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Na kmetiji Pr’ Kresc, neko~
`ivinorejski kmetiji, se je Janez
Kon~ar leta 1995 odlo~il, da bo
kmetijo preusmeril v sadjar-
stvo. V dveh letih je zasadil na-
sad jabolk, nasad kostanja in
nekaj tiso~ jagod. V sodelova-
nju z Biotehni{ko fakulteto v
Ljubljani in njenim Razisko-
valnim poljem za lupinarje v
Mariboru, ki ga vodi dr. Anita

Solar, so zasadili 55 dreves ko-
stanja 13 razli~nih sort. V glav-
nem zaradi kostanjevega raka
je bila `e v prvih letih ve~ kot
60-odstotna selekcija dreves,
ki jih je zamenjal z drugimi,
bolj odpornimi sortami. ^e-
prav so v vseh teh letih {e ved-
no velike te`ave s kostanjevim
rakom, Janez Kon~ar ni obu-
pal. Tako kot vsak drug inten-

zivni nasad, tudi kostanjev po-
trebuje nenehno nego in skrb.
»Proti glivi kostanjevega raka
se zaenkrat borimo le tako, da
drevesa nenehno opazujemo,
vsakr{no malo rano na drevesu
takoj o~istimo in sku{amo pre-
pre~iti razvoj {kodljivca na
njej,« pove Janez Kon~ar. Naj-
ve~ja nevarnost raka je, ~e se
rana pojavi na mestu, kjer je

drevo cepljeno. ^e je drevo `e
veliko in je oku`ena veja, se
vejo odre`e, vendar ta rana
prav tako predstavlja nevar-
nost za oku`bo.

[e ve~jo nevarnost pa v zad-
njih letih v kostanjevih nasa-
dih predstavlja kostanjeva {i-
{karica. [kodljivec je pri{el iz
Italije, zato se je pri nas najprej
in v najve~ji meri pojavil na
Primorskem in tudi drugod po
Sloveniji. [i{karica lahko pri-
delek zmanj{a tudi do 70 od-
stotkov. Kon~ar je opazil, da
drevesa slabo prena{ajo tudi
vro~inske vale, v su{nem ob-
dobju pa jih je treba tudi zali-
vati.

V novem nasadu so tudi
slovenske sorte

Kostanjevo drevo raste po~a-
si, a je po dveh desetletjih `e
mogo~e izbrati drevesa, ki so
bolj odporna bodisi na kosta-
njevega raka bodisi na {i{kari-
co, je zadovoljen Janez Kon~ar.
Plodovi so glede okusa podob-
ni, ve~ja razlika med njimi je
glede debeline, razlika med

sortami pa je tudi med kro{nja-
mi dreves in kako se kostanj
lo~i od je`ice. Nekatere sorte
imajo bolj grmi~asto obliko
drevesa in tanj{e veje, medtem
ko so druge sorte bolj stebri~a-
ste oblike. ^eprav bi lahko
tanj{e veje, ki so po dveh sne-
golomih upognjeni do tal,
obrezal, jih Janez Kon~ar raje
podpre, saj vsakr{na rez in s
tem rana na drevesu pomeni
tudi ve~jo verjetnost oku`be s
kostanjevim rakom.

V novem nasadu, ki ga je Ja-
nez Kon~ar zasadil lani, je do-
datnih 30 dreves, tudi sloven-
ska sorta sobota in {e nekatere
druge v preizku{anju.

Primerna je blago
nagnjena ju`na lega

Kostanj lahko sadimo v ve~-
jem delu Slovenije. Med zim-
skim mirovanjem prenese do
–26 °C in tudi na spomladan-
ske pozebe ni posebej ob~ut-
ljiv, saj cveti {ele junija. Preve-
like in dolgotrajne poletne vro-

~ine nima rad, saj se pri tempe-
raturah nad 30 °C razvoj plo-
dov v je`ici ustavi. Kot pravi
dr. Anita Solar, kostanj lepo
uspeva do nadmorske vi{ine
700 do 800 metrov, na dobrih,
neizpostavljenih ju`nih legah,
pa tudi do vi{ine 1000 metrov,
{e posebno ~e je v bli`ini kak-
{en ve~ji vodni vir, ki bo bla`il
temperaturna nihanja. Tla mo-
rajo biti kisla, s pH pod 6,0.
Kostanj ima rad globoka, rodo-
vitna, s humusom bogata tla, v

kakr{nih raste tudi v gozdnih
sestojih. V nasadih ga sadimo
na razdalje 11 × 10 metrov v
ravnini, na nagnjenih parcelah
pa na 9 × 8 metrov.

Maroni so debeloplodne
sorte kostanja

Cepljene ali na lastnih kore-
ninah vzgojene sadike bodo
zarodile `e v drugem ali tret-
jem letu po sajenju. Najbolj za-
nimive so debeloplodne sorte,
ki jih s skupnim imenom ime-
nujemo maroni. Obi~ajno so
medvrstni kri`anci med evrop-
skim in japonskim kostanjem.
Najve~ so jih vzgojili v Franci-
ji, nekaj v Italiji, ZDA in dru-
god. Za marone je zna~ilno, da
so plodovi veliki, te`ki vsaj
12,5 grama, tako da imamo v

kilogramu najve~ do 80 plo-
dov. V je`ici sta navadno dva
normalno razvita ploda. Imajo
tipi~no {iroko elipti~no obli-
ko, barva lupine je rjavkasta v
razli~nih odtenkih do skoraj
~rne ali rde~kaste, se sveti in
ima temnej{e vzdol`ne pri`e.
Imajo zelo velik hilum – me-
sto, kjer je kostanj pritrjen na
je`ico. V lupini je vedno eno
samo jedro oziroma seme, ki je
obdano s tanko ko`ico. Ta se
ne zajeda v jedro in se lepo

olupi, kar je ena najpomem-
bnej{ih lastnosti maronov. Pri
sajenju na vrtovih ali ohi{ni-
cah je pomembna tudi velikost
drevesa. Med najbolj raz{irje-
nimi sortami pri nas je sorta
marsol, ker je najmanj ob~ut-
ljiva za glivo kostanjevega ra-
ka. Ima soliden pridelek in ve-
like kakovostne plodove. Za
nekoliko toplej{e lege priporo-
~ajo sorto maraval, ki je {ibkej-
{e rasti in ima debele, temnor-
javo rde~kaste, rahlo pi`aste
plodove. Sorta bouche de be-
tizac je cenjena zaradi odpor-
nosti na kostanjevo {i{karico
in zelo velikih plodov. V nasa-
de se sadi tudi sorto precoce
migoule, ki je dobra opra{eval-
ka in ima velike plodove.

Dragica Heric

V travni{kih sadovnjakih tudi kostanj

Bodi~ast vir energije
Na kmetiji Pr’ Kresc pridelajo 700 do 800
kilogramov kostanja in vsega prodajo na domu

Med lupinasto sadje spada tudi kostanj. Pravi ali navad-
ni kostanj, ki ga najdemo v vseh slovenskih gozdovih,

ima u`itne plodove, medtem ko ima divji kostanj, ki je najpo-
gosteje posajen v mestnih drevoredih in parkih, neu`itne plo-
dove. V razli~nih koncih Slovenije, najve~ na Primorskem, je
tudi nekaj travni{kih nasadov cepljenega kostanja. Janez Kon-
~ar iz Gabrja pri Jan~ah ima na dveh lokacijah skupaj zasaje-
nih ve~ kot 80 dreves ve~ kot 15 razli~nih sort. V dveh deset-
letjih se po~asi ka`ejo prednosti enih sort pred drugimi, v glav-
nem pa v nasadu delata najve~ te`av kostanjev rak in kosta-
njeva {i{karica.

Uporabni vsi deli drevesa
Pri kostanju so poleg plodov uporabni vsi ostali deli dre-

vesa. Les spada med najtrajnej{e, se lahko cepi in obdeluje.
^aj iz kostanjevih lupin se uporablja za laj{anje ~revesnih
te`av. Poparki in prevretki iz listov zdravijo dihalne in `e-
lod~ne bolezni, pripravki iz surovih plodov bla`ijo revma-
ti~ne bole~ine in pomagajo pri te`avah s kr~nimi ̀ ilami. Iz-
jemno ga cenijo ~ebelarji, ker daje odli~no in obilno pa{o.
Kostanjev med vsebuje veliko rudnin in ima poseben, mo-
~an grenko-sladek okus.

Kostanjeva {i{karica
Kostanjeva {i{karica z napadom na listne in cvetne brste

ter z oblikovanjem {i{k moti razvoj in uni~uje poganjke ter
zni`uje obrod plodov. Insekticidi v boju proti kostanjevi {i-
{karici niso u~inkoviti. Kot edino re{itev za zaustavitev {ir-
jenja kostanjeve {i{karice je vnos tujerodne parazitoidne
osice iz Italije, zato je Uprava za varno hrano, veterinarstvo
in varstvo rastlin v za~etku leto{njega leta dovolila uvoz
osice za poskusne oziroma raziskovalne namene na {estih
lokacijah na obmo~ju Slovenije za obdobje petih let. (Glej
~lanek avtorice M. Rot z naslovom Uspe{en vnos parazito-
ida kostanjeve {i{karice objavljen v Kme~kem glasu z dne
14. oktobra 2015 na strani 10.)

Na kmetiji Pr’ Kresc za~nejo zgodnje sorte pobirati zadnji te-
den septembra in kon~ajo do konca oktobra ter ga sve`ega
sproti prodajo.

Obrezovanje kostanja naj bo zaradi nevarnosti kostanjeve-
ga raka minimalna z odstranjevanjem predvsem bolnih ali
po{kodovanih vej.

Kostanjev rak
Bolezen kostanjev rak

napada lubje, ki najprej
nabrekne in po~i, s ~imer
se prekine pretok sokov
in del nad napadenim
mestom se za~ne su{iti.
Suho listje in je`ice jese-
ni ne odpadejo, ampak
ostanejo na odmrlem
delu preko zime. Trosi
lahko prodrejo v rastlino
le preko rane in ker je
mo`nosti za po{kodbe
lubja veliko, je nevarnost
oku`be stalna in velika.
Zato je vsako rano treba
~im hitreje zamazati s ce-
pilno smolo.

Kostanj zdravilo in hrana, ki greje
Glavna sestavina kostanja je {krob in je

vir prijetnega sladkastega okusa in visoke
energijske vrednosti (800 kJ/100 g). Upo-
rabljamo ga kot nadomestek za krompir ali
kru{no moko. Vsebuje {e pribli`no {tiri
odstotke beljakovin, manj kot dva odstot-
ka ma{~ob in do {tiri odstotke sladkorjev.
Zaradi visoke vsebnosti vlaknin (okrog os-
em odstotkov) pomaga prepre~evati zapr-
tost, spodbuja prebavo in zdravi hemoro-
ide. Bogat je z vitamini in minerali, vsebu-
je pa tudi precej folne kisline in naravne
antioksidante. Tradicionalna kitajska me-
dicina ga priporo~a kot zdravilo in hrano,
ki greje, zato je {e posebno primeren za je-
senski ~as.


