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PODLAGA JE ‚SKRITI‘ DEL DREVESA, KI GA PREHRANJUJE V OSNOVI IN 

OBČUTI VSE RAZMERE TAL, V KATERIH SE NAHAJA 

Pomen podlage  
prava izbira podlage omogoča optimizirati ravnovesje med vegetativnim in 

generativnim razvojem dreves 

  

Zakaj izbirati med podlagami 
 

z izbiro prave kombinacije sorte s podlago ob ustrezni tehnologiji pridelave, 

zelo vplivamo na bujnost, rodnost dreves in kakovost plodov 

  

  

 



TEHNOLOGIJA pridelave češenj 
 

Najizrazitejša problematika 

- primerna kombinacija sorte/podlage 

- primeren ovesek 

- doseganje primerne kakovosti 

- izobraženost pridelovalcev 

 

Pereči problemi, ki spremljajo pridelavo 

- rez 

- gnojenje (prehrana rastlin) 

- varstvo pred škodljivci: češnjeva muha, Drosophila   

   suzukii 

- uporaba hormonov 

  



okolje 

sorte     podlage 

razdalje sajenja        gostota 

gojitvene oblike 



CILJI ŽLAHTNENJA IN SELEKCIJE PODLAG ZA ČEŠNJO 

 slaba do umerjena bujnost - ustvarjanje šibkih podlag za napravo 

intenzivnih, gostih nasadov češenj, podobno gostim nasadom jablan 

 dobra skladnost s sortami 

 zgodnejši vstop v rodnost in velika rodnost 

 odpornost na nizke temperature 

 prilagodljivost za različne tipe tal 

 odpornost na škodljive organizme 

 dobra ukoreninjenost v tleh 

 brez izraščanja koreninskih izrastkov ali minimalno 

 čimvečja izenačenost  

 čimboljši vpliv na kakovost plodov 
 

 Ponudba po bujnosti je široka, a zdi se, da niti žlahtnitelji, niti sadjarji še niso povsem zadovoljni 

 Dosedanja proučevanja (zadnjih nekaj destletij) so zaključena, novi programi so redki, vključujejo 

dognanja znanstvenikov in sadjarjev za uvajanje v prakso in še vedno delajo na razvoju 

 

 



PODLAGE PO IZVORU 

 Generativne podlage 

Sejanci divje češnje (Prunus avium), rešeljike (P. mahaleb), navadne višnje 

(P. cerasus) 

podlage so povečini bujne in heterogene 

 Vegetativne podlage 

Selekcije različnega porekla 

F12/1 (poreklo češnja), SL 64 (poreklo rešeljika) 

Oblačinska višnja, serija Weiroot, Tabel Edabriz, serija CAB, serija DAN 

(poreklo višnje) in Camil, Damil, Adara (poreklo različnih vrst) 

Vedno bolj pridobivajo na pomenu predvsem šibke do srednje bujne podlage, ker 

omogočajo večjo gostoto sajenja, zgodnejši vstop v rodnost in večjo rodnost v 

primerjavi s podlagami generativnega izvora. 

Največje države intenzivnega sadjarstva znatno povečujejo delež veg. podlag 

 Medvrstni križanci 

Colt, serija MaxMa, serija Gisela, serija Pi-Ku, serija PHL, Avima (Argot), 

Inmil (GM 9) 





PODLAGE ZA ČEŠNJE, ITALIJA 

 

 podlage po bujnosti  

 Maxma 60 120% bujnosti sejanca 

 Colt 110% 

 Sejanec 100 % 

 W 10 90 % 

 W 13 85% 

 Santa Lucia 64 (rešeljika) 80% 

 MaxMa 14 80% 

 CAB 6P 75% 

 PHL-A 70% 

 Piku 1 60% 

 G 6 55% 

 W 158 50% 

 G 5 30% 



LASTNOSTI NAJBOLJ RAZŠIRJENIH PODLAG   



BUJNE PODLAGE 

 

SEJANEC ČEŠNJE 

 

 bujna in nekoliko neizenačena rast 

 primerna za rahlo kisla, globoka in zračna tla 

 prenaša tudi nekoliko težja tla, ne pa zastajanje vode v tleh 

 ni primerna za utrujena tla in je srednje občutljiva na aktivno 

apno v tleh in sušo 

 skladna s sortami češenj 

 vpliva na pozen vstop v rodnost in na debelejše plodove 

 dolga življenska doba dreves  

 

 



BUJNE PODLAGE 

F12/1 

 

 je vegetativno razmnožena selekcija sejanca češnje 

 še vedno zelo razširjena podlaga 

 bujna in izenačena rast 

 ostale lastnosti so podobne kot pri sejancu češnje 

 



BUJNE PODLAGE 

COLT 

 razmnožuje se z ukoreninjenci ali tkivnimi kulturami  

 pri nekaterih sortah nekoliko šibkejša rast od sejanca (10-15%), 
pri večini pa podobne bujnosti 

 občutljiva za sušo, prenaša sajenje na utrujenih tleh 

 prenaša tudi težja tla, manj občutljiva na zadušitev korenin od 
sejanca 

 vpliva na odprt kot izraščanja vej 

 zelo občutljiva na koreninskega raka 

 vpliva na nekoliko poznejše cvetenje (2 – 3 dni) 

 zgoden vstop v rodnost 

 skladna z večino sort češenj 

  

 



BUJNE PODLAGE 

REŠELJIKA (Prunus mahaleb) 

 primerna za bolj sušna, lahka in dobro drenirana tla 

 prenaša višji odstotek aktivnega apna v tleh 

 zelo občutljiva za zastajanje vode v tleh in gnilobo kor. vratu 

(Phytophtora sp.) 

 zgoden vstop v rodnost in dobra rodnost 

 vpliva na zgodnejše cvetenje 

 nekoliko manj bujne rasti od sejanca 

 skladnost s sortami in bujnost je odvisna od izvora semena 

 



SREDNJE BUJNE PODLAGE 

MAXMA DELBARD 14, Brokforest (iz serije MaxMa)  

 razmnožuje se s tkivnimi kulturami 

 Prilagodljiva na različne tipe tal 

 Dobro prenaša suha, apnena, skeletna – manj rodovitna tla, v določeni 
meri tudi težja, glinasta tla 

 Ni primerna za utrujena tla 

 Tolerantna na Pseudomonas spp. in zmerno občutljiva na Phytophtoro 
spp. 

 Ne potrebuje opore, se dobro ukorenini in nima koreninskih izrastkov 

 Pri večini sort doseže 70-80% bujnosti sejanca 

 Vpliva na hiter vstop v rodnost, a na nekoliko manjšo maso plodov, kot 
jo dosegamo pri bujnih podlagah (pomembna je redna rez) 

 

MAXMA DELBARD 60, Broksec (Prunus mahaleb x Prunus avium)  

 bujnejša od MaxMa 14 s podobnimi lastnostmi 

 

 



SREDNJE BUJNE PODLAGE 

Pi-Ku 1 (klon 4,20) P. avium x (P.canescens x P. 

tomentosa) 

 razmnožuje se s tkivnimi kulturami in z lesnimi 

potaknjenci 

 prilagodljiva na različne tipe tal, tudi za obnove na 

utrujena tla (nemške izkušnje) 

 dobra skladnost z večino sort češenj 

 doseže 50-70% bujnosti sejanca 

 nima koreninskih izrastkov 

 vpliva na zgoden vstop v rodnost, zelo dobro rodnost, 

večjo debelino plodov  

 dobro prilagodljiva na različne klimatske in talne 

razmere 

 



SREDNJE BUJNE PODLAGE 

 

GISELA 6 (Prunus cerasus x Prunus canescens) 

 
 razmnožuje se s tkivnimi kulturami 
 sidranje v tleh je dovolj dobro  
 dosega 50% manjšo bujnost od sejanca 
 prilagodljivost na rastišče je boljša kot pri Giseli 5 in je 

bujnejša od nje 
 bolje od Gisele 5 prenaša sušo, dobro prenaša tudi težja, 

glinasta tla 
 tolerantna je na koreninskega raka, občutljiva pa na 

Pseudomonas spp., Armillario melleo, deloma občutljiva 
na Phytophtoro spp. 

 ne vzpodbuja izraščanja koreninskih izrastkov 
 vpliva na zgoden vstop v rodnost in dobro rodnost 
 v primeru kombinacije s samooplodnimi sortami, se 

priporoča izdatno gnojenje in bolj intenzivna rez  
 ostale lastnosti so podobne Giseli 5 
 



ŠIBKE PODLAGE ZA ČEŠNJO 

GISELA 5 (Prunus cerasus x Prunus canescens) 

 
 razmnožuje se s tkivnimi kulturami 
 sidranje v tleh je dovolj dobro  
 70% manjša bujnost od sejanca 
 glede zemljišča prilagodljiva, vendar se priporoča 

za globoka in rodovitna tla, dobro preskrbljena z 
vodo 

 zgoden vstop v rodnost, zelo dobra rodnost,  tudi 
prevelika (redčenje cvetov in rodnega potenciala!) 

 občutljiva na štorovko in gnilobo koreninskega 
vratu, bakterijski rak – Pseudomonas syringae 

 srednje občutljiva na klorozo 
 skladna s sortami 

 



ZAKAJ SADITI GOSTE NASADE ČEŠENJ  

NA ŠIBKIH OZ. ŠIBKEJŠIH PODLAGAH? 

 Omogočajo nam uporabo najmodernejše tehnologije pridelave 

- nižja drevesa, večjo gostoto sajenja dreves/ha, hitrejše obiranje 

- prekrivanje nasadov s folijo in mrežo proti toči in pticam oz. protiinsektno   

  mrežo 

- opremljeni nasadi z namakanjem nam zagotavljajo večji in bolj kakovostni    

  pridelek 



Istituto Sperimentale di Frutticoltura 



LWG, Nemčija, (2005) 

zaščita proti ptičem 



POVRŠINE INTENZIVNIH NASADOV ČEŠENJ 

 

Primorska; 

121,58; 71% 

ostala 

Slovenija; 

49,21; 29% 

brez namakanja 83% 

z namakanjem   17% 

Vir: Register sadovnjakov pri MKGP - vse površine so neto 

v SLO 170,80 ha neto 

SURS 148 ha bruto 



DOMAČE IZKUŠNJE S ŠIBKIMI PODLAGAMI ZA ČEŠNJO 
/SADJARSKA CENTRA BILJE, GAČNIK/ 



Prvi poskus Alpe Jadran, 1997-2005 

 bujnost podlag, glede na presek debla ( F12/1=100 %)   
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Drugi poskus Alpe-Jadran, 2006-2013 
 

 Podlage 

- Gisela 5     

- Gisela 6 

- Piku 1 

- PHL-C 

- Weiroot 158 

 

 Sorti 

- Kordia 

- Regina 

 

 
SC BILJE, SC MARIBOR, VERONA, SONDRIO, ZAGREB, HAIDEGG 
 
 



Vpliv lokacij na bujnost dreves na različnih podlagah ne glede na sorto 

Vir: V. Usenik in sod., 2013 



Vpliv podlag in lokacij na skupni pridelek češenj (kg)   

Kordia (2008-2012) 

Vir: V. Usenik in sod., 2013 



Vpliv podlag in lokacij na skupni pridelek češenj (kg)  

cv. Regina (2008-2012) 

  

Vir: V. Usenik in sod., 2013 



Bilje, 2010 



Maribor, 2008 



ZAKLJUČKI drugega poskusa Alpe Jadran 

 Vegetativne in generativne lastnosti sort češenj na različnih podlagah se niso razlikovale 
z ozirom na sorto; značilen je bil vpliv podlag, lokacij in leto pridelave 

  

 Nobena od proučevanih podlag se ni pokazala idealna v vseh pogledih/lastnostih. 
Najslabše rezultate je dala podlaga PHL-C v parametrih skupne rodnosti, učinka rodnosti, 
velikega deleža odmiranja dreves in izraščanja kor. izrastkov; pozitivno je vplivala le na 
večjo povprečno maso ploda 

 

 Gisela 5 je vplivala na najmanjšo bujnost dreves 

 

 Gisela 6 in Piku 1 sta dali najboljše rezultate, kjer je Gisela 5 vplivala na ‚prešibko‘ rast 
dreves  

 Opaziti je veliko razliko v preseku debla nad in pod cepljenim mestom pri podlagah Gisela 
6 in Piku 1 – vprašanje dobre stabilnosti dreves v polni rodnosti! 
 

 

 

 

Vir: Fajt in sod., 2015 



Poskus  

z različno gostoto sajenja 



 Vpliv podlag , lokacije in razdalje sajenja na presek debla (cm2) 
češnje ‚Regina‘ v letu 2013 



Regina/W 72 (Bilje, 7. leto) 

POSKUS Alpe Jadran 

Regina na podlagah G3, G5 in W72 

 z različno gostoto sajenja (1,5-2,0-2,5m) 

 
ZAKLJUČKI 
 

Skupni pridelek: 

- največji: Maribor - Gisela 5 pri 2 m  (34 kg/drevo) 

- najmanjši: Bilje - Gisela 3 pri 1,5 m (9 kg/drevo) 

 

Učinek rodnosti 

- največji: Maribor - Gisela 3 pri 2,5 m  

- najmanjši: Maribor – Weiroot 72 pri 2,5 m 

 

Propadanje dreves 

Maribor (40%): Gisela 3  na 1.5 m  (8 let) 

Bujnost dreves (presek debla) 

Gačnik > Bilje 

 

Najboljši rezultati:  

Maribor: Gisela 5  

Bilje: Weiroot 72 



UGOTOVITVE  
 

 Šibke podlage  

Gisela 5, W 72  

za zelo rodovitna tla z namakanjem, v kombinaciji z bujnejšimi sortami 

 Srednje bujne podlage  

Gisela 6, Piku 1, MaXMa 14 

za rodovitna tla z namakanjem 

 Bujne podlage 

sejanec češnje, F 12/1, rešeljika, colt,  

za manj rodovitna tla, a propustna/odcedna, brez možnosti namakanja, za 

dobro rodne (samooplodne) sorte 

 

Slabi rezultati v SC Bilje 

Gisela 3, (Gisela 5), Tabel Edabriz, Gisela 4, Gisela 195/20, 

 PHL-C 

Dobri rezultati v SC Bilje 

Piku 1, Gisela 6, Weiroot 72, Weiroot 158 

 

 

 



ZBIRNA TABELA O LASTNOSTIH PODLAG 

podlaga zelo goste nasade srednje goste nasade majhne gostote plitva in slabo  slabo rodne sorte zelo rodne sorte 

  > 2850 dreves/ha 1250 dreves/ha 330-450 dreves/ha rodovitna tla     

  (3,5x0,5-1,0 m) (4x2 m) (5,5-6x4-5 m)       

sejanec češnje ne ne da da ne da 

F12/1 ne ne da da ne da 

Colt  ne ne da da ne da 

rešeljika ne da ne da ne da 

MaxMa14 ne da ne z večjo gostoto da s prilagojeno teh. 

Weiroot 158 ne da ne da ne da 

Pi-ku 1 ne da ne z večjo gostoto da s prilagojeno teh. 

Gisela 6 ne da ne z večjo gostoto da s prilagojeno teh. 

Gisela 5 da ne ne ne da ne 

Gisela 3 da ne ne ne da ne 



ZBIRNA TABELA O LASTNOSTIH PODLAG 

podlaga  bujnost (%) vstop v rodnost skladnost s sortami izraščanje ukoreninjenje/ 

        kor. izrastkov stabilnost 

sejanec češnje 100 ne dobra majhno dobra 

F12/1 100 ne dobra majhno-srednje dobra 

Colt  90 ne dobra ne dobra 

rešeljika 90 ne slaba do dobra ne dobra 

MaxMa14 80-90 da dobra (?) ne dobra 

Pi-ku 1 60-80 da ? ne dobra 

Gisela 6 60 da dobra ne dobra-slaba (?) 

Gisela 5 40-60 da dobra ne dobra-slaba (?) 

Gisela 3 30-50 da dobra (?) ne slaba 



IZKUŠNJE SADJARJEV 

/REZULTATI ANKETE/ 



DOMAČE IZKUŠNJE-PRIDELOVALCI 

REZULTATI ANKETE   









IZKUŠNJE IN PREDLOGI 

 PRIDELOVALCEV 

 Gisela 5 in avtofertilne sorte dajejo dobre rezultate 

 šibkorastoče podlage imajo krajšo življensko dobo 

 v Brdih ima slabe izkušnje s podlago colt in Giselo 5 

 ugotovitev, da rešeljiki ne ustrezajo dolga, sušna poletna obdobja 

 dobre izkušnje s podlago colt v kombinaciji z večino sort, kjer ni možnosti 
namakanja; občutljiva na pomanjkanje vode 

 MaxMa 14 dobro prenaša pomanjkanje vode v tleh, hiter vstop v rodnost, ki je 
dobra, enostavno vzdrževanje krošnje 

 večje odmiranje dreves na sejancu in MaxMa podlagi kot na Giseli 6 

 podlaga ima majhen vpliv na rezultate pridelave; agrotehnika veliko 
pomembnejša 

 enostavno tehnološko obvladljiva drevesa tudi na najbujnejših podlagah 

 glede podlag si še nabiramo izkušnje 

…………………………………………………………………………………………. 

 Ni bilo veliko navedb o dobrih kombinacijah šibkih podlag z določenimi sortami 



že preteklost ? 

sedanjost in prihodnost ? 

HVALA ZA POZORNOST 


