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1. OSNOVE 

• Vrste pozeb po času pojavljanja: 

• Pozne pozebe: spomladi v času cvetenja, zato zelo nevarne 

• Zgodnje pozebe: jeseni, praktično so lahko prizadete le trte 

• Vrste pozeb po meteorološki vzrokih: 

• Pozeba zaradi dotoka hladnega zraka (advekcija): močno oblačno z vetrom in mogočim  snegom 

• Pozeba zaradi sevanja: v jasnih nočeh z malo vetra in sevanjem mraza, na Štajerskem 95% primerov 

• Kombinirani tip: Zmanjševanje oblačnosti in povečevanje aktivnega sevanja 

• Osnovne predpostavke za pozebo: Dotok arktičnega zraka iz severa Evrope 
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1. OSNOVE 

• Področja občutljiva za pozebe: 

• Tvorjenje hladnega zraka na pobočju 

• Pulzirajoč odtok hladnega zraka 

• Tvorjenje jezera hladnega zraka v dolini 

• Ogretje na pobočju 
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Vir: Hilkenbäumer 1957 



2. PASIVNO PREPREČEVANJE POZEB 

• Zadrževanje hladnega zraka v kotlinah in 

dolinah: 

• Desno: Hladen zrak odteka in se zadržuje 

v kotanjah, ugodnejša situacija na 

pobočju 

• Spodaj: Usmerjanje toka hladnega zraka 

z pasom varovalnega gozda 
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Vir: Hilkenbäumer 1957 

Vir: Schumacher 1989 



3. KONVENCIONALNI NAČINI PREPREČEVANJA POZEB 

1. Oroševanje nad krošnjami 

• Pogosta uporaba v Nemčiji 

• Rastline se škropijo z vodo, ki zmrzuje in oddaja energijo v obliki toplote 

• Cilj: Temperatura plasti ledu naj ostane med 0 in 1 

• Potreben stalen dotok vode -> velika poraba vode 

• Zaloga vode mora biti pripravljena za več noči v naprej 

• Obremenitev rastlin do lomljenja je različna 
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3. KONVENCIONALNI NAČINI PREPREČEVANJA POZEB 

• Oroševanje nad krošnjami 

7 Vir: Baab (2014) 



3. KONVENCIONALNI NAČINI PREPREČEVANJA POZEB 

2. Oroševanje pod krošnjami  

• Manj razširjeno kot oroševanje nad krošnjami, predvsem pri sladkih češnjah 

• Samo pri minimalnih temperaturah malo pod  0°C in potrebnem rahlem ogrevanju 

• Uporaba kristalizacijske toplote s konvekcijo, manj učinkovito 

• Potrebno je manj vode 
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3. KONVENCIONALNI NAČINI PREPREČEVANJA POZEB 

3. Sistemi ogrevanja 

• S različnimi sistemi ogrevanja se rastlinam dovaja toplota 

• Delno z infra rdečo toploto, ostalo s toploto okolice 

• Velik del toplote se dviga z dimom in izgubi 

• Tipične variante: Peči na olje, peči na brikete, plinski greliniki 

• Nove variante: 

• Protipozebne sveče: Vedra napolnjena s trdim gorivom, na ha potrebno cca 500 veder 

• Mrazni stražnik (frostguard): Stacionarna grelna naprava, ki se vrti okoli svoje osi in oddaja toploto 

• Mrazi krokar (frostbuster): Vlečen stroj, ki deluje enako kot mrazni stražnik 
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3. KONVENCIONALNI NAČINI PREPREČEVANJA POZEB 

4. Druge možnosti: 

• Helikopter: Samo pri inverzijah, premika topel zrak iz zgornje plasti proti tlom; zelo drago 

• Kaljenje zraka (dimljenje): Z dimom se ustvari umetna meglena plast, ki zmanjšuje sevanje toplote rastlin. 

Mogoče le pri brezvetrju in sodelovanju več gospodarstev. 

• Preprečevanje pozebe s kemičnimi preparati: učinkovita sredstva še niso poznana 

• Prekrivanje: Ali s toplotno izolacijo (nasadi z nizkimi rastlinami) ali zaščita pred sevanjem toplote 

(prekrivanje višjih rastlin) 
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4. PREPREČEVANJE POZEB S PREVETROVANJEM 

• Način delovanja: 

• Stroji z velikimi vetrnicami in vrtečo se glavo rotorja na stebrih višine 10 - 12 m 

• Vetrnice so usmerjene proti tlom 

• Pokrivanje 2-4 ha 

• Predpostavka: Območja s toplotno inverzijo 

• Tople zračne plasti se mešajo s hladnimi zračnimi plastmi nad nasadi 

• Dodatno turbolence povečajo transportni koeficient prenosa toplote v smeri rastlin 

• Doseženo povečanje od 1-4 K, učinkovito pri temperaturah do -3 °C  

• Potrebno upoštevanje zakonskih omejitev, predvsem glede hrupa 
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4. PREPREČEVANJE POZEB S PREVETROVANJEM 

• 2 različna tipa: 

a) Stacionarne postaje različnih proizvajalcev, npr. Orchard-Rite Ltd. Inc. in New Zealand Frost Fans Ltd. 
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Orchard-Rite 

New Zealand Frost Fans 



4. PREPREČEVANJE POZEB S PREVETROVANJEM 

• 2 različna tipa: 

b) Mobilne postaje različnh proizvajalcev, npr. Orchard-Rite Ltd. Inc., Amarillo in New Zealand Frost Fans 

Ltd. 
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Amarillo 



4.2 REZULTATI MERITEV 

• Leta 2014 so bile opravljene meritve v Rheinbachu / GER z veternico Freilandwind BSR 5  (Vsi 

viri: Baumann (2014). 
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4.2 REZULTATI MERITEV 

• 16.04.2014: Temperature 
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Čas v hh:mm 

Temp. suho 20 cm Temp. suho 2 m Temp. vlage 2 m 



4.2 REZULTATI MERITEV 

• Hrup: skoraj 

100dB(A) 

neposredno pri 

vetrnici in na 500m 

oddaljenosti 55 

dB(A) 
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Hrup maksimalno pri 360o 

vrtenja rotorja 

Oddaljenost od vetrnice v m 

Hrup maksimalno 



4.2 REZULTATI MERITEV 

• Hitrost vetra: Maximum v 

oddaljenosti 40m od 

vetrnice, zaznavno do 

100m. 

• Amplituda pri 90m: Mladje 
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Oddaljenost od vetrnice v m 

Hitrost vetra v merilni vrsti prečno na vetrnico, v smeri zahoda 

Hitrost vetra v merilni vrsti diagonalno na vetrnico, v smeri severozahoda 

Hitrost vetra na merilni postaji: 0 – 1,413 m/s (maksimalno) 

Glavna smer vetra: zahod 



4.2 REZULTATI MERITEV 

• Temperatura zraka: 

Optimalni učinek na 

oddaljenosti 40m od 

vetrnice, od 80m le malo 

učinka 

• Ogretje do 3K v primerjavi 

s temperaturo zraka izven 

dosega vetrnice (-3,5°C) 
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Oddaljenost od vetrnice v m 

Temperatura suho na merilnem polju prečno na vetrnico Temperatura suho na merilnem polju diagonalno na vetrnico 

Kontrola (levo) 

Indikator napake: standardni odklon 10 s meritve me 360o vrtenem  

20 m višine (vremenski balon) 

20 m višine 

(dvigalo) 



4.2 REZULTATI MERITEV 

• Delež poškodovanih cvetov / plodov: 

• Do 90m škode komaj določljive 

• 90-120m: Manj poškodb pri Golden Delicious, 

Jonaprince, Elstar; večje poškodbe pri 

Conference. 

• >150m: Srednje poškodbe pri Golden Delicious 

in Jonaprince, močne poškodbe pri Conference 

in Elstar 
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5. POVZETEK 

• Velike podobnosti med avstrijsko Štajersko in Slovenijo 

• Podobne terenske in klimatske razmere z gričevnatimi področji 

• Razpoložljivost vode je pogosto omejena, delno tudi pomanjkanje vode 

• Tako ostaneta za preprečevanje pozebe ogrevanje in prevetrovanje 

• Ogrevanje ni trajno (vzdržno) in je ekološko vprašljivo 

• Ameriške prevetrovalne postaje so zasnovane za ravne terene in velike površine (5-6ha) 

• Nemška podjetja proizvajajo prevetrovalne stroje za gričevnata območja s tehniko iz Nove Zelandije 
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5. POVZETEK 

• Klimatska situacija: 

• Klimatske spremembe prinašajo vedno bolj zgodnje cvetenje (2-3 tedna prej kot še pred enim 

desetletjem) 

• Tako je nevarnost pozebe močno povečana 

• Tudi v 1950-tih letih je bilo tako obdobje z za kmetijstvo dramatičnimi poznimi pozebami vsaki dve leti 

• Mile zime so vzrok za zgodnejše odganjanje 

• Računati je z nadaljevanjem tega trenda 
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5. POVZETEK 

• Aktualno stanje raziskav in projetov: 

• Najpozneje v marcu so na več območjih načrtovana testna delovanja s spremljajočimi meritvami 

• Uporabljali se bodo predvsem prezračevalni stroji iz Nemčije, pa tudi druge metode preprečevanja 

pozebe 

• Meritve zajemajo na vsakem področju več postaj za merjenje temperature in vetra, kakor tudi 

referenčne postaje, npr. 10m nad tlemi za izdelavo vertikalnega temperaturnega profila, kakor tudi 

oceno inverzije 

• Sodelovanje Dežele Štajerske, lokalnih gospodarstev in izkušenih strokovnjakov za klimatske meritve 
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