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1 UVOD  

1.1 VZROK ZA RAZISKAVO 

 

Do šestdesetih let prejšnjega stoletja smo poznali samo podlage iz vrst Prunus avium L. 

(češnja) in Prunus mahaleb L. (rešeljika). Ţe dobro desetletje pred tem so začeli iskati 

ustrezne podlage za češnjo (Smole, 2000). 

 

Za laţje iskanje so si postavili cilje oz. zahteve, ki naj bi jih idealna podlaga 

izpolnjevala: omejitev naravne rasti zaradi bujnosti dreves na tedanjih podlagah in 

posledično oteţenega obiranja, vpliv na zgodnejši začetek rodnosti, saj je bil vstop v 

rodnost takratnih dreves pozen ter skladnost s čim večjim številom sort zaradi laţjega  

razmnoţevanja (Smole, 2000).  

 

V ţlahtniteljskih programih so iskali druge podlage, ki so jih nato preizkušali in 

primerjali. Od teh je le nekaj takih, ki so dale dobre rezultate v več poskusih, precej pa 

je podlag, za katere se je izkazalo, da so primerne le za določene okoljske razmere 

(Smole, 2000). 

1.2 NAMEN DELA 

 

Namen dela je predstaviti zgodovinski razvoj podlag za češnjo in opisati lastnosti 

najpomembnejših podlag. Predstavljeni bodo tudi rezultati preizkušanj podlag za češnjo 

v  različnih okoljskih razmerah.  
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2       RAZVOJ PODLAG 

 

2.1 DO LETA 1960 

 

Sejance češnje so kot podlage uporabljali ţe pred več kot 2400 leti. Za razmnoţevanje 

češnjevih dreves so jih uporabljali ţe v Grčiji in Rimski republiki, od koder se je  ta 

praksa razširila v mnogo drugih drţav in se je do danes le malo spremenila. Glavna 

prednost češnjevih podlag je bila in je še vedno, dobra kompatibilnost s sortami tako 

kislih (višnje) kot sladkih češenj (češnje) in pa dostopnost semena z dreves, ki so rastla   

po gozdovih. 

 

Uporaba rešeljike kot podlage za češnje je, glede na hortikulturno literaturo, bolj 

nedavna praksa. Kot podlago so jo prvič uporabili v Franciji leta 1768. Raziskovalec 

Thomas Rivers je v svoji knjigi zapisal, da je uporabil podlage rešeljike v Britaniji v 

zgodnjih 1850-ih in da so onemogočile češnjam rast v globokih ilovnato apnenčastih 

tleh. Ta poročila ustrezajo temu, kar danes vemo o rešeljiki kot podlagi, torej da ji ne 

ustrezajo ilovnata tla. Rešeljika je bila takrat v Franciji poznana kot Bois de St. Lucie in 

je bila ţe prej uporabljena kot podlaga za manjša drevesa češnje. 

 

Nadaljnja poročila Tomasa Riversa kaţejo, da imajo drevesa na rešeljiki bujno rast v 

prvih letih po sajenju, kasneje pa se rast umiri. Drevesa na tej podlagi ostanejo manjša 

in rodna. 

 

Sejanec rešeljike je postala popularna podlaga v Ameriki sredi leta 1800, zgodaj v 

dvajsetem stoletju pa je nadomestila podlago sejanec češnje, ki je bila do tedaj najbolj 

priljubljena podlaga. Ta sprememba je bila  nedvomno bolj spodbujena s strani 

pridelovalcev sadilnega materiala kot pridelovalcev sadja. Kaljivost semen rešeljike je 

boljša kot kaljivost semen češenj, rešeljika pa je tudi  odporna na poškodbe listov, 

medtem ko je češnja zelo občutljiva. Rešeljika kot podlaga ostaja popularna v nekaterih 

delih Amerike. Sredi leta 1920 so raziskovalci ugotovili, da imajo drevesa na sejancu 

rešeljike  kratko ţivljenjsko dobo, zaradi česar se je popularnost podlage sejanec češnje 

ponovno povečala. Pa vendar rešeljika ostaja in je kljub temu glavna podlaga za višnje.  

 

Kloni višenj so postali razširjene podlage za češnje na teţkih glineno-ilovnatih tleh. 

Višnje kot podlage za češnjo so še vedno pomembne v  srednji Evropi, kjer so zaradi 

tolerance na nizke zimske temperature bolj primerne kot podlage sejanec češnje ali 

rešeljike (Webster in Schmidt, 1996). 

2.2 PO LETU  1960 

 

Na številnih raziskovalnih postajah in v ţlahtniteljskih programih so iskali šibke 

podlage, ki bi bile dobro kompatibilne s čim več sortami in bi vplivale na zgodnejši 

začetek rodnosti. Delo se je začelo z zbiranjem češnji sorodnih vrst (divja češnja, 

Limburška divja češnja, rešeljika, višnja, divja višnja, stepska višnja), ki bi jih lahko 

uporabili kot podlage (šibke), nadaljevalo tudi z medvrstnimi kriţanji in s 
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preizkušanjem uporabnosti podlag v poljskih poskusih. To delo poteka od leta 1960 v 

Gemblouxu  (Belgija), v East Mallingu  (Anglija), Giessnu  (Nemčija),  Dresden-

Pilnitzu (Nemčija), v Franciji, na Češkem, v Italiji, Kanadi, ZDA ... Do leta 1985 so 

zbrali nekaj podlag in jih testirali skupaj z do tedaj najbolj uporabljenimi podlagami. 

Poskusi s preizkušanjem novih podlag potekajo od leta 1989 v mnogih delih Evrope in 

Amerike, pri nas v območju Goriške od 1995 leta dalje (Smole, 2000). 
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3 OPISI LASTNOSTI PODLAG 

 

Kakšno velikost bodo dosegla drevesa, je odvisno od kombinacije sorte in podlage ter 

od razmer v katerih le-ta uspevajo. Vloga podlag je, da povečajo rodnost, pospešijo 

rodnost in zmanjšajo bujnost dreves (Pirc, 2010). Šibke podlage za dober razvoj in 

rodnost potrebujejo ustrezno klimo, zelo rodovitna tla in namakanje (Fajt in Komel, 

2012). Krošnja češnjevih dreves na šibkih podlagah je precej manjša od krošnje 

češnjevih dreves na bujnih podlagah. Velikost drevesa je odvisna od kombinacije sorte 

in podlage ter od rastnih razmer (Usenik, 2007).  

3.1 SEJANEC ČEŠNJE (Prunus avium L.) 

 

Sejanec češnje so kot podlago začeli uporabljati ţe pred več kot 2400 leti. Rimski in 

grški vrtnarji so jo uporabljali za proizvodnjo sadik češenj, nato se je ta praksa razširila 

v večino drţav, pridelovalk češnje. Podlaga je povsod še vedno najbolj priljubljena, je 

lahka za razmnoţevanje in zelo dobro kompatibilna s sortami.Vendar pa je tudi precej 

bujna (posledično je slabši pridelek) in zori nekaj dni kasneje kot ostale podlage 

(Webster in Schmidt, 1996). Primerna je za  številne tipe tal, ki so peščeno-ilovnata ali 

glinasto-ilovnata, ni pa primerna za slabo odcedna in mokra tla. Zaradi bujnosti je 

oteţen nadzor pri veliki gostoti sajenja, obiralci teţje obirajo ter so zaradi višine drevesa 

bolj izpostavljeni nevarnostim pri obiranju (Long in Kasier, 2010). 

 

Podlaga Prunus avium (češnja) oz. Mazzard ima velike plodove in je malo dovzetna za 

pokanje plodov zaradi deţja (Granger, 2005). Glavna prednost te podlage je, da so njene 

sadike enakomerne oz. enotne (Hrotko, 2008). Drevesa  na omenjeni podlagi dajejo 

majhen do srednje majhen pridelek, kljub temu da je podlaga sicer bujna (Godini in 

sod., 2008). Ima velik prirast debla in srednje veliko število vej (Usenik in Štampar, 

2004). 

 

Pri nas se je kot podlaga uveljavila divja gozdna češnja s svetlim lubjem (Smole, 2000). 

3.1.1 Selekcije sejanca češnje (Prunus avium L.) 

 

Drevesa na podlagi sejanec češnje pogosto slabo rodijo, so neizenačena v rasti in so 

neizenačeno tolerantna na zimski mraz. Zaradi teh slabosti raziskovalci iščejo izboljšane 

podlage (Webster in Schmidt, 1996). 

3.1.1.1 Selekcije iz ZDA 

 

Sejanci češnje so bili prvotno v ZDA uvoţeni iz Evrope, dandanes pa jih pridelujejo 

sami. Velike matične nasade so uporabljali tudi za opravljanje selekcije. Selekcije so 

več let opravljali raziskovalci iz Washingtona in New Yorka. Njihovi glavni cilji so bili 

odpornost proti mrazu in listnim okuţbam. Tako so selekcionirali podlagi No. 570 in 

Sayler, med katerima je bolj tolerantna in med ljudmi bolj priljubljena No. 570 

(Webster in Schmidt, 1996). 
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3.1.1.2 Selekcije iz Francije 

 

Znani francoski podlagi Pontavium in Pontaris sta osnova francoskih semenskih 

matičnih nasadov. Sejanci, pridobljeni z medsebojnim kriţanjem teh dveh selekcij so 

homogeni, rodnost in pridelek dreves pa sta podobna kot pri podlagi F 12/1. Bujnost 

dreves, pri katerih je matična podlaga Pontaris, je podobna kot pri F12/1, pri drevesih na 

podlagi Pontavium pa večja od F12/1. Češnje na teh dveh podlagah kasneje dozorijo kot 

na drevesih s podlago F 12/1 (Webster in Schmidt, 1996). 

3.1.1.3 Selekcije iz Nemčije 

 

Nemške podlage, selekcije sejanca češnje, so znane po svoji odpornosti in so bile 

osnova za selekcije v ZDA, Belgiji in Nemčiji. Küpprove selekcije, to so Gi 81, 82 in 

84 in njihovi kloni (Gi 90 in 94) so zelo odporni na poškodbe zaradi zimskega mraza, 

zato jih v nekaterih delih Nemčije še vedno uporabljajo. V več delih drţave pa 

uporabljajo Hüttnerjeva klona, 170 in 53 (Webster in Schmidt, 1996). 

3.1.1.4 Selekcije iz Bolgarije, Romunije, Ukrajine in Moldavije 

 

V Bolgariji uporabljajo sejanca češnje IK in 123, v Romuniji sejance češnje, ki so 

kriţanci med podlago F 12/1 in sorto 'Droganova rumena', kot npr, 76-33-26 in 76-25-

29, v Ukrajini so v uporabi trije sejanci češnje in sicer 3, 4 in 5, v Moldaviji pa podlage, 

vzgojene iz semen prosto oprašenih  sort 'Susleny' in 'Napoleon' (Webster in Schmidt, 

1996). 

3.1.2 Vegetativno razmnožene selekcije sejanca češnje (Prunus avium L.) 

3.1.2.1 Podlaga F 12/1 

 

Podlago F 12/1 so vzgojili leta 1920 na raziskovalni postaji East Malling (Anglija). Je 

bolj bujna kot sejanci češnje in dobro kompatibilna s sortami češenj in višenj. Podlaga 

je nagnjena k oblikovanju koreninskih izrastkov, vendar pa je to odvisno tudi od sorte in 

rastnih razmer. Drevesa na podlagi F 12/1 zaključijo z rastjo pozno v jeseni, zato je za 

določene lokacije manj primerna podlaga zaradi slabe dozorelosti lesa in morebitnih 

poškodb zaradi zimske pozebe (Webster in Schmidt, 1996). 

 

Uporabljajo jo na mnogih lokacijah po svetu, v zahodnem Oregonu (ZDA) jo imajo celo 

raje kot sejanec češnje zaradi odpornosti na bakterijskega raka, čeprav je na mnogih 

lokacijah bolj bujna kot sejanec (Long in Kaiser, 2010). 

 

Sodi med bujne  podlage, drevesa  oblikujejo krošnje z velikim volumnom (Usenik in 

sod., 2008). Ugotovljeno je bilo, da drevesa češnje na tej podlagi dajejo majhen pridelek 

(Azarenko in McCluskey, 1998). Njene prednosti so, da je dobro  kompatibilna s 

sortami češenj ter odporna na nizke temperature in na bakterijskega raka (Paunović in 

sod., 2011). Drevesa na tej podlagi dajejo velike plodove (Fajt in sod., 2011). 
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Zadnje čase se uporaba te podlage zmanjšuje zaradi nagnjenosti k okuţbi z koreninsko 

gnilobo (Godec in sod., 2003). 

3.2 SEJANEC REŠELJIKE (Prunus mahaleb L.) 

 

Prvič so jo uporabili v Franciji leta 1768. V Ameriki se je razširila sredi 19. stoletja. Na 

začetku 20. stoletja je nadomestila podlago sejanec češnje,  ki je bila do tedaj najbolj 

priljubljena podlaga (Webster in Schmidt, 1996). 

 

Je ena od najbolj tolerantnih podlag na sušo, vendar pa izredno občutljiva za mokra tla 

in tla, ki so v zimskem času lahko kratek čas anaerobna. Najbolj primerna za njo so 

globoka tla, dobro drenirana ilovica in pesek ter karbonatna tla. Sicer je malo manj 

bujna kot sejanec češnje in slabo kompatibilna s sortami  (Long in Kasier, 2010). 

 

Drevesa na podlagi sejanec rešeljike so neizenačena v velikosti dreves, plodovi na 

drevesih pa zgodaj dozorijo (Hrotko, 2008). Ugotovljeno je bilo, da se podlaga srednje 

dobro obrašča, kar pomeni, da tvori srednje veliko število mladik (Kappel in sod., 

2005). Je bolj odporna na pomanjkanje cinka in klorozo, pa tudi voluhar povzroči manj 

škode na njej kot na sejancu češnje (Webster in Schmidt, 1996). Drevesa na tej podlagi 

dajejo velike plodove, poleg tega pa  je malo dovzetna za pokanje plodov zaradi deţja 

(Granger, 2005). 

3.2.1 Selekcije sejanca rešeljike (Prunus mahaleb L.) 

3.2.1.1 Selekcije iz ZDA 

 

Veliko podlag v ZDA  izhaja iz sejancev rešeljike, selekcioniranih v  Michiganu in 

danih v pridelavo leta 1944 (Nos 902, 904, 908 in 916). V dobro izoliranem matičnem 

nasadu je omogočeno dobro navzkriţno opraševanje prej omenjenih selekcij. Tako 

pridobljeno seme oz. sejanci rešeljike so znani pod  imenom Mahaleb 900 (Webster in 

Schmidt, 1996). 

3.2.1.2 Selekcije iz Francije 

 

Uporaba sejancev rešeljike v Franciji je bila bolj pogosta v preteklosti, ko so jih 

pridobivali iz naključno nabranih, neselekcioniranih semen. Čeprav je bila kaljivost 

semen zelo dobra,  je bila kasnejša rast zelo neizenačena, pogosto pa so se pokazali 

znaki neskladnosti s sortami češenj. 

 

Zato so  s selekcijo prišli do nove podlage, imenovane St Lucie 405. Njene prednosti so, 

da je samooplodna, dobro kompatibilna s sortami češnje ter da poveča  velikost plodov 

sorte. Poleg St Lucie 405 je znana tudi njej sorodna podlaga St Lucie 64. Drevesa na 

omenjenih podlagah imajo podobno bujnost, ki pa je manjša v primerjavi z drevesi na 

podlagi F 12/1 v francoskih razmerah (Webster in Schmidt, 1996). 
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Ugotovljeno je, da podlaga St Lucie 405 sodi med srednje šibke podlage, kar pomeni, 

da ima  srednjo šibko rast (Hrotko, 2008). Drevesa na omenjeni podlagi dajejo velike 

plodove (Cantin in sod., 2010). 

3.2.1.3 Selekcije iz Nemčije 

 

Alpruma je nemška podlaga, selekcija sejanca rešeljike, ki je bila selekcionirana iz 

velike populacije rešeljike, naravno rastoče v vzhodni Nemčiji. Kaţe dobro 

prilagojenost na zimske razmere. V zahodni Nemčiji pa je v uporabi samooplodna 

selekcija sejanca rešeljike, podlaga Hüttners Heimann (Webster in Schmidt, 1996).  

3.2.1.4 Selekcije iz Madţarske 

 

Madţarski raziskovalci so selekcionirali nekaj sejancev rešeljike. Korponay je primerna 

podlaga za višnje, medtem ko je Magyar primerna podlaga za češnje in višnje. Poleg teh 

na Madţarskem uporabljajo še podlagi CT500 in CT2753  (Webster in Schmidt, 1996). 

3.2.2 Vegetativno razmnožene selekcije sejanca rešeljike (P. mahaleb) 

3.2.2.1 Podlaga St Lucie 64 

 

Podlaga je bila selekcionirana v Bordeauxu (Francija) leta 1954. Razmnoţuje se z 

zelenimi potaknjenci in je dobro kompatibilna s sortami češenj. Drevesa uspevajo boljše 

na dobro odcednih tleh, vendar pa so na tej podlagi bolj prilagodljiva na različne tipe tal 

kot na drugih podlagah rešeljike. Podlaga je bujnejša od podlage Colt. Ne glede na 

bujnost dreves podlaga vpliva na zgodnjo in dobro rodnost (Webster in Schmidt, 1996; 

De Salvador in sod., 2005; Godini in sod., 2008). 

 

Poskusi v Italiji so pokazali, da so drevesa na omenjeni podlagi velika in dajejo velik 

pridelek. Masa in velikost plodov sta majhna. Spada med bujne podlage. V poletnem 

času potrebuje veliko vode, obrašča pa se srednje dobro (De Salvador in sod., 2008). 

Občutljiva je na fitoftoro in nematode. Dobro uspeva na  globokih in sušnih tleh, 

razmnoţuje se z zelenimi potaknjenci (Paunović in sod., 2011). 

3.3 SEJANEC VIŠNJE (Prunus cerasus L.) 

 

Prednost podlage sejanec višnje je, da je bolj odporna proti mrazu kot podlagi sejanec 

češnja ali sejanec rešeljike in da je bolj tolerantna za mokra tla. Podlaga slabo prenaša 

sušna in s kalcijem bogata tla. Nekaj  tipov podlag sejanca višnje kaţe inkompatibilnost 

z nekaterimi sortami češenj (Webster in Schmidt, 1996). 

 

To je šibka podlaga. Njeni glavni pomanjkljivosti sta variabilna kompatibilnost in 

obraščanje dreves (Hrotko, 2008). 
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3.3.1 Vegetativno razmnožene selekcije sejanca višnje (Prunus cerasus L.) 

3.3.1.1 Podlaga Tabel/Edabriz 

 

Podlaga je vegetativno razmnoţena selekcija višnje iz Irana, raziskovalne postaje INRA 

(Institut National de la Recherche Agronomique) - Francija. Razmnoţuje se z zelenimi 

potaknjenci ali in vitro metodami. Podlaga je dobro kompatibilna s sortami češenj. Rast 

dreves na tej podlagi je šibka, bujnost pa je odvisna od talnih in okoljskih razmer. 

Podlaga vpliva na zgodnjo in redno rodnost. Najprimernejša je za glinasto-ilovnata tla, 

manj primerna pa za sušna tla, predvsem taka z visoko vrednostjo pH (Webster in 

Schmidt, 1996). 

 

Podlaga vpliva na šibko rast dreves in  ima veliko zdravstvenih problemov v razmerah, 

kakršni so v Nemčiji (Stehr, 2005). Drevesa v španskih poskusih na omenjeni podlagi 

dajejo majhne plodove (Cantin in sod., 2010). 

 

Uspešno uspeva tudi na bolj ali manj suhih tleh. Še ena slaba lastnost te podlage pa je, 

da je občutljiva na fitoftoro in nematode. Razmnoţuje se z zelenimi potaknjenci ali z in 

vitro metodami. Drevesa so šibkorastoča (nekatera doseţejo tudi samo 15 – 20 % 

velikosti dreves na F12/1) (Paunović in sod., 2011). 

3.3.1.2 Weiroot podlage 

 

Podlage so selekcionirali na raziskovalni postaji Weihenstephan (Nemčija) iz naravno 

rastoče višnje na Bavarskem. Razmnoţuje se jih z zelenimi potaknjenci ali z in vitro 

metodami. V določenih rastnih razmerah so Weiroot (W) podlage inkompatibilne z 

določenimi sortami češnje. 

  

Poskusi v East Mailingu so pokazali, da so drevesa na podlagah W 10 in W 13 zelo 

rodna, bujnost dreves pa je podobna ali manjša kot na podlagi Colt ter manjša kot na 

sejancu češnje. 

 

W 158 je  nekoliko šibkejša podlaga od W 10, vpliva pa na zgodnjo in redno rodnost 

(Webster in Schmidt, 1996; Godini in sod., 2008; Usenik, 2005). Poleg tega ima velik 

pridelek, masa in velikost plodov sta veliki (Usenik, 2006). Podlaga tudi zmanjša rast 

češnjevih dreves (Usenik, 2005). V poskusih v Sloveniji se je tako pri sorti 'Kordia' kot 

pri sorti 'Regina' pokazala kot srednje bujna podlaga. Pridelek je bil pri obeh sortah na 

omenjeni podlagi srednje velik. Pri sorti 'Kordia' je imela srednje dober učinek rodnosti 

(Fajt in Komel, 2012). V Mariboru se je pokazala kot bujna podlaga pri sorti 'Kordia' in 

kot šibka pri sorti 'Regina'. Pridelek je bil pri sorti 'Regina' majhen, plodovi pa veliki 

(Korošak, 2011). 

 

Kompatibilnost podlag W 53, W 72 in W 158 s sortami češenj je boljša od podlag W 

10, W 13 in W 14. Drevesa na podlagah W 53 in W 72 imajo zelo dober pridelek in 

šibko rast, zaradi česar potrebujejo oporo (Webster in Schmidt, 1996). Drevesa češenj, 

cepljena na podlage W 10, W 13, W 14 in W 158 rastejo bujno (Stehr, 1998). Podlagi 

W 72 in W 53 sta šibki podlagi. Dobro se obraščajo podlage W 154, W 72 in W 13, 
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srednje dobro pa kloni W 158, W 10 in W 53 (Kappel in sod., 2005). Podlaga W 72 je v 

Sloveniji pokazala največjo bujnost pri razdalji sajenja 2,5 m, pri isti razdalji sajenja je 

dala tudi največji pridelek, malo manjši pa pri razdalji sajenja 1,5 m (Fajt in Komel, 

2012). 

3.3.1.3 Podlaga Vladimir 

 

Podlaga Vladimir je nastala s selekcijo višenj, prinešenih v ZDA iz Rusije leta 1900. Je 

srednje bujna podlaga s slabim sidranjem v tla in močnim izraščanjem koreninskih 

izrastkov (Webster in Schmidt,  1996). 

3.3.1.4 Podlaga Stockton Morello 

 

Izvira iz Illinoisa v Ameriki, kjer se je najprej imenovala American Morello. Ker je bila 

zelo priljubljena v Stocktonu  (Kalifornija, ZDA), so jo poimenovali Stockton Morello. 

Razmnoţuje se s koreninskimi izrastki in zelenimi potaknjenci. To je tolerantna podlaga 

na teţka glineno-ilovnata tla, ki zmanjšuje bujnost dreves. Rodnost na tej podlagi je 

zgodnja in redna (Webster in Schmidt, 1996), vpliva pa na majhno velikost plodov 

češenj (Granger, 2005).  

3.3.1.5 CAB podlage 

 

CAB podlage, med katerimi sta najboljši CAB-6P in CAB-11E, so nastale s selekcijo 

naravno rastoče višnje v Emiliji Romagni (Italija). Razmnoţujejo se z zelenimi 

potaknjenci ali z in vitro metodami. Bujnost dreves na tej podlagi je 20 – 30 % manjša v 

primerjavi s podlago sejanec češnje. Klon CAB-6P velja za najboljšo podlago za sorto 

'Bigarreau Moreau' v Italiji. 

 

Nekaj podlag iz serije CAB daje dobre rezultate  v Novi Zelandiji (Webster in Schmidt, 

1996). Poskusi v Italiji so pokazali, da je podlaga CAB-6P srednje bujna  (De Salvador 

in sod., 2005) ali bujna podlaga (Godini in sod., 2008) in vpliva na dobro rodnost. 

CAB-11E pa je srednje bujna podlaga, ki pa se dobro obrašča (De Salvador in sod., 

2005), vpliva pa na majhno velikost plodov (Godini in sod., 2008). 

 

Omenjena klona sta do sedaj najboljši podlagi, selekcionirani iz sejanca višnje v Italiji. 

Drevesa so 20 – 30 % manj bujna v primerjavi z drevesi na podlagi F12/1. Plodovi 

nekaterih sort na teh dveh podlagah bolj zgodaj dozorijo in vsebujejo več sladkorja in 

manj kislin. Njuna kompatibilnost je z določenimi sortami slaba (Paunović in sod., 

2011). 

3.4 SEJANEC STEPSKE VIŠNJE (Prunus fructicosa Pall.) 

 

Čeprav je Prunus fruticosa oz. stepska višnja enostavna za razmnoţevanje iz semena, 

njena kompatibilnost s sortami češenj zelo variira, zato so vegetativno razmnoţene 

podlage bolj zaţelene. Problem pa je, ker se stepska višnja teţko razmnoţuje na 

vegetativen način. Na večini klonov te podlage je rast dreves češnje šibka (Webster in 

Schmidt, 1996). 
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3.4.1 Podlaga Oppenheim  

 

Selekcija iz stepske višnje je bila izvedena v Oppenheimu (Nemčija). Podlago se 

razmnoţuje z zelenimi potaknjenci ali z in vitro metodami. Ena glavnih prednosti te 

podlage je, da nima  koreninskih izrastkov. Kompatibilnost z večino sort češenj je 

dobra. Bujnost dreves je 2/3 glede  na podlago F 12/1. 

 

V nasprotju z nemškimi rezultati, drugi raziskovalci poročajo, da je sidranje dreves 

podlage Oppenheim slabo, izrašča pa veliko koreninskih izrastkov.  V Italiji so drevesa 

češnje na tej podlagi slabo rodna in s plodovi slabe kakovosti (Webster in Schmidt, 

1996). 

3.5 DRUGE VRSTE IZ RODU PRUNUS 

3.5.1 Prunus canescens Bark. 

 

Poskusi v East Mallingu (Anglija) kaţejo,  da je vrsta kompatibilna s sortami češnje in 

da daje drevesa s podobno bujnostjo, kot jo imajo drevesa na podlagi Colt. Nemški 

raziskovalci poročajo, da je  P. canescens  zelo občutljiva podlaga pri anaerobnih talnih 

razmerah. Raziskovalci v Belgiji so selekcionirali boljši klon te vrste, ki se imenuje 

Camil (Webster in Schmidt, 1996). 

3.5.2 Prunus x dawyckensis 

 

Klon te vrste, ki je naravni kriţanec med Prunus canescens in Prunus dielsiana je bil 

selekcioniran v Belgiji in se imenuje Damil (Webster in Schmidt, 1996). 

3.5.3 Prunus incisa 

 

Selekcija te vrste, ki je bila testirana v East Mallingu, daje drevesa, ki so za manj kot 50 

% manjša kot drevesa na podlagi Colt. Drevesa nekaterih klonov te vrste, vzgojenih v 

Wageningnu (Nizozemska) so v poskusnih nasadih v Nemčiji rastla zelo šibko. Podlaga 

slabo sidra drevesa, vpliva na pozen vstop v rodnost in na slabo kakovost plodov 

(Webster in Schmidt, 1996). 

3.5.4 Prunus concinna 

 

Poskusi na tej vrsti v Nemčiji kaţejo, da podlaga zmanjša velikost dreves za 40 %. 

Podlaga kaţe slabo toleranco na zimski mraz (Webster in Schmidt, 1996). 

3.5.5 Prunus subhirtella 

 

Kloni te vrste, preizkušeni v Nemčiji, vplivajo na šibko rast češnjevih dreves. Podlaga 

vpliva na pozen vstop v rodnost, slabo količino in kakovost rodnosti (Webster in 

Schmidt, 1996). 
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3.5.6 Prunus mugus 

 

Sorte češenj, ki rastejo na podlagi P. mugus v East Mallingu (Anglija), formirajo zelo 

majhna drevesa. Podlaga se zelo teţko vegetativno razmnoţuje. V Nemčiji je klon 

pokazal slabo odpornost na  zimski mraz (Webster in Schmidt, 1996). 

 

3.6 MEDVRSTNI KRIŢANCI 

3.6.1 Podlaga Colt 

 

Podlaga je kriţanec med P. avium  in P. pseudocerasus,  ki je bil vzgojen v East 

Mallingu (Anglija) leta 1958. Se zelo enostavno  razmnoţuje z vsemi metodami 

vegetativnega razmnoţevanja. Kompatibilnost s sortami češenj je večinoma dobra. 

 

Bujnost dreves na podlagi Colt je zelo variabilna, odvisna je od izbrane sorte in rastnih 

razmer. Rodnost češnjevih in višnjevih dreves na tej podlagi je zgodnja in velika.  

Poskusi v Španiji kaţejo, da so primerna tla za podlago Colt rodovitna, dobro odcedna 

in zadovoljivo namočena tla (Webster in Schmidt, 1996). 

 

Ugotovljeno je bilo, da drevesa na tej podlagi dajejo srednje velik pridelek (Azarenko in 

McCluskey, 1998). Je bujna podlaga, ki je bila v Nemčiji včasih zelo priljubljena, zdaj 

pa je njena priljubljenost upadla, saj daje slabe rezultate (Stehr, 2005). Plodovi na 

podlagi Colt so veliki (Godini in sod., 2008). 

 

Je pritlikava podlaga, ki daje bujna drevesa, podobno velika kot drevesa sejanca češnje. 

Odporna je na sušna tla in nizke zimske temperature (zimsko pozebo). V poskusih v 

Angliji se je kot podlaga dobro izkazala (Long in Kaiser, 2010). 

 

V Sloveniji podlaga ţal ni šibka, a vseeno daje zgodnji začetek rodnosti. Drevesa se 

dobro obraščajo in se z lahkoto razmnoţujejo, saj razvijajo veliko zračnih korenin. 

Poganjke z razvitimi zračnimi koreninami le odreţemo od matične rastline in jih 

posadimo kot samostojna drevesa. Paziti pa moramo, da jo cepimo dovolj visoko, da ne 

pride v stik z zemljo, saj bi se tako sorte lahko same ukoreninile in bi se vpliv podlage 

zmanjšal (Smole, 2000). 

 

Zadnje čase se uporaba te podlage zmanjšuje, saj je nagnjena k okuţbi z gnilobo 

koreninskega vratu (Godec in sod., 2003) 

3.6.2 Maxma podlage 

3.6.2.1 Podlaga Maxma 14 

 

Je srednje bujna, velikost dreves je 40 – 60 % velikosti dreves na podlagi F 12/1. 

Poskusi v Franciji kaţejo, da je velikost dreves s sorto 'Burlat' podobna kot na podlagi 

Colt, medtem ko s sorto višnje 'Montmorency' manjša kot na podlagi Colt. Koreninskih 

izrastkov je malo (Webster in Schmidt, 1996; De Salvador in sod., 2005). Drevesa na 
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podlagi Maxma 14 rastejo bujno (Gratacos in sod., 2008; Usenik, 2005) ali srednje 

bujno,  rodnost je zgodnja in je srednje velika, plodovi so veliki (Godini in sod., 2008). 

 

Poskusi v Sloveniji so pokazali, da omenjena podlaga dobro uspeva na njivskih tleh, 

obraščanje je dobro do srednje dobro (Usenik, 2005). Volumen dreves sort 'Lapins' in 

'Nordwunder' na podlagi Maxma 14 je bil značilno večji kot na podlagi Gisela 5 

(Usenik in Štampar, 2008). 

 

Odporna je na nizke zimske temperature in bakterijskega raka. Na omenjeno bolezen in 

nizke zimske temperature je odporna bolj kot podlagi Colt in F12/1 (Paunović in sod., 

2011). 

3.6.2.2 Podlaga Maxma 97 

 

Podlaga je srednje bujna, drevesa doseţejo 1/3 velikosti dreves na podlagi F 12/1. 

Poročajo o inkompatibilnosti s sortami češenj in občasni slabi rodnosti (Webster in 

Schmidt, 1996). 

 

Pridelek dreves na tej podlagi je srednje majhen medtem ko so plodovi veliki (Godini in 

sod., 2008). Glede na rast spada med bujne podlage, na kateri pa se drevesa le 

minimalno obraščajo (De Salvador in sod., 2008). 

 

Odporna je proti bakterijskemu raku in nizkim zimskim temperaturam (bolj kot  podlagi 

Colt in F12/1) ter fitoftori (Paunović in sod., 2011). 

3.6.2.3 Podlaga Maxma 60 

 

Glavna prednost podlage Maxma 60 je njena odpornost proti fitoftori (Phytophthora 

cambivora).  Je dobro kompatibilna podlaga s sortami češenj in daje zelo dober pridelek 

na drevo. Drevesa rastejo zelo bujno,  prehod v rodnost je pozen (Webster in Schmidt, 

1996). 

3.6.2.4 Drugi Maxma kloni 

 

V poskusih, ki so potekali v ZDA, so testirali še klona št. 2 in 39. Klon 2 je zelo bujen, 

medtem ko je klon 39 manj bujen od mnogih podlag iz te serije. V poskusih v East 

Mallingu so drevesa na klonu 39 kazala znake inkompatibilnosti (Webster in Schmidt, 

1996). 

 

Drevesa na klonu 2  dajejo velik, na klonu 39 pa srednje velik pridelek (Azarenko in 

McCluskey, 1998). 

3.6.3 Gisela podlage 

 

Ţlahtnjenje podlag za češnje se je začelo v Giessnu (Nemčija) leta 1965. Rezultat dela 

so obetavne šibko rastoče podlage za češnjo, ki so medvrstni Prunus kriţanci. 
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Po obseţnih raziskavah v Giessnu je bilo izbranih 13 selekcij za nadaljnje poskuse v 

sadovnjakih po Evropi in v ZDA (Webster in Schmidt, 1996). Za drevesa na Gisela 

podlagah je značilen zgoden prehod v rodnost (Perry in sod., 1998). 

3.6.3.1 Podlaga Gisela 1 

 

Ta kriţanec med stepsko višnjo (P. fruticosa) in češnjo (P. avium)  velja za najšibkejšo 

podlago v prvi seriji podlag iz Giessna. V Nemčiji so drevesa po petih letih dosegla le 

17 % velikosti dreves na podlagi F 12/1.  Drevesa, posajena na Norveškem, so kazala 

znake inkompatibilnosti (Webster in Schmidt, 1996). 

 

Je šibka podlaga, ampak ni priporočljiva zaradi visoke stopnje inkompatibilnosti 

(Wertheim in sod., 1998).  

 

Velikost dreves je  majhna do srednje velika, medtem ko je pridelek velik, plodovi pa 

majhni (Choi in Andersen, 2001). 

3.6.3.2 Podlaga Gisela 3 

 

Je pritlikava podlaga z velikim pridelkom (Kappel in sod, 1998). Podlaga vpliva na  

majhno maso plodov sorte 'Regina' (Fajt in sod., 2011). Izmed Gisela podlag je 

najšibkejša podlaga. Primerna je za zemljišča najboljše kakovosti. Je precej zahtevna 

podlaga v smislu rezi, oblikovanja krošnje in namakanja (Paunović in sod., 2011). 

 

V Sloveniji se je pokazala kot šibka podlaga pri vseh razdaljah sajenja pri sorti 'Regina'. 

Pridelek je bil najmanjši na razdalji sajenja 1,5 m, učinek rodnosti je bil velik na 

razdaljah sajenja 2 m in 2,5 m pri sorti 'Regina'. Masa plodov sorte 'Regina' je bila pri 

vseh treh razdaljah sajenja majhna (Fajt in Komel, 2012).  

3.6.3.3 Podlaga Gisela 5 

 

Gisela 5 je  kriţanec med vrstama P. cerasus in P. canescens.   Vpliva na rast dreves 

češenj, pri čemer drevesa doseţejo le 50 % velikosti krošnje dreves na podlagi F 12/1. 

Poskusi v Nemčiji kaţejo, da ji  ne ustrezajo anaerobni pogoji na teţkih glineno-

ilovnatih tleh (Webster in Schmidt, 1996). 

 

Spada med srednje bujne podlage (Wertheim in sod., 1998). Pridelek na podlagi Gisela 

5 je velik, podlaga uspešno zmanjša velikost drevesa, vpliva na zgoden prehod v 

rodnost in na dobro rodnost (Walther in Franken-Bembenek, 1998;  Usenik, 2006) in ne 

zmanjša velikosti plodov (Godini in sod., 2008). 

 

Pri poskusih v Sloveniji so ugotovili, da je obraščanje na omenjeni podlagi dobro ter da 

so imela drevesa na podlagi Gisela 5 na lokaciji na Goričkem podobno rast kot drevesa 

na podlagi Maxma 14 (Usenik, 2005). Podlaga Gisela 5 je na dveh lokacijah v Sloveniji 

vplivala na manjši volumen dreves in na zgodnejšo rodnost sort 'Lapins' in 

'Nordwunder' v primerjavi s podlago Maxma 14 ter na večji učinek rodnosti pri sorti 

'Regina' v primerjavi s podlago Weiroot 158. Gisela 5 značilno zmanjša volumen dreves 
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in poveča rodnost v primerjavi z podlago Maxma 14 (Usenik in Štampar,  2008). V 

Mariboru se je pokazala kot bujna podlaga pri sorti 'Regina'. Pridelek sorte 'Regina' na 

podlagi Gisela 5 je bil velik, plodovi pa majhni, medtem ko so bili plodovi pri sorti 

'Kordia' na isti podlagi veliki (Korošak, 2011). 

 

Gisela 5 je najbolj priljubljena podlaga v Nemčiji in drugih evropskih drţavah. Je šibka, 

50% šibkejša od sejanca češnje. Problematična je v kombinaciji z bujnimi sortami kot 

sta 'Lapins' in 'Sweetheart'. Dobro uspeva na globokih in rodovitnih tleh. Oblikuje 

odprta in široka drevesa, sidranje le-teh običajno ni problematično. Odporna je na 

zimski mraz in dobro kompatibilna s sortami. Na teţkih tleh se je slabo izkazala. 

Ugotovili so tudi, da potrebuje dobro drenaţo (Long in Kaiser, 2010). 

 

Tolerantna je na najbolj značilne viruse, ki okuţujejo drevesa češnje (Paunović in sod., 

2011). 

3.6.3.4 Podlaga Gisela 6 

 

Je najbolj popularna podlaga v Oregonu (ZDA). Je srednje bujna podlaga. Drevesa 

morajo biti v zgodnjih letih primerno velika, da se lahko vzdrţuje velikost in kakovost 

plodov. Zelo kakovostne plodove daje  z manj rodnimi sortami,  kot so 'Bing', 'Skeena' 

in 'Regina'. Eden izmed razlogov za njeno priljubljenost je laţja tvorba novih poganjkov 

kot pri Giseli 5. Gisela 6 malo pospešuje cvetenje in  zorenje v primerjavi s sejancem 

rešeljike. Rast dreves je odprta, široka in lepo razvejana, a drevesa se slabo sidrajo, 

predvsem na vetrovnih legah. Dobro uspeva na različnih tleh, od lahkih do teţkih (Long 

in Kaiser, 2010). 

 

Je manj zahtevna podlaga od Gisele 5. Bujnost dreves na Giseli 6 je nekje med 

bujnostjo dreves na podlagah Gisela 5 in Maxma 14. Kljub bujni rasti v prvih letih po 

sajenju je vstop v rodnost zgoden (Paunović in sod., 2011). 

 

Oblikuje velika drevesa, ki dajejo velik pridelek s srednje velikimi plodovi. Korenine se 

pri omenjeni podlagi ne obraščajo (Facteau in sod., 1996). 

 

V Sloveniji se je izkazala za najbujnejšo podlago pri sorti 'Kordia', pri sorti 'Regina' je 

bila takoj za podlago PHL-C, poleg tega je imela pri obeh sortah največji pridelek v 

primerjavi z ostalimi preizkušenimi podlagami. Pri sorti 'Regina' je bil učinek rodnosti 

dober, pri sorti 'Kordia' pa najslabši (Fajt in Komel, 2012). 

 

V Mariboru se je v kombinaciji s sorto 'Kordia' pokazala kot bujna podlaga, pridelek je 

bil velik, masa plodov pa je bila manjša v primerjavi z ostalimi preučevanimi 

podlagami. Enaki rezultati so bili tudi s sorto 'Regina' (Korošak, 2011). 
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3.6.3.5 Podlaga Gisela 10 

 

Podlaga Gisela 10, ki je kriţanec Prunus fruticosa in Prunus cerasus, je srednje bujna 

podlaga in daje drevesa z volumnom krošnje 60-80 % volumna krošnje dreves na 

podlagi F 12/1. Na mnogih lokacijah preizkušanj je dala slabe rezultate (Webster in 

Schmidt, 1996). Kot podlaga ni primerna zaradi inkompatibilnosti (Wertheim in sod., 

1998). 

3.6.4 Gembloux podlage 

 

V raziskavah, ki so se začele leta 1963 v Gemblouxu (Belgija), je bilo zbranih več kot 

220 vrst in kriţancev okrasnih češenj, mnoge iz Japonske. Pri teh klonih so ocenili 

sposobnost vegetativnega  razmnoţevanja, skladnost (kompatibilnost) s sortami češenj 

in višenj ter vpliv na bujnost dreves in pridelek, odpornost proti bakterijskemu raku in 

drugim boleznim, nagnjenost k izraščanju koreninskih izrastkov in primernost za 

različne talne in klimatske razmere. Štirje kloni (GM 8, GM 9, GM 61/1 in GM 79) so 

bili  izbrani za obširnejše poskuse po Evropi in ZDA. Vsi izbrani kloni se lahko 

razmnoţujejo z zelenimi potaknjenci (Webster in Schmidt, 1996). 

3.6.4.1 Podlaga GM 9 (Inmil) 

 

To je selekcija hibrida P. incisa x P. serrula, najbolj šibka podlaga od belgijskih 

selekcij. Velikost drevesa je zmanjšana na 2/3 do 3/4, odvisno od rastnih razmer in sorte 

v primerjavi s podlago F 12/1. Glavni problem z drevesi na podlagi Inmil je slabo 

razvejanje in pokončna rast dreves, občutljivost na zimski mraz, mokra tla in fitoftoro. 

Drevesa na podlagi Inmil potrebujejo oporo in redno rez  (Webster in Schmidt, 1996). 

Je šibka podlaga in ni priporočljiva zaradi majhnih plodov in visoke stopnje 

inkompatibilnosti (Wertheim in sod., 1998). 

3.6.4.2 Podlaga GM 61/1 (Damil) 

 

Je selekcija hibrida P. x dawyckensis, ki kot podlaga za češnje daje drevesa z zmerno 

bujnostjo, 1/3 do 1/2 na osnovi volumna krošnje glede na F 12/1 (glej str.10). 

Najnovejši poskusi v ZDA in drugih drţavah kaţejo relativno slabo rodnost. (Webster 

in Schmidt, 1996; Wertheim in sod., 1998). Kljub razmeroma dobri bujnosti dajejo 

drevesa na tej podlagi majhen pridelek (Azarenko in McCluskey, 1998). 

3.6.4.3 Podlaga GM 79 (Camil) 

 

Ta klon je selekcioniran iz P. canescens populacije. V poskusih v Belgiji je velikost 

dreves 1/2 do 2/3 velikosti dreves na podlagi F 12/1 (glej str. 10). Rodnost je dobra, a na 

ţalost je podlaga občutljiva za mokra tla in okuţbe s fitoftoro. Kaţe pa dobro toleranco 

na zimski mraz. Drevesa na podlagi Camil ne potrebujejo opore (Webster in Schmidt, 

1996). Je srednje bujna podlaga, bujnejša od podlage Damil in ima kljub dobri bujnosti 

majhno listno maso (Wertheim in sod., 1998). 
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3.6.4.4 Podlaga GM 8 

 

Ta selekcija, ki je kriţanec med P. subhirtella x P. yedoensis in P. subhirtella daje 

spremenljive rezultate pri poskusih v sadovnjaku. Kaţe tudi spremenljivo 

kompatibilnost s sortami češenj in pogosto se slabo sidra (Webster in Schmidt, 1996). 

3.6.5 Križanci iz Dresden-Pillnitza  

 

Dolgoletna prizadevanja ţlahtniteljev v Dresden-Pillnitzu (Nemčija) so privedla do  

vzgoje številnih hibridov - podlag za češnje. Zgodnje raziskave s selekcijami vrst in 

hibridov, v katera so bili vključeni P. incisa, P. nipponica kurilensis, P. canescens, P. 

tomentosa in češnjo niso dala rezultatov. Poznejša kriţanja, v katera so vključili P. 

cerasus, P. pseudocerasus in Prunus hibride Okame (P. campanulata x P. incisa), 

Kursar (P. campanulata x P. nipponica kurilensis) in Ivensii so dala boljše rezultate 

(Webster in Schmidt, 1996). 

3.6.5.1 Podlaga Pi-Ku 4.20 (Piku 1) 

 

Pi-Ku 4.20, ki je kriţanec P. canescens x P. tomentosa, je ena od selekcij z srednjo 

bujnostjo. Drevesa s sortami 'Kassins', 'Van' in 'Hedelfingen'  na njej zelo bogato 

obrodijo. Ima pa problem, da je  ţivljenjska doba dreves na njej zmanjšana, ko raste na 

lahkih peščenih tleh. Piku 1 daje po velikosti polpritlikava drevesa, ki pa so glede na 

rast srednje bujna (Hrotko, 2008). 

 

Ima srednje velik prirast debla, drevesa zgodaj vstopajo v rodnost in dajejo velik 

pridelek, masa in velikost plodov sta velika (Fajt in sod., 2011). Drevesa na tej podlagi 

se dobro obraščajo (Fajt in sod., 2009).  

 

V Sloveniji je rodnost podlage Piku 1 primerljiva s podlago Gisela 5. Rast dreves sorte 

'Kordia' na podlagi Piku 1 je bila srednje bujna, sorte 'Regina' pa šibka. Pri obeh sortah 

je bil pridelek na podlagi Pi-Ku 1 srednje velik, učinek bujnosti je bil pri sorti 'Kordia' 

največji v primerjavi z ostalimi preizkušenimi podlagami (Fajt in Komel, 2012). V 

poskusu na lokaciji Pohorski dvor pri Mariboru so imela drevesa sorte Kordia na 

podlagi Piku 1 najmanjši pridelek v primerjavi z ostalimi proučevanimi podlagami 

(Korošak, 2011). 

 

Dobro uspeva na lahkih tleh brez namakanja. Podlaga uspešno zmanjšuje rast dreves, a 

šele po nekaj letih (Paunović in sod., 2011). 

3.6.6 Drugi križanci 

 

Podlaga Prob, selekcionirana na Madţarskem, je kriţanec med sejancem češnje (P. 

avium) in sejancem višnje (P. cerasus) ter rešeljiko (P. mahaleb). Za podlago so 

ugotovili,  da je srednje bujna (okoli 50 % v primerjavi z bujnostjo dreves na podlagah 

rešeljike),  dobro kompatibilna s sortami češenj, obrašča se  minimalno,  pridelek zgodaj 

dozori, razmnoţuje pa se z zelenimi potaknjenci.  
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Romunski raziskovalci so selekcionirali podlago, ki je kriţanec med sorto višenj 

'Mocanesti' in klonom  sejanca češnje in so jo poimenovali IP-C1. To podlago se prav 

tako razmnoţuje z zelenimi potaknjenci ali pa z in vitro metodami. Ima boljšo toleranco 

na mokra tla kot podlaga F12/1 in boljšo rodnost. Bujnost dreves na IP-C1 je podobna 

ali malo manjša kot pri  podlagi Colt (Webster in Schmidt, 1996). 

3.6.6.1 PH-L podlage 

 

V Holovousyu (Češka) so selekcioirali P-HL  podlage,  za katere so s poskusi ugotovili, 

da kaţejo dobre obete kot podlage za češnje. Ena od teh, P-HL-6 daje drevesa manjša in 

bolj rodna kot so na podlagi F12/1.  Razmnoţuje se z zelenimi potaknjenci. Kloni P-HL 

podlag so označeni s številkami 4, 6, 50 in 84, med katerimi je 84 uporabljena za  

komercialne namene. Poskusi na Poljskem kaţejo slabo kompatibilnost sorte 'Burlat' s 

podlago P-HL 84. Omenjeni kloni  so naravni kriţanci med češnjo (P. avium) in višnjo 

(P. cerasus). Za drevesa na P-HL podlagah na splošno velja, da se slabo sidrajo (Grzyb 

in sod., 2005). 

 

Druge P-HL podlage so še PH-L A, PH-L B in PH-L C. Zanje je značilna dobra 

kompatibilnost s sortami češenj. Drevesa na PHL-A podlagi imajo velik pridelek,  ki 

zgodaj dozori, a se drevesa slabo sidrajo. PHL-B podlaga se dobro sidra, pridelek je 

prav tako velik, poleg tega zgodaj dozori. Drevesa na podlagi PHL-B izgledajo manj 

zdrava kot drevesa na PHL-A podlagi  (Stehr, 2005). PHL-C podlaga  je pritlikava, 

ostalo pa je  enako kot pri podlagi PHL-A (Paprstein in sod., 2008).  

 

Rast dreves sorte 'Kordia' na podlagi PHL-C je bila srednje bujna (podobno kot Pi-Ku 

1), sorte 'Regina' pa bujna. Učinek rodnosti podlage je bil pri obeh sortah najmanjši od 

vseh preizkušenih podlag (Fajt in Komel, 2012). 
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4 POVZETEK 

 

Za dobro pridelavo češenj,  predvsem pa za načrtovanje nasada ali posameznih dreves je 

pomembna primerna kombinacija sorte in podlage. Pri izbiri kombinacije moramo 

upoštevati tako lastnosti sorte kot podlage. Priporočljiva je uporaba bujnih podlag za 

šibko rastoče sorte, srednje bujne in bujne sorte pa je najbolje kombinirati s šibkimi 

podlagami (Usenik, 2007). 

  

Pred desetletji so poznali le podlagi sejanec češnje (P. avium) in sejanec rešeljike (P. 

mahaleb), ki sta zelo bujni in dajeta majhen pridelek ter zato kot podlagi primerni le v 

omejenem obsegu. Zaradi slabih lastnosti omenjenih  podlag so začeli iskati primernejše 

(šibke) podlage. Iskali so jih med sorodnimi vrstami, predvsem tistimi, ki so bile ţe 

same po sebi šibke in jih preizkušali v različnih rastnih razmerah. 

 

Tako je nastalo precej različnih podlag. Sedaj so na voljo podlage: vegetativno 

razmnoţena selekcija sejanca češnje, podlaga F12/1 in sejanca rešeljike, St Lucie 64, 

selekcije višnje, kamor spadajo podlage Tabel/Edabriz, CAB selekcije in Weiroot 

podlage, Vladimir in Stockton Morello, sejanca stepske višnje, kamor uvrščamo 

Oppenheim in selekcije ter medvrstne kriţance, med katere sodijo podlage Gisela,  

Gembloux, Maxma, Colt, Piku 1 ter PH-L podlage. 

 

Podlaga F12/1 je uporabljena kot standardna podlaga, s katero primerjajo vse ostale 

podlage in na ta način ugotavljajo lastnosti posameznih podlag. Je podobne bujnosti kot 

sejanci češnje in dobro kompatibilna s sortami češenj in višenj. Uporabljajo jo na 

mnogih lokacijah po svetu, v zahodnem Oregonu (ZDA) jo imajo celo raje kot sejanec 

češnje zaradi odpornosti na bakterijskega raka. Drevesa češnje na tej podlagi dajejo 

majhen pridelek in velike plodove. Njene prednosti  so, da je dobro  kompatibilna s 

sortami češenj ter odporna proti nizkim temperaturam. 

 

Bujnost dreves na podlagi Colt je zelo variabilna, odvisna je od izbrane sorte in rastnih 

razmer, v povprečju pa je bujna. Rodnost češnjevih in višnjevih dreves na tej podlagi je 

zgodnja in velika. Ugotovljeno je bilo, da drevesa na tej podlagi dajejo srednje velik 

pridelek. Plodovi na omenjeni podlagi so veliki. 

 

Podlaga St Lucie 64 se razmnoţuje z zelenimi potaknjenci in je dobro kompatibilna s 

sortami češenj. Spada med bujne podlage. Ne glede na bujnost dreves podlaga vpliva na 

zgodnjo in dobro rodnost. Drevesa na omenjeni podlagi so velika in dajejo velik 

pridelek. Masa in velikost plodov sta majhna. 

 

Drevesa na podlagi Maxma 14 rastejo bujno ali srednje bujno, rodnost je zgodnja in je 

srednje velika, plodovi so veliki. Poleg tega je odporna je na nizke zimske temperature 

in bakterijskega raka. 

 

Pi-Ku 1 ima srednje velik prirast debla, drevesa zgodaj vstopajo v rodnost in dajejo 

velik pridelek, masa in velikost plodov sta velika. Podlaga se dobro obrašča, drevesa na 

njej imajo dolgo ţivljenjsko dobo.  
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Gisela 5 sodi med srednje bujne podlage. Pridelek na njej je velik, podlaga uspešno 

zmanjša velikost drevesa, vpliva na zgoden prehod v rodnost, na dobro rodnost in ne 

zmanjša velikosti plodov. Volumen dreves in prirast obsega debla je na omenjeni 

podlagi srednje velik, obraščanje je dobro. 

 

W 158 je  podobne bujnosti kot podlaga Gisela 5, vpliva pa na zgodnjo in redno 

rodnost. Poleg tega ima velik pridelek, masa in velikost plodov je velika. Rodnost 

češenj na tej podlagi je slabša kot na podlagi Gisela 5. 

 

Poleg teh najpomembnejših podlag, ki so dale dobre rezultate v več poskusih, imamo še 

mnogo drugih, ki se prav tako uporabljajo, vendar zaradi slabših rezultatov preizkušanja 

niso tako priljubljene. Veliko je podlag, ki so primerne le za določene okoljske razmere, 

malo pa je takih, ki uspevajo v različnih okoljskih razmerah. 

 

Na splošno se podlage med seboj razlikujejo po bujnosti, pridelku, velikosti plodov, 

odpornosti na bolezni, kompatibilnosti… Različne podlage so primerne za različne 

okoljske razmere in različno vplivajo na posamezne sorte. Prav tako so različno odporne 

na bolezni in poškodbe. 

 

Če bomo upoštevali vse te lastnosti posameznih podlag in seveda obenem tudi sort, 

bomo imeli sadovnjake, v katerih bodo češnjeva drevesa nudila velik in zgodnji 

pridelek, laţje bo upravljanje z drevesi, pridelava pa bo lahko bolj okolju prijazna.  

 

Do zdaj so raziskovalci z iskanjem ţe veliko dosegli, a idealne podlage za češnjo, ki bi 

bila primerna  za različne okoljske razmere in za vse sorte še vedno ni (Smole, 2000). 
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