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1 UVOD
1.1 VZROK ZA RAZISKAVO
Zelo pomemben del slovenske krajine je hruška, ki so jo včasih ljudje zelo veliko sadili,
predvsem zato, ker zanje ni bila pomembna zgolj kot sadno drevo, vendar kot drevo, ki jim
bo nudilo veliko sence, drevo, ki ima dolgo življenjsko dobo in kot okrasno drevo zaradi
posamično vrstnatih cvetov. Prav tako tudi plodove niso uporabljali samo v presni obliki,
ampak v veliki meri za predelavo, npr. sušenje, žganjekuha, ipd.. Ljudje niso sadili zgolj
žlahtnih hrušk (Pyrus communis L.), ampak tudi drevesa drugih vrst hruške. Hruševi
drevoredi, ki so posajeni v Sloveniji, so namenjeni med drugim tudi temu, da se hruške
mošnice ohranijo.

1.2 DELOVNA HIPOTEZA
V diplomskem delu bomo preverili domnevo, da je kakovost dreves v drevoredih odvisna
od njihove starosti, lokacije in od načina oskrbe dreves.

1.3 NAMEN RAZISKAVE
Namen raziskave je analizirati hruševe drevorede, ki se nahajajo na različnih območjih
Slovenije, glede njihove rasti in razvoja, glede na njihovo ohranjenost (stanje), glede na
kakovost cvetenja in glede na rodnost dreves. V poskus so vključeni trije hruševi drevoredi
različnih starosti in na različnih lokacijah, ki smo jih spremljali vse leto 2015.
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2 PREGLED OBJAV
2.1 HRUŠKA
2.1.1 Žlahtna hruška (Pyrus communis L.)
Žlahtna hruška (Pyrus communis L.) spada v družino rožnic (Rosaceae) in je nastala s
selekcijo in križanji med vrstami divjih hrušk (evropskih in zahodnoazijskih). Je listopadno
drevo, ki je v intenzivnih sadovnjakih navadno cepljeno na kutinove podlage. Hruški
ustrezajo rodovitna, vlažna, zračna tla z veliko humusa. Hruševi sejanci lahko zrastejo do
20 m visoko, hruške cepljene na podlago kutina pa nekje do 3 m visoko. Skorja debla je
gladka, svetlo rjave barve, le ta pa pri večji starosti hruške razpoka, poganjke prepoznamo
po značilni rdečkasti, bleščeči barvi, brsti so stožčaste oblike in so dolgi nekje do 6 mm.
List žlahtne hruške je enostaven in je lahko elipsast ali jajčast, navadno temno zelene
barve, z zelo svetlikajočo zgornjo listno ploskvijo. Hruška pri nas navadno zacveti meseca
aprila, kar je odvisno od razmer in cveti nekje od 10 – 20 dni, cvetovi so bele do rožnate
barve s petimi čašnimi in petimi venčnimi listi. Plodovi zorijo od julija do septembra
(odvisno od sorte), so lahko podolgovate, okroglaste ali značilno hruškaste oblike. Je pa
hruška nagnjena tudi k partenokarpnemu razvoju plodov, kar pomeni, da se plodovi
razvijejo brez oploditve. Najbolj poznane sorte žlahtne hruške pri nas so 'Viljamovka',
'Krasanka', 'Fetelova', 'Konferans' in 'Junijska lepotica'. Uporabljamo jo kot sveže sadje,
kompot, sokove (Brus, 2004).
2.1.2 Hruške moštnice
Hruške moštnice so hruške, ki se ne pojavljajo kot namizno sadje in prav tako niso bile
sajene v ta namen, ampak za namen stiskanja in s tem pridobitev mošta, hruškovca
(žganjekuha) ali soka. Pri tem pa je potrebno plodove stiskati, ko je plod še čvrst, in ne, ko
je omehčan. Hruške moštnice naj bi po številnih podatkih izvirale iz vrste Pyrus nivalis –
zimske hruške. Šiftar (2004a) meni, da zimska hruška ni osnovna, enovita vrsta, amak je
hibrid različnih vrst hrušk Kotschyjeve hruške (Pyrus eleagrifolia subsp. kotschyana
Boiss), drobnice (Pyrus pyraster (L.) Burgsd.) in po vsej verjetnosti tudi mandljevolistne
hruške (Pyrus amygdaliformis Vill) ter žlahtne hruške (Pyrus communis L.). V skupino
sort hrušk moštnic tako prištevamo različne sorte, ki izvirajo iz Srednje Evrope, npr.
'Doličanka', 'Koroška (Štajerska) moštnica', 'Rumenka', a tudi take, ki so naše avtohtone
sorte 'Teka', 'Zimska strdenka', 'Črnivka'.
Drevo hruške moštnice se ne razlikuje veliko od drevesa žlahtne hruške, bistvena razlika je
v tem, da so moštnice stare sorte, sajene kot travniške hruške, zato nimajo posebnih
gojitvenih oblik, vendar drevo prosto raste, nekatere zrastejo tudi do 20 m visoko. Skorja
debla je rjave barve, pri mladih drevesih gladka, pri starejših pa razpokana. Poganjki so
značilne rdečkasto bleščeče barve, na katerih so stožčasti brsti. List hruške moštnice je
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enostaven, elipsaste do jajčaste oblike, temno zelene barve, pri nekaterih sortah dlakast,
rahlo svetlikajoča zgornja listna ploskev pa se pojavi pri vseh sortah hrušk moštnic. Hruške
moštnice pri nas cvetijo meseca aprila - maja, kar je odvisno od razmer, cvetovi so bele do
rožnate barve s petimi čašnimi in petimi venčnimi listi. Plodovi so zreli od avgusta do
novembra, ti pa so v večji večini okroglaste ali podolgovate oblike, zelo majhni do srednje
veliki, značilno zelene barve (Godec B. in Godec M., 2013; Brus, 2004).
2.1.2.1 Klasifikacija starih sort hrušk
Med pomološkimi sistemi klasifikacije sort hrušk se je v 19. stoletju najbolj uveljavila Diel
– Lukasova klasifikacija (Godec B. in Godec M., 2013). V Diel – Lukasovi klasifikaciji
starih sort hrušk je 15 razredov, ki jih povzema preglednica 1.
Preglednica 1: Klasifikacija tradicionalnih sort hrušk (Godec B. in Godec M., 2013)
Ime razreda

Razred

Značilnosti razreda

Podolgovate moštnice

1

Krhko meso, repi podobno meso, trpkega okusa, plod
podolgovat

Okroglaste moštnice

2

Krhko, repi podobno meso, plod okroglast, trpkega okusa

Maslenke

3

Meso plodov popolnoma masleno in se lahko maže kot maslo

Pol maslenke

4

Podobne maslenkam, le da njihovo meso ni popolnoma
masleno

Zelene podolgovate hruške

5

Plodovi ostanejo zeleni in so zelo podolgovati, najmanj
četrtino daljši kot debeli

Muškateljke

6

Zgodaj zoreče, majhni plodovi, meso je ponavadi zrnato in
ima okus po muškatu

Podolgovate hruške za kuhanje

7

Meso sladkega okusa, krhko, podolgovati plodovi, ki se
uporabljajo le za kuho ali sušenje

Bergamotke

8

Zelo aromatični plodovi, ob peclju ploščati, zelenkasto rjave
barve, masleno meso

Polbergamotke

9

Podobne bergamotkam, le da njihovo meso ni tako masleno

Dišečke

10

Plod in meso lepo dišita

Okroglaste hruške za kuhanje

11

Meso sladkega okusa, krhko, okroglasti plodovi, ki se
uporabljajo le za kuho ali sušenje

Apotekarice

12

Plodovi so grbaste oblike, imajo izbokline

Stekleničnice

13

Plodovi so podobni steklenicam

Ruslete

14

Plodovi z rdečkastim obarvanjem, okus spominja na cimet,
kožica je rjasta

Mastnice

15

Podolgovata oblika plodov, ki so namizni
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2.1.3 Zgodovina hrušk moštnic v Sloveniji
Kdaj in kako so hruške moštnice prišle v Slovenijo ostaja veliko vprašanje, po raziskavah
mnogih pa so prvi zapisi o tem, da so k nam najverjetneje prišle v času Rimljanov, čeprav
imena nekaterih krajev pričajo o tem, da so bile hruške pri nas poznane celo že prej
(Hruševica, Hruševje). Prvič se najde literatura o širjenju sadjarstva oziroma hrušk v
srednjem veku, ko je Janez Vajkard Valvasor v 17. stoletju pisal v Slavi vojvodine
Krajnske o hruškah, kjer pa najbolj občuduje moštnico tepko. Nato pa je v 18. stoletju zelo
pomembno vlogo odigrala Marija Terezija, ki je v takratnem času vladala ter poskrbela, da
so se zapuščeni travniki posadili s sadnim drevjem, hkrati pa tudi, da se je sadje sadilo ob
cestah v obliki drevoredov. Ti drevoredi so služili popotnikom za osvežitev. Tako so se
hruške moštnice ohranile v Sloveniji, danes so še vedno pomemben del slovenske krajine,
vendar je njihova raba že izumrla, kmalu po tem, ko so se začele uvajati namizne sorte
(Godec B. in Godec M., 2013).
2.1.4 Ohranjanje hrušk moštnic v Sloveniji
Ker so hruške moštnice pri nas prisotne samo še v starejših travniških sadovnjakih, je
potrebno z različnimi ukrepi zagotoviti, da te dragocene genotipe ohranimo. Osnovni način
ohranjanja genotipov je tako imenovani »on-farming« sistem ohranjanja, ki pomeni, da
ohranjamo osnovna drevesa, ki rastejo na terenu. Ta način ohranjanja pomeni, da z
ustreznimi tehnološkimi ukrepi (prilagojena močnejša rez) pomladimo večinoma stara
matična drevesa in s tem dosežemo, da se ta drevesa močneje obrastejo in ponovno
močneje zarodijo. Nekatere sadne vrste, ki se dobro obraščajo in ki jih razmnožujemo na
lastnih koreninah, lahko porežemo skoraj do tal. Te rastline se potem obrastejo iz tako
oblikovanih panjev. V svetu so npr. zelo znani kostanjevi panji (coppices), pa tudi oljko
lahko pomlajujemo na ta način. Druga možnost ohranjanja starih dreves je, da jih
razmnožimo z eno izmed metod autovegetativnega razmnoževanja, torej na lastnih
koreninah. Z vidika ohranjanja in nadaljnjega razmnoževanja genotipov, se v tem primeru
priporoča kakšno izmed metod in vitro razmnoževanja, saj na ta način lahko, poleg
hranitve, dosežemo tudi najkakovostnejšo pomladitev izvorne rastline. Tretja možnost
ohranjanja genotipov vključuje cepljenje želenih genotipov na mlade podlage (navadno
sejance) in sajenje tako razmnoženih dreves v kolekcijske nasade, lahko tudi v genske
banke (Šiško, 2006; Osterc in sod., 2016). S tem zadnjim načinom ohranjanja imajo veliko
opraviti v Kozjanskem regijskem parku, kjer s cepljenjem razmnožujejo veliko zanimivih
hruševih genotipov. V ta namen imajo matični nasad različnih sort, kjer gojijo cepiče
ustrezne kakovosti. Drevesa za ta matični nasad so odbrali po različnih travniških
sadovnjakih po celotnem območju Kozjanskega parka. Nastala je drevesnica Kozjanskega
parka, kjer poteka skromna pridelava sadik, da bi se ohranile vse evidentirane sorte hrušk
na območju Kozjanskega parka. S sajenjem lastno vzgojenih sadik skrbijo za ohranitev
zanimivih hruševih genotipov. Med drugim so leta 2011 posadili drevored starih sort hrušk
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ob cesti, ki vodi od Podčetrtka do Olimja. Drevored šteje 156 dreves hrušk moštnic
(Kozjansko.info, 2011) (slika 1).
Tudi krajinski park Goričko se je na pobudo prof. Ruprehta leta 2005 odločil storiti nekaj,
v namen ohranjanja hrušk moštnic. Tako so posadili drevored v Kuzmi, ki šteje 29 dreves
(Šiftar, 2004a) (slika 1).

Slika 1: Drevoredi: Podčetrtek, Kuzma in Dob pri Domžalah

2.2 DREVORED
Drevored je vrsta dreves ene vrste/sorte ter iste starosti, ob eni ali obeh straneh ceste in
najpogosteje vodi k pogledu na neko določeno točko (Šiftar, 1974). Drevoredi imajo
različne funkcije. Najpogosteje jih sadimo ob cestah, kjer usmerjajo potek ceste navzdol,
navkreber ali ločujejo površine med seboj. Sadimo jih tudi ob poteh, ki vodijo k različnim
poslopjem, kot so cerkve, gradovi, muzeji.
Drevored mora biti posajen izenačeno, zato je tudi pomembno, da se vsa drevesa posadijo
ob istem času. Za sadike v drevoredu se upoštevajo Tehnična in kakovostna določila, ki jih
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je leta 1996 izdala Zveza evropskih drevesnic, torej morajo biti sadike A1 kakovosti:
popolnoma zdrave (brez vidnih poškodb, škodljivcev in bolezni), koreninski sistem dobro
razvit in sortno značilen ter enakomerno razvejane sadike. Drevesa v drevoredih imajo tudi
s standardom natančno določeno velikost. Drevesa v drevoredi ob cestah ali poteh, kjer je
dovoljen promet zgolj za pešce in kolesarje morajo imeti 2,25 m svetle višine, v drevoredih
z normalnim prometom pa 4,5 m svetle višine. Ko sadimo drevorede, lahko uporabljamo
že končane, izdelane sadike. V takih primerih morajo sadike ustrezati standardu
drevorednih dreves. Ta drevesa morajo biti, poleg zgoraj omenjenih zahtev, v času gojenja
tudi do štirikrat presajena ter imeti že omenjeno svetlo višino. Takšne sadike so seveda
zelo drage, potrebujejo pa po sajenju zgolj ustrezno vzdrževanje, ki je usmerjeno v
ohranjanje njihove kakovosti. Lahko pa v drevorede sadimo manjša drevesa, ki so seveda
cenejša. Drevesa takšnih standardov se lahko razvijejo v kakovostna drevesa zgolj ob
ustreznem gojenju na stalnem mestu. Predvsem jim moramo omogočiti ustrezno rast ter
skrbeti za dvig svetle višine. Oblikovanje primerne svetle višine mora teči postopoma.
Sadike v drevoredih se sadijo različno, razdalja je predvsem odvisna od talnih značilnosti
ter seveda od drevesne vrste in sorte. Pomembno je da so ob jesenskem ali spomladanskem
sajenju debla drevesa zaščitena z zaščitno mrežo (Revitalizacija …, 2011; Šiftar in sod.,
2011).
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3 MATERIALI IN METODE
3.1 MATERIALI
3.1.1 Drevoredi
V diplomskem delu so obravnavani trije drevoredi v Sloveniji, ki se nahajajo na različnih
lokacijah.
Drevored Podčetrtek
Drevored se nahaja v občini Podčetrtek v območju Kozjanskega regionalnega parka, na
nadmorski višini 219 m in povezuje cesto med Podčetrtkom in Olimjem. Drevored je bil
posajen leta 2011 ob kolesarski stezi z namenom, da bo domačinom, kolesarjem in pešcem
nudil senco in ob zorenju hrušk okrepčitev ter da se ohranijo tradicionalne sorte hrušk.
Drevored je bil posajen s strani Kozjanskega regijskega parka in vstopa v 6. leto starosti.
Drevored je dolg približno 2 km in ima 159 dreves hrušk tradicionalnih sort:
'Vinogradovka', 'Bela tepka', 'Črna tepka', 'Vinska moštnica', 'Kramarjeva moštnica' ter
'Medenka'.
Drevored Kuzma
Drevored se nahaja v občini Kuzma v območju Krajinskega parka Goričko na nadmorski
višini 270 m in povezuje krajši del stranske ceste in pešpoti do pokopališča nad Osnovno
šolo Kuzma. Drevored je bil posajen leta 2004 z namenom, da bi domačinom in pešcem
nudil senco in okrepčitev, ko bodo plodovi zreli ter da se ohranijo tradicionalne sorte
hrušk. Star je torej 13 let. Drevored je dolg približno 0,5 km in ima sedaj še 25 dreves
hrušk od 29 posajenih tradicionalnih sort: 'Zimska strdenka', 'Drobnica', 'Vinska moštnica',
'Štajerska moštnica', 'Rumenka', 'Bela tepka' ter 'Dunajčanka'.
Drevored Dob pri Domžalah
Drevored se nahaja v občini Domžale na nadmorski višini 307 m in povezuje glavno cesto
med Dobom in Virom pri Domžalah. Drevored je star nekaj desetletij (več kot 40 let) in je
bil prav tako posajen z namenom, da nudi senco ter okrepčitev, kar pa sedaj, ko vodi mimo
njega glavna cesta s povezavo do Ljubljane ne pride več v poštev. Drevored je dolg nekaj
metrov in šteje 9 dreves, sorte 'Tepka'.
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3.1.2 Sorte
Vse sorte hrušk so stare sorte, torej sorte, ki so že dolgo razširjene pri nas. V vseh
drevoredih se najde 'Tepka', v Podčetrtku in Kuzmi 'Vinogradovka', 'Moštnica'. Samo v
Podčetrtku najdemo 'Medenko' in samo v Kuzmi 'Drobnico' in 'Zimsko strdenko'.

3.1.2.1 'Tepka'
'Tepka' je slovenska avtohtona sorta, ki so jo poznali že v 16. stoletju, uspeva na rahlih
zemljiščih z rodovitnimi tlemi, ki so dobro zračna in najbolje uspeva na 400 – 800 m
nadmorske višine, najdemo pa jo tudi višje in zraste do 20 m visoko. Sorta 'Bela tepka' pa
ni slovenska avtohtona sorta, ampak gre za sorto, ki jo v originalu imenujejo 'Hirschbirne'
in izvira z Srednje Evrope. Listi sorte 'Tepka' so suličasti, zgoraj temno zeleni in gladki,
spodaj pa poraščeni z dlačicami, cveti meseca maja, ko se iz enega rodnega brsta na
kratkih poganjkih razvije 5 – 25 cvetov, s petimi venčnimi listi. Plodovi so zreli konec
septembra, so majhni, okroglasti, z nekaj lenticelami, na začetku zorenja zeleni, nato pa
porumenijo. Plodovi zelo neradi odpadejo iz drevesa, zato so jih v preteklosti ljudje tolkli s
koli, da so odpadli in od tod je sorta verjetno tudi dobila ime 'Tepka'. 'Tepka' je verjetno
nastala iz 'Koroške moštnice', vendar jo po tehnoloških značilnostih znatno presega. Od
'Koroške moštnice' se loči predvsem po višji krošnji in po tem, da plodovi nekaj dni prej
dozorijo. Drevesničarji te sorte nikoli niso posebej cenili, saj ne razvija rada ravnega debla.
Napisano kaže, da ima 'Tepka' precej omejitev za svoj razvoj. To pomeni, da je pri nas ne
najdemo prav pogosto, čeprav ljudje skoraj vsako hruško, ki ne raste v intenzivnem
nasadu, označujejo s tem imenom (Godec B. in Godec M., 2013; Šiftar, 2004a).

3.1.2.2 'Drobnica'
'Drobnica', nekateri jo imenujejo divja hruška, uspeva na srednje rodovitnih svežih tleh in
zraste do 20 m visoko. Listi drobnice so široko jajčasti z zašiljenim vrhom, zgoraj bleščeče
temno zeleni, spodaj pa svetlo zeleni, cveti pozno aprila in maja, beli cvetovi se pojavljajo
združeni v snopičih ali češuljah s 3 – 9 cvetov. Plodovi so zreli oktobra in so okroglasti,
rumene barve, ki pa lahko malo pordeči. Prepoznamo jo po majhnih plodovih na zelo
dolgih pecljih, ki pa so užitni šele po umeditvi (Brus, 2004).
3.1.2.3 'Zimska strdenka' ali 'Zimska hruška'
'Zimska strdenka' zraste do 10 m visoko in je precej odporna na zmrzal in sušo. Najbolje
raste na srednje ilovnatih tleh. 'Zimska strdenka' ima jajčaste liste, ki so nekoliko debeljši
od ostalih, temno zelene barve z dlakavim pecljem. Cveti aprila in ima bele cvetove, ki so
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združeni v češulje. Plodovi so majhni, zelene barve, na sončni strani pa rahlo pordečijo,
dozorevajo pozno oktobra ali pa novembra (Šiftar, 2004a).
3.1.2.4 'Vinogradovka'
Sorta hruške 'Vinogradovka' je bila tako kot ostale omenjene sorte prisotna na travniških
sadovnjakih precej časa nazaj. Zraste do 10 m visoko. Listi so jajčaste oblike, temno zeleni
po vrhu, spodaj pa mat zelene barve. 'Vinogradovka' cveti sredi maja. Cvetovi so beli.
Plodovi so zreli konec avgusta in so srednje veliki, zelene barve posuti z rjavkastimi
drobnimi lenticelami, na sončni strani pa lahko plod pordeči.

3.1.2.5 'Medenka'
Sorta 'Medenka' je zelo sladka zaradi umeditve in jo lahko uvrščamo med zimske sorte
hrušk, saj zori pozneje od ostalih sort. Listi so zeleni, jajčaste oblike, cveti maja, plod je
rdečkaste barve in zelo prepoznavne oblike, spodaj okroglast, zgornji del pa podolgovat, o
njej pa ni veliko napisanega (podatki izvirajo iz mojega opazovanja hruške čez leto, ki jo
imamo doma).
3.1.2.6 'Moštnica' (kramarjeva, vinska, štajerska)
Moštnica je hruška, ki dosega visoko starost in dobro prenaša nizke temperature ter sušo. V
našem prostoru je prisotnih več sorte ali klonov: 'Kramarjeva moštnica', 'Vinska moštnica'
in 'Štajerska moštnica'. Zraste do 8 m višine, njeni listi so jajčaste oblike in temno zelene
barve. Moštnica cveti pozno aprila, cvetovi pa so bele barve. Plodovi moštnice so zreli
konec meseca oktobra in so srednje veliki, zelene barve z drobnimi lenticelami na dolgih
pecljih, meso je kiselkasto in sočno, najbolje pa ga prepoznamo po belo rumeni barvi.
Moštnice so precej občutljive na hrušev ožig. Od vseh ne-žlahtnih sort hrušk s v Sloveniji
verjetno najbolj razširjene prav moštnice, ki pa jih ljudje pogosto napačno označujejo s
tepkami (Jeseničnik, 2013; Šiftar, 2004a).

3.2 METODE DELA
3.2.1 Meritve
Za pridobitev želenih rezultatov smo leta 2015 opazovali omenjene drevorede (Kuzma,
Podčetrtek in Dob pri Domžalah), in sicer med mirovanjem, brstenjem oz. olistanjem,
cvetenjem in med zorenjem (časovno februar, april, september) (preglednica 2).
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Preglednica 2: Čas (datum in fenofaza) opazovanja dreves v drevoredih leta 2015
Fenofaza

Podčetrtek

Dob pri

Kuzma

Domžalah
Brstenje

19. 02.

22. 02.

20. 02.

Cvetenje

15. 04.

23. 04.

21. 04.

Zorenje

10. 09.

27. 09.

07. 09.

Rast, vigor in poškodbe dreves hrušk v drevoredih so bile ocenjene med mirovanjem in
med cvetenjem, torej ko so bila drevesa že olistana. Ocenjevali smo vsako posamezno
drevo in podatke beležili ter v preglednico. Drevesa smo ocenjevali po priporočilih za
ocenjevanje dreves v mestih (Galk, 2002), drevesa pa se ocenjuje z ocenami 0 do 5 glede
na stopnjo poškodbe (preglednica 3).
Drevoredi so med seboj precej oddaljeni, zato so se meritve opravljale ob različnih
datumih. Najprej med brstenjem, kjer se je ocenjevalo stanje dreves, brsti in možno
olistanje, naslednje meritve so se opravljale med cvetenjem, kjer se je ocenjevalo stanje
dreves, možne bolezni in škodljivci, olistanje in samo cvetenje (oblika cvetov, barva
cvetov, količina cvetov – cvetenja).
Na koncu pa so se drevesa ocenjevala med zorenjem, kjer je bila pomembna urejenost
oziroma oskrba dreves in ledine do tega časa, ter plodovi (količina plodov, velikost
plodov), v tem času pa smo povprašali tudi domačine o tem kaj se zgodi s plodovi: ali so
obrani, pobrani ali ostanejo na tleh.
Cvetenje hrušk smo ocenjevali med cvetenjem, rodnost pa med zorenjem. Med cvetenjem
(sredina cvetenja) smo le to ocenjevali tako, da smo prešteli koliko dreves je v polnem
cvetenju oziroma cveti in koliko jih ne, ter nato dobili delež cvetočih in ne cvetočih dreves
v drevoredu, hkrati pa smo izbrali še 10 dreves na drevored in popisali značilnosti cvetov
(venčni, čašni listi).
Bolezni in škodljivce smo ocenjevali po koncu cvetenja in pred začetkom zorenja, tako da
smo pregledali vsako drevo posebej ali so na njem opazni znaki okužb bolezni ali
škodljivcev.
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3.2.2 Obdelava podatkov
Pri opisnih vrednostih smo za posamezne parametre pri posameznih drevoredih kot mero
za povprečno vrednost uporabili mediano. Pri številčnih vrednostih nam je povprečje
ocenjevala povprečna vrednost. Te vrednosti smo prikazali v preglednicah in na slikah.
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4 REZULTATI
4.1 ŠTEVILO DREVES IN PROPADLA DREVESA V DREVOREDIH
Raziskali smo skupno 194 dreves hrušk, na treh različnih lokacijah, od katerih je 6 dreves
propadlo. V drevoredu posajenem v Podčetrtku, kjer se nahaja največje število hrušk, so
propadla drevesa še v drevoredu, medtem ko v Kuzmi teh dreves ni več v drevoredu (slika
3).

180
160

156

140
120
100

Š

80
60
40

29

20

9

4

2

0

0
P

Kuzma
Š

D

D

Propadla drevesa

Slika 2: Število vseh dreves hrušk in propadla drevesa hrušk v drevoredih, 2015

Največ, 156 hruševih dreves je posajenih v hruševem drevoredu Podčetrtek, kjer sta
propadli dve hruški in se še vedno nahajata v drevoredu, sledi drevored Kuzma, ki je imel
v začetku skupno 29 dreves, od katerih so 4 propadla in od teh se samo še eno nahaja v
drevoredu, ostala so bila odstranjena. Hrušev drevored Dob pri Domžalah ima 9 hruševih
dreves (slika 2).
4.2 OCENJEVANJE DREVES V DREVOREDIH HRUŠK
Iz preglednice 4 je razvidno, da v drevoredu Dob ni nobenega drevesa, ki bi bilo zdravo ali
rahlo poškodovano, ampak so vsa srednje poškodovana. Za ta drevesa velja, da sta rast in
razvoj motena, veje odmirajo, opazi se tudi močno obraščanje na koreninah, rezultati so isti
v obeh časih opazovanja.
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V drevoredu Podčetrtek sta dve odmrli drevesi, pri štirinajstih je opazna slabša rast
drevesa, drobne veje na zunanjem delu krošnje manjkajo in rast vej in debla ni starosti
primerna. Ostalih 139 dreves pa ima rast in razvoj sortno specifičen, primeren starosti,
polno rast in značilno krošnjo in razvejanje, zadovoljivo velik koreninski prostor. Rezultati
so enaki v obeh časih opazovanja.
V drevoredu Kuzma so odmrle 4 hruške, 15 dreves ima rast in razvoj sortno specifičen,
primeren starosti, polno rast in značilno krošnjo ter razvejanje, zadovoljivo velik
koreninski prostor. 10 dreves ima opazno slabšo rast, drobne veje na zunanjem delu
krošnje manjkajo, rast vej in debla ni primerna starosti, od tega pa so pri dveh drevesih
opazne poškodbe lubja, obraščanje na koreninah in odmiranje vej. Rezultati so enaki v
obeh časih opazovanja.
Preglednica 4: Število dreves z ocenjenim posameznim nivojem poškodbe
Podčetrtek

Nivo

Dob pri Domžalah

Kuzma

poškodbe

Brstenje

Cvetenje

Brstenje

Cvetenje

Brstenje

Cvetenje

0

139

139

15

15

-

-

1

14

14

8

8

-

-

2

-

-

2

2

9

9

3

-

-

-

-

-

-

4

2

2

4

4

-

-

4.3 BOLEZNI IN ŠKODLJIVCI
Stare sorte hrušk so pogosto bolj odporne proti boleznim in škodljivcem kot sorte žlahtne
hruške. Ocenjevalo se je vsako drevo posebej v drevoredih, in sicer po koncu cvetenja in
pred pričetkom zorenja, drevesa so se pregledala tudi prej (čas mirovanja) vendar za ta čas
ni bilo opaziti bolezni ali škodljivcev, zato za ta čas ni rezultatov. Pri drevesih smo opazili
predvsem pojav hruševega škrlupa. Ocenjevali smo po treh kriterijih: močno okužena
drevesa (več kot 10 listov/drevo s škrlupom, srednje okužena drevesa (od 5 – 10 okuženih
listov/drevo s hruševim škrlupom) in zdrava drevesa (ni okuženih listov).
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Slika 3: Število napadenih dreves s hruševim škrlupom, 2015

Iz slike 3 je razvidno, da drevesa moštnic s škrlupom niso močno okužena, pa vendar se ta
glivična bolezen pojavlja.
V drevoredu Podčetrtek je močno okuženih 8 dreves in 30 dreves srednje okuženih,
medtem ko na ostalih 118 drevesih ni opaziti okužb hruševega škrlupa. V drevoredu
Kuzma sta močno okuženi 2 drevesi, srednje okuženih je 8 dreves, na ostalih 15 drevesih
pa ni znakov okužb. V drevoredu Dob pri Domžalah so srednje okužena 3 drevesa in na
ostalih 6 dreves ni opaznih znakov okužb.

4.4 CVETOVI
Cvetenje dreves hrušk smo ocenjevali ob koncu aprila 2015, drevored Podčetrtek 15. 4.
2015, drevored Kuzma 21. 4. 2015 in drevored Dob pri Domžalah 23. 4. 2015 (slika 4).
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Slika 4: Cvetoče in necvetoče hruške moštnice v posameznih drevoredih, 2015

V drevoredu Podčetrtek je bil delež cvetenja dreves najprej ocenjen, kar se je poznalo na
rezultatih, 24 % dreves je cvetelo in 76 % dreves se še ni razcvetelo. V drevoredih Dob pri
Domžalah (60 %) in Kuzmi (61 %) je bil delež cvetenja več kot polovičen (slika 4).
Cvetovi se v vseh drevoredih pojavljajo v češuljah s povprečno 7 – 9 cvetovi in s 5
venčnimi listi, s 5 čašnimi listi, v povprečju s 15 prašnicami.

Slika 5: Značilen cvetni šop hruške moštnice, Podčetrtek, 2015
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI
5.1 RAZPRAVA
V Sloveniji so hruševa drevesa izjemno pomemben del naše krajine. Šiftar (2004a) zato
celo meni, da bi v Sloveniji upravičeno namesto lipovega lista lahko uporabljali list hruške.
Tukaj ne gre za sorte žlahtne hruške (Pyrus communis L.), temveč gre za hruške drugih
vrst iz rodu Pyrus. Ljudje so ta drevesa v preteklosti sadili, saj so jim plodovi hrušk
predstavljali hrano (svežo, predelano v krhlje, žganje, ipd.), les hrušk pa je bil tudi
vsesplošno uporaben. Obenem so hruševa drevesa tudi zanimiva tudi z okrasnega vidika.
Zanimiv je njihov habitus, razbrazdana skorja ter seveda lepi cvetovi. Pri nekaterih vrstah
se občasno pojavljajo celo vrstnati cvetovi.
V želji po ohranjanju tradicije, pa tudi zaradi ohranjanja genskih virov, je zelo pomembno,
da se ta drevesa ohranjajo. Pri nas so se v ta namen posadili drevoredi tradicionalnih sort
hrušk, ki jih je danes pri nas kar nekaj, npr. drevored Podčetrtek, Kuzma, Dob pri
Domžalah, Vojnik, Ljubljana Podutik, Hotiza.
V namen ohranjanja tradicionalnih sort in osvežitev mimoidočim so bili posajeni
raziskovani drevoredi hrušk moštnic, leta 2005 v Kuzmi – 29 dreves, 2011 v Podčetrtku –
156 dreves in nekaj desetletij nazaj drevored Dob pri Domžalah – 9 dreves.
V poskusu smo želeli ugotoviti, ali je kakovost hruševih dreves odvisna od starosti,
lokacije in oskrbe le teh, zato smo leta 2015 opazovali in ocenjevali stanje teh dreves v
omenjenih drevoredih.
Stanje dreves hrušk moštnic smo opazovali vse leto, raziskava pa kaže na to, da so v
drevoredu Dob pri Domžalah vsa drevesa srednje močno do močno poškodovana, pri vseh
se opazi odmiranje vej, izraščanje koreninskih izrastkov, ki se jih ne čisti, upadanje rasti in
zaraščanja ran, zgodnje odpadanje listja. To je vse najverjetneje posledica slabe oskrbe
dreves, saj so to znaki slabše skrbe dreves tudi v intenzivnih nasadih hrušk (Štampar in
sod., 2009). V drevoredu Kuzma je stanje dreves boljše kot na Dobu, kjer je namreč 15
popolnoma zdravih dreves, 8 je rahlo poškodovanih, kjer manjkajo veje na zunanjem delu
krošnje, opazijo se rahle poškodbe lubja, 4 drevesa pa so odmrla. V drevoredu Podčetrtek
je zdravih 139 dreves, pri 14 drevesih pa je opazna slabša rast drevesa, rast vej in debla
nista starosti primerna.
Ne-žlahtne vrste hrušk so pogosto bolj odporne na bolezni in škodljivce, a seveda
popolnoma odporne niso. Okužbe s hruševim škrlupom so v vseh drevoredih zmerne, v
drevoredu Podčetrtek je močno okuženih 8 in 30 srednje okuženih dreves od 154 dreves. V
drevoredu Kuzma sta močno okuženi dve drevesi, srednje okuženih pa je 8 dreves od 25
dreves in v drevoredu Dob pri Domžalah so srednje okužena tri drevesa od skupno 9
dreves.
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Intenzivnost cvetenja dreves smo ocenjevali meseca aprila. V drevoredu Podčetrtek smo
cvetenje ocenjevali v sredini aprila (15. 4. 2015), zato je delež cvetenja najmanjši, in sicer
24 %. Več kot polovičen odstotek cvetenja je bil v drevoredu Kuzma, 61 % (21. 4. 2015)
in Dob pri Domžalah, 60 % (23. 4. 2015).
Rodnost smo ocenjevali meseca septembra 2015. V drevoredu v Dobu pri Domžalah je bila
ocena nemogoča, saj so drevesa hrušk moštnic zelo visoka (štetje plodov na drevesu
onemogočeno), na tleh pa je bilo kar nekaj kilogramov hrušk, s tem, da je potrebno
upoštevati, da vodi mimo zelo prevozna cesta in je veliko povoženih. V drevoredu
Podčetrtek je bilo povprečno 9 plodov na drevo, kar je precej glede na to, da so drevesa
stara komaj 4 leta in vsa še niso rodna (vsaj v letu 2015 niso bila), v drevoredu Kuzma pa
je bilo povprečno 21 plodov na drevo, tudi ta drevored nima visoke starosti (2005).
Najbolje oskrbovan je drevored Podčetrtek (Kozjanski park), čeprav pa je tudi najmlajši,
saj je bil sajen leta 2011 in ima 156 dreves hrušk moštnic. Opravlja se zimska rez, drevesa
so zaščitena z mrežo proti divjadi, ledina je urejena skozi celo leto in manjša drevesa imajo
oporo. V drevoredu Kuzma je oskrba dreves slaba, krošnje so izredno neurejene, polne
izrastkov (bohotivk), ker ni opravljena (vsaj v letu 2015) rez le teh, ledina je dokaj urejena
in pri nekaterih drevesih je opaziti izrastke iz korenin. Drevored Dob pri Domžalah je v
zelo slabem stanju, povsod iz dreves izraščajo poganjki, ledina je večino leta neurejena,
prav tako ni opravljena rez dreves. V vseh drevoredih pa zrele hruške, ki odpadejo,
ostanejo na tleh, razen tistih, ki si jih postrežejo pešci, kolesarji. To bi bilo potrebno urediti
in skrbeti za uporabo teh plodov.

5.2 SKLEPI
Drevoredi služijo svojem namenu, to je ohranjanje tradicionalnih sort hrušk, v teh primerih
moštnic, ter osvežitvi, dajejo senco mimoidočim pešcem ali kolesarjem. Domačini namreč
opažajo, da se mimoidoči večkrat ustavijo in zaužijejo kak plod.
Da bi v vseh drevoredih bilo zadovoljivo stanje, bi bilo potrebno drevoredoma Kuzma in
Dob pri Domžalah nameniti več pozornosti pri oskrbi dreves, predvsem pri rezi dreves in
urejanju prostora pod drevesi, ker to tudi pripomore k boljšemu stanju dreves.
Tudi starost drevoreda v tej raziskavi vpliva na stanje hrušk moštnic v drevoredih, saj so
drevesa, ki so najmlajša (drevored Podčetrtek) v najboljšem stanju, njim pa takoj sledi
drevored Kuzma (2005), šele nato pa drevored Dob pri Domžalah, ki je najstarejši (nekaj
desetletij).
Pojav škrlupa v drevoredih bi lahko zmanjšali predvsem z boljšo oskrbo dreves (rez in s
tem ustvarjanje zračne krošnje), uporaba fitofarmacevtskih pripravkov je namreč v primeru
drevoredov večinoma neustrezna.
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6 POVZETEK
Namen raziskave je bila analiza hruševih drevoredov, ki se nahajajo na različnih območjih
Slovenije in so pomemben del slovenske krajine. Raziskovali smo njihovo rast in razvoj
dreves, stanje dreves, kakovost cvetenja, rodnost dreves in bolezni in škodljivce, ki se
pojavljajo v drevoredih. Pomembno je bilo poudariti, da lahko različne vrste hrušk
najdemo na travniških sadovnjakih, ki spadajo med starejše in da se dela na tem, da bi se le
te ohranile, in sicer s sajenjem drevoredov.
Ocenjevanje vseh parametrov smo izvajali za vsako hruševo drevo posebej, potekalo pa je
v treh terminih: februar, april in september. Najprej smo ocenili koliko dreves je v
drevoredih, stanje dreves smo ocenili po preglednici priporočil za ocenjevanje dreves v
mestih (Galk, 2002), oceno bolezni in škodljivcev smo dobili s številom okuženih listov na
drevo. Cvetenje smo ocenjevali po deležu cvetočih vseh dreves v drevoredu. Plodove smo
šteli za vsako drevo posamezno in izračunali povprečje, razen za drevored Dob pri
Domžalah, kjer je bilo to, zaradi velike višine dreves, neizvedljivo.
Opaziti je tudi, da hruške moštnice v največjem številu cvetijo pozno aprila in da sta
drevored Kuzma in Dob pri Domžalah v polni rodnosti, medtem ko drevored v Podčetrtku
šele prihaja v to obdobje, zaradi svoje starosti (4 leta). Ocenjevali smo še oskrbo dreves v
drevoredih, kar je potekalo opazovalno.
Iz podatkov smo ugotovili, da je v najboljšem stanju drevored Podčetrtek, ki je redno
oskrbovan, je pa tudi najmlajši, sledi mu drevored Kuzma, na zadnjem mestu in v
najslabšem stanju je drevored Dob pri Domžalah, kjer mu oskrba ni nudena.
Ugotovili smo, da je v vseh drevoredih opaziti okužbo s hruševim škrlupom, ki bi jo s
kakovostnejšo oskrbo dreves (predvsem z rezjo) lahko zmanjšali.
Cvetenje in posledično rodnost dreves bi v drevoredih Kuzma in Dob pri Domžalah lahko
uredili že samo z ustrezno rezjo dreves. V drevoredu Podčetrtek je rez ustreznejša, je pa
povprečno število plodov manjše zaradi mlajših dreves, ki šele vstpajo v rodno obdobje.
Redna oskrba dreves v drevoredih torej močno vpliva na njihovo stanje.
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