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1

UVOD

Zanimanje za gojenje zelišč se s časom povečuje. Ljudje so že zelo zgodaj spoznali
njihovo uporabnost in zdravilnost. Iz botaničnega vidika so zelišča v veliki meri skupina
rastlin, ki ostanejo vse življenje zeli, torej ne olesenijo in po vsakem obdobju vegetacije v
celoti odmrejo (tako je vsaj pri nadzemnem delu). Med zelišča sodijo tudi nekatere vrste
grmov in polgrmov, zato je uporabnost tista, ki uvršča rastline pod pojem zelišča. Tem
rastlinam je skupna lastnost kakovostnih sestavin, ki dajejo aromatični in zdravilni učinek
(Greiner in Weber, 2008).
Prav zaradi velikega povpraševanja po različnih sadikah zelišč so bili pridelovalci
primorani, k povečanem obsegu njihove proizvodnje. Tu so številni pridelovalci naleteli na
pomanjkanje ustreznega znanja, kako lahko najhitreje pridelajo sadike različnih zelišč.
1.1

NAMEN RAZISKAVE

Pri vzgoji sadik v lončkih je zelo pomemben čas, ki ga potrebujemo za vzgojo sadik do
prodajne velikosti. Pridelovalci se poslužujejo različnih načinov razmnoževanja v lončkih.
Običajno se odločijo za nakup vegetativno/generativno razmnoženih potaknjencev iz
tujine. Generativno razmnoževanje zahteva večje poznavanje zahtev zelo velikega števila
vrst, ki jih imamo med naborom zelišč, med katerimi imamo zelo različne zahteve pri
optimalnih razmerah za njihov vznik. Seme zelišč je povečini z nizko absolutno maso
semena, kar zahteva prilagojene in precizne setvene šobe. Medtem ko je vzgoja
vegetativno razmnoženih rastlin so razmeroma zahtevna, saj od pridelovalca zahteva
ustrezno število in kakovost matičnih rastlin.
Na podlagi poskusa želimo primerjati tri različna zelišča razmnožena ob vegetativni in
generativni zasnovi ter ugotoviti najbolj uspešen način razmnoževanja za vzgojo sadik.
1.2

DELOVNE HIPOTEZE

Pričakujemo, da bomo imeli velike razlike v številu uspešno ukoreninjenih sadik in
vitalnosti, predvsem pa v dolžini gojenja zelišč do prodajne velikosti glede na način
razmnoževanja. Predvidevamo, da se bo vzgoja z vegetativno zasnovo izkazala za boljši
način, predvsem pa bomo dobili večje število razmnoženih zelišč.
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2.1

2

PREGLED OBJAV
OPIS IN BOTANIČNA KLASIFIKACIJA IZBRANIH ZELIŠČ

Našteti najbolj pogosta zelišča ni popolnoma enostavno, saj je njihov nabor postal skoraj
neskončen. Med najbolj pogosto zastopanimi so sledeča zelišča: bazilika, peteršilj,
drobnjak, timijan, pehtran, rožmarin, koriander, meta, majaron, melisa in še bi lahko
naštevali. Omenjena in še druga zelišča pa predstavljajo tudi zelo različno botanično
pripadnost, kar nam kaže razporeditev v številne botanične družine.
2.1.1 Poprova meta
Klasifikacija:
Red: Lamiales (ustnatičevci)
Družina: Lamiaceae (ustnatice)
Rod: Mentha (mete)
Vrsta: Mentha piperita L.(poprova meta)
Druga imena: črna meta, prava meta, šmarna meta, vrtna meta, metica (Kastelic, 2005a)
Poprova meta je zelnata trajnica, doba rasti v kulturi je 3 leta (Valenčič in Spanring, 2000).
Je križanec zelene mete (Mentha spicata L.) in vodne mete (Mentha aquatica L.), saj imata
obe podobne, vendar nekoliko okrnjene zdravilne lastnosti. Pri nas jo zelo težko najdemo
kot divje rastočo rastlino, gojimo pa jo na vrtovih. Poprova meta potrebuje osvetljen
prostor in ne presuha tla (Kothe, 2009).
Poprovi meti ugajajo rahla, apnenčasta, humozno peščena ali ilovnato peščena pa tudi
barjanska tla. Težka tla ji ne prijajo, gornja plast zemlje mora biti vlažna (Valenčič in
Spanring, 2000). Je močno dišeča rastlina s štirirobim steblom in nasprotno nameščenimi
podolgovatimi temno zelenimi listi z neenakomerno nazobčanim robom, zraste do 1 m
visoko, z živicami se hitro razrašča. Stebla in listi imajo zelo aromatičen vonj. Cveti od
julija do septembra. Cvetovi so svetlo vijoličasti, zbrani v večkrat razdeljena klasasta
socvetja (Kothe, 2009).
Učinkovite snovi v poprovi meti so raztopljene v eteričnem olju. Uporabljamo liste.
Dišavnica je uporabna kot čaj z mnogimi zdravilnimi učinki, posebno pri prebavnih
motnjah (Valenčič in Spanring, 2000).
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2.1.2 Razmnoževanje mete
Meto lahko razmnožujemo s semenom, potaknjenci ali živicami.
Primeren čas razmnoževanja z živicami je aprila ali septembra. Živice polagamo 10 cm
globoko v zemljo in jih rahlo zagrnemo ter povaljamo. Medvrstna razdalja polaganja živic
je 50 do 60 cm, v vrsti pa 20 cm (Valenčič in Spanring, 2000).
2.1.3 Navadna melisa
Klasifikacija:
Red: Lamiales (ustnatičevci)
Družina: Lamiaceae (ustnatice)
Rod: Melissa (melisa)
Vrsta: Melissa officinalis L. (navadna melisa)
Druga imena: aselnica, citronova melisa, čebeloperka, črniva, maternjak, matičnik,
matičnjak, medeni list, medenika, medenka, medovka, oselnica, osenica, osenika,
rojevnica, srčna zel, srčno zelje (Kastelic, 2005b).
Melisa kot samonikla rastlina uspeva v Prednji Aziji. Je trajnica, doba rasti v kulturi je od 4
do 5 let, v višino zraste do 80 cm (Valenčič in Spanring, 2000).
Že v Antiki je bila znana kot čebelja hrana (grška beseda melissa pomeni »čebela«). Cveti
od julija do avgusta. Ima drobne bele cvetove v navideznih vretencih v zalistjih zgornjih
listov. Steblo je štirirobno ter z dlakavimi, ovalnimi po limoni dišečimi in okusnimi listi z
nazobčanim robom.
Na vrtovih potrebuje toplo, zavarovano lego z dobro prepustnimi tlemi (Kothe, 2009).
Potrebuje rahla, bolj suha, bogata tla z apnom in humusom. Zdravilne učinkovine v rastlini
vsebuje eterično olje. Uporablja se kot sredstvo proti krčem, ter poživlja (Valenčič in
Spanring, 2000).
2.1.4 Razmnoževanje melise
Meliso razmnožujemo s semenom ali potaknjenci in z deljenjem korenike. Kaljivost
melisinih semen je dve do tri leta, čas kalivosti je od 2 do 28 dni. Čas setve v ogrevanem
prostoru februarja-marca, čas presajanja na prosto aprila ali septembra (Valenčič in
Spanring, 2000).
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2.1.5 Origano
Klasifikacija:
Red: Lamiales (ustnatičevci)
Družina: Lamiaceae (ustnatice)
Rod: Origanum (origano)
Vrsta: Origanum vulgare L. (navadni origano) (Kothe, 2009)
Druga imena: dobra misel, navadna dobra misel, čober, divji majaron, dobrovoljka
(Greiner in Weber, 2008).
Origano kot samonikla rastlina uspeva ob obronkih gozdov in travnikov. Uporabljamo ga
kot zelišče pred pričetkom cvetenja. Origano je trajnica z rastno dobo od 3 do 4 leta, zraste
do 50 cm visoko (Valenčič in Spanring, 2000).
Je pokončna rastlina z rdečkasto obarvanim steblom in ovalnimi, z dlačicami poraslimi
listi. Če zmečkamo liste, je prisoten aromatičen vonj. Cvetovi so majhni in rožnati,
združeni v socvetja. Cveti od junija do avgusta. Na vrtu potrebuje sončen, suh in topel
prostor (Kothe, 2009).
Ugajajo ji bogata tla z apnom in humusom (Valenčič in Spanring, 2000).
Učinkovite snovi so raztopljene v eteričnem olju. Uporablja se pri vnetju bronhijev, astmi,
pomaga tudi pri pospeševanju prebave (Valenčič in Spanring, 2000).
2.1.6 Razmnoževanje origana
Origano razmnožujemo s setvijo ali s potaknjenci. Uporabnost semen naj bi veljala do
dveh let. Čas kalivosti semen je 15 - 28 dni. S setvijo pričnemo februarja-marca v
ogrevanem prostoru, oziroma aprila na prosto (Valenčič in Spanring, 2000).
2.1.7 Značilnosti družine Lamiaceae – Ustnatice
Sem spadajo zelišča, polgrmi ali grmi, njihovo steblo je pogosto štirirobno. Listi so
enostavni ali deljeni, razvrščeni navzkrižno. Cvetovi večinoma somerni, redkeje zvezdasti,
v socvetjih pogosto združeni v navidezna vretenca. Čaša je pet zoba, včasih dvoustna.
Venec tvori pet zraslih listov in je dvousten. Značilni štirje prašniki, redkeje samo dva.
Plodnica je nadrasla, 4-predalasta. Plod razpade v štiri plodiče (Martinčič in sod., 1999).

Osolnik M. Rastna doba vzgoje sadik različnih zelišč ob generativni in vegetativni zasnovi.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2020

2.2

5

RAZMNOŽEVANJE ZELIŠČ

2.2.1 Generativno ali spolno razmnoževanje
Pri generativnem razmnoževanju je zelo pomembna doba kalivosti semen. Nekatere vrste
imajo zelo dolgo kalivost, kot na primer janež in kumina, starejše kot je seme bolje kali.
Pri semenu angelike in baldrijana pa kalivost ne traja niti eno leto, zato moramo semena
posejati takoj, ko so rastline semenile. Take razlike v kalivosti semen so značilne le pri
zeliščih (Valenčič in Spanring, 2000).
Stopnjo kalivosti lahko določimo s kalilnim poskusom, ki ga opravimo v kalilniku, če ga
nimamo to opravimo tako, da vzamemo več slojev papirnatih brisačk, jih navlažimo in
nanj natresemo 100 semenskih zrn. Brisačke zavijemo v rolo in damo v vrečko, da voda ne
bo izhlapela. Vse skupaj hranimo v prostoru z okoli 20 °C. Po približno dveh do treh
tednih preverimo koliko semen je vzkalilo. Če je kalilo vseh 100 semen potem je kalivost
100 %. Seme, ki kali samo 30 % ni več uporabno (Bajec, 1988).
Pri vseh semenih rastlin morajo biti označeni naslednji podatki (Valenčič in Spanring,
2000):
 Uporabnost (čas, do katerega je seme še uporabno, npr. 2 leti)
 Kalivost (odstotek kalivosti semen, npr. 50 %)
 Čas kalivosti (označuje čas, v katerem mora rastlina vzkliti, npr. 10 dni).
Sadike pridelujemo na naslednje načine(Osvald in Kogoj-Osvald, 2003):
 Z neposredno setvijo (ročna setev ali s sejalnicami)
o na setvenico,
o gosta setev (redčenje),
o redka setev (na razdaljo pridelovanja) in dodatno redčenje ob pregosti setvi
(ročna setev);
 S setvijo v pridelovalne plošče in prstene grudice
o z ročno setvijo,
o s posebnimi sejalnicami,
o s sejalnimi linijami za polnjenje in setev z veliko kapaciteto,
o s preprostejšimi sejalnicami- manjše zmogljivosti;
 Z razsajanjem rastlin v fazi prvega pravega lista
o ročno,
o robotizirano oziroma mehansko.
Na stalno mesto sejemo enoletnice iz družine kobulnic (Umbeliferae), sem spadajo npr.
janež, krebuljica, koper, koriander, kumina in peteršilj), razlog za setev na stalno mesto je,
da pri presajanju pride do motenja korenin in s tem povzročimo, da dobi rastlina seme prej,
preden zraste koristna količina listov. Pri peteršilju moramo biti zelo potrpežljivi saj zelo
počasi kali (Bremness, 1996).
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Pravi čas setve je sredi ali ob koncu pomladi, ko so tla ogreta. Eden od zanesljivih
primerov, kdaj so tla dovolj ogreta, so poganjki plevela, ki se razmnožuje s semeni. Pred
setvijo odstranimo plevel, ter na redko in plitvo posejemo semena zelišč (Bremness, 1996).
V primeru, da je zemlja težka in grudasta, potresemo po brazdah plast drobnega peska, da
ima seme boljše razmere za vznik. Seme zagrnemo s tanko plastjo zemlje in zalijemo. V
topli gredi seme bolje kali, saj je zaščiteno pred pozno zmrzaljo in divjadjo. Ko sadike
dosežejo višino 5 - 10 cm je čas za redčenje. Preden se lotimo opravila, je priporočljivo da
en dan prej zalijemo, nato previdno, zlasti če bomo sadike presadili, s prsti ali pomočjo
lopatke izpulimo sadike. Razdalje med sadikami so odvisne od posamezne vrste
(Bremness, 1996).
V svetu in tudi pri nas se v zadnjih letih širi oblika gojenja sadik v gojitvenih ploščah iz
stiropora ali plastičnih mas z vtisnjenimi vdolbinicami različnih oblik in velikosti s
prostornino od 1 do 400 cm3. Pri tem načinu gojenja rastline rastejo (sejančki, pikiranci) v
lastni celici oziroma lončku, s tem je koreninski sistem neodvisen od sosednjih rastlin.
Zmanjšanje prostornine koreninskih grudic lahko dopolnimo z boljšo oskrbo ali s sajenjem
nekoliko mlajših, manjših sadik.
Plošče za vzgojo sadik so iz različnih materialov: stiropor, trde plastične mase, iz šote,
kamene volne, poliuretanskih pen ali iz papirja. Setev opravimo neposredno v plošče z
natančnimi sejalnicami ali ročno v lončke oziroma pridelovalne plošče. Po setvi damo
plošče v kalilnik ali kalilno komoro, kjer skrbimo za visoko zračno vlago ter optimalne
temperature (od 20 do 25 °C). Seme naj bi kalilo v nekaj dneh (3 do 7 dni), v hladnejših
prostorih (10 do 20 dni). Po vzniku temperaturo znižamo za 5 do 7 °C ali pa sadike
prenesemo v ogrevan rastlinjak ter razporedimo po mizah ali tleh. Tako pridobimo mlade
rastlinice z dobro razvitim koreninskim ali nadzemnim delom (Osvald in Kogoj-Osvald,
2003).
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2.2.2 Vegetativno ali nespolno razmnoževanje
Za vegetativno ali nespolno razmnoževanje velja, da nova rastlina ne zraste iz semena, kjer
se po oploditvi združita dve spolni celici. Pri tej obliki razmnoževanja nova rastlina
nastane iz rastnega ali vegetativnega dela rastline. Vegetativno se lahko razmnožujejo tako
zelnate kot tudi lesnate rastline. Glavna prednost vegetativnega razmnoževanja pri zeliščih
je homogenost klona, v sorazmerno kratkem času pridobimo veliko število potomcev s
pričakovanimi agronomskimi in kemijskimi/biološkimi lastnostmi. Kot slaba stran
vegetativnega razmnoževanja se lahko kaže v morebitnem izpadu pridelka, kjer so potomci
enako občutljivi na okoliške dejavnike in bolezni, prav tako ni izražena genetska
variabilnost tako kot pri sejancih (Baričevič in sod., 1998).
Poznamo veliko oblik vegetativnega razmnoževanja, ki so primerna za različne vrste
rastlin, med najpogosteje uporabljene štejemo: delitev grmičasto razraslih rastlin, zelnati in
lesnati potaknjenci, razrezovanje gomoljev in korenik, delitev čebulic, grebeničenje in
osipavanje, različne oblike cepljenja, itd. Pri zeliščih je najpogostejša oblika nespolnega
razmnoževanja z zelnatimi potaknjenci in delitev rastlin (Golob, 1989).
Potaknjenec je del stebla brez lastnih korenin ali del korenine brez zelenih delov.
Koreninski potaknjenec je iz korenin, lesni potaknjenec je iz olesenelih delov rastline,
zelnati potaknjenci so iz mehkih poganjkov rastline. Vršni potaknjenci se končujejo z
rastnim vršičkom, vsakega naslednjega na poganjku pa imenujemo bazalni potaknjenec.
Glede časa ukoreninjenja naj bi se pri vršnih potaknjencih korenine razvile hitreje. Dolžina
potaknjenca naj bi bila od 5 do 12 cm, včasih krajša in redko daljša. Potaknjenci naj bi bili
spodaj prirezani neposredno pod brstom. Preden potaknjence potaknemo se ne smejo nikoli
izsušiti, zato sveže nabrane takoj shranimo v plastično vrečko in ne puščamo na soncu.
Režemo z ostrim nožem ali škarjami. Za boljši uspeh uporabljamo rastne regulatorje ali
rastne hormone, ki vzpodbudijo tvorbo korenin (Golob, 1989).
Potaknjence odvzamemo od zdravih matičnih rastlin, v nasprotnem primeru se znaki okužb
zelo verjetno pojavijo tudi pri novih rastlinah (Squire, 2009).
V pripravljen substrat potikamo potaknjence nekje dva do tri centimetre globoko v lončke
ali gojitvene plošče. Potrebujejo toploto vlago, rastni regulator, senčenje, rosenje. V
približno treh do petih tednih se ukoreninijo. Obvezno je etiketiranje časa potika, vrste in
sorte razmnoževane rastline. Prostor za koreninjenje mora imeti temperaturo med 16 in 20
°C in 70 do 90 % zračno vlažnost (Šink, 2010).
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ANLIZA DEJAVNIKOV POMEMBNIH ZA USPEŠNO VEGETATIVNO
RAZMNOŽEVANJE

Na uspeh vegetativnega razmnoževanja vplivajo različni dejavniki. Pri zelnatih vrstah so to
predvsem osnovni rastni dejavniki, osvetlitev, temperatura in voda, ki matičnim rastlinam
omogočajo nemoteno rast in razvoj in s tem tudi proizvodnjo kakovostnih potaknjencev.
Seveda je zelo pomemben tudi substrat, ki ga uporabimo za razmnoževanje. Pri lesnatih
vrstah je poleg omenjenih pomemben tudi čas razmnoževanja, rastni regulatorji, ki jih
uporabimo ob potiku ter seveda proces utrjevanja s prezimitvijo (Osterc in Rusjan, 2013).

2.3.1 Osvetlitev
S pomočjo svetlobe v rastlinah poteka fotosinteza, s katero rastlina proizvaja različne
snovi, kot so npr. sladkorji, ki jih uvrščamo med primarne metabolite. Te snovi se
vključujejo v proces izgradnje organske mase, ki se izraža na rasti in razvoju rastlin.
Močnejša osvetlitev tako pospešuje rast in razvoj rastlin, pa tudi , tvorbo cvetov in plodov
ter lesenenje tkiv pri lesnatih rastlinah. Poganjki, ki so bolj osvetljeni, so zaradi večje
zaloge primarnih metabolitov primernejši za pripravo potaknjencev od manj osvetljenih
poganjkov (Osterc in Rusjan, 2013).
2.3.2 Preskrba z vodo
Voda v rastlini skrbi za turgor (pritisk v celicah rastline), hkrati je transportno sredstvo za
hranilne snovi. Rastline, ki so optimalno preskrbljene z vodo razvijejo posledično močne,
kakovostno prehranjene poganjke, ki so najprimernejši za pripravo kakovostnih
potaknjencev. Veliki večini rastlin ustreza da jih temeljito zalijemo in zalivanje ponovimo,
ko se zemlja izsuši. Pogosto zalivanje z manjšo količino vode povzroči le prepojitev vrhnje
plasti, spodnja plast, kjer so korenine pa se izsušuje. (Šink, 2010; Osterc in Rusjan, 2013)
2.3.3 Temperatura
Potrebno je ločiti temperaturo zraka in temperaturo substrata. Za ukoreninjenje ima večji
vpliv temperatura substrata. Optimalno temperaturo težko določimo, ker je odvisna od
načina rezi potaknjenca, razvojne faze, časa potika in količine svetlobe. Veljalo naj bi, da
se potaknjenci poleti boljše ukoreninijo pri 25 °C kot pri nižji temperaturi. Pozimi pa je
primernejša nižja temperatura, od 10 do 20 °C (Zajc, 2011).
2.3.4 Substrat
V rastnem substratu rastlina raste, vanj sejemo ali potikamo potaknjence. V substratu so
pomembne mnoge fizikalne in kemične lastnosti, sem sodi tudi sposobnost vezave in
posredovanje hranilnih snovi. Pogosto pri substratu za razmnoževanje primešamo mivko
ali pesek, perlit, glinopor ali kosmiče stiropora (Golob, 1989).
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2.3.5 Čas rezi
Čas rezi potaknjencev je odvisen od vrste rastline, njene razvojne faze in načina potika. Za
nekatere rastline je boljše, da jih režemo zgodaj spomladi, za druge pa v jesenskem času.
Čas rezi pogosto vpliva na prezimitev sadike. Tiste vrste, ki jih težje razmnožujemo in ne
predstavljajo problema za prezimitev običajno režemo zgodaj. Zgodnja rez mladim
sadikam omogoča, da v času rastne dobe proizvedejo rezervne snovi, ki so pogoj za razvoj
v naslednji pomladi (Osterc in Rusjan, 2013).
2.3.6 Rastni regulatorji
Gre za sintetizirane snovi, ki povzročajo enake učinke kot hormoni, ki nastajajo v
rastlinskih tkivih Uporablja se tudi izraz rastni hormoni, vendar ker gre za laboratorijsko
sintetizirane, je pravilni izraz rastni regulatorji. Pri potaknjencih vzpodbudijo tvorbo
korenin, predvsem pa izboljšujejo kakovost koreninskega sistema. Pri zelnatih vrstah jih
malo uporabljamo, pomembnejši so pri lesnatih vrstah (Zajc, 2011).
2.3.7 Utrjevanje s prezimitvijo
Gre za proces postopnega prilaganja potaknjencev na drugo okolje. Potaknjenci se morajo
privaditi na črpanje hranil, fotosintezo, na sprejemanje nižje zračne vlage, višje
temperature in sončno obsevanje. Razmnoževanje je uspešno kadar potaknjenec razvije
dober koreninski sistem in uspešno raste (Zajc, 2011).
Za uspešno razmnoževanje je pomembna tudi proizvodnja zdravih matičnih rastlin, kar
pomeni skrb za proizvodnjo visokokakovostnih matičnih rastlin. Pri zelnatih vrstah na tem
mestu zelo pomembno vlogo igrajo natančna selekcija resnično zdravih izhodiščnih rastlin
ter seveda razmnoževanje teh rastlin z in vitro metodami, ki zagotavljajo razmnoževanje
zdravega materiala. Na ta način dobimo visoko kakovostne matične rastline. Pri lesnatih
rastlinah je v povezavi z matičnimi rastlinami izjemno pomembna skrb za ohranjanje
juvenilnega matičnega materiala. Potaknjenci, fiziološko mladih matičnih rastlin se namreč
lažje in hitreje ukoreninijo. S staranjem matične rastline se delež uspešnega koreninjena
zmanjšuje (Osterc in Rusjan, 2013).
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2.4 RAZVOJ KORENIN IN KALUSA PRI POTAKNJENCIH
Odklon rastline od optimalnih življenjskih razmer rastlinam povzroči stres. Ravno stres
predstavlja tudi začetni signal za razvoj nadomestnih korenin. Rez od matične rastline in
močna izpostavljenost izhlapevanju predstavlja za potaknjence stres in s tem signal za
razvoj nadomestnega koreninskega sistema. Seveda je nadaljnji razvoj korenin odvisen od
zmožnosti hitre omilitve tega stresa; dolgo trajajoči stres lahko vodi tudi v propad
potaknjencev. Za zmanjšanje takega stresa je zato potrebno potaknjence v najkrajšem času
potakniti. Potaknjenci prično na odrezanih ploskvah nalagati suberin, ki se kaže v osušitvi
in oplutenitvi tkiv, na odrezanih delih se začne razvijati kalus rane.
Pri kalusu rane gre za pozitiven pojav, nastane kot naravna reakcija na poškodbo rastline,
kjer se rastlinski del loči od matične rastline. Poznamo tudi močan, debel kalus. Debel,
močan kalus je negativen pojav. Zgodi se pri neustreznih razmerah za koreninjenje npr.
neustrezen čas rezi, fiziološko stara matična rastlina, problematičnost vrste za
razmnoževanje (Krulc, 2006; Zajc, 2011; Osterc in Rusjan, 2013).
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MATERIALI IN METODE
MATERIAL

Za poskus smo uporabili sledeč material:
 setvene plošče,
 semena poprove mete, citronske melise in origana,
 matične rastline poprove mete, citronske melise in origana,
 rastni substrat Neuhaus N3,
 škarje, pisalo,
 meter,
 termometer,
 pisalo, beležka, etikete.
3.1.1 Rastlinski material
Za poskus smo uporabili tri vrste zelišč: poprovo meto (Mentha x piperita L.), citronsko
meliso (Melissa officinalis L.) in origano (Origanum vulgarum L.). Za generativno
razmnoževanje smo uporabili semena teh zelišč, pri vegetativnem pa dveletne sadike, kot
matične rastline, ki smo jih uporabili za pridobivanje potaknjencev. Sadike so bile zdrave
in bujne zato nismo imeli težav s pridobivanjem potaknjencev. Za poskus smo uporabili
dva tipa potaknjencev in sicer vršne ali terminalne potaknjence, tiste ki pa nimajo vrha pa
imenujemo bazalni ali lateralni potaknjenci.
3.1.2 Substrat
Za samo vzgojo potaknjencev in sejančkov smo izbrali rastni substrat Neuhaus N3. Gre za
profesionalni vrtnarski substrat na bazi kakovostne severno nemške šote in fine bele
baltske šote. Substrat je namenjen za gojenje enoletnih in večletnih okrasnih rastlin,
solatnic, kapusnic in trajnic. Zaradi visokega deleža črne šote vsebuje veliko huminskih
kislin in ima večjo kapaciteto za vodo.
3.2

METODE DELA

3.2.1 Opis poskusa
Praktični del naloge je bil zasnovan v steklenjaku Laboratorijskega polja Biotehniške
fakultete v Ljubljani. Pričeli smo dne 24. 5. 2019 in sicer s setvijo poprove mete, citronske
melise, origana ter pripravo potaknjencev izbranih zelišč. Ko so bile sadike dovolj
ukoreninjene je sledilo presajanje sejancev in potaknjencev v lončke po tri sadike skupaj.
Vsako obravnavanje je imelo tri ponovitve. Sadike vzgojene preko vegetativnega načina
množenja so bile primerne velikosti 8. 9. 2019, ko smo poskus zaključili (slika 1). Slikovni
material poskusa in rezultatov je priložen v prilogah A in B.
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V času poskusa smo spremljali tudi temperaturo in zračno vlago. Pri ocenjevanju sadik
smo merili višino sadike, število poganjkov, ocenili smo prekoreninjenost lončka ter
zabeležili izplen sadik.

Slika 1: Pregled poskusa po času

3.2.2 Setev in priprava potaknjencev
Za setev smo izbrali gojitvene plošče iz stiropora s po 84 vdolbinami. Približno po 5-6
semen smo vnesli v posamezno vdolbino, napolnjeno s substratom Neuhaus N3. Setev smo
izvedli ročno. Semena smo pridobili pri podjetju Austrosaat. Imeli smo tri gojitvene plošče
namenjene za setev in s tem tri ponovitve. Vsako ploščo smo razdelili na tri dele, torej vsak
del je obsegal 28 vdolbinic. Vsaka tretjina plošče je bila namenjena eni izmed izbranih
zelišč. Substrat smo navlažili in pustili v plastenjaku, da seme vzkali (slika 2).

Slika 2: Posejane setvene plošče s poprovo meto, citronsko meliso in origanom

Iz matičnih rastlin smo s pomočjo škarij odrezali potaknjence dolge približno 5 cm.
Uporabili smo vršne in bazalne potaknjence. Gojitvene plošče so imele 160 vdolbin.
Ploščo smo razdelili na 6 delov po 25 vdolbin da smo na eni plošči imeli vse tri vrste
izbranih zelišč z obema tipoma potaknjencev, ter s skupno tremi ploščami izvedli tri
ponovitve. Pripravljene plošče smo dali v komoro oblikovano iz pleksi stekla in s tem
omogočili da ne pride do izsušitve substrata (slika 3).
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Slika 3: Pripravljeni potaknjenci poprove mete, citronske melise in origana na ukorenitev v komori

3.2.3 Presajanje sadik
Po uspešnem ukoreninjenju sadik smo se lotili presajanja. Prešteli smo vse uspešno
pridobljene sadike in jih po tri skupaj sadili v lončke (slika 4).

Slika 4: Prikaz ukoreninjenih potaknjencev citronske melise pred presajanjem v lončke
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3.2.4 Zdravstveno stanje sadik
V času rasti sadik smo imeli težave z napadom gosenic listne sovke (Mamestra oleracea
L.) Sadike so bile tretirane 1. 8. 2019 z insekticidom Actara 25WG, kasneje so se sadike na
novo obrasle.
3.2.5 Ocena prekoreninjenosti sadik
Sadike smo ocenili po bonitetni osnovi za razvitost koreninske grude (1-4). Bonitetno
osnovo ali shemo smo oblikovali sami. Za prikaz rezultatov smo izdelali preglednico, kjer
so prikazana povprečja ocen (preglednica 1 in slika 5).

OCENA

VIDEZ

Preglednica 1: Shema za ocenjevanje prekoreninjenosti koreninske grude

1=
ni
prekoreninjenosti

2=
slaba prekoreninjenost

3=
dobra prekoreninjenost

Slika 5: Primer ocenjevanja koreninske grude pri citronski melisi

4=
zelo dobra
prekoreninjenost
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3.2.6 Vrednotenje rezultatov
Rezultati poskusa so temeljili na spremljanju temperature in zračne vlage, štetju uspešno
ukoreninjenih potaknjencev in vzniklih sejancev, ocenjevanje koreninjenja sadik, meritev
višine sadike, število glavnih in stranskih poganjkov (slika 6). V času poskusa smo
spremljali temperaturo ozračja in relativno zračno vlago v njem. Iz zbranih podatkov smo
izračunali dnevna povprečja po formuli za izračun povprečne dnevne temperature/vlage =
(temperatura ob 7h + temperatura ob 14 h + 2* temperatura ob 21h)/4. Podatki temperature
in zračne vlage so prikazani v slikah. Ostale meritve smo s pomočjo programa Excel
oblikovali v preglednice, kjer so izračunana povprečja posamezne ponovitve za vsako
obravnavanje ločeno glede na tip razmnoževanja.

Slika 6:Vzgojene sadike potaknjencev citronske melise za ocenjevanje
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REZULTATI

4.1 TEMPERATURA IN RELATIVNA ZRAČNA VLAGA
Slika 7 prikazuje graf za obdobje od 25. 5. 2019 do 8. 9. 2019. Merjena temperatura je
temperatura, ki smo jo zabeležili v steklenjaku pri sejancih, nato pa na prostem skupaj s
sadikami potaknjencev. Najnižja zabeležena povprečna dnevna temperatura je 14,3 °C in
najvišja 28,7 °C. Pri povprečni relativni zračni vlagi pride do večjih nihanj, zabeležen
najnižji rezultat je 56 % in najvišji 94,8 %.

Slika 7: Povprečna dnevna temperatura (°C) in povprečna dnevna relativna zračna vlaga v času poskusa,
2019

Na sliki 8 so v grafu prikazane povprečne dnevne meritve temperature (°C) in relativne
zračne vlage (%) v komori s potaknjenci za obdobje od 25. 5. 2019 do 13. 6. 2019. Kot je
vidno, do večjih odstopanj ni prišlo. Najnižja povprečna dnevna temperatura je bila 19,4
°C in najvišja 28,5 °C. Pri povprečni dnevni relativni zračni vlagi smo zabeležili najnižji
rezultat 85,5 % in najvišji 100 %.

Osolnik M. Rastna doba vzgoje sadik različnih zelišč ob generativni in vegetativni zasnovi.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2020

17

Slika 8: Povprečna dnevna temperatura (°C) in povprečna dnevna relativna zračna vlaga (%) v komori za
ukoreninjenje potaknjencev, 2019
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ŠTEVILO PRIDOBLJENIH SEJANCEV IN POTAKNJENCEV PRED
PRESAJANJEM

Preglednica 2 prikazuje število uspešno ukoreninjenih sejančkov in potaknjencev. Kot
prikazuje preglednica rezultatov lahko vzgojimo več sadik pri vseh izbranih zeliščih z
vegetativnim razmnoževanjem, način vzgoje z vršnimi potaknjenci dosega največji delež
uspešnosti med 89,2 in 100 %. Setev poprove mete se je je izkazala za neuspešen način
vzgoje saj smo v povprečju pridobili le 6 sadik od pričakovanih 25, enako velja za setev
citronske melise, vendar je v primerjavi kljub slabemu rezultatu 50 % boljši od poprove
mete. Izjema je le pri origanu kjer tudi pri setvi dobimo enakovreden rezultat kot pri
potaknjencih.
Preglednica 2: Število ukoreninjenih sejancev in potaknjencev pred presajanjem poprove mete, citronske
melise in origana vzgojenih preko vegetativnega in generativnega načina razmnoževanja, 2019
ZELIŠČE
POPROVA
META

CITRONSKA
MELISA

ORIGANO

PONOVITEV
1
2
3
povprečje
1
2
3
povprečje

SETEV
5
4
9
6
12
15
11
12,7

OBRAVNAVNJE
VRŠNI
POTAKNJENCI
21
25
24
23,3
23
25
19
22,3

1
2
3
povprečje

25
25
24
24,7

25
25
25
25

BAZALNI
POTAKNJENCI
23
24
18
21,7
20
25
20
21,7
25
24
22
23,7
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VIŠINA SADIK

Preglednica 3 prikazuje povprečno višino sadik (cm) iz katere je razvidno, da so sadike pri
vegetativnem razmnoževanju višje kot pri generativnem načinu zasnove sadik pri vseh treh
zeliščih. Pri poprovi meti je razlika v povprečju med vršnimi in bazalnimi potaknjenci 2
cm, sadike generativnega razmnoževanja so manjše za 10 do 8 cm od obeh tipov
potaknjencev. Pri citronski melisi in origanu je razlika v višini sadike med potaknjenci 1,2
do 2,5 cm, primerljiva z razliko pri poprovi meti. Najmanjše sadike, ki smo jih vzgojili s
setvijo so sadike citronske melise, izračunana povprečna višina je bila 14,3 cm. Od
potaknjencev odstopa za 15,8 do 17 cm. Največja razlika v višini med sadikami
vzgojenimi s semeni in potaknjenci se je izkazala pri origanu razlika med setvijo in vršnimi
potaknjenci je 19,3 cm in med setvijo ter bazalnimi potaknjenci 16,8 cm
Preglednica 3: Povprečna višina sadik (cm) poprove mete, citronske melise in origana vzgojenih preko
vegetativnega in generativnega načina razmnoževanja, 2019
ZELIŠČE
POPROVA
META

CITRONSKA
MELISA

ORIGANO

PONOVITEV

SETEV

1
2
3
povprečje
Min.
Max.
1
2
3
povprečje
Min.
Max.
1
2
3
povprečje
Min.
Max.

22,0
23,0
22,7
22,6
16,0
27,0
14,6
12,6
15,5
14,3
11,0
19,0
17,8
22,3
17,7
19,1
14,0
33,0

OBRAVNAVANJE
VRŠNI
BAZALNI
POTAKNJENCI
POTAKNJENCI
30,5
29,2
38,7
35,5
28,5
27,0
32,6
30,6
24,0
24,0
40,0
40,0
32,7
29,3
32,7
30,7
28,5
30,7
31,3
30,1
25,0
24,0
35,0
35,0
32,8
37,0
43,8
35,5
38,7
35,7
38,4
35,9
28,0
27,0
50,0
52,0
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ŠTEVILO GLAVNIH POGANJKOV

Preglednica 4 prikazuje povprečno število glavnih poganjkov. Pri poprovi meti je največje
povprečje poganjkov 10,7; pri citronski melisi 6,3; največ poganjkov smo dobili pri
origanu s povprečjem 22,4. Vsa največja povprečja smo pridobili pri generativnem
razmnoževanju.
Pri vegetativnem razmnoževanju glede na posamezen način ni prišlo do velike razlike.
Povprečje vršnih potaknjencev se giblje od 2,8 do 3,0; pri bazalnih potaknjencih od 5,3 do
5,8. Največja razlika v številu glavnih poganjkov med sadikami vzgojenimi s semeni in
potaknjenci je pri origanu, kjer pri sadikah s setvijo dobimo povprečje 22,4, pri vršnih
potaknjencih 2,8 in pri bazalnih potaknjencih 5,8.
Preglednica 4: Število glavnih poganjkov poprove mete, citronske melise in origana vzgojenih preko
vegetativnega in generativnega načina razmnoževanja, 2019
ZELIŠČE
PONOVITEV

SETEV

POPROVA
META

1
2
3
povprečje
Min.
Max.

13,5
11,0
7,67
10,7
7,0
18,0

CITRONSKA
MELISA

1
2
3
povprečje
Min.
Max.

5,7
6,8
6,5
6,3
3,0
9,0

ORIGANO

1
2
3
povprečje
Min.
Max.

26,3
21,8
19,0
22,4
9,0
35,0

OBRAVNAVANJE
VRŠNI
BAZALNI
POTAKNJENCI
POTAKNJENCI
3,0
5,8
2,8
5,8
3,0
5,7
2,9
5,8
2,0
5,0
3,0
6,0
3,0
5,0
3,0
5,7
3,0
5,3
3,0
5,3
3,0
3,0
3,0
6,0
3,0
5,3
2,5
6,0
3,0
6,0
2,8
5,8
1,0
2,0
3,0
6,0
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ŠTEVILO STRANSKIH POGANJKOV

Preglednica 5 prikazuje povprečno število stranskih poganjkov. Rastline poprove mete so v
povprečju razvili največ stranskih poganjkov, 6,8; sledita ji citronska melisa 5,7; in origano
5,8. Pri vseh treh vrstah se je izkazalo, da pri vršnih potaknjencih dobimo najboljšo
stransko obraščenost.
Pri tem obravnavanju je razvidno da pri setvi dobimo najmanj stranskih poganjkov.
Najmanj pri origanu 0,2; pri citronski melisi 0,4 in pri poprovi meti v povprečju 1,8
stranskih poganjkov.
Preglednica 5: Število stranskih poganjkov poprove mete, citronske melise in origana vzgojenih preko
vegetativnega in generativnega načina razmnoževanja, 2019
ZELIŠČE
PONOVITEV

SETEV

POPROVA
META

1
2
3
povprečje
Min.
Max.

1,0
3,0
1,5
1,8
0,0
3,0

CITRONSKA
MELISA

1
2
3

0,0
0,0
1,5

OBRAVNAVANJE
VRŠNI
BAZALNI
POTAKNJENCI
POTAKNJENCI
6,0
0,0
6,3
2,8
8,0
0,7
6,8
1,2
0,0
0,0
12,0
6,0
5,5
3,0
7,7
1,7
4,3
2,5

povprečje
Min.
Max.

0,4
2,0
3,0

5,7
0,0
9,0

1
2
3
povprečje
Min.
Max.

0,0
0,7
0,0
0,2
0,0
4,0

5,5
4,0
8,0
5,8
2,0
12,0

ORIGANO

2,2
0,0
6,0
0,5
2,8
2,0
1,8
0,0
6,0
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PREKORENINJENOST SADIK

Preglednica 6 prikazuje povprečje prekoreninjenosti sadik, ki smo jih naredili na podlagi
lastno oblikovane lestvice, ki je že bila predstavljena. Pri sadikah poprove mete in
citronske melise smo zabeležili bolj razvit koreninski sistem pri vršnih potaknjencih,
vendar kljub temu ni bilo velikega odstopanja v primerjavi z ostalima načinoma
razmnoževanja. Sadike origana so v vseh treh načinih razmnoževanja ocenjene s slabše
razvitimi koreninami kot citronska melisa in poprova meta. Najboljši rezultat so dosegle
sadike pri setvi.
Preglednica 6: Ocena razvitosti korenin v lončku pri poprovi meti, citronski melisi in origanu vzgojenih
preko vegetativnega in generativnega načina razmnoževanja, 2019
ZELIŠČE

POPROVA
META

CITONSKA
MELISA

ORIGANO

OBRAVNAVANJE
PONOVITEV

SETEV
3,0
2,0
4,0

VRŠNI
POTAKNJENCI
3
2,7
3,5

BAZALNI
POTAKNJENCI
2,0
2,7
3,3

1
2
3
povprečje
Min.
Max.

3,0
2,0
4,0

3,1
2
4

1
2
3

2,7
3,6
4,,0

3,0
4,0
3,8

2,7
1,0
4,0
3,0
2,5
3,7

povprečje
Min.
Max.

3,5
2,0
4,0

3,6
2,0
4,0

1
2

2,3
2,5

2,2
1,5

3,1
1,0
4,0
1,2
2,0

3

2,8

3,5

2,0

povprečje
Min.
Max.

2,6
2,0
3,0

2,4
1,0
4,0

1,7
1,0
4,0
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4.7 DOBA VZGOJE SADIK
Preglednica 7 prikazuje število dni, ki so potrebni za vzgojo prodajne velikosti sadik. Pri
vseh treh zeliščih je generativni način razmnoževanja predstavljal za kar 64 dni daljši čas
vzgoje.
Preglednica 7: Število dni za vzgojo sadik poprove mete, citronske melise in origana vzgojenih preko
vegetativnega in generativnega načina razmnoževanja, 2019
ZELIŠČE

OBRAVNVANJE

POPROVA
META

SETEV
VRŠNI POTAKNJENCI
BAZALNI POTAKNJENCI
SETEV
VRŠNI POTAKNJENCI
BAZALNI POTAKNJENCI
SETEV
VRŠNI POTAKNJENCI
BAZALNI POTAKNJENCI

ORIGANO
CITRONSKA
MELISA

Število dni za vzgojo do prodajne
vrednosti
108
44
44
108
44
44
108
44
44

23

Osolnik M. Rastna doba vzgoje sadik različnih zelišč ob generativni in vegetativni zasnovi.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2020

5
5.1

24

RAZPRAVA IN SKLEPI
RAZPRAVA

V sklopu diplomske naloge je bil cilj ugotoviti, kateri način razmnoževanja izbranih zelišč
je optimalen za vzgojo sadik v lončkih. Primerjali smo generativno razmnoževanje s
semeni in vegetativno razmnoževanje s vršnimi in bazalnimi potaknjenci.
Za rastlinski material smo izbrali tri vrste zelišč in sicer poprovo meto (Mentha x piperita
L.), citronsko meliso (Melissa officinalis L.) in origano (Origanum vulgare L.). Izbrana
zelišča smo sejali in potikali v maju 2019. Ukoreninjene potaknjence smo presadili junija
2019 ter jih bonitirali v mesecu juliju, ko smo presadili še sadike vzgojene s semeni, te smo
bonitirali v začetku septembra 2019.
Pri vzgoji sadik ima velik pomen čas potreben za razvoj rastline. Kot pričakovano
razmnoževanje s semeni zahteva daljše obdobje razvoja, v našem poskusu je bila razlika
med generativnem in vegetativnim razmnoževanju 64 dni.
Ob presajanju sadik smo zabeležili koliko sadik smo pridobili, izkazalo se je da z obema
načinoma vegetativnega razmnoževanja pridobimo več sadik kot pri generativnem
razmnoževanju. Največja razlika je bila pri poprovi meti, kjer je bilo pri generativnem
razmnoževanju uspešnih le 21 % sadik, v primerjavi z vršnimi potaknjenci 92 % in z
bazalnimi potaknjenci 88 %. Pri citronski melisi je odstotek pri generativnem
razmnoževanju višji za 46 %, uspešnost vegetativnega razmnoževanja pa enaka kot pri
poprovi meti. Izjema je le origano, kjer se je izkazal dober rezultat tudi pri razmnoževanju
s semeni, v našem primeru 89 %, rezultat pri vršnih potaknjencih je bil 100 %
ukoreninjenih in 96 % bazalnih potaknjencev.
Do višjih sadik pridemo pri vegetativnem razmnoževanju, razlika je razmeroma velika od
10 do 15 cm. Pri setvi pridobimo več glavnih poganjkov. Bazalni potaknjenci se številčno
bolje razvijejo kot vršni potaknjenci, zelo slab rezultat pa dobimo pri vzgoji s setvijo.
Ocena ukoreninjenosti sadik je pokazala da se koreninska gruda pri vzgoji s setvijo in
vršnih potaknjencih ni tako razlikovala kot v primerjavi z bazalnimi potaknjenci, kjer je
prišlo do manjših razlik v slabšem razvoju korenin. Glede na izbrano zelišče se je
koreninski splet pri origanu razvil slabše kot pri citronski melisi in poprovi meti v vseh
treh načinih razmnoževanja.
V našem primeru so bili potaknjenci odvzeti pred cvetenjem. To navaja tudi ena izmed
študij, ki potrjuje najboljše ukoreninjanje potaknjencev pred cvetenjem spomladi in po
cvetenju jeseni, najslabši rezultati ukoreninjanja potaknjencev, pa so dosegli, ko so bili
potaknjenci odvzeti med cvetenjem (Capecka, 2012).
Rezultati so potrdili naša predvidevanja in sicer da z vegetativnim razmnoževanjem
pridobimo več sadik, za katere je tudi čas vzgoje bistveno krajši kot pri vzgoji s semeni. Po
meritvah višine, števila glavnih in stranskih poganjkov ter oceni razvitosti koreninske
grude se izmenjujejo najboljši rezultati pri setvi in vršnih potaknjencih.
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Svoj poskus bi dopolnila še z merjenjem suhe in sveže listne mase za boljšo primerjavo
rezultatov.
5.2 SKLEPI
Z diplomsko nalogo smo želeli primerjati različne načine razmnoževanja pri treh različnih
zeliščih. Izvedli smo generativno razmnoževanje s setvijo ter vegetativno razmnoževanje z
vršnimi in bazalnimi potaknjenci.
Na podlagi rezultatov izvedenih meritev, to so višina število glavnih in stranskih
poganjkov ter razvitost koreninske grude, se kot uspešnejši način kažeta setev in vršni
potaknjenci. Ob upoštevanju števila vzgojenih sadik ter časa, potrebnega za vzgojo sadik
pri obeh omenjenih načinih razmnoževanja, se zagotovo bolj obrestuje razmnoževanje z
vršnimi potaknjenci.
Rezultati so potrdili naše hipoteze. Pričakovali smo, da bomo imeli velike razlike v številu
uspešno ukoreninjenih sadik in vitalnosti, predvsem pa v dolžini gojenja zelišč do prodajne
velikosti. Vzgoja z vegetativno zasnovo se je izkazala za boljši način razmnoževanja
zelišč, s katerim smo dobili tudi večje število razmnoženih končnih sadik.
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POVZETEK

Zelišča v zadnjem obdobju postajajo precej priljubljena za gojenje na vsakem vrtu. Načini
za razmnoževanja sadik so različni. V okviru diplomske naloge smo se lotili generativnega
razmnoževanja s semeni in vegetativnega razmnoževanja s potaknjenci ter primerjali
sadike za prikaz rezultatov in ocene najprimernejšega načina razmnoževanja za vzgojo
tržnih sadik. Izbrali smo si tri vrste zelišč; poprovo meto (Mentha piperita L.), citronsko
meliso (Melissa officinalis L.) in origano (Origanum vulgare L.).
Poskus smo zastavili v neogrevanem steklenjaku Biotehniške fakultete v Ljubljani v maju
2019. Lotili smo se setve izbranih zelišč in razmnoževanja z dvema tipoma potaknjencev
(vršni in bazalni). Izvedli smo tri ponovitve vsake tehnike razmnoževanja. Po uspešnem
ukoreninjenju sejancev in potaknjencev smo jih presadili v lončke. Ko so se sadike dobro
razvile smo jih bonitirali. Merili smo višino sadik, prešteli glavne in stranske poganjke,
ocenjevali razvitost koreninske grude. Primerjali smo tudi čas, ki ga potrebujemo za vzgojo
sadik ter uspešnost ukoreninjenja sadik oziroma vznika pri sejancih. Z ocenjevanjem smo
poskus zaključili septembra 2019.
Rezultati so pokazali da prihaja do razlik med generativnim in vegetativnem
razmnoževanju ter pri različnih oblikah vegetativnega razmnoževanja.
Kot smo pričakovali je doba vzgoje sadik krajša pri vegetativnem razmnoževanju, razlika
je 64 dni, prav tako pri tej tehniki razmnoževanja pridobimo večje število sadik, ki so tudi
višje, od sadik vzgojenih s semenom. Največja razlika v višini je pri citronski melisi,
razlika povprečja med sejanci in vršnimi potaknjenci je 19,3 cm ter med sejanci in
bazalnimi potaknjenci 16,8 cm. Največ glavnih poganjkov se je razvilo pri sadikah
vzgojenih s semenom. Pri vegetativnem razmnoževanju glede na posamezen način
potaknjencev ne prihaja do večjih razlik. Največja razlika v povprečju glavnih poganjkov
med sejanci in potaknjenci je pri origanu, povprečje pri sejancih je 22,4, pri vršnih
potaknjencih 2,8 in pri bazalnih potaknjencih 5,8. Najboljša stranska obraščenost se je
izkazala pri vršnih potaknjencih, ki so v povprečju oblikovali od 6,8 do 5,7, najmanj
stranskih poganjkov smo dobili pri sejancih, kjer so bila povprečja od 1,8 do 0,2.
Koreninski sistem pri poprovi meti in citronski melisi se je najbolje razvil pri vršnih
potaknjencih, vendar ni večjega odstopanja od povprečij ostalih dveh načinov
razmnoževanja. Origano je v vseh treh načinih razvil slab koreninski sistem za malenkost
boljšega pri razmnoževanju s setvijo.
Ker je bistveno pomemben čas vzgoje, menimo da je najboljši način vzgoje preko
potaknjencev, kjer so se z majhnimi razlikami bolje izkazali vršni potaknjenci.
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PRILOGA A
Slikovni material ukoreninjenih potaknjencev in sejancev pred presajanjem

Slika A1: Primerjava ukoreninjenih potaknjencev pred presajanjem, na levi vršni potaknjenci in na desni
stranski potaknjenci poprove mete

Slika A2: Primerjava ukoreninjenih potaknjencev pred presajanjem, na levi stranski potaknjenci in na desni
vršni potaknjenci origana
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Slika A3: Primerjava ukoreninjenih potaknjencev pred presajanjem, na levi stranski potaknjenci in na desni
vršni potaknjenci citronske melise

Slika A4: Ukoreninjeni sejanec mete, origana in melise pred presajanjem

Osolnik M. Rastna doba vzgoje sadik različnih zelišč ob generativni in vegetativni zasnovi.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2020

PRILOGA B
Slikovni material nadzemnega in podzemnega dela sadik poprove mete pri vseh treh
načinih razmnoževanja

Slika B1: Nadzemni del sadik poprove mete vzgojnih iz bazalnih potaknjencev

Slika B2: Nadzemni del sadik poprove mete vzgojenih iz vršnih potaknjencev

Osolnik M. Rastna doba vzgoje sadik različnih zelišč ob generativni in vegetativni zasnovi.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2020

Slika 9: Nadzemni del sadik poprove mete vzgojenih s semeni

Slika B4: Koreninski splet pri sadikah poprove mete vzgojenih iz bazalnih potaknjencev
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Slika B5: Koreninski splet pri sadikah poprove mete vzgojenih iz vršnih potaknjencev

Slika B6: Koreninski splet pri sadikah poprove mete vzgojenih iz semeni

