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POVZETEK 

Pelinolistna žvrklja ali ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.) je severnoameriška invazivna 

tujerodna vrsta, ki s svojo prisotnostjo povzroča okoljske in zdravstvene težave. Pelinolistno 

žvrkljo so lastniki zemljišč po Odredbi o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu 

Ambrosia iz leta 2010, zavezani odstranjevati. Preden žvrklja plodi, lahko izruvane ali 

pokošene rastline kompostiramo ali odvržemo v zabojnike za organske odpadke. V raziskavi 

nas je zanimalo, kako kompostiranje in povišana temperatura, kateri so izpostavljeni organski 

odpadki med predelavo, vplivata na kaljivost semen žvrklje. Plodeče rastline pelinolistne 

žvrklje smo nabrali jeseni ob glavni železniški postaji v Ljubljani (Slovenija). Plodove 

(oreške, ki vsebujejo po eno seme) smo izpostavili naslednjim tretmajem: doma izdelan 

kompostnik, temperature 50 °C, 60 °C, 70 °C, 80 °C in 100 °C. Kontrolno skupino so 

predstavljali plodovi, shranjeni na sobni temperaturi. Po končanem tretiranju smo plodove 

položili za en mesec v hladilnik. Nato smo plodove površinsko sterilizirali in izvedli kalitveni 

preizkus v petrijevkah na vlažnem filter papirju. Kaljivost smo spremljali tri tedne. Poskus 

smo zaradi slabe kaljivosti dvakrat ponovili in v drugi ponovitvi semena po določenem času 

prenesli iz petrijevk v kalilnik s prstjo. 

Odstotek kaljivosti je bil v prvi ponovitvi največji pri kontrolni skupini, nato pri tretmaju s 50 

°C, najmanjši odstotek kaljivosti je bil v kompostniku. V ostalih temperaturnih tretmajih ni 

vzklilo nobeno seme. V drugi ponovitvi je bil največji odstotek kaljivosti v kompostniku, 

sledila je kontrolna skupina in nazadnje tretma 50 °C. Po prenosu semen na kalilnike s prstjo 

so na novo vzklila tri semena: dve iz kontrolne skupine, eno iz tretmaja s 50 °C. 

Iz rezultatov sklepamo, da semena preživijo kompostiranje v domačih kompostnikih, pri 

predelavi organskih odpadkov pa mora biti presežena temperatura 50 °C, da semena uničimo, 

kar je v skladu s predpisom. 

 

Ključne besede: pelinolistna žvrklja, ambrozija, Ambrosia artemisiifolia, kompostiranje, 

kaljivost, invazivne tujerodne vrste  
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SUMMARY 

Common ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.) is a North American invasive alien species, 

which causes environmental and health problems. By virtue of the Slovenian law, landowners 

are committed to eliminate the plant. Before common ragweed becomes fertile, it is allowed 

to compost or throw away (into organic waste) the uprooted and mown plants. The main goal 

of the study was to examine the effect of composting and elevated temperatures which appear 

during the processing of the organic waste on the seeds. Fertile common ragweed plants were 

uprooted in the autumn, near the Ljubljana Railway Station (Slovenia). The plant fruits (nuts, 

containing one seed) were exposed to following treatments: a homemade composter along 

with 5 temperature treatments; 50 °C, 60 °C, 70 °C, 80 °C and 100 °C. The control group 

were the fruits preserved at room temperature. After the treatments, the fruits were put in the 

refrigerator for one month. After a superficial sterilisation of the seeds, a germination test was 

performed in petri dishes on moist filter paper. Germination of the seeds was surveilled for a 

period of three weeks. Due to the low germination rate, the test was performed again. After a 

given time in the second test, the seeds were transfered from petri dishes to a seed germinator 

containing soil. 

The germination rate within the first test was the highest in the control group, followed by the 

50 °C treatment. The lowest germination rate in the first test was in the composter. In other 

temperature treatments, there were no seeds that germinated. In the second test, the highest 

germination rate was achieved in the composter, followed by the control group and lastly the 

temperature treatment of 50 °C. After the transfer of the seeds to the germinator with soil, 

another 3 seeds germinated: two from the control group and one from the 50 °C treatment. 

From the results of the experiment we can conclude that the seeds survive composting in the 

homemade composter. During the processing of organic waste, however, the temperature of 

50 °C should be exceeded so that the seeds are destroyed, which is in accordance with the 

regulation. 

 

Keywords: common ragweed, Ambrosia artemisiifolia, composting, germination, invasive 

alien species  
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UVOD 

Pelinolistna žvrklja je v Evropo prišla z ladijskim transportom (Strgulc Krajšek in Novak, 

2013) in se na Slovenskem razširila ob cestah, železnicah in njivah. Pomemben vir za njeno 

širjenje je tudi hrana za hranjenje prostoživečih ptic. Njeno širjenje je hitro, iztrebljanje pa 

kompleksno in dolgotrajno. Številni članki namreč potrjujejo, da so semena pelinolistne 

žvrklje zelo odporna na nekatere abiotske dejavnike, kot so temperatura, slanost, prisotnost 

težkih kovin itd. in lahko mirujejo dolgo časa preden vzklijejo. Že prenos enega samega 

semena na novo območje lahko povzroči rast nove populacije pelinolistne žvrklje. Zaradi 

velike odpornosti semen nas je zanimalo, kaj se dogaja s kaljivostjo semen žvrklje, če plodeče 

poganjke odvržemo na domači kompost, in kako povišana temperatura vpliva na kaljivost. Pri 

predelavi bioloških odpadkov je predpisana minimalna temperatura 55 °C. 

Z eksperimentalno metodo smo preverili pri kateri temperaturi so semena žvrklje še kaljiva 

(viabilna). Poleg tega smo sami izdelali tudi kompostnik. Tako smo lahko proučevali ali lahko 

pelinolistno žvrkljo samo odvržemo v kompostnik oziroma ali so zanjo potrebni drugačni 

postopki, da se semena uničijo.  
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PREGLED OBJAV 

Invazivne vrste 

Ministrstvo za okolje in prostor (Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, b.d.) 

definira tujerodne invazivne vrste kot vrste, ki s svojo prisotnostjo negativno vplivajo na 

biodiverziteto, na gospodarstvo in potencialno ogrožajo zdravje ljudi. Invazivne vrste so 

lahko rastlinske, živalske, bakterijske ali glivne. Vzroki za njihovo prisotnost so lahko 

namerni ali nenamerni. Primer namernega vzroka je zasajevanje vrste zaradi določene koristi 

(hrana, estetika), nenamerni vzrok je lahko prenos semen kot primesi drugemu tovoru npr. s 

pomočjo ladijskega transporta iz ene celine na drugo. Ker so invazivne tujerodne vrste 

škodljive in v novem okolju povzročajo negativne spremembe, je z njimi treba ravnati 

drugače kot z neinvazivnimi vrstami. Pri invazivnih rastlinah je pomembno, da ne raznašamo 

prsti iz območja, kjer tujerodna invazivna rastlina uspeva. S prenosom prsti lahko nehote 

raznesemo številna semena ali druge razmnoževalne dele rastlin, ki so prisotna v prsti in s tem 

pomagamo rastlini pri razširjanju. Rastlin in živali iz akvarijev ne smemo spuščati v naravo, 

ker lahko s takim ravnanjem povzročimo izumrtje avtohtonih vrst nekega območja. 

Pomembno je ozaveščanje ljudi o invazivnih vrstah, kako z njimi ravnati, jih iztrebljati in 

predvsem kako preventivno ravnati. Pri zasajevanju novih rastlin moramo biti pozorni na to, 

da zasajujemo neinvazivne vrste, ki ne ogrožajo biotske pestrosti (Republika Slovenija, 

Ministrstvo za okolje in prostor, b.d.). 

 

Pelinolistna žvrklja  

Pelinolistna žvrklja (Ambrosia artemisiifolia L.), imenovana tudi pelinolistna ambrozija, je 

ena izmed vrst rodu Ambrosia in spada v družino nebinovk. Izvorno uspeva v Severni 

Ameriki, od koder se je s pomočjo ladijskega transporta hitro razširila po Evropi (Šikoparija, 

Smith, Skjøth, Radišić, Milkovska, Šimić in Brandt, 2009). Poleg pelinolistne žvrklje v 

Evropi uspevajo tudi druge vrste kot so: trikrpa ambrozija (A. trifida L.), obmorska ambrozija 

(A. maritima L.) in trajna ambrozija (A. coronopifolia DC.) (Odredba o ukrepih za zatiranje 

škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia, 2010). Vse vrste rodu Ambrosia izvorno izvirajo iz 

Severne Amerike, razen obmorske ambrozije, ki izvira iz Evrope (Šikoparija idr., 2009).  
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Pelinolistna žvrklja je enoletnica, kar pomeni da življenjski cikel zaključi v enem letu. Zraste 

do dva metra v višino, vendar je njena rast v veliki meri odvisna od rastišča, na katerem 

uspeva. Poseljuje najrazličnejše lokacije: obcestne površine, površine ob železniških progah, 

območja ob gradbiščih, vodnih poteh, na različnih ruderalnih rastiščih, na njivah itd. Je 

razvejana rastlina, na kateri so listi nameščeni predvsem premenjalno, spodnji listi pa so 

navadno nasprotno nameščeni. Listi so dvakrat pernato deljeni, nazobčani in pecljati. Listni 

pecelj je porasel z redkimi dolgimi belimi laski. Steblo je rdečkasto in poraščeno z gostimi 

dlačicami. Je enodomna rastlina, kar pomeni, da so na isti rastlini prisotni tako ženski kot 

moški cvetovi. Moški cvetovi se nahajajo na koncih poganjkov pri vrhu rastline. So majhni, 

zeleni in tvorijo opazna socvetja. Ženski cvetovi so manj opazni, saj se nahajajo v zalistju 

listov na zgornji polovici rastline. Za razliko od moških cvetov, ženski ne sestavljajo socvetij, 

ampak so razporejeni posamično. Plod je enosemenski orešek. Opraševanje poteka s pomočjo 

vetra (vetrocvetka), lahko pa pride tudi do samooploditve. Na ta način lahko le ena rastlina 

ustvari novo rastlino in s tem novo generacijo (Buttenschøn idr., 2008-2009). 

 

Slika 1: Ambrosia artemisiifolia L. Avtor: Jens Christian Schou. Vir: Buttenschøn idr., 2008-2009). Str. 10  
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Ker so plodovi pelinolistne žvrklje enosemenski oreški, v diplomskem delu besedo 'plod' 

uporabljamo kot izraz za del rastline, ko pa govorimo o kaljivosti, uporabljamo besedo 'seme'. 

Semena žvrklje dozorijo zgodaj jeseni in kalijo zgodaj pomladi. Seme jeseni še ni kaljivo, ker 

je za prekinitev dormance potrebno daljše obdobje nizkih temperatur. Proces prekinitve 

dormance imenujemo stratifikacija. Omenjen način omogoča rastlini preživetje, saj bi kalitev 

pred zimo povzročila propad kalice zaradi zmrzali. Semena pelinolistne žvrklje najbolje kalijo 

ob prisotnosti svetlobe in spreminjajoči se temperaturi, zato je spomladanski čas za kalitev 

najbolj primeren. Ker je za kalitev potrebna svetloba (Baskin in Baskin, 1977), obstaja večja 

verjetnost, da bodo prej skalila tista semena, ki se nahajajo v vrhnjih plasteh prsti kot pa tista, 

ki se nahajajo v spodnjih plasteh. Vsa semena ne vzklijejo že prvo pomlad, pač pa vstopijo v 

obdobje sekundarne dormance ali mirovanja. Pri tem semena ostanejo viabilna oz. kaljiva 

(Strgulc Krajšek in Batič, 2014). Raziskava, ki je bila izvedena leta 1879 in je trajala približno 

sto let je pokazala, da so zakopana semena pelinolistne žvrklje ostala viabilna tudi do 40 let 

(Baskin in Baskin, 1977). Iz tega lahko sklepamo, da so semena žvrklje zelo trpežna. Za njeno 

iztrebljanje je treba izvajati dolgotrajne procese, ki preprečujejo vnos semen v tla in obnovo 

talne zaloge semen ter posledično možnost širjenja na nova, še neposeljena območja (Strgulc 

Krajšek in Batič, 2014). 

V 19. stoletju je bila pelinolistna žvrklja prvič opažena v Evropi. Eden izmed pomembnih 

načinov širjenja je zagotovo transport plodov sončnic, ki so jim primešani plodovi 

pelinolistne žvrklje. Plodove sončnic se uporablja kot hrana prostoživečih ptic. Zgornja 

dovoljena mejna vrednost količine plodov žvrklje paketih je 50 mg/kg. Raziskava, ki sta jo 

izvedla Strgulc Krajšek in Novak (2013) je pokazala, da je na slovenskem tržišču kar nekaj 

paketov hrane za hranjenje prostoživečih ptic, ki presegajo zgornjo mejno vrednost vsebnosti 

plodov pelinolistne žvrklje. S hranjenjem prostoživečih ptic plodove razširjamo neposredno s 

stresanjem na tla in posredno s pomočjo ptic in njihovih iztrebkov na nova območja. Širjenje 

prav tako lahko omogoči tudi voda, ki s svojim tokom raznaša semena. 

Tudi kompost in ostali organski odpadki predstavljajo velik problem. Kompost prenašamo na 

različne lokacije z namenom boljše rasti želenih rastlin in s tem nehote razširjamo rastline, 

katerih semena so prisotna v kompostu (npr. pleveli, tudi pelinolistna žvrklja). Enako velja 

tudi za transport prsti, med katerim se lahko že med potjo semena raztresejo in na novem 

področju se ob ustreznih razmerah rastline uspešno zarastejo. Ker pelinolistna žvrklja dobro 

uspeva ob cestnih površinah, lahko z avtomobili, ki povzročijo premike zračne mase, 
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razširjamo plodove tako vzdolž ceste kot na drugo stran prometne površine. Semena ob cestah 

prenašamo tudi s košnjo obcestnih površin ter z gradbenimi posegi. Zaradi številnih, 

predvsem nezavednih načinov razširjanja, bi bilo treba bolje ozaveščati ljudi o nevarnosti 

širjenja pelinolistne žvrklje, ki je tudi alergena invazivna vrsta in povzroča škodo tako pri 

ljudeh kot v okolju, kjer se nahaja (Fact Sheet on reducing the contamination of certain feed 

with seeds of Ambrosia artemisiifolia L., 2008). 

Pelinolistna žvrklja je povzročiteljica številnih zdravstvenih težav, ki so povezane z 

alergijskimi reakcijami. V času cvetenja vsebuje posamezna rastlina veliko cvetnega prahu, ki 

se lahko s pomočjo vetra prenese na več kilometrov dolge razdalje. Seneni nahod zaradi 

žvrklje je tako močan, da sproži napad astme kar dvakrat prej kot ostale alergene rastline 

(Šikoparija idr., 2009). 

Zaradi škodljivih učinkov invazivne pelinolistne žvrklje so v Sloveniji leta 2010 sprejeli 

Odredbo o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia, ki določa ukrepe za 

preprečevanje širjenja in zatiranje vrst iz rodu Ambrosia. Predpis predpisuje, da mora imetnik 

zemljišča žvrkljo odstraniti tako, da se rastlina v isti dobi ne obraste več. Opravljati mora 

nadzor zemljišča vso njeno rastno sezono. Odredba se nanaša tudi na stroške in obveznosti 

državljanov, ki imajo v posesti zemljišča z rastlinami omenjenega rodu. Ker se Odredba o 

ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (2010) nanaša na celotno ozemlje 

Republike Slovenije, mora vsak imetnik zemljišča v omenjenem območju na svoje stroške 

odstraniti invazivno vrsto. V 12.b členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

zdravstvenem varstvu rastlin je zapisano, da je za vrste iz rodu Ambrosia potrebno izvajati 

fitosanitarne ukrepe. Zakon predvideva obvezno informiranje pristojnih služb v primeru 

odkritja nove lokacije, kjer se invazivna vrsta pojavi in s se s tem pojavi grožnja za okolje, 

gospodarstvo ali družbo. Sledi odvzem vzorca, določitev vrste rastline in oceno tveganja. Na 

podlagi tega se določi, ali je treba izvesti ukrepe za nadzor za škodljivo rastlino in ali je treba 

sprejeti ukrepe, ki bi zatirali in preprečevali širjenje škodljive vrste (Zakon o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin, 2010).   
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Kompostiranje 

Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (2013; 

19. točka 3. člena) definira kompostiranje kot: »aerobno razgradnjo biološko razgradljivih 

odpadkov ali njihove mešanice z biološko razgradljivimi naravnimi nenevarnimi materiali iz 

kmetijstva ali gozdarstva s pomočjo mikro- in makroorganizmov s kisikom«. Pri 

kompostiranju, ki je lahko odprto ali zaprto, nastane kompost. To je material, ki vsebuje več 

kot 15 % organske snovi. Odprto kompostiranje poteka v kopah, pri čemer je dno 

kompostnika nepropustno za tekočine. Lahko poteka v zaprtem prostoru ali na prostem. 

Zaprto kompostiranje se izvaja v zaprtih reaktorjih, v katerih se uravnava pogoje za aerobno 

razgradnjo. V Prilogi 1 Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi 

kompostnika ali digestata je navedeno, da lahko kompostiramo biološko razgradljive odpadke 

kot so npr.: odpadna rastlinska tkiva, živalski iztrebki, gozdarski odpadki, odpadki destilacije 

žganih pijač itd., pri čemer morajo izvajalci vseskozi izvajati meritve temperature in vsebnosti 

vode, ki je prisotna v biološko razgradljivih odpadkih. Namesto slednje se lahko izvajajo 

meritve prisotnosti vode v odpadnih plinih ali pa se v primeru odprtega kompostiranja oceni 

vsebnost vlage v biološko razgradljivih odpadkih. V kompostarnah je treba biološko 

razgradljive odpadke zalivati, jih zlagati v kompostne šarže, pokrivati kope in jih pri odprtem 

kompostiranju tudi obračati. Metoda vzorčenja komposta je določena s standardom SIST EN 

ISO 5667-13 (Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi kompostnika ali 

digestata, 2013). 

Higienizacija je pri kompostiranju zakonsko določena. Za vsako od šarž je treba vsebino 

premešati na tak način, da nastane homogena zmes biološko razgradljivih odpadkov. Med 

kompostiranjem je pomembno, da se pri mehanskem obračanju kop zagotovi potrebna 

enakomerna izmenjava plinov. Orodje se po vsaki uporabi očistiti in tako prepreči ponovno 

okužbo materiala. Pri odprtem kompostiranju, kjer je zračenje naravno ali prisilno, je v 

primeru stalnega merjenja temperature s sondo treba biološko razgradljive odpadke obrniti 

vsaj petkrat. Minimalna temperatura kompostiranja je 55 °C. Časovno obdobje, v katerem 

vzdržujemo minimalno temperaturo, je po posameznem obračanju 4 ure. Obdobje merjenja 

mora trajati vsaj dva tedna. Zaprto kompostiranje, ki ima sistem prisilnega zračenja, mora 

ravno tako potekati pri minimalni temperaturi 55 °C s stalnimi izvedbami merjenja 

temperature. Če so biološko razgradljivi odpadki izpostavljeni minimalni dovoljeni 

temperaturi, mora postopek trajati vsaj 4 dni, minimalno obdobje merjenja pa mora trajati vsaj 
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10 dni. Merjenje temperature je ravno tako zakonsko predpisano. Meriti jo moramo v sredici 

kope: vsaj 30 cm nad dnom in vsaj 30 cm pod njeno površino. Če se izvaja kontinuirno 

merjenje temperature s pomočjo sonde, povezane z računalniškim sistemom, je treba meritve 

izvajati neprekinjeno in v skladu z zakonodajo glede na vrsto kompostiranja. Po higienizaciji 

je treba meriti temperaturo vsaj enkrat na teden, dokler ne dosežemo pri dveh zaporednih 

meritvah temperature pod 40 °C. Meritve vsebnosti vode, ki jo vsebujejo biološko razgradljivi 

odpadki ali odpadni plini, je ravno tako treba meriti kontinuirano. Oceni se jo kot presuho, 

dobro vlažnost ali premokro (Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi 

kompostnika ali digestata, 2013). 

Kompost delimo na dva kakovostna razreda, ki se razlikujeta po vsebnosti težkih kovih, 

policikličnih aromatskih ogljikovodikih (PAH), polikloriranih bifenilih (PCB), maščobnih 

kislinah, bakterijah, trdnih mineralnih delcih itd. Prvi kakovostni razred ima manjše vrednosti 

parametrov kot drugi kakovostni razred, v katerem so koncentracije višje (Uredba o predelavi 

biološko razgradljivih odpadkov in uporabi kompostnika ali digestata, 2013). 

Za informacije glede kompostiranja v praksi smo se obrnili na ljubljanski Regijski center za 

ravnanje z odpadki (RCERO), kjer smo izvedeli, da predelujejo tako zeleni odrez kot tudi 

ločeno zbrane biološke odpadke iz rjavih zabojnikov. Slednji gredo najprej v mehansko 

predelavo, ki ji sledi anaerobna in nato aerobna razgradnja. Ostanki aerobne razgradnje skupaj 

z zelenim odrezom, ki ga predstavljajo veje, listje, les itn., vstopajo v proces kompostiranja, 

sestavljenega iz dveh faz. Prva faza kompostiranja se prične v tako imenovanih kompostnih 

tunelih, ki so aktivno prezračevani. Odpadni material se v tej stopnji zadržuje 14 do 21 dni pri 

temperaturi vsaj 55 °C. Običajno je temperatura višja od omenjene in čas zadrževanja daljši, 

saj je minimalni čas zadrževanja odpadkov v kompostnih tunelih 4 zaporedne dni. 

Temperaturo merijo s pomočjo sonde. Druga faza poteka na zunanji površini pod 

nadstrešnico. Iz tunela se odpadni material preseli na zunanjo površino in se oblikujejo 

zasipnice. Le-te obračajo trikrat tedensko. Zadrževalni čas druge faze je minimalno štiri tedne, 

kjer se ravno tako dosegajo visoke temperature. Sledi še končna faza, v kateri poteka sejanje 

in odstranjevanje nečistoč. Pri zelenem odrezu je postopek nekoliko drugačen. Začne se z 

mehansko obdelavo, ki ji sledi prva faza kompostiranja. Odpadki zelenega odreza v tem 

primeru ne vstopajo v anaerobno razgradnjo (M. Resnik, osebna komunikacija, 15.6.2017).  
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Testi kaljivosti 

S testi kaljivosti ugotavljamo, kakšen je odstotek kaljivosti semen posamezne vrste. Pred 

izvedbo je treba definirati spremenljivke, ki jih bomo spremljali med poskusom (Zorko, 

2011). Omenjeni testi se uporabljajo za ugotavljanje različnih vplivov kot so: temperatura 

pred in po kalitvi, vpliv toplote, stratifikacije, različnih rastlinskih ekstraktov, težkih kovin, 

slanosti itd. Teste kaljivosti lahko izvajamo v laboratoriju ali v naravnih pogojih. Pri 

laboratorijski izvedbi se kot podlaga za kalitev lahko uporablja filter papir, plošče z agarjem 

ali kalilnike s prstjo. Pri naravnih pogojih pa se teste kaljivosti izvaja zunaj na njivi, vrtu, v 

koritih ali kontrolnih poljih. Pred samo izvedbo je treba zagotoviti zadostno število semen in 

ponovitve, ki bodo omogočile zanesljivost eksperimenta. Kdaj bo posamezno seme vzklilo je 

poleg okoljskih razmer v veliki meri odvisno od vrste. Nekatere vrste vzklijejo prej, druge 

kasneje. 

S proučevanjem kaljivosti pelinolistne žvrklje so se ukvarjali že številni raziskovalci. V 

raziskavi, s katero so proučevali sekundarno dormanco, so teste kaljivosti izvedli v 

laboratoriju. Semena so položili na vlažen pesek v petrijevkah. V istem eksperimentu so za 

teste kaljivosti uporabili tudi vrečke iz najlona s tremi predelki. V vsak predelek so dali po 

500 zrelih semen, vrečke pa so nato zakopali v zemljo (Baskin in Baskin, 1980). Ista avtorja 

sta leta 1977 napisala članek o dolgotrajnem poskusu kaljivosti semen (Beal, 1905), v 

katerem so bile za teste kaljivosti uporabljene majhne steklenice, napolnjene z vlažnim 

peskom. V vsako steklenico je bilo zakopanih po 50 semen izbrane vrste, med katerimi je bila 

tudi pelinolistna žvrklja. Sledilo je ugotavljanje viabilnosti semen na vsake 5 do 10 let. Na 

začetku eksperimenta so bili testi kaljivosti opravljeni v laboratoriju na sobnih pogojih, 

kasneje (leta 1914) so steklenice preselili na prosto (Baskin in Baskin, 1977). 

Pri ugotavljanju vpliva slanosti na kaljivost pelinolistne žvrklje so semena zbrali na petih 

različnih lokacijah iz naključno izbranih dvajsetih rastlin. Za teste kaljivosti so uporabili 

laboratorijski način dela s pomočjo petrijevk in filter papirja. Tretmaji so predstavljali 

kontrolno skupino in štiri različne koncentracije vodne raztopine natrijevega klorida (NaCl) 

(DiTommaso, 2004). 

Ko so raziskovalci ugotavljali vpliv težkih kovin na kaljivost semen (med drugim tudi 

pelinolistne žvrklje), so zbrali semena 13 do 15 rastlin posamezne lokacije ob cesti. Lokacij je 

bilo 6, vzorec pa je predstavljal 600 semen vrste Ambrosia artemisiifolia in Coronilla varia 
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L.. Teste kaljivosti so izvajali laboratorijsko v petrijevkah, v katere so dali filter papir, 

navlažen z destilirano vodo. Kontrolna skupina je bila navlažena samo z destilirano vodo, 

ostali tretmaji pa z raztopinami težkih kovin (cink, svinec, nikelj, baker, kadmij). Rezultati so 

pokazali, da lahko pelinolistna žvrklja kali tudi pri višjih koncentracijah težkih kovin, 

nekatere kovine (npr. baker, cink, svinec) pa v manjših koncentracijah celo spodbujajo njeno 

kalitev (Bae, Benoit in Watson, 2016). 

 

Namen dela in hipoteze 

Namen dela je bil ugotoviti, kje je temperaturna meja, pri kateri semena pelinolistne žvrklje še 

ostanejo kaljiva in ali semena žvrklje kompostiranje preživijo in ostanejo viabilna. Preden 

smo pričeli z eksperimentalnim delom, smo si zastavili štiri hipoteze: 

1. Največji odstotek kaljivosti bo pri tistih semenih, ki so bila del kontrolne skupine 

(sobna temperatura). 

2. Semena kompostiranje preživijo in ostanejo kaljiva. 

3. Semena, ki so bila izpostavljena temperaturi 50 °C, bodo kalila, a bo odstotek 

kaljivosti nižji kot v kontrolni skupini in skupini iz kompostnika. 

4. Semena, ki so bila izpostavljena temperaturam 60 °C, 70 °C, 80 °C in 100 °C ne bodo 

vzklila.  
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MATERIAL IN METODE 

Nabiranje pelinolistne žvrklje 

Nadzemne dele pelinolistne žvrklje smo nabrali 22. 10. 2015 ob robu makadamskega 

parkirišča pri glavni železniški postaji v Ljubljani (Slika 2). Podatki o nahajališču so: 

Slovenija: Ljubljana, makadamsko parkirišče JV od križišča Dunajske in Vilharjeve ceste, 

severno od železniške proge. Koordinate nahajališča so 46°3'32,99'' N 14°30'26,76'' E. Leg & 

det. S. Strgulc Krajšek, 22. 10. 2015. 

 

Slika 2: Lokacija vzorčenja pelinolistne ambrozije je označena z rdečo piko. Vir zemljevida: Geopedia 

Nabrane rastline smo sušili na sobni temperaturi v suhem in temnem prostoru do 24. 11. 2015. 

Po sušenju smo z rastlin odstranili plodove, ki smo jih do uporabe shranili v papirnati vreči v 

suhem in temnem prostoru na sobni temperaturi. Druge dele rastlin smo avtoklavirali in 

odvrgli kot biološke odpadke. Zbrali smo približno 1500 plodov, katerih masa je znašala 6,7 

g. Za večjo zanesljivost eksperimenta smo se odločili, da bomo za vsak tretma uporabili po 

200 semen, ki so tehtala približno 1 g. Semena smo nato dali v označeno petrijevko in jih 

spravili v suh in temen prostor (predal). Sledila je izdelava doma narejenega kompostnika.  
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Izdelava kompostnika in kompostiranje 

Z delom smo pričeli 01. 12. 2015. Na obronku travnika, ki se nahaja v neposredni bližini 

Biotehniške fakultete Ljubljana, smo nabrali odpadno listje in ostanke rastlin. V steklen 

akvarij smo stresli nekaj organskega odpada z zemljo, vse skupaj pomešali in rahlo navlažili z 

vodovodno vodo. Na to plast smo položili med mrežicama postavljeno papirnato filter vrečko 

za pripravo čaja (Teefilter, Proffissimo, DM), v kateri je bilo 1,25 g plodov pelinolistne 

žvrklje. Mrežici smo uporabili zato, da se plodovi iz filter vrečke ne bi porazgubili po 

kompostniku, če bi se vrečka med kompostiranjem razgradila. Plodove smo nato pokrili še z 

eno plastjo organskega materiala. Steklen akvarij smo postavili v večjo kartonasto škatlo, 

prostor med škatlo in akvarijem pa smo zapolnili s stiroporjem in časopisnim papirjem, ki sta 

služila kot izolacija. Kartonasto škatlo z akvarijem smo zaprli in izmerili temperaturo 

prostora. Prostor je bil temen in brez oken. Temperatura prostora je prvi dan znašala 24,5 °C. 

V naslednjem mesecu smo enkrat do dvakrat tedensko spremljali in beležili spreminjanje 

temperature kompostnika. To smo izvedli tako, da smo termometer vstavili čim globlje v 

organski material in počakali približno 10 minut. Pri tem smo pazili, da s termometrom ne bi 

poškodovali filter vrečke, ki je bila med organskim materialom. Po desetih minutah smo 

odčitali temperaturo in jo zabeležili. Pri prvi meritvi je bila temperatura kompostnika 16 °C, 

že ob drugi meritvi pa se je dvignila na 29 °C, kar je bila tudi najvišja izmerjena temperatura. 

V naslednjih treh tednih se je temperatura gibala okoli 26 °C in nato pričela upadati na 23 °C 

in nato na 22 °C. To je bila najnižja izmerjena temperatura v kompostniku. Pri naslednjih 

meritvah se je temperatura dvignila na 23 °C in tako tudi ostala do zadnje meritve. 

Temperaturo kompostnika smo merili do vključno 2. 3. 2016. Istega dne smo kompostnik 

razstavili, plodove žvrklje prenesli v ustrezno označeno petrijevko in shranili v temnem 

prostoru pri sobni temperaturi. 

 

Temperaturno tretiranje semen 

Plodove pelinolistne žvrklje smo v vodni kopeli izpostavili temperaturam 50 °C, 60 °C, 70 

°C, 80 °C in 100 °C. Izbrali smo več različnih temperatur, da smo lahko nedvoumno 

ugotovili, pri kateri temperaturi semena pelinolistne žvrklje ne bodo skalila. Za posamezni 

temperaturni tretma smo stehtali približno 1 g plodov, ki smo jih stresli v suho erlenmajerico. 

Z aluminijasto folijo prekrito erlenmajerico s suhimi plodovi smo vstavili v vodno kopel, 

segreto na izbrano temperaturo. Plodove smo na določeni temperaturi pustili 48 ur. 
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Pričeli smo 15. 2. 2016 s temperaturo 50 °C, nadaljevali 17. 2. 2016 z vodno kopeljo, ki je 

imela 60 °C. 22. 2. 2016 je sledila vodna kopel pri 70 °C, 24. 2. 2016 80 °C. Zaključili smo 2. 

3. 2016 z vodno kopeljo s temperaturo 100 °C, kjer pa smo plodove temperaturi izpostavili le 

za eno uro. Vse plodove smo po tretiranju shranili v petrijevkah, ki smo jih predhodno 

označili. Ko smo imeli pripravljenih vseh sedem petrijevk s plodovi (kontrolna skupina, 

plodovi iz kompostnika in plodovi izbranih temperatur), je sledila enomesečna stratifikacija v 

hladilniku pri temperaturi približno 4 °C. 

 

Testi kaljivosti 

Po enomesečni stratifikaciji smo plodove površinsko sterilizirali. Plodove smo stresli v 

papirnato filter vrečko za pripravo čaja (Teefilter, Proffissimo, DM) in jo za petnajst minut 

potopili v 180 mL razredčene varikine z vodo v razmerju 1:3 (40 mL varikine zmešane s 120 

mL destilirane vode) in nato v tri zaporedne čaše s po 15 mL avtoklavirane destilirane vode, v 

katerih smo filter vrečko spirali po pet minut. Postopek smo ponovili za vseh 7 tretmajev 

plodov. V sterilne plastične petrijevke s premerom 9 cm smo položili po dva sterilna filter 

papirja, ki smo ju predhodno navlažili s 4 mL avtoklavirane destilirane vode. Vanje smo 

položili sterilizirana semena. Za vsak tretma smo pripravili pet petrijevk in tako imeli pet 

ponovitev. V vsaki petrijevki je bilo 200 plodov. Po končanem delu smo petrijevke položili na 

pladnje, ki smo jih postavili na svetlo mesto pri sobni temperaturi z naravnim dnevno-nočnim 

svetlobnim ritmom. Filter papir v petrijevkah smo vlažili naslednje tri tedne na vsake dva do 

tri dni. Zalivali smo s pipeto, s katero smo na petrijevko nanesli po 1,5 mL avtoklavirane 

destilirane vode. 

Sledilo je opazovanje, označevanje in štetje kalic. Z eksperimentom smo zaključili 4. 5. 2016.  
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Slika 3: Laboratorijski testi kaljivosti semen pelinolistne žvrklje iz kompostnika. Fotografija: Simona Strgulc 

Krajšek 

Zaradi slabe kaljivosti semen v prvem poskusu, smo poskus ponovili. Ponovitev poskusa je 

bila narejena v prvi polovici leta 2017. Tretmajev je bilo pet: kontrolna skupina, kompostnik 

in izbrane temperature 50 °C, 60 °C in 70 °C. Za vsak tretma smo uporabili 160 semen, ki so 

bila razporejena v 4 ponovitve po 40 semen na eno petrijevko (slika 3). Pri kompostniku smo 

uporabili le 35 semen in je zato bila le ena ponovitev. Semena so bila tretirana enako kot v 

prvem poskusu, le kompostiranje je potekalo drugače. Uporabili smo vrtni kompostnik, v 

katerega smo plodove pelinolistne žvrklje shranjene v filter vrečki za pripravo čaja vložili 

septembra 2016. Semena smo v kompostniku pustili do 30. 1. 2017. Datum temperaturnega 

tretiranja pri 50 °C je bil 23. 1. 2017, pri 60 °C 18. 1. in tretiranje pri 70 °C je bilo opravljeno 

25. 1. 2017. Vodna kopel izbrane temperature je trajala 48 ur. Sledila je stratifikacija v 

hladilniku pri temperaturi približno 4 °C, ki je trajala od 31. 1. 2017 do 6. 3. 2017. Postopek 

površinske sterilizacije semen in pribora je bil enak kot v prvem poskusu. Za teste kaljivosti 

so bile prav tako uporabljene petrijevke s premerom 9 cm. V vsaki petrijevki sta bila po dva 

filter papirja, navlažena s 3 mL destilirane vode. V nadaljevanju je bila za vlaženje filter 

papirja uporabljena različna količina destilirane vode: od 1 do 2 mL. Semena so bila na filter 

papir položena 6. 3. 2017 in nato 29. 3. 2017 prestavljena na kalilnike s prstjo tako, so bila 

vsa semena iz posamezne petrijevke prenesena v dva prostorčka (A in B) s prstjo. 

Eksperiment je bil zaključen 24. 4. 2017, ko je bilo opravljeno še zadnje štetje kalic.  
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Statistična analiza rezultatov 

Podatke o kaljivosti smo vnesli v program Microsoft Excel, v katerem smo narisali graf. 

Odstotke kaljivosti smo izračunali po naslednji formuli (Bae, Benoit in Watson,2016): 

TG=
Š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑣𝑧𝑘𝑙𝑖𝑡𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛

Š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑣𝑠𝑒ℎ 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛
 × 100  
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REZULTATI 

Semena, ki so bila tretirana s temperaturami višjimi od vključno 60 °C, niso kalila v nobeni 

ponovitvi. Semena iz kontrolne skupine so najbolje kalila, semena iz kompostnika in tretmaja 

pri 50 °C so tudi kalila, vendar slabše kot v kontrolni skupini. 

V kontrolni skupini je v prvem poskusu v vsaki ponovitvi vzklilo vsaj eno seme (Preglednica 

1). Največ semen je vzklilo v K/3 in K/4, najmanj pa v ponovitvi K/1. Odstotek kaljivosti 

vseh semen je bil v prvi ponovitvi 11 %. V drugem poskusu sta vzklili po dve semeni na 

petrijevkah in dve na kalilniku s prstjo. Odstotek kaljivosti vseh semen je znašal 2,5 %. 

Preglednica 1: Kaljivost semen kontrolne skupine v prvi in drugi ponovitvi 

Prva 

ponovitev 

Oznaka 

petrijevke 

Št. semen Št. kalic % kaljivosti 

 K/1 40 1 2,5 

K/2 40 3 7,5 

K/3 40 7 17,5 

K/4 40 7 17,5 

K/5 40 4 10,0 

Skupaj 200 22 11,0 

Druga 

ponovitev 

Oznaka 

petrijevke 

Št. semen Št. kalic: 

petrijevka 

Št. 

kalic: 

prst 

% kaljivosti 

 K/1 40 1 0 0,6 

K/2 40 0 1 0,6 

K/3 40 0 0 0,0 

K/4 40 1 1 2,3 

Skupaj 160 2 2 2,5 
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V kompostniku sta v prvem poskusu vzklili dve semeni (KOMP./3), zato je bil odstotek 

kaljivosti 1 % (Preglednica 2). V drugem poskusu je vzklilo 26 semen od 35, kar je 

predstavljalo 74 % vzklitih semen. Ko so bila semena prenesena na kalilnike s prstjo, ni 

vzklilo nobeno seme. 

Preglednica 2: Kaljivost semen v kompostniku v prvi in drugi ponovitvi 

Prva 

ponovitev 

Oznaka 

petrijevke 

Št. semen Št. kalic % kaljivosti 

 KOMP./1 40 0 0,0 

KOMP./2 40 0 0,0 

KOMP./3 40 2 5,0 

KOMP./4 40 0 0,0 

KOMP./5 40 0 0,0 

Skupaj 200 2 1,0 

Druga 

ponovitev 

Oznaka 

petrijevke 

Št. semen Št. kalic: 

petrijevka 

Št. 

kalic: 

prst 

% kaljivosti 

 KOMP./1 35 26 0 74,0 

Skupaj 35 26 0 74,0 
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V skupini semen, ki smo jih tretirali v vodni kopeli pri 50 °C, je bil v prvem poskusu odstotek 

kaljivosti 7 % (Preglednica 3). V vsaki ponovitvi sta vzklili vsaj dve semeni. Največ semen je 

vzklilo v ponovitvi 50 °C/1 in 50 °C/3, kjer so v vsaki ponovitvi vzklila po 4 semena, v 

ostalih ponovitvah pa sta vzklili po dve semeni. V drugem poskusu je bil odstotek kaljivosti 

manjši (2,5 %). Po prenosu semen na kalilnike s prstjo je vzklilo eno novo seme. 

Preglednica 3: Kaljivost semen pri temperaturi 50 °C v prvi in drugi ponovitvi 

Prva 

ponovitev 

Oznaka 

petrijevke 

Št. semen Št. kalic % kaljivosti 

 50°C/1 40 4 10,0 

50°C/2 40 2 5,0 

50°C/3 40 4 10,0 

50°C/4 40 2 5,0 

50°C/5 40 2 5,0 

Skupaj 200 14 7,0 

Druga 

ponovitev 

Oznaka 

petrijevke 

Št. semen Št. kalic: 

petrijevka 

Št. 

kalic: 

prst 

% kaljivosti 

 50°C/1 40 0 1 2,5 

50°C/2 40 0 0 0,0 

50°C/3 40 3 0 7,5 

50°C/4 40 0 0 0,0 

Skupaj 160 3 1 2,5 
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Po tretiranju s temperaturo 60 °C ni vzklilo nobeno seme niti v prvem, niti v drugem poskusu 

(Preglednica 4). 

Preglednica 4: Kaljivost semen pri temperaturi 60 °C v prvi in drugi ponovitvi 

Prva 

ponovitev 

Oznaka 

petrijevke 

Št. semen Št. kalic % kaljivosti 

 60°C/1 40 0 0 

60°C/2 40 0 0 

60°C/3 40 0 0 

60°C/4 40 0 0 

60°C/5 40 0 0 

Skupaj 200 0 0 

Druga 

ponovitev 

Oznaka 

petrijevke 

Št. semen Št. kalic: 

petrijevka 

Št. 

kalic: 

prst 

% kaljivosti 

 60°C/1 40 0 0 0 

60°C/2 40 0 0 0 

60°C/3 40 0 0 0 

60°C/4 40 0 0 0 

Skupaj 160 0 0 0 
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Semena, ki so bila v prvem in drugem poskusu izpostavljena temperaturi 70 °C, niso vzklila 

(Preglednica 5). 

Preglednica 5: Kaljivost semen pri temperaturi 70 °C v prvi in drugi ponovitvi 

Prva 

ponovitev 

Oznaka 

petrijevke 

Št. semen Št. kalic % kaljivosti 

 70°C/1 40 0 0 

70°C/2 40 0 0 

70°C/3 40 0 0 

70°C/4 40 0 0 

70°C/5 40 0 0 

Skupaj 200 0 0 

Druga 

ponovitev 

Oznaka 

petrijevke 

Št. semen Št. kalic: 

petrijevka 

Št. 

kalic: 

prst 

% kaljivosti 

 70°C/1 40 0 0 0 

70°C/2 40 0 0 0 

70°C/3 40 0 0 0 

70°C/4 40 0 0 0 

Skupaj 160 0 0 0 
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Semena, ki so bila izpostavljena temperaturi 80 °C niso vzklila, zato je bil odstotek kaljivosti 

enak nič (Preglednica 6). V drugem poskusu semena niso bila tretirana pri tej temperaturi. 

Preglednica 6: Kaljivost semen pri temperaturi 80 °C 

Oznaka petrijevke Št. semen Št. kalic % kaljivosti 

80°C/1 40 0 0 

80°C/2 40 0 0 

80°C/3 40 0 0 

80°C/4 40 0 0 

80°C/5 40 0 0 

Skupaj 200 0 0 

 

Semena, ki so bila izpostavljena temperaturi 100 °C niso vzklila. Odstotek kaljivosti je bil 

enak nič (Preglednica 7). V drugem poskusu semena niso bila tretirana pri tej temperaturi. 

Preglednica 7: Kaljivost semen pri temperaturi 100 °C 

Oznaka petrijevke Št. semen Št. kalic % kaljivosti 

100°C/1 40 0 0 

100°C/2 40 0 0 

100°C/3 40 0 0 

100°C/4 40 0 0 

100°C/5 40 0 0 

Skupaj 200 0 0 
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Iz Slike 4 je razvidno, da je v prvem poskusu vzklilo največ semen iz kontrolne skupine, nato 

tretmaja 50 °C, najmanj pa v kompostniku. V drugi ponovitvi je vzklilo največ semen v 

kompostniku, po štiri semena so vzklila v kontrolni skupini in pri 50 °C. Na petrijevkah so 

poleg tretmaja iz kompostnika semena najbolje kalila pri temperaturi 50 °C, na prsti pa je bil 

največji odstotek kaljivosti pri kontrolni skupini. Pri tretmajih 60 °C, 70 °C, 80 °C in 100 °C 

ni vzklilo nobeno seme, zato je bil odstotek kaljivosti enak 0, nič. 

Odstotek kaljivosti vseh semen je bil v prvem poskusu bistveno nižji kot v drugem na račun 

visoke kaljivosti semen iz kompostnika. 

 

Slika 4: Odstotek kaljivosti semen pelinolistne žvrklje v prvem in drugem poskusu 

Semena pelinolistne žvrklje so v obeh poskusih kalila do vključno 50 °C. Če primerjamo 

kontrolno skupino in kompostnik opazimo, da je bil v prvem poskusu največji odstotek 

kaljivosti semen v kontrolni skupini in nato v kompostniku, pri drugem poskusu pa ravno 

obratno. V obeh poskusih so vsa semena vzklila na filter papirju, saj v drugem poskusu po 

prenosu semen na kalilnike s prstjo ni vzklilo nobeno novo seme.  
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DISKUSIJA 

Vpliv temperature na kaljivost semen invazivnih vrst rastlin 

V raziskavi Hou, Chen, Peng in Chen (2014) so ugotavljali vpliv ekstremnih temperatur na 

kaljivost invazivnih vrst. Sklepali so, da invazivne tujerodne vrste lažje kalijo pri višjih 

temperaturah kot pri nizkih, avtohtone vrste pa ravno obratno. Ker se pri globalnem 

segrevanju povprečne letne temperature posameznega območja dvigajo, se pojavlja težava, 

ker lahko tujerodne invazivne vrste lažje uspevajo kot avtohtone rastline. Eksperiment, ki so 

ga izvedli na Kitajskem, je temeljil na desetih različnih vrstah iz družine nebinovk: šest od teh 

je bilo na Kitajskem tujerodnih invazivnih vrst, ostale štiri so bile avtohtone. Temperature 

niso bile izbrane naključno, ampak so bile povezane z resničnimi temperaturami dneva/noči v 

Guangzhou-u na Kitajskem. Temperaturni tretmaji so bili: 5 °C/0 °C dan/noč za ekstremno 

nizko temperaturo, 15 °C/10 °C za povprečno zimsko temperaturo, 22 °C/17 °C za povprečno 

letno temperaturo, 28 °C/23 °C za povprečno poletno temperaturo, 34 °C/29 °C za visoko 

temperaturo in 40 °C/35 °C za ekstremno visoko temperaturo. V obeh eksperimentih, 

njihovem in našem, so bili testi kaljivosti opravljeni na navlaženem filter papirju. Razlike 

med obema eksperimentoma so v odstotku kaljivosti, ki je bila v naši raziskavi kaljivost 

najvišja pri kontrolni skupini, pri zgoraj omenjenem poskusu pa pri povprečni poletni 

temperaturi. Nasploh je bila kaljivost semen v njihovi raziskavi bistveno višja (malo pod 40 

%) kot pri nas, kjer je najvišji odstotek kaljivosti znašal 11 %. Če povzamemo rezultate obeh 

eksperimentov lahko zaključimo, da so invazivne vrste, med katere spada tudi pelinolistna 

žvrklja, tolerantne glede kaljivosti pri visokih temperaturah (Hou, Chen, Peng in Chen, 2014). 

V drugi raziskavi, ki je potekala v ZDA, so ugotavljali kaljivost semen regrata pri različnih 

temperaturah in konstantni temperaturi z in brez svetlobe (Luo in Cardina, 2010). Primerjali 

so invazivno vrsto Taraxacum officinale G.H. Weber ex Wiggers, neinvazivno vrsto T. 

laevigatum DC. in T. brevicorniculatum Korol., ki je v Ameriko prišla kot neželjena primes 

semenskim mešanicam, je zaenkrat neinvazivna in se jo uporablja kot eksperimentalno 

rastlino za pridobivanje gume. V prvem eksperimentu so uporabili tri temperaturne tretmaje 

za noč/dan: nizka temperatura 5 °C/15 °C, srednja temperatura 15 °C/25 °C in visoka 

temperatura 25 °C/35 °C, vse z 12-urno fotoperiodo. Teste kaljivosti so izvajali na 

navlaženem vpojnem papirju. V raziskavi so ugotovili, da je pri visokih temperaturah najbolje 

kalila invazivna vrsta, najbolj konstantno kaljivost v vseh treh temperaturnih tretmajih pa je 

imela vrsta T. brevicorniculatum, ki je sicer najbolje kalila pri srednjem temperaturnem 
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območju (15 °C/25 °C). Če primerjamo invazivno in neinvazivno vrsto, je invazivna vrsta 

bolj odporna na visoko temperaturo kot neinvazivna. V drugem eksperimentu so ugotavljali 

kaljivost semen pri konstantni temperaturi z oz. brez svetlobe. Od vseh treh vrst, je v temi in 

na svetlobi najbolje kalila T. brevicorniculatum, ki je imela vseskozi visok odstotek kaljivosti 

razen pri zelo visoki temperaturi. Ostali dve vrsti sta na svetlobi kalili podobno, vendar je z 

naraščanjem temperature njihov odstotek kaljivosti padal. Za najbolj občutljivo vrsto pri 

kalitvi v temi se je izkazala invazivna vrsta T. officinale, zato je zanimiva ugotovitev, da je v 

temi bolje kalila neinvazivna vrsta kot invazivna. V primerjavi z našim eksperimentom so bili 

odstotki kaljivosti v omenjeni raziskavi zelo visoki in so se gibali celo blizu 100 %. V naši 

raziskavi odstotki kaljivosti niso presegli 11 %, prav tako nismo izvajali testov kaljivosti 

posebej v temi in na svetlobi. Če povežemo omenjeni eksperiment z našim lahko ugotovimo, 

da je temperaturni interval, v katerem lahko uspevajo invazivne vrste, zelo širok (Luo in 

Cardina, 2010). 

Vpliv temperature na kaljivost so ugotavljali tudi pri vrsti Phaseolus lunatus L., vendar je bila 

temperatura povezana s slanostjo (NaCl) (Rodrigues do Nascimento, Alves, Maurício da 

Silva, Rodrigues, 2017). Temperaturni tretmaji so bili konstantni in sicer: 25 °C, 30 °C in 35 

°C. Raziskava je pokazala, da je bil odstotek kaljivosti semen pri vseh temperaturah in 

koncentracijah slanosti (1,5-9,0 dS m-1) višji od 96 %. Kontrolna skupina brez soli in pri 

temperaturi 25 °C se najbolj približa rezultatom naše kontrolne skupine, vendar je bila njihova 

temperatura nekoliko višja od naše sobne temperature (približno 21 °C). Odstotki kaljivosti so 

bili neprimerno višji kot v našem eksperimentu, saj se je odstotek kaljivosti v omenjenem 

eksperimentu gibal nad 96 %. Testi kaljivosti so bili ravno tako opravljeni v laboratoriju, 

vendar so bili v našem primeru uporabljeni filter papirji in ne papirnate brisačke. Kontrolna 

skupina v raziskavi je v nekaterih primerih dosegla 100 % kar pomeni, da so vsa semena 

vzklila. To nakazuje na visok odstotek kaljivosti, kar pa ne moremo trditi v primeru našega 

eksperimenta.  
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Raziskave o pelinolistni žvrklji 

Raziskav o pelinolistni žvrklji je veliko. Številni raziskovalci so se ukvarjali z vplivom 

različnih dejavnikov na njeno kaljivost. Ugotavljali so, kako na kaljivost vplivajo težke 

kovine, sekundarna dormanca, slanost, alelopatija itd. V raziskavi, v kateri so med drugim 

proučevali vpliv težkih kovin na kaljivost pelinolistne žvrklje so vključili tiste kovine, ki se 

najpogosteje pojavljajo ob cestah kot produkt izpustov v cestnem prometu. To so cink (Zn), 

svinec (Pb), nikelj (Ni), baker (Cu) in kadmij (Cd). Ugotovitve so pokazale, da je pelinolistna 

žvrklja v primerjavi s Trifolium arvense L. veliko bolj rezistentna na prisotnost težkih kovin 

in njena semena vzklijejo pri bistveno višji koncentraciji težkih kovin kot Trifolium arvense. 

Raziskovalci so odkrili, da nizke koncentracije svinca in niklja celo spodbujajo kaljivost in 

rast semen. Kar lahko povežemo z našim eksperimentom je, da so semena žvrklje zelo trpežna 

in lahko uspevajo tudi pri takih vrednostih, pri katerih marsikatera rastlina ne bi mogla 

uspevati (Bae, Benoit in Watson, 2016). 

Za ugotavljanje vpliva slanosti na kaljivost pelinolistne žvrklje, so v enem od eksperimentov 

uporabili 5 tretmajev (DiTommaso, 2004). Eden od njih je predstavljal kontrolno skupino, 

zato je bil filter papir navlažen le z destilirano vodo. Ostali tretmaji so predstavljali različne 

koncentracije vodne raztopine natrijevega klorida (NaCl). Kaljivost kontrolne skupine vseh 

ponovitev je bila na koncu višja od 61 %, kar je visok odstotek v primerjavi z našim 

eksperimentom. Odstotek neviabilnih semen je bil v raziskavi zanemarljiv. Tako kot v našem 

eksperimentu, je bilo tudi v primeru omenjene raziskave največ kalic v kontrolni skupini in 

manj v ostalih tretmajih. Raziskava je pokazala, da v primeru slanosti odstotek kaljivosti 

enakomerno pada glede na naraščajočo koncentracijo soli (DiTommaso, 2004).  

Jerry M. Baskin in Carol C. Baskin sta leta 1980 napisala članek o sekundarni dormanci 

pelinolistne žvrklje in njeni kaljivosti. Raziskava je pokazala, da so kalitveni odzivi podobni 

pri prehodu iz primarne ali sekundarne dormance. Temperaturni tretmaji so bili skladni s 

temperaturo posameznega meseca v ameriški državi Kentucky. Rezultati so pokazali, da je bil 

odstotek kaljivosti po stratifikacji pri nedormantnih semenih višji pri kalitvi na svetlobi kot v 

temi. Globlje zakopana semena so zaradi teme kalila pri višji temperaturi, ki ustrezajo koncu 

pomladi in poletju. Preostala semena do konca pomladi vstopijo v tako imenovano 

sekundarno dormanco. Semena v sekundarni dormanci niso bila več viabilna, ne glede na 

temperaturo ali prisotnost svetlobe. Ugotovitve so pokazale, da semena, ki so zakopana 

globlje v prsti, ne morejo kaliti pri nižjih spomladanskih temperaturah, ki so navadno 
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primerne za kalitev. Ob povišanju temperature pa niso kaljiva na svetlobi, ker so zakopana v 

prsti, kjer je tema. Posledično lahko globlje zakopana semena večkrat vstopijo v sekundarno 

dormanco in iz nje izstopijo, ko so pogoji za kalitev ustrezni (Baskin in Baskin, 1980). V 

našem eksperimentu so semena iz kontrolne skupine kalila, vendar je bil odstotek kaljivosti 

zelo majhen. Morda je bil razlog v temperaturi, ki je bila nekoliko višja od zunanjih 

spomladanskih temperatur. 

Kaljivost semen pelinolistne žvrklje iz kontrolne skupine je bila v našem eksperimentu 

bistveno slabša od pričakovane. Razlogov za to bi lahko bilo več: semena za uspešno kalitev 

najverjetneje potrebujejo prst, v kateri olesenelo osemenje razpade in nato seme vzklije. V 

semenu rastline so verjetno prisotni določeni mehanizmi, ki sporočajo ali so pogoji za kalitev 

ustrezni. Kontrolna skupina je bila vseskozi izpostavljena sobni temperaturi, le-ta pa je bila 

višja kot so zgodnje spomladanske temperature, ko seme ob prisotnosti svetlobe vzklije v 

naravi. Sodeč po našem eksperimentu bi lahko navlaženi filter papir služil le kot dokaz, da 

seme lahko vzklije, ne pa tudi, da je kalitev celotnega vzorca semen uspešna. Morda je bila za 

slabo kalitev kriva tudi prevelika količina neposredne svetlobe. Ugotovljeno je, da bolje kalijo 

semena, ki so v prsti tik pod njeno površino kot tista, ki se nahajajo globlje v zemlji (Baskin 

in Baskin, 1977). Lahko bi sklepali, da neposredna svetloba najverjetneje negativno vpliva na 

kaljivost semen. Morda je bil razlog za slabo kalitev tudi prevelika količina vode, saj v naravi 

pelinolistna žvrklja uspeva na ruderalnih območjih, kjer je vode malo oz. kjer voda hitro 

pronica v globlje plasti zemlje.  

Da smo pogoje čim bolj približali resnični situaciji, smo izdelali kompostnik. V našem 

primeru biološko razgradljivih odpadkov nismo mehansko obdelali in nismo izvedli 

anaerobne razgradnje. Temperatura našega kompostnika, ki smo jo merili s pomočjo 

navadnega termometra, ni presegla 29 °C, medtem ko v podjetju RCERO, kjer temperaturo 

merijo s posebno sondo, temperatura presega zakonsko določeno minimalno temperaturo 55 

°C. Temperatura je v procesu kompostiranja pomemben dejavnik, ki lahko semena uniči do te 

mere, da ne morejo več kaliti (niso več viabilna). Faza kompostiranja je v našem primeru 

trajala dobre tri mesece, v podjetju RCERO pa traja približno dva meseca. Organskega 

materiala v našem kompostniku nismo obračali in lokacija samega kompostnika je bila v času 

celotnega procesa nespremenjena. Naš način kompostiranja je bil poenostavljen v primerjavi z 

načinom, kot ga morajo imeti v kompostarnah, kar se je poznalo pri doseženih temperaturah 

kompostnika. Semena so v našem kompostniku vzklila, kar pomeni, da so kompostiranje 
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preživela in ostala viabilna. Ker mora v kompostarnah temperatura presegati 55 °C, semena 

tam načeloma ne bi smela kaliti.   
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SKLEPI 

Na podlagi prve hipoteze lahko potrdimo, da je odstotek kaljivosti največji v kontrolni 

skupini, ki je bila izpostavljena sobni temperaturi. Kljub temu, da je odstotek kaljivosti v tem 

primeru največji, je še vedno majhen glede na celotno število semen tega tretmaja (22 kalic od 

200 semen). Razlog bi lahko povezali s pogoji v naravi, kjer seme prične kaliti zgodaj 

spomladi (april, maj) in je za uspešno kalitev bolje, če temperatura niha. Semena iz kontrolne 

skupine so bila izpostavljena sobni temperaturi, ki je bila večinoma konstantna, kar bi lahko 

bil vzrok za majhen odstotek kaljivosti. 

Z eksperimentom smo potrdili tudi drugo hipotezo, da semena pelinolistne žvrklje v domačem 

kompostniku preživijo in ostanejo kaljiva. Rezultati so pokazali, da kompostiranje in 

odlaganje žvrklje v zabojnik za biološke odpadke ni primeren in lahko povzroči širjenje vrste 

na druga območja. Ne glede na to, da je odstotek kaljivosti zelo majhen, je eksperiment 

dokazal, da semena v kompostniku preživijo in ostanejo viabilna. Zato je potrebno 

pelinolistno žvrkljo obravnavati drugače kot ostale biološke odpadke in se posluževati 

drugačnih načinov za uničevanje te tujerodne invazivne vrste. 

Tretje hipoteze ne moremo popolnoma potrditi. Semena, ki so bila izpostavljena temperaturi 

50 °C so vzklila. Odstotek kaljivosti tega tretmaja je bil nižji od kontrolne skupine in višji od 

kompostnika. Podatek nakazuje na veliko odpornost semen, ki so skrita v olesenelem orešku. 

Zato je pri termični obdelavi izjemnega pomena, da presežemo zgornjo mejo, pri kateri lahko 

semena žvrklje še kalijo. Rezultati potrjujejo zadnjo hipotezo, da semena pri temperaturah 60 

°C, 70 °C, 80 °C in 100 °C ne bodo vzklila. Če bi torej pelinolistno žvrkljo uničevali 

termično, bi morala biti minimalna temperatura sežiga vsaj 60 °C.  

Eksperiment bi se dalo razširiti, nadgraditi in izboljšati. Zanimivo bi bilo primerjati odstotke 

kaljivosti semen, če bi istočasno dali enako število semen iz enakih tretmajev v kalilnike s 

prstjo in na filter papirje. Predvidevamo, da bi najverjetneje v prvem primeru bil odstotek 

kaljivosti kontrolne skupine, kompostnika in tretmaja pri 50 °C višji kot v drugem. V 

povezavi s tem bi lahko ugotavljali kakšna je kaljivost semen, ki so kalila na filter papirjih, 

kaljivost v kalilnikih z zemljo tik pod površino prsti in kakšna je kaljivost semen, ki so bila v 

zemlji zakopana nekoliko globlje. Z eksperimentom smo ugotovili, da semena pelinolistne 

žvrklje pri izpostavljenosti temperaturi 50 °C še vedno kalijo. Zakonodaja določa, da je 

predpisana termična obdelava z minimalno temperaturo 55 °C. Zato bi bilo zanimivo 
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natančneje proučiti zgornjo temperaturo, pri kateri lahko semena žvrklje še kalijo. V ta namen 

bi pripravili vodne kopeli, ki bi vključevale temperaturni interval od vključno 50 °C do 

vključno 55 °C. S tem bi natančneje ugotovili, katera je tista zgornja meja, pri kateri lahko 

semena še vzklijejo.  
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