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NEKEMIČNO ZATIRANJE PLEVELOV 

• Spada med metode varstva rastlin z nizkim 
tveganjem. 

• Podpira tudi država s KOPOP programi in 
plačili za izvajanje takih metod. 

• Izbirne zahteve: VIN_MEHZ in SAD_MEHZ : 
Mehansko zatiranje plevelov pod trsi ali pod 
drevesi 

• Včasih so rekli zatiranje, danes pravijo 
uravnavanje plevelne populacije. 



Vzdrževanje vrstnega prostora 

Uporabljajo se različni postopki! 

• Veliko tehničnih možnosti tako za zatravljena 
tla kot nezatravljena tla 

• Izbira postopka odvisna od: 

– Sistema pridelave grozdja 

– Strukture vinograda 

– Vrste tal 

– Stanja tal 

– Nagiba  

–  itd. 



Ogljični odtis 

Poraba goriva je glavni faktor, ki 
vpliva na velikost ogljičnega 
odtisa, ki ga ustvarimo za 
kilogram grozdja ali liter vina.  



Kriteriji za izbiro nekemičnega 
sistema 

• Delovna hitrost (površinska storilnost) 

• Kvaliteta dela (tudi neposredno ob deblu in stebrih – 
kolih) 

• Vrsta in kvaliteta finih nastavitev (tipalo) 

• Nevarnost poškodb debla trte 

• Okoljska sprejemljivost (nevarnost erozije, zablatenje 
površine) 

• Obraba stroja in podvrženost okvaram 

• Trajnostna sprejemljivost sistema (število prehodov na 
leto) 

• Stroški 



Sistemi 

Mehansko Zastirka Termično  
Nož (lemež) – 
podrezovalnik ruše 

Trava Termično zatiranje 
plevelov (30 kg plina 
/ha) 

Plužno telo Slama Infra rdeča tehnika 
(70 stopinj) 

Krožna brana Lubje 

Vrtavkasta brana Folija 

Freza 

Krtača – pletvenik 

Mulčer 

Itd. 



Mehansko vzdrževanje vrstnega 
prostora 

Orodja, ki tla obdelujejo Orodja, ki plevele površinsko 
odstranijo 

Odmična orodja Orodja, ki delujejo 
vzporedno z vrsto 

Odmična orodja Orodja, ki delujejo 
vzporedno z vrsto 







Problematika 

• Majhna delovna hitrost (2 – 5 km/h) 

• Okoli trte ostane neobdelan del tal 

• Poškodbe debel 

• Koli ob trsih morajo biti stabilni 

• Debla ravna 

• Razdalja med trsi ne sme biti manjša od 90 cm 

• Ročna obdelava v vrsti: do 70 ur/ha 



Prednosti mehanske obdelave pasu 
v vrsti 

• Rahljanje in zračenje tal (izboljša se količina zraka v tleh in 

dihanje tal, dvigne se biološka aktivnost) 

• Zadelava organskega materiala (pospešuje biološko 

aktivnost tal in sproščanje hranil) 

• Mobilizacija N (pospeševanje rasti) 

• Regulacija založenosti z vodo (manjše izhlapevanje vode 

zaradi prekinitve kapilarnega toka, odprava konkurence plevelov 
glede vode in hranil)  

• Kombiniranje z drugimi orodji (večja površinska 

storilnost, združevanje hodov) 

 

 



Slabosti mehanske obdelave I 

Vsa orodja: 

• Omejena uporaba (nagib, terase, zelo zbita ali zelo kamnita tla 

• Poškodbe debla 

• Odporni pleveli (razširitev problematičnih plevelov) 

• Odvisnost od vremena (vlažna in mokra tla, zbita tla in glinasta 
tla 

• Tlačenje tal zaradi prehodov traktorja 

• Potreba po delu 

• Lahko visoki nabavni stroški 

• Energetska bilanca 

 



Slabosti mehanske obdelave II 

Orodja, ki tla obdelujejo: 
• Erozija tal (odnašanje fine zemlje in hranil, izguba 

rodovitnosti) 

• Mobilizacija N 

Odmična orodja 
• Nizka vozna hitrost odmičnih orodij (manjša površinska 

storilnost 

• Pleveli pri deblu in stebrih 

Krtače: 
• Nastanek prahu – prašenje (obremenitev uporabnika in 

traktorja) 

 

 



Slabosti mehanske obdelave III 

Odmični mulčer (kosilnica) 
• Zatravljen vrstni prostor (konkurenca z vodo in hranili, 

zmanjšuje rast trte, pridelek in kvaliteto 

Krožniki – plužno telo 
• Odmetavanje in premeščanje zemlje (neraven medvrstni 

prostor, ustvarjanje brazde -nasipov  

 



Delovni elementi, ki potrebujejo 
odmikanje s tipali  

• Povzroča manjšo vozno hitrost traktorja 

• Nastavitev tipala na nagnjenih terenih težavno  

• Tudi pri optimalnih razmerah delovanja ostane 
nekaj neobdelanega pasu okrog debla. 



Delovni elementi brez odmikanja 
(brez tipal) 

Večja površinska storilnosti in učinkovitost 



Namestitev na traktor 

• Čelno (za goseničarje ali zglobne izvedbe) 

• Med osema 

• Zadaj 

 



Namestitev med osema 

• Delovni stroj na konzoli, ki se priredi za vsak 
traktor 

• Neposreden nadzor traktorista 

• Enostavna korektura vodenja (lahko tudi 
vožnja blizu trte) 

• Bolj kvalitetno delo zaradi boljšega vodenja 

• Zadaj je lahko pripet še en priključek 



Namestitev zadaj na traktor 

• Kot samostojen priključek ali pa na drugem 
priključku 

• Enostaven priklop na tritočkovno hidravlično 
drogovje traktorja 

• Ni v vidnem polju traktorista 

• Obojestranski priključek – majhna vozna 
hitrost (se ne podvoji teoretična storilnost) 

• Kultivator prevzame vlogo nosilnega 

    okvirja in vzdrževanja delovne globine 



Priključki za obdelavo 

• Plužno telo (bolj strma, ni plaza in pete) 

• Nož (lemež) – podrezovalnik ruše: rahlo 
nagnjen naprej 

• Vrtavkasta brana 

• Gnani krožniki 

• Diskasti plug 

• Itd. 



Nož – lemež- 
podrezovalnik ruše 

• Klasično orodje 

• Spodreže travno rušo (rastlinje) 

• Korenine plevelov so spodrezane nekaj centimetrov 
pod površino 

• Tla so le rahlo dvignjena 

• Pleveli s plitkimi koreninami pogosto ostanejo 
nepoškodovani 

• Večji učinki v suhem vremenu 

• Delovanje izboljšajo sistemi za ločevanje korenin od 
tal (stresalna česala, železne prečke, hidravlično gnan 
rotacijski sklop) 

• Tipalo (pozor nagib) 

• Problem: ostanke plevelov pri deblu, erozija 





Odmične kosilnice (mulčerji) 





Krtače - pletveniki 

• Odstranjevanje jalovk na deblu: ročno ali 
strojno ali s herbicidi 

• Pletvenik - krtača: V prvi vrsti se uporabljajo za 
pletev – odstranjevanje mladik – jalovk na 
deblu (prvo spomladansko opravilo za oskrbo 
listne površine).  

• Zavira tudi razvoj rastja pod trto v vrsti, zlasti 
pri zelnatih rastlinah.  

• Nekoliko višje trave pa si hitro opomorejo.  



Krtače s horizontalno osjo vrtenja 

• Širok spekter uporabe 

• Brez uporabe tipal 

• Vzmetno varovanje ob naletu na oviro 

• 1200 do 1500 vrt./min 

• Možnost majhnega odmika (da ni poškodb debel) 

• Možna uporaba na prečnem in vzdolžnem nagibu, prodnatih tleh) 

• Ne rahlja tla. „Pomulčena masa“ z nedotaknjenimi koreninami zmanjšuje 
vodno erozijo tal. Udarna sila kapljic dežja se ublaži, fina zemlja se ne 
spira.  

• Os v konus – manjše vibracije zaradi različno dolgih nitk 

• Delovni elementi iz različnih materialov 
– Nylon nitke različne debeline (posamezne ali pa v snopih; normalno  dolge ali zelo dolge nitke) 

– Gumijasti trakovi (za ekstremne razmere – močno zapleveljenost) 

– Gumijasti debelejše „palice” 



Krtače z zelo dolgimi nitkami 

• 10 m nitk 

• Nitka 75 do 90 cm dolga 

• Tanke niti ne poškodujejo debla oziroma zelo 
malo 

• Omogočajo višje vozne hitrosti – večja 
površinska storilnost  



Problematika uporabe krtač 

Prah - prašenje 

• Pri (pre)suhih razmerah dela nastaja prah 

• Rešitev:  

– škropljenje z vodo (opcijska oprema Clemens)  

– Delo zjutraj pri rosi, nekaj cm dvignjen nad tlemi 

Trave 

• Si hitro opomorejo, lahko se navijejo okrog gredi 

Mladi nasadi 

• Se ne priporoča  (poškodbe debel) 





Krtače z vertikalno osjo vrtenja 

• Razširjene v Južni Evropi  

• Uporabne za borbo proti plevelom, čistijo 
spodnji del debla,  

• premeščajo porezane rozge v medvrstni 
prostor, da jih mulčer zmulči 

• „ščetine” v snopih (kot vrtavkasti zgrabljalnik 
za vinogradništvo) 

• V kombinaciji z elementom vrtavkaste brane z 
ravnimi ali ukrivljenimi noži 



• Nekatere izvedbe tudi s tipalom 

• Nekatere izvedbe tudi z ravnalno desko  za tla 
(manjša nevarnost erozije) 

• Večina ima delovno širino 420 mm 

• Ta delovni pas posega v zatravljen medvrstni 
prostor, tako da traktor potem lahko pelje tudi 
po obdelanih tleh 



Storilnost krtač 

• Vozna hitrost: 3,3 do 3,6 km/h (iz prakse) 

• Storilnost: 0,5 ha/h 

• Med stroji za nekemično vzdrževanje vrstnega 
prostora so najbolj storilni. 



Termično zatiranje plevelov 

Uporabljajo se lahko: 

– naprave z odprtim plamenom,  

– naprave, ki oddajajo infrardeče sevanje,  

– naprave na pregreto paro,  

– naprave na vročo vodo ali vročo peno 

– naprave z mikrovalovi in laserji.  

Zadnji dve vrsti naprav so še v fazah raziskav. Ostale 
pa so že na razpolago. Med proizvajalci prednjačijo 
Italijani!  

Nekateri termično zatiranje imenujejo tudi fizikalno 
zatiranje plevelov. 

 



Naprave z odprtim plamenom 

• Naprave za ožiganje plevelov  (ožigalniki) 

• ZDA, 1852, petrolej 

• Danes kot gorivo: plin (butan, propan metan),  

• Tudi gorilniki na lesne pelete.  

• Učinek ožiganja je odvisen od temperature plamena 
in časa delovanja na plevele.  

• Končni učinek ožiganja se pogosto vidi šele v 
naslednjih dnevih (po 72 urah).  

• Ožiganje je potrebno v rastni sezoni tudi večkrat 
ponoviti (od 3 do 5 x).  

• Ni škodljivih ostankov.  



Enostavna naprava za ožiganje plevelov z odprtim 
plamenom proizvedena v Sloveniji. 

 



Naprava za ožiganje plevelov - 
Pirodiserbo 



Tecnoecologia: Pirodiserbo 

Širina toplotne obdelave 
plevelov je do 60 cm.  
Sam plamen pa je nastavljiv z 
elektronsko regulacijo. 
komande pa se namestijo v 
traktorsko kabino.  

Naprava omogoča zatiranje 
plevelov in sterilizacijo porezanih 
vej, kar zmanjšuje tveganja za 
glivične bolezni. 



Plamenski uničevalnik plamena 

• CS THERMOS: BIODISERBO. 

• Eno ali dvostranski  

• Prirejen gorilnik  na lesne pelete 

Lesne pelete pa lahko 
proizvedemo kar v vinogradu, 
saj pri zimski rezi nastane veliko 
lesene biomase 

Krožno gospodarstvo: premična peletirka 



Naprave na pregreto paro 

M.M. S.r.L ECO GP: 

• Uničuje plevel v vrsti s pomočjo vodne pare.  

• Ta ima lahko tudi 140 stopinj,  

• Po navadi pa je med 110 in 135 °C 

• Proizvajajo štiri modele,  

• Sistem je patentiran.  

• Na leto dovolj 3 tretiranja s paro.  

• Hitrost traktorja je med 2,5 in 3,5 km/h.  

 



Tehnična inovacija na 
sejmu EIMA leta 2012. 

Za 40 cm širok pas »obdelanih tal« potrebujejo 250 l vode na uro in 4 litre goriva. Gorilnik 
deluje na 12 V DC napajanja (iz akumulatorja traktorja). Naprava tako čisti medvrstni prostor od 
plevelov in hkrati še dezinficira. 



Hochkofler: Keckex, vodna para 

 



Naprave z vročo peno 

• Tecnovict: Schiumone 

• Ekološko napravo za termično uničevanje 
plevelov z vročo peno.  

• Naprava proizvaja vročo peno in jo distribuira 
v pas pod drevesi ali trto.  

• Ob temperaturi 60 stopinj pride do razgradnje 
(koagulacije) beljakovin v plevelih in nato do 
izsušitve rastlin v nekaj dnevih.  

• Schiumone pomeni veliko pene.  



EIMA 2016: tehnična inovacija in 
kot okolju prijazna inovacija 

Tecnovict: Schiumone 





- Temperatura pene  od 65 °C do 75 °C. 
- Delovanje na rastline v nekaj sekundah.  
- Vozna hitrost omejena s proizvodnjo pene (4 km/h). 
- 0,30 l vode na m2 obdelane površine (400 - 600 l vode na ha) 

- Možnost uporabe 100 % biološko razgradljivih penilcev 
(rastlinskega izvora). 



Komunala Ljubljana in Koper 



Naprave z visokim tlakom vode 
Caffini: Grass Killer.  

• Mono ali Twin izvedba (eno ali dvostransko delujoč 
priključek).  

• V rezervoarju je voda, ki jo zmogljiva batna črpalka s tlakom 
1000 barov pošilja na krožne delovne elemente s štirimi 
vertikalnim šobami.  

 



- Krožnik s šobami:  600 vrt./min.  
- Visok tlak vode (1000 bar) uničuje plevele 

po površini in globini. 
- Bolje deluje v bolj sušnih razmerah. 
- Hitrost  2,5 km/h, 
- 1000 do 1500 l/ha vode pri poraba vode pa 

pri medvrstni razdalji 2,5 metra.  



Elektroherbicid tehnologija 

• Do 15000 V 



Zastirka 

Lubje 



Zastirka s pomulčeno travo iz 
medvrstnega prostora 

Nobili SDS, Side Delivery System, je naprava, ki 
omogoča mulčenje trave in odlaganje zdrobljenega 
materiala na eno ali na obe strani v vrstni prostor 
trajnih nasadov. 



Digitalno vinogradništvo 
Vinogradništvo 4.0 

Pametno vinogradništvo 

• Avtomatsko upravljanje – 
vodenje traktorja 

• Avtomatsko upravljanje 
delovnih elementov  stroja 
za vrstno obdelavo 

• Avtomatska nastavitev 
delovne širine mulčerja 

• Avtomatsko 
prepoznavanje konca vrste 
 



Fendt 200 V/F/P Vario  in  Braun kombinacija 
mulčerja in stroja za vrstno obdelavo –  

Avtomatsko upravljanje kompleksnih strojev 



• Znatna razbremenitev traktorista 

• Bistveno večja površinska storilnost 

• Boljši rezultati dela 

• Ni uporabe herbicidov 



Prepoznavanje okolice, 
Pozicioniranje priključka 

• Avtomatska nastavitev 
prečnega pomika in višine 
delovnih elementov 

• Leva in desna stran delovanja 
neodvisni 

• Avtomatska nastavitev širine 
mulčenja 

Laser prepozna okolico 
(profil tal, debla trte, stebre) 



Prepoznavanje konca vrste s trto 

Avtomatsko prestavljanje 
delovnih elementov v 
transportni položaj na 
koncu vrste 







Dodatne informacije 

www.kis.si      portal IVR 

www.ivr.si  

• Publikacije  

http://www.kis.si/
http://www.ivr.si/


mag. Tomaž POJE 

Kmetijski inštitut Slovenije 

Oddelek za kmetijsko tehniko in energetiko 

Hacquetova 17, 1000 Ljubljana 

www.kis.si  

tomaz.poje@kis.si  

http://www.kis.si/
mailto:tomaz.poje@kis.si










Leto 2013 


