV 137,0 %) pri SB.

Slika 1: Izplen cepljenk (%) sorte 'Cabernet sauvignon' po klasiranju glede na način razkuževanja ter
zdravstveno stanje cepičev pred cepljenjem leta 2017
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4.2
4.2.1

RASTNI POTENCIAL CEPLJENK
Rozge

4.2.1.1 Število rozg
Na sliki 2 je prikazano povprečno število rozg na prvokakovostni cepljenki glede na
zdravstveno stanje cepičev pred cepljenjem ter načine razkuževanja. Ne glede na način
razkuževanja smo največje povprečno število 2,5 rozg na cepljenko prešteli na cepljenkah
z ZDR in ASIM cepičev in najmanjše povprečno število 2,3 rozg na cepljenk s SIM
cepičev. Pri prvokakovostnih cepljenkah z ZDR cepičev smo največje število 2,7 rozg na
cepljenko zabeležili pri obravnavanjih BE in BE+TT, medtem ko najmanjše 2,1 pri
obravnavanju SB (slika 2). Med prvokakovostnimi cepljenkami z okuženih ASIM cepičev
smo največ rozg na cepljenko 3,0 zabeležili pri obravnavanju SE, najmanj 1,9 pri BA, pri
SIM cepičih pa največ rozg 2,8 pri BE+TT, najmanj 2,0 pa pri BE in SE (slika 2). Ne glede
na zdravstveno stanje cepičev smo največje povprečno število rozg (2,7; KV 47,8 %)
prešteli pri obravnavanju BE+TT, sledila sta RE (2,6; KV 38,9 %)) in SE (2,5; KV 49,7
%), medtem ko najmanj (2,2; KV 47,8 % in 53,1 %) pri BA in SB.
V prilogah A1 in A2 je prikazano največje in najmanjše število rozg na cepljenko sorte
'Cabernet sauvignon' po klasiranju glede na zdravstveno stanje cepičev in način
razkuževanja pred cepljenjem.

Slika 2: Povprečno število rozg na prvokakovostnih cepljenkah sorte 'Cabernet sauvignon' po klasiranju glede
na zdravstveno stanje cepičev in način razkuževanja pred cepljenjem leta 2017

26
Pavlin A. Učinkovitost … pri razkuževanju cepičev … kakovost cepljenk … ‘Cabernet sauvignon’.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

4.2.1.2 Premer rozg
Na sliki 3 je prikazan povprečni premer glavnih rozg na prvokakovostni cepljenki glede na
zdravstveno stanje cepičev in način razkuževanja. Ne glede na način razkuževanja smo
največji povprečni premer rozge na cepljenko (8,45 mm) izmerili na cepljenkah s SIM
cepičev, sledile so cepljenke z ZDR cepičev (8,14 mm) ter nazadnje še cepljenke z ASIM
cepičev (7,97 mm). Pri prvokakovostnih cepljenkah z ZDR cepičev smo največji premer
rozge na cepljenko zabeležili pri obravnavanju SE (8,88 mm), medtem ko najmanjši, 7,70
mm, pri obravnavanju BA (slika 3). Med prvokakovostnimi cepljenkami z okuženih ASIM
cepičev smo največji premer rozge na cepljenko zabeležili pri obravnavanju SB (9,88 mm),
najmanjši, 6,74 mm, pri BA. Pri SIM cepičih je bil največji premer rozge 10,14 mm pri
RE, najmanjši, 6,84 mm, pa pri SB (slika 3). Ne glede na zdravstveno stanje cepičev smo
največji povprečen premer rozg (8,95 mm; KV 19,5 %) izmerili pri obravnavanju RE,
sledila sta SE (8,28 mm; KV 26,1 %) in SB (8,19 mm; KV 28,3 %), medtem ko
najmanjšega (7,66 mm; KV 29,0 %) pri BE.
V prilogah A3 in A4 je prikazan največji in najmanjši premer glavnih rozg na cepljenko
sorte 'Cabernet sauvignon' po klasiranju glede na zdravstveno stanje cepičev in način
razkuževanja pred cepljenjem.

Slika 3: Povprečni premer glavnih rozg na prvokakovostnih cepljenkah sorte 'Cabernet sauvignon' po
klasiranju glede na zdravstveno stanje cepičev in način razkuževanja pred cepljenjem leta 2017
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4.2.1.3 Masa rozg
Na sliki 4 je prikazana povprečna masa rozg na cepljenko glede na zdravstveno stanje
cepičev in način razkuževanja. Največjo povprečno maso 6,52 g rozg na cepljenko smo, ne
glede na razkuževanje, izmerili na cepljenkah z ASIM cepičev, sledile so cepljenke s SIM
cepičev (6,22 g) ter nazadnje še cepljenke z ZDR cepičev (6,10 g). Pri prvokakovostnih
cepljenkah z ZDR cepičev smo največjo maso (7,79 g) rozge na cepljenko zabeležili pri
obravnavanju BE+TT, medtem ko najmanjšo, 4,86 g, pri obravnavanju BA (slika 4). Med
prvokakovostnimi cepljenkami z okuženih ASIM cepičev smo največjo maso rozge na
cepljenko, 7,64 g, zabeležili pri obravnavanju SE, najmanjšo, 5,66 g, pri BE+TT, pri SIM
cepičih pa največjo maso rozge, 8,88 g, pri RE, najmanjšo, 4,29 g, pa pri SE (slika 4). Ne
glede na zdravstveno stanje cepičev smo največjo povprečno maso rozg (7,78 g; KV 29,5
%) stehtali pri obravnavanju RE, sledila sta BE+TT (6,60 g; KV 51,8 %) in BA (6,16 g;
KV 49,6 %), medtem ko najmanjšo pri BE (5,23 g; KV 61,2 %)).
V prilogah A5 in A6 je prikazana največja in najmanjša masa rozg na cepljenko sorte
'Cabernet sauvignon' po klasiranju glede na zdravstveno stanje cepičev in način
razkuževanja pred cepljenjem.

Slika 4: Povprečna masa rozg na prvokakovostnih cepljenkah sorte 'Cabernet sauvignon' po klasiranju glede
na zdravstveno stanje cepičev in način razkuževanja pred cepljenjem leta 2017
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4.2.2 Korenine
4.2.2.1 Število korenin
Na sliki 5 je prikazano povprečno število korenin na cepljenko glede na različno
zdravstveno stanje ter načine razkuževanja. Povprečno največje število korenin na
cepljenko (9,5) smo izmerili na cepljenkah z ZDR cepičev, sledile so cepljenke z ASIM
cepičev (9,1) ter nazadnje še cepljenke s SIM cepičev (8,5). Pri prvokakovostnih
cepljenkah z ZDR cepičev smo največje število korenin na cepljenko zabeležili pri
obravnavanju RE (10,0), medtem ko najmanjše, 9,0, pri obravnavanju BA (slika 5). Med
prvokakovostnimi cepljenkami z okuženih ASIM cepičev smo največ korenin na
cepljenko, 10,6, ugotovili pri obravnavanju RE, najmanj, 7,9, pri BE, pri SIM cepičih pa
največ korenin, 10,5, pri RE, najmanj, 7,0, pa pri SB (slika 5). Ne glede na zdravstveno
stanje cepičev smo največje povprečno število korenin (10,5; KV 20,6 %) prešteli pri
obravnavanju RE, sledila sta BE+TT (9,4; KV 25,6 %) in BE (8,7; KV 35,1 %), medtem
ko najmanjše (8,2; KV 26,2 %) pri SB.
V prilogah A7 in A8 je prikazano največje in najmanjše število korenin na cepljenko sorte
'Cabernet sauvignon' po klasiranju glede na zdravstveno stanje cepičev in način
razkuževanja pred cepljenjem.

Slika 5: Povprečno število korenin na prvokakovostnih cepljenkah sorte 'Cabernet sauvignon' po klasiranju
glede na zdravstveno stanje cepičev in način razkuževanja pred cepljenjem leta 2017
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4.2.2.2 Premer korenin
Na sliki 6 je prikazan povprečni premer korenin na cepljenko glede na zdravstveno stanje
cepičev in način razkuževanja. Ne glede na način razkuževanja smo največji povprečni
premer korenin na cepljenko izmerili na cepljenkah s SIM cepičev (1,95 mm), sledile so
cepljenke z ASIM cepičev (1,92 mm) ter nazadnje še cepljenke z ZDR cepičev (1,88 mm).
Pri prvokakovostnih cepljenkah z ZDR cepičev smo največji premer korenin na cepljenko
zabeležili pri obravnavanju SE (2,01 mm), medtem ko najmanjši, 1,76 mm, pri
obravnavanju SB (slika 6). Med prvokakovostnimi cepljenkami z ASIM cepičev smo
največji premer korenin na cepljenko, 2,13 mm, izmerili pri obravnavanju SB, najmanjši,
1,65 mm, pri BE+TT, pri SIM cepičih pa največji premer korenin, 2,30 mm, pri SB,
najmanjši, 1,74 mm, pa pri SE (slika 6). Ne glede na zdravstveno stanje cepičev smo
največji povprečen premer korenin (2,06 mm; KV 69,1 %) izmerili pri obravnavanju SB,
sledila sta RE (1,97 mm; KV 64,4 %) in SE (1,95 mm; KV 66,1 %), medtem ko
najmanjšega (1,80 mm; KV 67,5 %) pri BA.
V prilogah A9 in A10 je prikazan največji in najmanjši premer korenin na cepljenko sorte
'Cabernet sauvignon' po klasiranju glede na zdravstveno stanje cepičev in način
razkuževanja pred cepljenjem.

Slika 6: Povprečni premer korenin na prvokakovostnih cepljenkah sorte 'Cabernet sauvignon' po klasiranju
glede na zdravstveno stanje cepičev in način razkuževanja pred cepljenjem leta 2017
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4.2.2.3 Masa korenin
Na sliki 7 je prikazana povprečna masa korenin na glede na zdravstveno stanje cepičev in
način razkuževanja. Največjo povprečno maso korenin na cepljenko smo izmerili na
cepljenkah z ASIM cepičev (5,89 g), sledile so cepljenke s SIM cepičev (5,54 g) ter
nazadnje še cepljenke z ZDR cepičev (5,17 g). Pri prvokakovostnih cepljenkah z ZDR
cepičev smo največjo maso korenin na cepljenko stehtali pri obravnavanju BE+TT (6,39
g), medtem ko najmanjšo, 3,97, g pri obravnavanju SB (slika 7). Na cepljenkah z okuženih
ASIM cepičev smo največjo maso korenin na cepljenko, 6,88 g, stehtali pri obravnavanju
RE, najmanjšo, 4,80 g, pri BE+TT, pri SIM cepičih pa največjo maso korenin, 8,08 g, pri
RE, najmanjšo, 4,48 g, pa pri SE (slika 7). Ne glede na zdravstveno stanje cepičev smo
največjo povprečno maso korenin (6,79 g; KV 24,3 %) stehtali pri obravnavanju RE,
sledila sta obravnavanji SB (5,60 g; KV 41,6 %) in SE (5,38 g; KV 35,5 %), medtem ko
najmanjšo (5,01 g; KV 44,9 %) pri BE.
V prilogah A11 in A12 je prikazana največja in najmanjša masa korenin na cepljenko sorte
'Cabernet sauvignon' po klasiranju glede na zdravstveno stanje cepičev in način
razkuževanja pred cepljenjem.

Slika 7: Povprečna masa korenin na prvokakovostnih cepljenkah sorte 'Cabernet sauvignon' po klasiranju
glede na zdravstveno stanje cepičev in način razkuževanja pred cepljenjem leta 2017
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4.3

VSEBNOST SKUPNIH FENOLOV

Na sliki 8 je prikazana povprečna vsebnost galne kisline oziroma vsebnost skupnih fenolov
(VSF) na gram korenin na cepljenko glede na zdravstveno stanje cepičev in način
razkuževanja. Povprečno največjo VSF, 3,15 mg/g korenin na cepljenko, smo izmerili na
cepljenkah s SIM cepičev, sledile so cepljenke z ASIM cepičev (2,79 mg/g) ter nazadnje še
cepljenke z ZDR cepičev (2,51 mg/g). Pri prvokakovostnih cepljenkah z ZDR cepičev smo
največjo VSF, 3,02 mg/g korenin na cepljenko, zabeležili pri obravnavanju RE, medtem ko
najmanjšo, 2,05 mg/g, pri obravnavanju BE. Pri cepljenkah z okuženih ASIM cepičev smo
največjo VSF, 3,22 mg/g korenin na cepljenko, zabeležili pri obravnavanju BE, najmanjšo
2,39 mg/g pri SB, pri SIM cepičih pa največjo VSF, 3,99 mg/g korenin, pri SE, najmanjšo,
2,11 mg/g, pa pri RE (slika 8). Ne glede na zdravstveno stanje cepičev smo največjo
povprečno VSF (3,15 mg/g; KV 39,0 %) izmerili pri obravnavanju SE, sledila sta BE+TT
(2,83 mg/g; KV 18,5 %) in BA (2,83 mg/g; KV 34,2 %), medtem ko najmanjšo (2,54
mg/g; 26,1 %) pri RE.
V prilogah A13 in A14 je prikazana najmanjša in največja vsebnost skupnih fenolov na
gram korenin na cepljenko sorte 'Cabernet sauvignon' po klasiranju glede na zdravstveno
stanje cepičev in način razkuževanja pred cepljenjem.

Slika 8: Povprečna vsebnost galne kisline (mg/g) v koreninah prvokakovostnih cepljenk sorte 'Cabernet
sauvignon' po klasiranju glede na zdravstveno stanje cepičev in način razkuževanja pred cepljenjem leta 2017
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5
5.1

RAZPRAVA IN SKLEPI
RAZPRAVA

Kljub temu, da naj bi ESCA in ostale BLVT obstajale že od samega začetka
vinogradništva, zanje trenutno nimamo dovolj učinkovitih sredstev ali praks, s katerimi bi
obvladovali in zatirali njihov pojav in širjenje tako v vinogradih kot v trsnicah (Fontaine in
sod., 2016; Gramaje in sod., 2018). Učinkovitost sredstva in praks se med različnimi
geografskimi območji razlikujejo (Gramaje in sod., 2018), zato so nujno potrebne
raziskave, ki bi se nanašale na posamezna območja. Prav zato smo se v okviru diplomske
naloge odločili ugotoviti učinkovitost določenih pripravkov oziroma praks pri
razkuževanju cepičev in kako ti vplivajo na izplen in kakovost ter rastni potencial cepljenk.
V raziskavo smo vključili cepljenke, katerih cepiče smo pridobili z zdravih (ZDR),
asimptomatičnih (brez bolezenskih znamenj – ASIM) in simptomatičnih (z bolezenskimi
znamenji – SIM) z BLVT okuženih trt sorte 'Cabernet sauvignon'. Cepiče smo pred
cepljenjem ločeno tretirali s pripravki Beltanol (BE), Serenade (SE), Remedier (RE),
BioAction (BA), sodo bikarbono (SB) in kombinacijo Beltanola in termoterapije (BE+TT).
Izplen je zelo pomemben za gospodarnost pridelave cepljenk. Za dober izplen se šteje 60
% in več (Vršič in Lešnik, 2001), zato lahko rečemo, da je bil povprečen izplen cepljenk z
ZDR cepiči v našem poskusu povprečen (64,8 %). Največji je bil pri obravnavanju SE
(79,0 %), najmanjši pa pri obravnavanju RE (55,0 %). Povprečen izplen cepljenk z ASIM
in SIM cepiči je bil pod povprečjem. Med cepljenkami z ASIM cepiči je bil največji izplen
pri obravnavanju BE+TT in najmanjši pri obravnavanju SB. Med cepljenkami s SIM cepiči
je bil največji izplen pri obravnavanju SE ter najmanjši pri RE. Razloge za različne izplene
lahko pripišemo tudi vremenskim razmeram, ki imajo nanj velik vpliv (Vršič in Lešnik,
2001).
Za prvokakovostne cepljenke velja, da so dolge 33 cm, da je ključ premera od 8 do 10 mm,
da ima cepič eno zdravo oko, da ima vsaj tri močne korenine, ki so zvezdasto zrasle, da so
brez mehanskih poškodb in znakov okužb in da prestanejo prstni preizkus (Vršič in Lešnik,
2001). Tako so cepljenke boljše, če imajo večje število korenin z večjo maso in premerom
ter, če imajo večje število rozg in glavno rozgo večjega premera ter mase.
Pri povprečnem številu rozg na cepljenko sta najboljše rezultate dali obravnavanji BE+TT
in RE. BE+TT je dosegel največje (2,70) in RE drugo največje (2,50) povprečno število
rozg med cepljenkami z ZDR cepiči. Pri povprečnem premeru glavne rozge na cepljenko
sta najboljše rezultate dali obravnavanji SE, BE+TT in BE. SE je dosegel največji (8,88
mm), BE+TT drugo največji (8,15 mm) in BE tretje največji (8,14 mm) povprečen premer
rozg pri cepljenkah z ZDR cepiči. Raziskave Jaspers (2001), Fourie in Halleen (2006),
Gramaje in sod. (2009) in Pertot in sod. (2016), ki so preučevale učinkovitost BE pri
razkuževanju razmnoževalnega materiala ter posledično tudi kakovost cepljenk, poročajo o
neskladnih rezultatih, od dobrih do slabih, ter da je njegova učinkovitost odvisna od
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specifičnega patogena, vremenskih razmer sezone ali režima cepljenja. Zato je lahko dober
rezultat BE+TT pri številu rozg tudi zaradi TT (50 °C, 30 min), saj skoraj v celoti uniči
glivi Phaeomoniella chlamydospora in Phaeoacremonium sp. (Fourie in Halleen, 2006),
ker pa TT lahko povzroča zakasnjeno rast in posledično manjši premer rozg (Gramaje,
2014), je lahko to razlog, da je boljše rezultate pri premeru rozg dosegel sam BE. V
poskusu, ki so ga izvedli Pertot in sod. (2016) so ugotovili korelacijo med odstotkom
okužbe s Pm. aleophilum in Pa. chlamydospora ter dolžino in premerom rozg. Pri tem je
bil premer rozg cepljenk (0,75 cm in 0,58 cm), ki so bile tretirane z glivo Trichoderma
harzianum T39, večji kot pri kontroli (0,30 cm), ki ni bila tretirana. V našem poskusu je
RE, ki pa vsebuje glivi Trichoderma asperellum in Trichoderma gamsii, dosegel boljše
rezultate kot pri Pertot in sod. (2016), saj so cepljenke z ASIM cepiči in SIM cepiči
dosegle povprečni premer 0,85 cm in 1,01 cm. Pri povprečni masi rozg na cepljenko je
najboljše rezultate dal RE. Med cepljenkami z ZDR cepiči je dosegel drugo največjo maso
(7,05 g), katera se je povečala pri cepljenkah s SIM in z ASIM cepiči.
Pri povprečnemu številu korenin na cepljenko je najboljše rezultate dal RE (10,3 pri
cepljenkah z ZDR cepiči). Pri povprečnem premeru korenin na cepljenko sta najboljše
rezultate dala SE in RE. Pri cepljenkah z ZDR cepiči je največji povprečni premer korenin
dosegel SE (2,01 mm), sledila sta mu BE+TT (1,94 mm) in RE (1,90 mm). Pri RE se je
povprečni premer pri cepljenkah z ASIM cepiči ohranil, pri cepljenkah s SIM cepiči pa se
je premer povečal. Pri povprečni masi korenin na cepljenko z ZDR cepiči je najboljše
rezultate dosegel BE+TT (6,39 g) in druge najboljše SE, katerega povprečna masa je za
0,91 g manjša. Vendar pa je bila povprečna masa BE+TT pri cepljenkah s SIM cepiči med
manjšimi in z ASIM cepiči najmanjša. Di Maroco in sod. (2004) so poročali, da uporaba T.
harzianum T39 pri namakanju pred cepljenjem ni povzročila nobenih opaznih razlik med
cepljenkam v vegetativni rasti, vendar so po izkopu določili, da imajo tretirane cepljenke
štirikrat več lasastih korenin od netreniranih cepljenk. Boljši razvoj korenin pri navidezno
zdravih rastlinah je lahko posledica delovanja encimov, tvorjenih s strani gliv Trichoderma
spp., ki razgradijo cianid, katerega tvori škodljiva mikrobiota v rizosferi zato, da zaščiti
svojo nišo pred drugimi mikroorganizmi. Poleg tega inhibirajo ali razgradijo pektinaze in
druge encime, ki so pomembni za patogene glive, da okužijo rastline (Harman, 2004).
Cepljenke, ki imajo debelejše in večje število korenin imamo boljše črpanje vode in hranil
iz zemlje ter posledično imajo povečano toleranco na bolezni, ki so povezane z okolijskim
stresom.
Fenoli predstavljajo naravni obrambni mehanizem trte pred boleznimi lesa oziroma
boleznijo ESCA (Bhattacharya in sod. 2010), zato smo pričakovali, da imajo cepljenke s
SIM in ASIM cepiči večjo vsebnost skupnih fenolov kot cepljenke z ZDR cepiči. Največjo
VSF pri cepljenkah z ZDR cepiči imajo cepljenke pri obravnavanju RE, a se VSF značilno
razlikuje od vseh ostalih obarvanj, ker je ta ravno obratna zgornji navedbi in je pri
cepljenkah s SIM cepiči najmanjša. Drugo največjo VSF imajo cepljenke v obravnavanju
SE, nato se njena vsebnost pri cepljenkah z ASIM cepiči zmanjša in ponovno poveča ter
predstavlja največjo vsebnost pri cepljenkah s SIM cepiči. Tretje največjo VSF med
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cepljenkami z ZDR cepiči imajo cepljenke v obravnavanju BE+TT, vsebnost se pri
cepljenkah z ASIM in SIM cepiči poveča in pri obeh zdravstvenih stanjih predstavlja eno
od večjih vsebnosti. Najmanjšo VSF med ZDR cepljenkami vsebujejo cepljenke z BE
obravnavanjem. Med cepljenkami z ASIM cepiči imajo največjo VSF cepljenke z
obravnavanjem BE, najmanjšo vsebnost pa cepljenke z obravnavanjem SB. Spremenjene
vremenske razmere imajo poleg ostalih genskih in stresnih dejavnikov velik vpliv na
vsebnost fenolov, zato je verjetno prišlo do takšnih razlik (Gutierrez-Uribe in Nollet,
2018). Izmerjene VSF odstopajo od raziskav, ki so jih izvedli Weidner in sod. (2009),
Fayek in sod. (2017) in Rusjan in sod. (2017), kar je lahko posledica različnih metod
ekstrakcije (razlike v topilih, času in suhi ali sveži masi vzorcev) in merjena VSF
(spektrofotometer ali HPLC). Kljub temu naše ugotovitve sovpadajo z ugotovitvami
raziskav Rusjana in sod.(2017), in sicer da je VSF pri cepljenkah z ZDR cepiči najmanjša,
večja pri cepljenkah z ASIM cepiči in največja pri cepljenkah s SIM cepiči. Čeprav iz
našega poskusa tega ne moremo trditi, so Rusjan in sod. (2017) poročali, da imajo
asimptomatične trte 1,5- in 2,4-krat večjo vsebnost fenolov kot zdrave trte.
Glede na pridobljene rezultate raziskave, priporočamo uporabo pripravkov Remedier,
Serenade in Beltanol v kombinaciji s termoterapijo. Za RE so poročali tudi Reggiori in sod.
(2014), da je pripravek eden najbolj učinkovitih biotičnih sredstev za zatiranje esce na
vinski trti. Za vse navedene pripravke priporočamo ponovitev poskusa, h katerem bi dodali
še čas razkuževanja pred skladiščenjem, za katerega so poročali Pertot in sod. (2016), da
ima najboljše rezultate. Prav tako bi lahko dodali v preučevanje tudi uporabo kombinacije
BE+TT ali katerega drugega kemijskega sredstva pred skladiščenjem s SE in RE pred
cepljenjem, saj na to kombinacijo še ni narejenih raziskav.
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5.2

SKLEPI

Na podlagi zbranih podatkov in pridobljenih rezultatov v okviru diplomske naloge smo
prišli do naslednjih sklepov:
I
II

III

IV

Pripravki vplivajo na izplen cepljenk. Največji izplen je bil pri razkuževanju
cepičev s Serenade, najmanjši pa pri Remedier.
Pri cepljenkah z ZDR cepiči smo največje povprečno število rozg dobili pri
obravnavanjih Beltanol s termoterapijo in Beltanol, največji povprečni premer
glavne rozge pri Serenade in največjo povprečno maso rozg pri obravnavanju
Beltanol s termoterapijo.
Pri cepljenkah z ZDR cepiči smo največ korenin dobili pri obravnavanju Remedier,
najdebelejše korenine pri Serenade, največjo povprečno maso korenin pri
obravnavanju Beltanol s termoterapijo.
Zdravstveno stanje cepičev vpliva na vsebnost skupnih fenolov v koreninah
cepljenk, največjo vsebnost fenolov smo izmerili pri SIM, najmanjšo pri ZDR
cepičih. Pri cepljenkah z ZDR cepiči smo največjo vsebnost skupnih fenolov (3,02
mg/g) dobili pri obravnavanju Remedier in najmanjšo (2,05 mg/g) pri obravnavanju
BE.
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6

POVZETEK

Ker se BLVT širijo in povzročajo vedno večjo škodo v vinogradništvu, smo v tem
diplomskem delu, ki je bilo opravljeno na Katedri za sadjarstvo, vinogradništvo in
vrtnarstvo Oddelka za agronomijo, Biotehniške fakultete v Ljubljani, želeli ugotoviti,
kakšna je učinkovitost pripravkov pri razkuževanju cepičev in kakšen je njihov vpliv na
kakovost cepljenk žlahtne vinske trete sorte ‘Cabernet sauvignon’, ki spada med ene
najobčutljivejših sort za BLVT.
Z diplomskim delom smo poskušali ugotoviti vpliv petih različnih pripravkov pri
razkuževanju cepičev (Beltanol, Serenade, Remedier, soda bikarbona in BioAction) in
enega pripravka v kombinaciji s termoterapijo (TT) ter različnih zdravstvenih stanj cepičev
(zdravi, okuženi, simptomatični) na kakovost cepljenk in vsebnost skupnih fenolov v
koreninah. Razkuževanje cepičev je potekalo ločeno s pripravki pred cepljenjem, medtem
ko je vsa ostala tehnologija pridelave cepljenk ostala enaka ustaljeni praksi.
Ugotovili smo, da je največji in nadpovprečen izplen dalo obravnavanje SE. Najboljše
rezultate pri povprečnem številu rozg na cepljenko sta dali obravnavanji BE+TT in BE, pri
povprečnem premeru glavne rozge na cepljenko obravnavanji SE in BE+TT, pri povprečni
masi rozg na cepljenko obravnavanji BE+TT in RE, pri povprečnem številu korenin na
cepljenko obravnavanje RE, pri povprečnem premeru korenin na cepljenko obravnavanji
SE in BE+TT ter za povprečno maso korenin na cepljenko obravnavanje BE+TT.
Povprečno najmanjšo vsebnost skupnih fenolov v koreninah cepljenk smo dobili pri ZDR
cepičih, nekoliko večjo pri cepljenkah z ASIM cepiči in največja pri cepljenkah s SIM
cepiči. Pri obravnavanjih BE+TT, BE, BA in SB je vsebnost skupih fenolov naraščala s
slabšim zdravstvenim stanjem cepičev, vendar je njihova vsebnost skupnih fenolov pri
cepljenkah z ZDR cepiči manjša od SE in RE, katerih vsebnost fenolov ni naraščala s
slabšim zdravstvenim stanjem cepičev.
Ker trenutno še ni popolnoma učinkovitega pripravka zoper BLVT je za trajnostno in
kakovostno vinogradništvo nujno potreben zdrav razmnoževalni material, zato je nadzor
matičnih vinogradov in matičnjakov nujen.
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PRILOGA A
Slikovni prikaz najmanjših in največjih vrednosti parametrov

Priloga A1: Najmanjše povprečno število rozg na prvokakovostnih cepljenkah sorte
'Cabernet sauvignon' po klasiranju glede na zdravstveno stanje cepičev in način
razkuževanja pred cepljenjem leta 2017.

Priloga A2: Največje povprečno število rozg na prvokakovostnih cepljenkah sorte
'Cabernet sauvignon' po klasiranju glede na zdravstveno stanje cepičev in način
razkuževanja pred cepljenjem leta 2017.
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Priloga A3: Najmanjši povprečni premer glavnih rozg na prvokakovostnih cepljenkah sorte
'Cabernet sauvignon' po klasiranju glede na zdravstveno stanje cepičev in način
razkuževanja pred cepljenjem leta 2017.

Priloga A4: Največji povprečni premer glavnih rozg na prvokakovostnih cepljenkah sorte
'Cabernet sauvignon' po klasiranju glede na zdravstveno stanje cepičev in način
razkuževanja pred cepljenjem leta 2017.
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Priloga A5: Najmanjša povprečna masa rozg na prvokakovostnih cepljenkah sorte
'Cabernet sauvignon' po klasiranju glede na zdravstveno stanje cepičev in način
razkuževanja pred cepljenjem leta 2017.

Priloga A6: Največja povprečna masa rozg na prvokakovostnih cepljenkah sorte 'Cabernet
sauvignon' po klasiranju glede na zdravstveno stanje cepičev in način razkuževanja pred
cepljenjem leta 2017.
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Priloga A7: Najmanjše povprečno število korenin na prvokakovostnih cepljenkah sorte
'Cabernet sauvignon' po klasiranju glede na zdravstveno stanje cepičev in način
razkuževanja pred cepljenjem leta 2017.

Priloga A8: Največje povprečno število korenin na prvokakovostnih cepljenkah sorte
'Cabernet sauvignon' po klasiranju glede na zdravstveno stanje cepičev in način
razkuževanja pred cepljenjem leta 2017.
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Priloga A9: Najmanjši povprečni premer korenin na prvokakovostnih cepljenkah sorte
'Cabernet sauvignon' po klasiranju glede na zdravstveno stanje cepičev in način
razkuževanja pred cepljenjem leta 2017.

Priloga A10: Največji povprečni premer korenin na prvokakovostnih cepljenkah sorte
'Cabernet sauvignon' po klasiranju glede na zdravstveno stanje cepičev in način
razkuževanja pred cepljenjem leta 2017.
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Priloga A11: Najmanjša povprečna masa korenin na prvokakovostnih cepljenkah sorte
'Cabernet sauvignon' po klasiranju glede na zdravstveno stanje cepičev in način
razkuževanja pred cepljenjem leta 2017.

Priloga A12: Največja povprečna masa korenin na prvokakovostnih cepljenkah sorte
'Cabernet sauvignon' po klasiranju glede na zdravstveno stanje cepičev in način
razkuževanja pred cepljenjem leta 2017.
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Priloga A13: Najmanjša povprečna vsebnost galne kisline (mg/g) v koreninah
prvokakovostnih cepljenk sorte 'Cabernet sauvignon' po klasiranju glede na zdravstveno
stanje cepičev in način razkuževanja pred cepljenjem leta 2017.

Priloga A14: Največja povprečna vsebnost galne kisline (mg/g) v koreninah
prvokakovostnih cepljenk sorte 'Cabernet sauvignon' po klasiranju glede na zdravstveno
stanje cepičev in način razkuževanja pred cepljenjem leta 2017.

