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pregledu obstoječe literature o sadnih rastlinah smo ugotovili, da obstaja veliko 
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1 UVOD 

Lastniki vrtov bi v svoje pokrajine v malem radi posadili čim več sadnih rastlin. Pogosto 
izberejo sadne vrste in sorte, ki jih je brez intenzivne zaščite pred boleznim in škodljivcem 
nemogoče pridelati. Zato so primorani in pripravljeni odšteti veliko denarja za zaščito 
rastlin, hkrati pa močno onesnažujejo okolje. 

Obhišni vrtovi se morajo vklapljati v širšo okolico, zadovoljevati želje in potrebe lastnikov 
glede uporabne in okrasne vrednosti, obenem pa omogočati družini (in sosedom) 
preživljanje prostega časa v čistem okolju. Te cilje lahko dosežemo z izbiro primernih 
sadnih rastlin in njihovih sorodnih vrst, ki so zanimive zaradi plodov, cvetja, listja ali 
posebne oblike rasti, obenem pa ne potrebujejo intenzivnega varovanja pred boleznim in 
škodljivcem. Na tržišču je že nekaj sort, ki so odporne proti pomembnim boleznim, kot 
npr. sorta jablane ’Topaz’ (Malus domestica Borkh.) z odpornostjo proti škrlupu. Sorodne 
vrste, npr. mnogocvetna jablana (Malus floribunda Siebold ex Van Houtte), imajo drobne 
plodove, ki dolgo v jesen ostanejo na drevesu, dokler jih ne pojedo ptice. Zvitovejnata 
leska (Corylus avelana L. ’Contorta’) in rumeni dren (Cornus mas L.) imata poleg 
uporabnih plodov tudi okrasne veje, ki so na ogled takrat, ko listje odpade.  

Pri izbiri vrtnih in parkovnih rastlin je potrebno izbrati sadne vrste, ki niso gostiteljske 
rastline gospodarsko pomembnih bolezni. Ena takih je hrušev ožig (Erwinia amylovora), 
katere gostiteljske rastline so glog (Crataegus sp. L.), skorš (Sorbus domestica L.) in 
jerebika (Sorbus aucuparia L.). 

Sadne rastline so lesnate rastline, drevesa, grmi ali polgrmi in imajo užitne plodove. Med 
sadne rastline spada tudi jagoda (Fragaria sp. L.), ki je zelnata trajnica (Štampar in sod., 
2005). 

Sadnih rastlin je zelo veliko in jih lahko obdelamo na različne načine. V diplomskem delu 
smo se omejili le na posebej zanimive sadne rastline glede na lastnosti, ki smo jih obdelali. 

 

1.1 VZROK ZA RAZISKAVO  

Nekdaj je bil vrt tisti prostor, kamor so se sadile rastline, ki so bile zgolj uporabne. Okrasni 
vidik rastlin je bil zanemarjen. Z razvojem vrtnega oblikovanja je vedno bolj pridobival na 
pomenu izgled rastlin, zato veliko starih rastlin ni več našlo svojega mesta v vrtu. Med 
njimi je prav zagotovo veliko sadnih vrst, ki se v vrtovih pojavljajo redko, vendar bi jim 
morali posvetiti več pozornosti.  

Na tržišču se pojavlja veliko število tako sadnih kot okrasnih rastlin. Dostikrat dobimo pri 
nakupu pomanjkljive informacije glede uporabnosti plodov, ali pa jih sploh ne dobimo. V 
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strokovni literaturi se pojavljajo nasprotujoče se informacije glede užitnosti plodov. Prav 
zato se bomo v tej diplomski nalogi posvetili sadnim rastlinam, jim ovrednotili okrasno 
vrednost in zbrali podatke o uporabnosti. 

1.2  CILJ 

Z zbiranjem podatkov želimo poiskati in opisati vrste in sorte sadnih rastlin in sorodnih 
vrst, ki so primerne za vrtove in parke v naših okoljskih razmerah in jih je mogoče pri nas 
tudi kupiti. 

Poleg okrasne vrednosti, ki jo te rastline imajo, bomo podali tudi možnosti uporabe plodov 
v prehrani. 

1.3 DELOVNA HIPOTEZA 

Predpostavljamo, da je v Sloveniji mogoče dobiti veliko vrst in sort sadnih rastlin, ki so 
primerne za sajenje v vrtove in parke. Mnoge sorte so neobčutljive na bolezni in 
škodljivce. Mnogo jih prihaja iz naše narave, le da so žlahtnitelji odbirali in žlahtnili 
najboljše primerke. 

V vrtnih centrih je mogoče dobiti veliko rastlin iz uvoza. Predpostavljamo, da so dobro 
označena s sortnimi imeni in rastiščnimi zahtevami. 
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2 PREGLED OBJAV 

2.1 VRTOVI IN PARKI - MOŽNOST UPORABE SADNIH RASTLIN V 
KRAJINSKEM NAČRTOVANJU 

Sadne rastline vnesejo v vrt in druge parkovne ureditve veliko pestrost. Zaželene so zaradi 
lepih cvetov, listov, plodov, skorje in razrasti. V parkovno zasaditev prinesejo novo 
življenjsko okolje, v katerega se naselijo ptice, žuželke in manjši sesalci.  

 

Slika 1: Čebela na cvetu šipka (Rosa sp. L.) 

Uporaba sadnih dreves v vrtovih je zelo primerna, saj s tem pridobimo poleg estetske 
vrednosti tudi uporabno vrednost. Različni sadeži so bili prva hrana od nastanka človeštva 
naprej, saj so bili prvi ljudje lovci in nabiralci. Do danes so se izpopolnile tako sadne vrste, 
kot uporaba njihovih plodov. Cvetove in plodove je mogoče pripraviti na veliko različnih 
načinov, nekatere rastline imajo zdravilne celo liste in skorjo. 

V parkovnem načrtovanju so sadne rastline manj zaželene. Problematični so plodovi, saj 
mora biti park ali druga podobna oblika nasada vedno brezhibno urejena in ne dopušča 
odpadanja in gnitja plodov. Vendar pa menim, da je ogromno takih sadnih rastlin, ki imajo 
drobne plodove in ti v večini primerov ne padejo na tla, saj jih živali pojedo kar na 
drevesu. Take sadne rastline so: jerebika, mnogocvetna jablana, leska, dren, mokovec 
(Sorbus aria L.), navadni češmin (Berberis vulgaris L.) ter različne vrtnice in šipki (Rosa 
sp. L.). 

Pri načrtovanju vrtov in parkov moramo biti posebej pozorni na tista mesta, kjer se 
zadržujejo otroci. Njim so pisani plodovi zelo všeč in prav hitro se lahko zgodi, da ti  
romajo tudi v usta. Pri sadnih rastlinah je ta bojazen skoraj odveč. Paziti moramo le, da se 
na takem prostoru izogibamo rastlin s trni, da se otroci ob igri ne bi poškodovali (Hrovatin, 
2007). 
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2.2 OKRASNA VREDNOST SADNIH RASTLIN 

2.2.1 Oblika razrasti 

Drevesa in grmi oblikujejo značilno obliko krošnje. Ta je pogosto značilnost vrste ali celo 
sorte. Poznamo stebrasto, stožčasto, kroglasto, klobučasto in visečo obliko rasti drevnin ter 
pokrovne drevnine in vzpenjalke. Za okrasno vrednost sadnih rastlin so prav gotovo 
najbolj zanimive povešave, stebraste in zvitovejnate oblike razrasti. 

Najbolj sladka med povešavimi sadnimi rastlinami je prav zagotovo bela murva (Morus 
alba L.) sorte ’Pendula’. Običajno je povešava sorta cepljena na višini 2 - 2,5 m. Njena 
krošnja se s starostjo lahko dvigne na višino 3 m, v širino pa doseže tudi 4 m. Njene veje z 
velikimi zelenimi listi segajo do tal. Množica plodov te murve je  bela, sladkasta in užitna, 
prava poslastica za male nadobudneže, ki se igrajo v vrtu. Rastlina dobro prenaša sušo in 
sonce (Mastnak, 1999a; Logar, 2007b). 

  

 

 

Povešava jablana ’Red Jade’ je križanec. Pomladi se na do tal segajočih vejah odpirajo 
veliki beli cvetovi. Mladi lističi so svetlo zeleni. Rdeča jabolka pojedo predvsem ptice in 
druge živali na vrtu. Obilno rodi vsako leto, zato se množica plodov pogosto obdrži na 
drevesu pozno v jesen (Mastnak, 1999a).  

Slika 3: Povešava murva (Morus alba L.) Slika 2: Povešava jablana (Malus domestica
Borkh.) 
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Zvitovejna leska sorte ’Contorta’ ima prav posebno obliko zaradi svojih vej. Sorta je 
cepljena na navadno lesko, zato obstaja več gojitvenih oblik. Možno jo je dobiti kot grm, 
ali pa kot drevesce, odvisno od tega, na kateri višini je vstavljen cepič. Barva listja je lahko 
zelena ali pa rdeča. Ta rastlina je prav posebna skozi celo leto. Pozimi so zanimive zvite 
veje, ki so zelo uporabne tudi v aranžerske namene. Rumene mačice - moška socvetja so 
na vejah razvite že jeseni, opaznejše pa postanejo februarja, ko rastlina cveti. Rdečelistna 
sorta ima bakreno barvo listja prav vso rastno sezono. Listje je na pogled takšno, kot da je 
pomečkano. Pozno poleti rodi lešnike, ki so užitni. Pri tej sorti je pomembno to, da sproti 
odstranjujemo poganjke, ki odganjajo iz tal, ker so le-ti bujnejši in zelo hitro zamorijo 
žlahtni del (Mastnak, 1999a; Logar, 2007b). 

 

Slika 4: Zvitovejnata leska (Corylus avelana L. 
’Contorta’) 

 

Slika 5: Pravilna stožičasta rast asimine (Asimina 
triloba Dunal.)

 

Zanimiva je tudi razrast asimine (Asimina triloba Dunal.), ki se ponaša s svojo pravilno 
stožčasto krošnjo, ki je značilna za večino iglavcev, pri listavcih pa je zelo redka. 
Zagotoviti ji moramo le dovolj prostora in ji ne smemo odstraniti vrha.  

Poznamo kar nekaj sort stebrastih jablan, hrušk (Pyrus communis L.) in češenj (Prunus 
avium L.), ki jih s skupnim imenom imenujemo balerine. Gre za posebne sorte, ki so 
običajno cepljene na močnejše rastoče podlage, dosežejo višino do 2,5 m, a razvijejo samo 
glavno deblo in kratek rodni les. Zato take rastline v širino ne sežejo več kot 40 cm. 
Sadimo jih zelo na gosto in ne potrebujejo rezi. 
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Slika 6: Balerine 

2.2.2 Dekorativna skorja sadnih rastlin 
Nekatera drevesa imajo  dekorativno skorjo. Pogosto se ta pojavi šele s starostjo drevesa, 
tako kot pri tibetanski gorski češnji – P. serrula Franch., pri nekaterih vrstah pa je to 
značilnost tudi mladih dreves in grmov, kot je to značilno za različne drene. Dekorativnost 
skorje se pogosto opazi šele pozimi, ko na rastlinah ni listja in zato opazimo tudi druge, 
med letom manj opazne lastnosti. 

 

Slika 7: Rdeča skorja belega drena (Cornus alba 
L.) 

 

Slika 8: Ameriška borovnica (Vaccinium 
corymbosum L.) 
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Skorja je lahko intenzivne barve različnih odtenkov od rumene, preko oranžne in rdeče, do 
zelene. Tako imajo že samo dreni celo paleto različnih barvnih odtenkov poganjkov. Beli 
dren - Cornus alba L. ’Sibirica’ ima živo rdeče, Cornus stolonifera Michx. ’Flaviramea’ 
ima zelenkasto rumene, Cornus sanguinea L. ’Midwinter fire’ in ’Winter beauty’ pa imata 
prelivajoče rumeno-oranžno-rdeče poganjke. Dreni so grmi, katerih najbolj intenzivna 
barva je na enoletnih poganjkih. Zato moramo redno redčiti starejše poganjke, da 
spodbudimo rast novih (Golob, 2004). 

Po prekrasnih barvah skorje je značilno tudi naslednje jagodičje: robide (Rubus fructicosus 
L.), maline (Rubus iadeus L.) in ameriške borovnice (Vaccinium corymbosum L.). Robide 
in maline imajo poganjke obarvane od svetlo rumenih, zelenih, rdečih pa do vijoličastih 
barv, s poprhom ali brez in z bodicami ali brez. Tudi ameriške borovnice imajo velik obseg 
barvnih odtenkov poganjkov in so sortna značilnost. Poznamo sorte z rumenimi, olivno 
zelenimi, sivo zelenimi, svetlo rdečimi in vinsko rdečimi poganjki (Koron, 2001). 

Lubje se lahko lušči v različnih oblikah in oblikuje vzorce. Tibetanska gorska češnja  je 
predstavnica te skupine sadnih rastlin z dekorativnim lubjem. Njeno lubje se ves čas lušči v 
trakovih, pod katerimi se prikaže rdečkasta skorja svilnatega leska. Njeno cvetenje pa žal 
ni tako bogato, kot pri drugih vrstah češenj (Golob, 2004; Logar, 2007a). 

 

Slika 9: Srebrno siva barva lubja črnega bezga 
(Sambucus nigra L.) 

 

 

 

 

 

 

Tudi skorja črnega bezga (Sambucus 
nigra L.) je nekaj posebnega. Mladi 
poganjki so dolgi in zeleni, ko pa 
olesenijo, postanejo srebrno sivi. Vidne 
so velike lencitele, ki se s starostjo 
preobrazijo v hrapavo in razbrazdano 
lubje. 
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2.2.3 Trni in bodice 

Rastline imajo trne in bodice za obrambo pred živalmi. V vrtu pa lahko trne in bodice 
obravnavamo tudi iz estetskega in uporabnega vidika.  

 

Slika 10: Rdeče prosojne bodice šipka Rosa omeiensis Rolfe ’Pteracantha’ 

 

Estetski vidik bodic se najlepše opazi na šipku Rosa omeiensis Rolfe ’Pteracantha’. 
Njegove bodice si moramo ogledati v sončnem vremenu, ko se sonce nahaja za rastlino. 
Mlade bodice zažarijo v živo rdeči barvi in so prosojni nekako tako, kot jantar. Bodice so 
prav gotovo posebnost vsakega vrta. Za ta šipkov grm je torej zelo pomembno, da ga 
umestimo v vrt na pravo mesto. Če grm nikoli ne bo stal med nami in soncem, prav 
zagotovo nikoli ne bomo opazili prekrasnega učinka bodic. Beli cvetovi imajo še eno 
posebnost, saj imajo samo štiri venčne liste (Mastnak, 1999b). 

Trni črnega trna (Prunus spinosa L.) imajo predvsem varovalni učinek za rastlino in 
uporabnega za nas, estetski vidik rastline pa je spomladi, ko je vsa rastlina v cvetju.  
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Tudi japonska kutina (Chaenomelis japonica (Thunb.) Lindl. Ex Spach) ima trnast grm. 
Njeni trni nimajo posebne estetske vrednosti, je pa grm zanimiv za nižjo živo mejo, ki jo 
lahko obrezujemo. 

Uporabni vidik trnatih grmov je predvsem v tem, da lahko posadimo neprehodne žive 
meje, saj si prav nihče ne bo želel čeznje v naš vrt. 

2.3 LISTI 

2.3.1 Oblika listov 

Vsako drevo in grm ima obliko listov, ki je značilna samo zanj. Zato v vrtnem načrtovanju 
v skupine sadimo rastline z različnimi oblikami listov in s tem dosežemo razgibano 
zasaditev.  

Najbolj enostavna je delitev listov glede na členjenost listne ploskve. Tako imamo cele, 
deljene in sestavljene liste (Mala flora Slovenije, 1999).  

 

Slika 11: Celi, deljeni in sestavljeni listi 

2.3.2 Tekstura listja 

Teksturo listja ločimo na fino, srednjo in grobo (Logar, 2007c), Šiftar (2001) jo razdeli 
celo v 5 razredov: zelo nežna, nežna, srednja, groba in zelo groba. Odvisna je od širine 
listne ploskve, pri sestavljenih listih pa od širine posameznega lističa. Vendar pa lahko 
posamezen list s fino teksturo deluje grobo, če je ob njem drug list, ki ima še finejšo 
teksturo. Zaradi tega je razdelitev rastlin po teksturi listja zelo relativna. 

Fino teksturo imajo tiste sadne rastline, ki imajo drobne ali sestavljene liste. Take so 
češmini, jerebika, glog in črni bezeg. 
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Sadne rastline s srednjo teksturo imajo srednje velike liste. Nekatere med njimi so: dreni, 
okrasne jablane in različno jagodičje. 

Groba tekstura je rezervirana za tiste sadne rastline, ki imajo velike liste, kot na primer 
rdečelistna leska (Corylus purpurea Hort. Ex A.DC. ’Maxima’), mokovec in asimina. 

Preglednica 1: Razdelitev rastlin po teksturi glede na velikost lista 

Širina listne ploskve Tekstura listja 

<2 cm zelo nežna 

2-5 cm nežna 

5-10 cm srednja 

10-20 cm groba 

>20 cm zelo groba 

2.3.3 Barve listja  

Narava nam ponuja množico odtenkov zelenih, rdečih in rumenih barv listja. Sadne rastline 
pri tem prav nič ne zaostajajo. Barva listja se spreminja glede na letni čas, ali pa ima vso 
rastno dobo značilno intenzivno barvo.  

Pomladi je večina sadnih rastlin odeta v nežne zelene tone, ki kasneje postanejo močnejši. 
Nekatere pa se že takrat začnejo bohotiti v močni temno rdeči ali skoraj črni barvi. 
Rdečelistna sliva (Prunus cerasifera Ehrh.) sorte ’Nigra’ ima skoraj črne liste, ki taki 
ostanejo vse do jeseni. Med novejšimi in prav zagotovo privlačnimi  pridobitvami 
temnolistnih sadnih rastlin je tudi črni bezeg z dvema sortama ’Black Beauty’ in ’Black 
Lace’. ’Black Beauty’ ima prav tako pernato sestavljene liste kot navadni bezeg, ’Black 
Lace’ pa ima pernato deljene liste, ki spominjajo na pahljačasti javor. Med sadnimi 
rastlinami s temno rdečimi in velikimi listi ne smemo pozabiti na rdečelistno lesko (Cornus 
avellana L. ’Atropurpurea’, ki temno barvo svojih listov ohranja čez poletje in tudi v senci 
(Logar, 2007g).  

Prav posebej je zanimivo listje mokovca, ki je na zgornji strani zeleno, na spodnji pa je 
toliko dlačic, da dobi sivo barvo. Ko se v vetru listi pozibavajo, ima ta sadna rastlina prav 
poseben čar. 
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Slika 12: Rdečelistna sliva (Prunus cerasifera 
Ehrh. ’Nigra’ 

 

Slika 13: Zaradi dlačic srebrno obarvana spodnja 
stran listov mokovca (Sorbus aria L.)

Med rumenolistnimi sadnimi rastlinami imamo le beli dren (Cornus alba L. ’Aurea’), ki 
dobro prenaša rez in ima pozimi živordečo skorjo (Logar, 2007f).  

Zanimivo kombinacijo pisanih listov ima beli dren s sortama ’Argenteomarginata’ (včasih 
je ta sorta označena kot ’Elegantissima’) in ’Spaethii’. Njuni listi so zeleni, listni rob pa je 
bledo rumen do rumen. Med pisanolistnimi rastlinami primernimi tudi za urbana naselja je 
črni bezeg s sorto ’Aureomarginata’. Rastlina dobro prenaša močno rez, zato lahko 
vzdržujemo primerno obliko. Vrsta drena Cornus controversa L. ’Variegata’ zraste v 
manjše drevo, njegovi listi pa so belo obrobljeni, poganjki pa izraščajo vodoravno (Logar, 
2007e). 

Jesenska barva listja se pri listopadnih vrstah močno razlikuje od pomladne in poletne. 
Rastline, ki med letom niso prav nič izstopale po barvi listja od ostalih okrog sebe, se 
jeseni odenejo v intenzivne rumene, oranžne in rdeče barve. Tako v lepih sončnih 
jesenskih dneh narava naravnost zažari. 

Jesensko barvo kažejo listavci, ki se pripravljajo na zimsko mirovanje. V jeseni, ko se 
začne tvoriti ločitveno tkivo med vejici in listnim dnom. Ostanejo antociani  in karotenoidi, 
ki liste obarvajo rdeče, rumeno in oranžno. Intenzivnost jesenskih barv je odvisna od 
rastlinske vrste, temperature, dolžine dneva in vlažnosti. Največja intenzivnost nastopi ob 
suhem in sončnem vremenu ter ob visokih dnevnih in sorazmerno nizkih nočnih 
temperaturah. Pri preveliki prehranjenosti z dušikom se obarvanost ne bo pojavila niti pri 
tistih rastlinah, ki imajo v normalnih razmerah močno obarvanost listja (Šiftar, 2001). 

V intenzivno rumenih barvah lista v jeseni zažarijo asimina, skorš in zlati ribez (Ribes 
aureum Pursh).  Rumeno-rožnato kombinacijo si nadene jerebika, iz rumene v rdečo pa 
barva listov prehaja pri češnjah, japonskemu drenu cvetličarju (Cornus kousa L.) in 
ameriških borovnicah. Za maline in robide so značilni mozaiki v rumenih in rdečih tonih 
(Bernard, 2002). 
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Slika 14: Jesenska barva asimine (Asimina triloba 
Dunal.) 

 

 

 

 

 

Slika 15: Thunbergov češmin (Berberis 
thunbergii DC.) 

2.4 CVETOVI 

2.4.1 Barva cvetov 

Barva cvetov pri večini sadnih rastlin ni tako zanimiva, saj je cvetje večinoma belo ali 
rahlo rožnato. Predvsem to velja za vse rastline iz rodu rožnic. Najbolj zanimivo barvo ima 
prav zagotovo asimina, saj je z svojo temno rdečo, skoraj črno barvo ena redkih rastlin z 
takim tonom. Zanimivo barvo imajo tudi nekatere vrste drenov, kjer pa pogosto ne gre za 
cvet, temveč le za ovršne liste. Prekrasne cvetove različnih rožnatih odtenkov imajo sorte 
glogov, kjer obstajajo tudi oblike z vrstnatimi cvetovi. 

 

Slika 16: Pasijonka (Passiflora incarnata L.) 

 

Slika 17: Asimina (Asimina triloba Dunal.) 
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Slika 18: Ribez (Ribes rubrum L.) 

 

Slika 19: Japonska kutina (Chaenomelis japonica 
(Thunb.) Lindl. Ex Spach) 

 

Slika 20: Polnocvetni glog (Crataegus laevigata 
DC.) 

 

Slika 21: Cvetenje okrasne jablane (Malus 
floribunda Siebold ex Van Houtte) 

 

Slika 22: Dren cvetnik (Cornus florida L.) 

 

Slika 23: Cvet gojija (Lycium barbarum L.) 
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2.4.2 Čas in trajanje cvetenja 

Za posamezne vrste je čas in trajanje cvetenja značilen, vendar v Sloveniji prihaja do razlik 
v fenofazah zaradi različnih podnebnih razmer, nadmorske višine, reliefa, temperature in 
osončenosti. Tako je lahko pri isti vrsti  na drugem koncu države cel mesec zamika (Šiftar, 
2001). 

Večina sadnih rastlin cveti spomladi. Prve začno že februarja (leska), aprila in maja cveti 
največje število sadnih vrst, nekatere vrste drenov pa svoje cvetove odpirajo še cel junij. 

2.4.3 Pocvitanje 

Pocvitanje pri sadnih rastlinah ni značilno, saj jih večina zacveti spomladi, da lahko do 
jeseni tvorijo plodove. Občasno pocvita le glog, pri drugih pa je to znak, da je s sadno 
rastlino nekaj narobe. 

2.5 PLODOVI 

2.5.1 Oblike plodov 

Nekatere sadne rastline imajo prav posebej zanimive oblike plodov. Najbolj nenavadne 
oblike je prav gotovo plod asimine, ki je kot nekakšen podolgovat krompir zelene barve, ki 
se ob zrelosti spremeni v rumeno. Na rastlini je lahko več takih plodov združenih v šop 
(Vran, 2006).  

Zanimiv je tudi plod nešplje (Mespilus germanica L.), ki ima zelo veliko muho – ostanek 
čašnih listov, zato je med drugimi plodovi ne moremo zgrešiti. 

 

Slika 24: Plodovi asimine (Asimina triloba 
Dunal.) 

 

Slika 25: Plod nešplje pozno jeseni (Mespilus 
germanica L.) 

Zanimiva je tudi jagodičnica (Arbutus unedo L.), ki je sicer Primorska rastlina, ima pa 
okrogle, do 2 cm velike plodove, ki so oranžno rumeni do rdeči, lupina pa je nekoliko 
bradavičasta.  
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Še ena primorska posebnost je  granatno jabolko (Punica granatum L.), ki je okroglo, 
bakreno rdeče barve in z veliko muho. 

2.5.2 Velikost plodov 

Plodovi sadnih vrst so zelo različno veliki. Med najmanjšimi so plodovi črnega bezga, ki 
pa so združeni v velike kobule in so dobro vidni na rastlini. Manjše plodove ima ogromno 
število pri nas samoniklih sadnih rastlin, ki pa so jih naši predniki znali zelo dobro 
uporabiti. Med njimi so: jerebika, glogi (Crataegus laevigata DC., C. monogyna Jacq.), 
črni trn, šipki in jagodičje. Večje plodove imajo nešplja, skorš, japonska kutina. Velike 
plodove imajo asimina, granatno jabolko in sorte jablan, hrušk, breskev (Prunus persica 
L.)… 

2.5.3 Barve plodov   

Jeseni dozori večina plodov vseh rastlin, zato sadne rastline niso izjema.  

Črni plodovi: črni bezeg, črnoplodna aronija (Aronia melanocarpa Michx.) 

Rjavi plodovi: nešplja, hruška 

Modri plodovi: čremsa (Prunus padus L.), sliva, ameriška borovnica 

Rdeči plodovi: češmin, glog (Crataegus coccinea L.), jablana, šipek, jerebika, češnja, 
malina, granatno jabolko 

Oranžni plodovi: glog (Crataegus lavallei Sarg.), jerebika (Sorbus aria L. in Sorbus 
aucuparia L.), rakitovec (Hippophae L.), mokovec, marelica (Prunus armeniaca L.), kaki 
(Diospyros kaki L.F.) 

Rumeni plodovi: jerebika (Sorbus aucuparia L. ’Golden Wonder’), asimina, japonska 
kutina, kutina (Cydonia oblonga Mill.) 

Beli plodovi: jerebika (S.  aucuparia L. ’Cashmiriana’) (Leban, 2001) 

2.6 UPORABNA VREDNOST SADNIH RASTLIN 

2.6.1 Užitnost 

Murvini plodovi so okusni tako surovi, kot tudi pripravljeni v marmelade, želeje, prelive, 
sladolede in kreme. Omaka pripravljena iz murvovih plodov se enkratno poda h pečenem 
mesu močnega okusa, kot je divjačina, ovčetina in goska (Whiteman in Mayhew, 2000). 
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Živordeče plodove jerebike uporabljamo za želeje, marmelade, omake, iz njih kuhajo tudi 
jerebikino žganje. Omaka se poda k mastnemu mesu in divjačini (Whiteman in Mayhew, 
2000). 

 

Slika 26: Plodovi kutine (Cydonia oblonga Mill.) 

 

 

 

Kutina se sveža ne uporablja, lahko pa 
plodove nadevamo s sladkorjem, maslom 
in smetano in jih spečemo. Največkrat je 
kutina v kulinariki uporabljena za 
kompote, želeje in sadne mezge 
(Whiteman in Mayhew, 2000). 

Glede užitnosti plodov japonske kutine v literaturi se pojavljata nasprotujoči si trditvi, 
namreč, nekateri trdijo, da ni užitna, nekateri pa da je. Japonska kutina ima plodove 
podobne pravi kutini, rumene barve in lepo dišijo. Surovi so trdi in praktično neužitni, 
primerni pa so za kuhanje marmelad in džemov, kot dodatek sadnim pitam, ali pa iz njih 
pripravimo kutinov žele in sir (Logar, 2007d; Whiteman in Mayhew, 2000).  

Tudi nešplje surove praktično niso užitne. Ko pa se omedlijo, oziroma ko jih dobi slana, pa 
jih je mogoče jesti ali iz njih pripraviti nešpljev žele in kašo. Rahlo trpek okus nešplje se 
dobro poda k mastnemu mesu (Whiteman in Mayhew, 2000). Majer Babičeva (1999a) 
opisuje tudi marmelado, sok, sirup, kompot, vino, žganje in torto iz nešpljinih plodov. Trdi, 
da ima izvrsten in nenavaden okus, ki so ga cenili že v srednjem veku, saj so imeli nešplje 
za poslastico.  

Črni trn ima plodove, ki se imenujejo trnulje. Tudi trnulje ni užitno pred prvo slano. Zrele 
plodove uporabljamo za marmelade, želeje, vino in liker, najbolj znan pa je trnuljev džin 
(Whiteman in Mayhew, 2000). 

Jagodičnica zraste v visok grm, v trgovinah pa se dobijo sadike šele v zadnjem času in še 
to večinoma iz uvoza. Plodovi so podobni jagodam, imajo drugačen okus, ki malo 
spominja na vanilijo. Iz njih pripravljajo marmelade in likerje (Whiteman in Mayhew, 
2000). 

Kosmulje (Ribes uva-crispa L.), črni in rdeči ribez (Ribes nigrum L., R. rubrum L.) pri nas 
večinoma uživamo svežega, ali pa pripravimo sirup. Drugod pa poznajo veliko načinov 
priprave tega sadja. Iz kosmulj kuhajo marmelade in želeje, kosmuljina omaka pa se poda 
k mastnim ribam, perutnini in drugim mesom. Jagode predelane v pire se uporabljajo za 
nadeve pit in drugih sladic. Vse vrste ribezov so primerne za omake in želeje. Beli ribez je 
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med vsemi najmanj kisel in zato najbolj primeren za svežo rabo (Whiteman in Mayhew, 
2000) 

Maline, robide in križanci med njima imajo plodove, ki so najboljši sveži, iz njih pa 
pripravljajo sadne solate, marmelade, nadeve za pite in torte, želeje, likerje, sadna žganja 
(Whiteman in Mayhew, 2000). 

Plodov črnega bezga ne uživamo surovih. Iz njih lahko pridobimo odličen sirup, žele, kis 
in vino. Kot omaka se dobro poda k svinjini in divjačini. Pri črnem bezgu so uporabni tudi 
cvetovi, iz katerih pripravljamo šabeso. To je osvežilna pijača, lahko jo pripravimo tudi kot 
sirup. Cvetove nekateri pripravijo tako, da jih pomočijo v testo za palačinke in ocvrejo. 
Posute s sladkorjem ponudijo kot sladico (Whiteman in Mayhew, 2000). Krajnc M. in 
Kranjc K. (2002) predstavljata uporabnost črnega bezga na vrsto različnih načinov, kot so 
sokovi, sirupi, vino, kis, marmelade, želeji, kaše, pecivo, sladice in napitki. 

 

Slika 27: Plodovi rumenega drena (C. mas L.) 
namočeni v žganju 

 

 

 
 

 

 

Slika 28: Plodovi šipka (Rosa sp. L.) 

 

Drnulje se imenujejo plodovi drenov. Že Indijanci so nabirali plodove vrste C. canadensis 
L., v Severni Ameriki pa so bolj zaradi potrebe kot okusa uživali plodove živikavega drena 
(C. stolonifera Michx.). Od tam izvirata še dve vrsti drena z užitnimi plodovi, to sta 
floridski dren (C. florida L.) in kinikinik (C. amomum Mill.). Slednji ima menda zelo 
okusne plodove. Iz Japonske in Kitajske izvirata japonski dren (C. kousa L.) in kitajska 
različica C. kousa L. var. chinensis. Plodovi so okusni in sočni in nekoliko spominjajo na 
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jagode. Z območja Himalaje prihajata še dve vrsti. To sta velikolistni dren (C. macrophylla 
Wall.) in C. capitata Wall., ki nima slovenskega imena. Kanadski dren (C. canadensis L.) 
nima izrazitega okusa, so ga pa uporabljali za pripravo poletnih pudingov. Sveži plodovi 
najbolj razširjenega rdečega drena (C. sanguinea L.) sicer niso užitni, so pa iz njih stiskali 
olje in jih uporabljali v pivovarstvu. Beli dren (C. alba L.) pa dobro prenaša tako vlažna 
kot suha tla, zato je zaželjena rastlina pri nasadih za utrjevanje nasipov. Pri nas je najbolj 
razširjen rumeni dren (C. mas L.) z rdečimi, podolgovatimi, češnjam podobnimi plodovi. 
Plodovi so prijetnega, rahlo kiselkastega okusa, užitni so presni, še boljši pa so dušeni oz. 
vkuhani. Iz njih se da pripraviti džem, žele, sok, liker, vino, pite in druge sladice.  Nezreli 
plodovi se uporabljajo kot nadomestek oliv. Na Norveškem s cvetovi drena odišavijo 
žganje, v Turčiji iz plodov pripravljajo šerbete, v Indiji pa uživajo presne plodove ali jih 
vkuhavajo s sladkorjem (Hauptman Medved, 2003). 

Šipkove plodove lahko uživamo surove, vendar morajo biti popolnoma zreli, pazljivo pa 
moramo odstraniti vsa semena in dlačice. Predelamo jih v sirup, žele ali omako za 
perutnino in divjačino. Iz suhih plodov kuhamo čaj (Whiteman in Mayhew, 2000). 

Glogovi plodovi surovi niso užitni, v kombinaciji z drugim sadjem (lesnikami in divjim 
jagodičjem) pa pripravljajo žele in omako za k mastnem mesu in divjačini (Whiteman in 
Mayhew, 2000). Z žganjem pripravijo liker (Bremness, 1996). 

Pasijonke ( Passiflora incarnata L.)pri nas rastejo le v Primorju in jih nihče ne goji zaradi 
plodov, ampak zaradi izredno zanimivega cveta. Plodovi so užitni tako surovi, kot 
predelani v sokove, omake in sladoled, po okusu pa so zelo kisle (Whiteman in Mayhew, 
2000). 

 

Slika 29: Plodovi gloga (Crataegus laevigata 
DC.) pozno jeseni 

 

Slika 30: Plod pasijonke (Passiflora incarnata L.

Tudi granatna jabolka pri nas uspevajo le v Primorju, v notranjosti pa le kot posodovke 
(Vardjan, 2000). Najpogosteje jih uživamo sveže, iz plodov pa lahko pripravimo tudi sok, 
sirup, omako in žele za perutnino  (Whiteman in Mayhew, 2000). 
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Še ena primorska posebnost je žižula (Zizyphus jujuba Adans.). Plodovi dozorijo pozno, 
med septembrom in novembrom in so veliki kot plodovi oljke, gladki in bronasto rjave 
barve. Najboljši okus dobijo, ko listje odpade, plodovi pa so po videzu uveli. Takrat 
dosežejo biološko zrelost. Uporabljajo se sveže, suhe in predelane v sirup, slaščice ter 
žganje (Majer Babič, 1999b). 

 

Slika 31: Slastne plodove prunusov lahko najdemo tudi v živih mejah 

2.6.2 Samostojno drevo  

Predvsem na vrtovih in večjih kmečkih dvoriščih se sadno drevje kot samostojna rastlina 
pojavlja že od nekdaj. Domačijam je predstavljalo posebno simbolno vrednost. V hitrem 
sodobnem svetu je sadno drevo na vrtu simbol domačnosti in posebnega užitka ob zorenju 
plodov in uživanju le teh iz drevesa (Karba, 2002). 

 

Slika 32: Črni bezeg (Sambucus nigra L.) kot 
samostojno drevo 

 

Slika 33: Mlado drevo skorša(Sorbus domestica 
L.)
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Samostojno drevo v vrtu nudi senco, varstvo pred vetrom, zaščito pred hrupom, zastira 
poglede, lepo cveti in daje uporabne plodove. Prav tako so sadna drevesa kot samostojna 
drevesa dobrodošla v parkovnih nasadih, kjer jih je treba še bolj premišljeno vključevati v 
prostor.  

Vendar vsako sadno drevo ni primerno za vsak vrt. V majhnem vrtu ne moremo imeti 
velikega drevesa in obratno, na velikem dvorišču bi se majhno drevo izgubilo. Prav zato je 
pomembno, da pravilno izberemo vrsto, sorto in pogosto tudi podlago za sadno rastlino. 
Paziti moramo tudi na to, kako blizu hiše in drugih objektov bomo drevo posadili. Ko 
kupujemo sadiko, je ta še majhna in pogosto si niti ne predstavljamo, kako velika bo zrasla 
krošnja, še manj pa, kako daleč se bodo razrasle korenine. Šiftar (2001) opisuje več kot 
8300 primerov iz Londona, ko so korenine dreves in grmov poškodovale temelje zgradb. 

 

Preglednica 2: Oddaljenost dreves od zgradb, ki so jih poškodovala  

Vrsta Največja oddaljenost drevnine v 
m od poškodovanega objekta 

50% vseh primerov je bilo 
oddaljenih v m manj kot: 

Malus sp. Borkh., Pyrus sp.L . 10,0 4 
Prunus sp. L. 11,0 3 
Sorbus sp. L. 11,0 5 
Crataegus sp. L. 11,5 5 
Corylus avelana L. 3,0 - 
Sambucus nigra L. 8,0 - 
Juglans regia L. 8,0 - 
Ficus carica L. 5,0 - 
- ni podatka 

2.6.3 Veliko ali majhno? 

Za velike vrtove ali dvorišča izberemo veliko drevo, kot je oreh (Juglans regia L.) ali 
skorš, v manjše vrtove se bodo podali češnja, hruška, ali murva. V majhne vrtove pa 
posadimo jerebiko, višnjo,  kutino in druge grmovnate sadne rastline. 

2.6.4 Sajenje v skupine 

Zaradi bolj harmoničnih in močnejših učinkov predvsem grmovnice sadimo v skupine. V 
nasadu s tem dosežemo urejenost. Pri sajenju v skupine velja pravilo, da sadimo skupaj 
neparno število rastlin. 

2.6.5 Drevored 

Mabič (2003) predlaga, da kot drevored lahko posadimo tudi sadne rastline. Uporabimo 
jablane, hruške in koščičarje, ki jih mešano zasadimo v linijo. Tako bomo imeli pomladi 
množico cvetov v beli in rožnati barvi. Po Sloveniji je kar nekaj drevoredov hrušk in oreha. 
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Slika 34: Drevored mokovca (Sorbus aria L.) 

2.6.6 Žive meje 

Živa meja ima v vrtu veliko pomenov. Ne samo, da zakriva poglede in omejuje ali 
pregrajuje vrt, deluje tudi protihrupno, preprečuje vstop plinov cestnega prometa v vrt, 
popestri vrt in daje zatočišče različnim živalim. 

Sadne rastline lahko uporabimo tudi za žive meje. Večinoma so to nestrižene naravne žive 
meje, nekatere sadne rastline pa imajo dobro sposobnost obraščanja po rezi in jih 
uporabljamo kot striženo živo mejo. 

Med sadnimi rastlinami, ki so primerne za žive meje, je največ takih, ki tvorijo nižjo, 
neprehodno živo mejo. Take rastline so: črni trn, češmini, med katerimi pride zelo do 
izraza Thunbergov rdečelistni češmin sorte ’Atropurpurea’, glog in mirabolana (Prunus 
cerasifera Ehrh.), gojena kot grm. Vse tudi cvetijo, najlepši pa je prav glog. V Veliki 
Britaniji ga zelo pogosto uporabljajo za žive meje, zato mu pravijo kar »trn za žive meje« 
(Breznik, 2006). 

 

Slika 35: Živa meja iz dveh različnih vrst češmina (Berberis sp.) 
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Za višjo naravno živo mejo so primerne tudi vse vrste drenov (Cornus mas L., C. 
alternifolija L.f., C. controversa Hemsl., C. canadensis L., C. florida L., C. kousa L.), 
nešplja in leska. 

Rdečelistna sliva ’Nigra’ je grm ali nižje drevo. Ker zelo dobro prenaša rez, jo lahko 
uporabimo za višjo striženo živo mejo (Logar, 2007g). 

 

2.6.7 Posebni načini uporabe plodov 

Žlahtno in japonsko kutino so že v starih časih gospodinje shranjevale v omarah za perilo, 
saj ni zgnila, perilu pa so ohranjale svežino in izboljšale vonj. Tako jih lahko uporabimo 
tudi dandanes, odišavimo pa lahko tudi prostore in avtomobile (Godec, 2004). 

Tri četrtine odkupa jagod črnega bezga porabi živilska industrija za izdelavo barvil, saj 
vsebujejo izredno velik delež barvnih spojin iz skupine bioflavonoidov (Krajnc, 2004). 

2.7 ZDRAVILNE ALI STRUPENE? 

Veliko sadnih rastlin ima poleg cvetov in plodov zdravilne tudi druge dele. V preteklosti je 
bilo v uporabi veliko pripravkov iz različnih delov rastlin, saj ni bilo trgovin, kjer bi se 
dalo kupiti limone za C vitamin in lekarn, kjer bi dobili zdravila. Ljudje so si pomagali s 
tistim, kar jim je nudila narava  (Rode, 2006b). 

Pogosto je meja med zdravilnostjo in strupenostjo zelo blizu. Za domače zdravilstvo je 
boljše uporabljati že pripravljene izdelke iz lekarne, kjer so rastline pod strogo kontrolo in 
preverjanji. V domači kuhinji pa uporabljamo le plodove in cvetove, ki jih dobro poznamo. 

Sadne rastline, ki imajo tudi zdravilne učinke:  

• šipek - plodovi (čaj in sirup, poln vitaminov), cvetovi (olje za spodbujanje krvnega 
obtoka in čiščenje kapilar, rožna voda kot protivnetni tonik za vlaženje suhe, opečene, 
razpokane in preobčutljive kože), listi (poparek kot krepčilo) (Bremness, 1996); 

• črni bezeg - mladi listi (mazilo za lajšanje posledic izvinov in površinskih poškodb, čaj 
za čiščenje krvi), cvetovi (poparek proti prehladu), plodovi (čaj krepi telesno 
odpornost), skorja in korenine (Prša, 2006; Bremness, 1996); 

• leska - plodovi (zaradi vsebnosti beljakovin, maščob, vitaminov in mineralov 
spodbujajo umsko dejavnost); 

• navadna nešplja - listi, plodovi, semena (Rode, 2010); 
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• navadni češmin - plodovi (sok ali sirup krepi telesno odpornost, pomaga pri skorbutu 
in utrjuje dlesni, preliv pri vnetju žolčnika in pri hemoroidih, kis iz češminovih jagod 
deluje odvajalno) (Tomšič, 2002); 

• jerebika - listi (poparek pomaga pri dolgotrajnem kašlju), plodovi (sok je naravno 
zdravilo proti ledvičnim kamnom, bronhitisu) (Rode, 2006a; Tomšič, 2002); 

• glog - cvetovi (čaj za uravnavanje krvnega pritiska, za pomirjanje), skorja (prevretek 
proti vročini) (Tomšič, 2002); 

• murva - plodovi (proti sladkorni bolezni, odvajalno sredstvo, sirup pomaga pri 
okrevanju po bolezni) (Bremness, 1996); 

• robida - plodovi (za obrazne maske), listi in mladi poganjki (kopel za poživitev kože, 
prevretek kot tonik za kožo, vodo za grgranje in kot zeliščno oblogo za kožne razjede) 
(Bremness, 1996). 

2.8 ODPORNOST SADNIH RASTLIN 

Odpornost sadnih rastlin na bolezni in škodljivce je v veliki meri odvisna od vrste in 
predvsem od sorte.  V vrtovih si želimo, da sadja ne bi bilo treba škropiti z različnimi 
fitofarmacevtskimi sredstvi. Da bi pridelali čim več zdravega in po izgledu lepega sadja, pa 
moramo posvetiti veliko pozornosti pri izbiri vrst in sort. 

Prav na tem mestu pa veljavo dobijo stare, pozabljene sadne vrste, saj so že praviloma bolj 
odporne proti boleznim in škodljivcem. V prvi vrsti je razlog ta, da so se te rastline 
razvijale na našem območju, kar pomeni, da so dobro prilagojene tako na temperaturne, 
vremenske kot tudi talne razmere. To pa že v osnovi zagotavlja močno in odporno rastlino. 
Domače rastline so bile ves čas v stiku z boleznimi in škodljivci, vendar so proti njim 
razvile obrambne mehanizme. In v končni fazi, večine naših domorodnih rastlin niso nikoli 
žlahtnili, zato se je močna odpornost ohranila.  

Pred nekaj leti se je pojavila ognjevka ali hrušev ožig (Erwinia amylovora), ki pa je 
problematična ravno zato, ker lahko v zanjo manj primernem času preživi na veliko 
predstavnikih iz družine rožnic. Sem sodi nekaj okrasnih rastlin in tudi starih domačih 
sadnih vrst. Med njimi sta najobčutljivejša glog in jerebika, ki rasteta tudi v gozdu, kjer pa 
nadzora nad boleznijo ni (Vranec, 2003). K sreči se je bolezen trenutno umirila, tako da do 
večjih okužb ne prihaja niti v sadovnjakih in sadnih drevesnicah. 

Metoda, ki je najbližja naravnemu dogajanju v naravi, se imenuje ustvarjanje mikroniš. Pri 
tej metodi želimo na nek način poustvariti naravno ravnovesje v nasadu, pri čemer nam 
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pomagajo različne živali in avtohtoni divji sorodniki gojenih rastlin. Nišo dobimo že z živo 
mejo, jezercem, skladovnico drv, skalnjaki,… Taki kotički nudijo zavetje žuželkam in 
malim sesalcem. V vrt lahko postavimo ptičje gnezdilnice in krmilnice (Štampar in sod., 
2005). 

Pogosto se morajo pridelovalci sadja, tako ljubiteljski kot tržni, odločiti za kemično 
varovanje pridelka. Strokovno pravilna in utemeljena uporaba izboljša kakovost pridelka, 
nepravilna uporaba pa ima več stranskih učinkov. Tako se spopadamo z preveliko 
vsebnostjo kemičnih ostankov v sadju in z razvojem odpornosti škodljivcev in bolezni na 
fitofarmacevtska sredstva (Štampar in sod., 2005). 
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3 MATERIAL IN METODE DELA 

Pri pisanju diplomske naloge sem se usmerila na iskanje informacij o sadnem drevju. 
Posvetila sem se tako estetskim in uporabnim vidikom, predvsem pa sem želela pridobiti 
seznam vrst in sort sadnega drevja, ki ga je mogoče kupiti tudi v naših drevesnicah in so 
prilagojene našim talnim in vremenskim razmeram. 

Članki v strokovnih in poljudnih revijah in knjigah so mi predstavljali osnovo pisanju. Ker 
je tema, ki jo opisujem v diplomski nalogi, postala aktualna šele v zadnjih nekaj letih, sem 
v starejših tiskanih virih našla bolj malo uporabnih informacij. Preko interneta sem 
dostopala predvsem do strani drevesnic in organizacij, ki se ukvarjajo z prodajo sadnega 
drevja. Sama pa sem obiskala nekaj trgovin in popisala njihovo ponudbo. Seznam 
naslednjih rastlin je nastal v letu 2010, ko sem popisala sadne rastline v trgovinah 
Arboretum Volčji Potok, Merkur v Litiji, Kalia v Ljubljani, ter iz internetnih strani 
naslednjih drevesnic: Drevesnica Podobnikar (Cenik jesen-pomlad, 2010), Sadna 
drevesnica Studenec (Katalog sadik, 2010), Drevesnica Bilje (Ponudba sadik 2010/2011, 
2010), Drevesnica Barbo (Drevesnica Barbo: če se odločate za zasaditev sadnih sadik in 
okrasnih rastlin, ste pri zbiranju informacij na pravi poti, 2010), Rast Baznik (Velika 
ponudba sadnih, trsnih, okrasnih, ekzotičnih sadik in jagodičja, 2007), Vrtnarstvo Breskvar 
(Novo v ponudbi, 2010), Drevesnica Štivan (Katalog dreves in grmovnic lastne vzgoje, 
2010) in kataloga podjetja Bakker (Sadno drevje, 2011). 

Slike so nastajale več let in so vse avtorske. Rastline so slikane v različnih letnih časih. 
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4 REZULTATI 

Seznam naslednjih rastlin je nastal v letih 2010 - 2011, ko sem popisala sadne rastline v 
trgovinah Arboretum Volčji Potok, Merkur v Litiji, Kalia v Ljubljani, ter iz internetnih 
strani naslednjih drevesnic: Drevesnica Podobnikar, Sadna drevesnica Studenec, 
Drevesnica Bilje, Drevesnica Barbo, Rast Baznik, Vrtnarstvo Breskvar, Drevesnica Štivan 
in kataloga podjetja Bakker. 

Rod: Actinidia 

 Actinidia sinensis 'Yellow River' 

Rod: Arbutus 

Arbutus unedo 

Rod: Aronia 

Aronia melanocarpa 

Rod: Asimina 

Asimina triloba 'Mango'  

Asimina triloba 'Prima' 

Asimina triloba 'Sunflower' 

Rod: Berberis 

Berberis thunbergii 'Atropurpurea' 

Rod: Chaenomeles 

Chaenomeles japonica 

Rod: Cornus 

Cornus alba 'Elegantisima' 

Cornus alba 'Sibirica variegata' 

Cornus cousa 'China girl' 

Cornus mas 

Cornus sanguinea 
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 Cornus stolonifera 'Flaviramea' 

Rod: Corylus 

Corylus avelana 'Contorta' 

Corylus avelana 'Istrska' 

Corylus avelana 'Rdečelistna' 

Corylus avelana 'Rimska' 

Corylus avelana 'Tonda di Gifoni' 

Rod: Cydonia 

Cydonia oblonga 'Champion' 

Cydonia oblonga 'Leskovačka' 

Cydonia oblonga 'Mamut' 

Cydonia oblonga 'Vranjska' 

Rod: Diospyros 

Diospyros kaki 'Jiro'  

Diospyros kaki 'R. Brillante' 

Diospyros kaki 'Tipo' 

Diospyros kaki 'Vanilija' 

Rod: Feijoa  

Feijoa sellowiana 

Rod: Juglans 

Juglans regia 

Rod: Lonicera 

Lonicera kamtschatica 

Rod: Malus 

Malus domestica 'Ballerina flamingo' – balerina 
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Malus domestica Ballerina® 'Obelisk' -balerina 

Malus domestica 'Red Spur Delicius' 

Malus domestica 'Bolero' - balerina 

Malus domestica 'Charlotte' - balerina 

Malus domestica 'Polka' - balerina 

Malus domestica 'Waltz' - balerina 

Malus floribunda 

Rod: Mespilus 

Mespilus germanica 'Domača' 

Mespilus germanica 'Holandska' 

Rod: Lycium 

Lycium barbarum 

Rod: Morus  

Morus alba 'Pendula' 

Morus nigra 

Rod: Prunus 

Prunus avium 'Compact Stella' 

Prunus avium 'Sylvia' - balerina 

Prunus cerasifolia 'Nigra' 

Prunus domestica 'Gold Rich' 

Prunus domestica 'Queen Victoria' 

Prunus domestica 'Valor' 

Prunus fructicosa 'Globosa' 

Prunus kurilensis 'Brilliant' 

Prunus persica 'Bonanza' 
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Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea' 

Rod: Pyrus 

Pyrus communis 'Conference' - balerina 

Rod: Punica 

Punica granatum 

Rod: Ribes 

Ribes nigrum 'Rosental' 

Ribes nigrum 'Silvergieter'  

Ribes nigrum 'Titania' 

Ribes rubrum 'Jonkheer' 

Ribes rubrum 'Junifer'  

Ribes rubrum 'Redlake' 

Ribes rubrum 'Rouada'  

Ribes uva-crispa 'Lady Delamare' 

Ribes uva-crispa 'May Duke' 

Ribes uva-crispa 'Rdeča' 

Ribes uva-crispa 'Rumena' 

Ribes uva-crispa 'Zelena' 

Rod: Rosa 

Rosa sp. 

Rod: Rubus 

Rubus fruticosus 'Chester' 

Rubus fruticosus 'Thornfree' 

Rubus idaeus 'Autumn Bliss' 

Rubus idaeus 'Glen Ample' 
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Rubus idaeus 'Glen Lyon' 

Rubus idaeus 'Meeker' 

Rubus idaeus 'Niniane Rubaca' 

Rubus idaeus 'Polka'  

Rubus idaeus 'Tulamen' 

Rubus idaeus 'Wei-rula' 

Rubus idaeus 'Willamette' 

Rubus idaeus 'Zeva 2' 

Rubus parvifolius 

Rod: Sambucus 

Sambucus nigrum 'Haschberg' 

Rod: Sorbus 

Sorbus aucuparia 

Sorbus domestica 

Rod: Vaccinium 

Vaccinium corymbosum 'Berkeley' 

Vaccinium corymbosum 'Bluecrop' 

Vaccinium corymbosum 'Blueray' 

Vaccinium corymbosum 'Bluetta' 

Vaccinium corymbosum 'Brigita' 

Vaccinium corymbosum 'Coville' 

Vaccinium corymbosum 'Darrow' 

Vaccinium corymbosum 'Duke'  

Vaccinium corymbosum 'Duke Patriot' 

Vaccinium corymbosum 'Earli blue' 
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Vaccinium corymbosum 'Elizabeth' 

Vaccinium corymbosum 'Elliot' 

Vaccinium corymbosum 'Herbert'  

Vaccinium corymbosum 'Spartan' 

Vaccinium macrocarpon 'Red Star' 

Vaccinium vitis idaea 

Rod: Zizypus 

Zizypus jujuba 

Medvrstni križanci: 

Boysenberry 

Tayberry 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 

5.1 RAZPRAVA 

V diplomski nalogi smo želeli sestaviti seznam sadnih rastlin, ki imajo tudi okrasno 
vrednost v vrtovih in jih ponujajo naši trgovci. Glede na literaturo, je šele v zadnjih letih 
postalo za kupce zanimivo dejstvo, da imajo sadne rastline tudi okrasno vrednost. 

V literaturi je predstavljeno veliko različnih vrst in sort sadnega drevja, ki se ga da pri nas 
kupiti in ima tudi veliko okrasno vrednost. Veliko je takih, ki v slovenskem prostoru 
predstavljajo zgolj okrasno plat, za uporabno pa marsikdo sploh ne ve. Včasih je problem 
tudi v literaturi, ki takih podatkov niti ne navaja, ali pa so si celo nasprotujoči. Ena takih je 
prav japonska kutina, ki jo ponekod omenjajo kot užitno (Logar, 2007d in Whiteman in 
Mayhew, 2000), drugje pa ne. V to isto skupino spada tudi večino drenov, saj sem le v 
enem viru (Hauptman Medved, 2003) našla opise uporabe za več vrst, drugod se kot užiten 
omenja le rumeni dren.  

V rezultatih je zaslediti nekaj rastlin, ki na prostem uspevajo le na Primorskem, v 
notranjosti Slovenije jih lahko gojimo le kot posodovke. Take so jagodičnica, granatno 
jabolko, fejoja in žižula (Vardjan, 2000). Zanimivo pa je, da jih prodajajo tudi drevesnice 
in trgovine v notranjosti Slovenije. V drevesnicah se pred nakupom lahko posvetujemo z 
drevesničarji, povsod pa do informacij ne moremo priti. Etikete so dostikrat nepopolne ali 
pa celo napisane za kakšno drugo državo ali samo prevedene iz drugega jezika, kar pa 
pogosto  pomeni, da za naše razmere ne veljajo.  

Po seznamu rastlin iz rezultatov lahko sklepamo, da se še vedno poleg klasičnih sadnih 
rastlin prodaja največ različnega jagodičja. To lahko sklepamo po obsežnem sortimentu 
ameriških borovnic, malin in robidnic. Ameriške borovnice in brusnice so izrazito 
kisloljubne rastline. V Sloveniji jim dobre razmere za rast lahko ponudimo le na barjanskih 
tleh, ki pa jih pri nas ni prav veliko. Vse povsod drugje pa moramo vložiti veliko truda v 
zagotavljanje primerne kislosti tal. Marsikateri kupec zelo poenostavi sajenje, vendar se 
problemi z takimi rastlinami pokažejo prej ali slej. Žal je takrat pogosto že prepozno za 
reševanje rastlin, ali pa nam prinese veliko dela in dodatnih stroškov. 

Tudi za parkovne namene lahko dobimo kar nekaj zanimivih rastlin. Tako v nasadih lahko 
uporabimo asimino, češmine, japonsko kutino, lesko, nešpljo, jerebiko, različne drene in 
vrtnice. Vse naštete rastline imajo takšne plodove, da jih živali pojedo večinoma že na 
drevesu oziroma grmu, zato jih na tleh zelo malo zgnije. Omogočajo nam zasaditve na zelo 
različne načine. Japonska kutina in češmin sta primerna za strižene ali naravne žive meje 
(Breznik, 2006), asimina in jerebika sta prekrasni  kot samostojni rastlini, lepe skupine pa 
lahko sestavimo iz lesk, drenov in vrtnic, iz sadnih rastlin lahko tvorimo tudi drevored 
(Mabič, 2003). 
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V velikih vrtnih centrih je pogosto dobiti tudi različne sorte sadnih rastlin iz uvoza. 
Ugotovila sem, da so zelo slabo označena in pri tem ovrgla delovno hipotezo. Pogosto je 
navedeno le rodovno in vrstno ime, sortno pa skoraj nikoli. Pri nekaterih pri nas novih 
rastlinah bi bilo zelo dobrodošlo družinsko ime, vendar ga na etiketah ni. Med rastnimi 
pogoji je predvsem vzdržnost na nizke zimske temperature lahko vprašljiva, vendar tudi ni 
vedno navedena. O takih vrstah ali sortah bi se morali pred nakupom pozanimati vsaj o 
tem, v kateri državi je potekalo žlahtnjenje. Po tem bi lahko približno ocenili, kako nizke 
temperature prenese in ali jih je smiselno kupiti in posaditi v našo zasaditev. 

V zadnjih dveh letih sem predvsem v trgovskih centrih opazila prodajo gojija, sibirske 
borovnice, japonske maline in različnih stebrastih sadnih rastlin za vzgojo v loncih. Dobijo 
se po vsej Sloveniji, kjer so sadike iz uvoza in pogosto z nenatančno ali celo zavajajočo 
vsebino na etiketi. Ker so večinoma cene zelo ugodne, reklame velike, sadne vrste pa nove 
na tržišču, se kupci kar tepejo zanje. Vendar pa večina ljudi pred nakupom takšnih rastlin 
ne premisli o tem, ali mesto, ki ga bodo namenili rastlini vsaj minimalno zadosti zahtevam 
rastline, predvsem pa o tem, ali je rastlina pri nas sposobna preživeti zimo. 

Že nekaj let se pri nas širi tudi kataloška prodaja različnih rastlin, med njimi so tudi sadne. 
Vendar se iz reklame ne da vedno razbrati, katere vrste so, sorte sploh ni navedene, opisi 
so skromni, slike pa so fantastične. Večina kupcev takšnih rastlin kupuje z očmi. Ko mu je 
nekaj všeč, je pripravljen plačati veliko, pogosto pa sledi veliko razočaranje. Že same 
sadike, ki prispejo, so pogosto »zanikrne«, veliko je izsušenih, že ko dospejo do 
naslovnika, o tem, kako pa potem rastejo ali ne rastejo pa ne bom izgubljala besed.  
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5.2 SKLEPI 

 

− V Sloveniji lahko kupimo veliko različnih vrst in sort sadnega drevja, ki ima tudi 
okrasno vrednost. 

− Ob pregledu rastlin na trgu smo našli sadne rastline iz različnih rodov. 

− Glede na popis rastlin sklepam, da ljudje najpogosteje na vrtove zasajajo jagodičje. 

− Zelo pogosto so označbe na sadikah pomanjkljive. Manjkajo predvsem sortne 
oznake, velikokrat tudi oznake o rastnih razmerah za posamezno rastlino. 

− Sadne rastline so zanimive zaradi listov, cvetov, plodov, oblike razrasti, barve skorje, 
trnov, bodic,… 

− Uporabnost sadnih rastlin v nasadih se kaže na različne načine. Posadimo jih lahko 
kot posamezna drevesa, skupine, žive meje in drevorede. 

− Plodove sadnih rastlin lahko uporabljamo presne, ali predelane v marmelade, 
kompote, omake, žganja, sladice…, odvisno od vrste sadne rastline. 

− Različne dele sadnih rastlin so že v preteklosti uporabljali kot zdravila za bolezni. 

− Odpornost na bolezni in škodljivce je boljša pri domorodnih vrstah, ki so pogosto 
manj žlahtnjena. 

− Pomemben je tudi ekološki vidik sadnih rastlin, saj nudijo hrano, zavetje in 
življenjske niše za ptice, žuželke in male sesalce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


35 
Mihelčič M. Okrasna vrednost sadnih rastlin.  

 Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2011 
  
 
  

 

6  POVZETEK 

Sadne rastline nudijo veliko različnih načinov uporabe. 

Prva, na katero pomislimo ob sadnih rastlinah je seveda uživanje svežih in predelanih 
plodov. Predelamo jih v veliko izdelkov, ki so bogati z pomembnimi snovmi. Uživamo 
lahko od kompotov, marmelad, žganj, želejev, sirupov, sokov, vina, likerjev, omak, pa vse 
do okusnega peciva, ki mu je dodano sadje.  

Drugi, zelo pomemben način uporabnosti je v tem, da nam sadne rastline nudijo velike 
možnosti glede načina sajenja, ki niso omejene zgolj na sadovnjake, ampak tudi na javne 
krajinarske nasade. S svojo paleto barv skorje, lubja, cvetja in plodov, pa z velikostjo, 
strukturo, teksturo in barvo listja, zaradi grmov in dreves različnih velikosti, lahko s 
sadnimi rastlinami oblikujemo privlačen vrt ali parkovni nasad. 

Tretji, največkrat pozabljeni način uporabnosti takšnih zasaditev je ekološki. V takih 
nasadih imajo številne živali svoja bivališča in skrivališča. Ob premišljeni zasaditvi imajo 
živali hrano čez celo leto. Taki nasadi tudi bolje varujejo pred vetrom, saj imajo različno 
globoke korenine in jih veter težje podre. Ker nekatere sadne rastline skoraj ne poznajo 
bolezni in škodljivcev, je z njihovo oskrbo malo ali nič stroškov, kar pa pomeni zdravo, 
naravi prijazno pridelavo. 

Pri  večini obravnavanih sadnih rastlin bi težko rekli, da bi se nam plantažna, velika 
pridelava splačala. Mogoče bi bil med vsemi še najbolj zanimiv črni bezeg, ker ga živilska 
industrija za svoje potrebe odkupuje. Za vse pa lahko rečemo, da so za vrtičkarsko gojenje 
malo zahtevne glede okoljskih razmer, malo je stroškov in dela z vzdrževanjem, z njimi pa 
v nasade vnesemo veliko pestrosti, uporabnosti in pozitivnih učinkov za okolje in za nas. 
Vseeno pa vseh rastlin ne moremo saditi kar povsod, zato imejmo pri nakupu vedno v 
mislih, kakšne razmere jim lahko nudi naš vrt in mi. 

V Sloveniji se lahko kupi veliko različnih sadnih vrst. Prav zagotovo v svoji raziskavi 
nismo našli vseh, ki so nezahtevne, uporabne in okrasne v enem. Vsem, ki bodo iskali take 
rastline, svetujem, naj pogledajo v različne drevesnice in vrtnarije. Prav zagotovo pa bo 
največja izbira na kakšnem sejmu, vendar je treba biti pri nakupu bolj pazljiv. 
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