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Ameriški slamnik (Echinacea purpurea Moench)
Ameriški slamnik je trajnica. Nasad traja 5-7 let. Pridelek je običajno herba (nadzemni del
rastline), uporabljajo pa se lahko tudi korenine. Nekateri na primer uporabljajo pri izdelavi
tinktur kombinacijo tinkture herbe in tinkture korenin. Če ga pridelujemo za korenine, le-te
izkopljemo v drugem letu.
Povprečni letni pridelek nadzemnega dela je v Sloveniji 11–20 t/ha v prvem letu, v
drugem in naslednjih letih pa tudi 30 t/ha in več. Pridelek korenin v drugem letu znaša 10
t/ha svežih oziroma 3 t/ha suhih korenin.
Izbira lokacije

Nasad ameriškega slamnika tik pred žetvijo
(Foto: N. Ferant)

Rastline na ustreznih tleh ne dajejo samo višjih
pridelkov, ampak so tudi bolj odporne na mraz,
slano, sušo, bolezni in škodljivce.
Da:
 sončne in tudi polsenčne lege
 srednje težka, globoka, dobro odcedna, zračna, z
organsko snovjo ustrezno preskrbljena tla
 s hranili ustrezno preskrbljena tla:
P2O5 > 10 mg/100 g tal in K20 > 15 mg /100 g tal
 pH tal rahlo kisel do nevtralen (najboljše uspeva,
če je pH okoli 7,0, sicer je toleranten do pH 5,5)
 najboljša predhodnica je z organskimi gnojili
gnojena okopavina
Ne:
Sajenje ameriškega slamnika (Foto: N. Ferant)
• zastajanje vode povzroči propad korenin
• težka in prodnata tla niso primerna za
Oskrba in vzdrževanje nasada
pridelovanje herbe (nadzemnega dela rastline),
še posebno pa ne za pridelavo korenin
 za
dober
pridelek
priporočljivo
• rastlina ima nizko toleranco na previsoko
namakanje, predvsem prvoletnika
vsebnost CaCO3 v tleh in na slanost tal
 pri visokih temperaturah ne škropimo po
listih, saj na ta način povzročimo ožige
 kapljično namakanje zaradi velikega
finančnega vložka običajno ni smiselno,
poleg tega cevi otežujejo obdelavo
nasada, kultiviranje in okopavanje, pa
tudi žetev
 uporaba folije ni priporočljiva, saj se pod
njo velikokrat zaredijo voluharji, ki
uničujejo korenine
 gnojimo glede na gnojilni načrt, oziroma
glede na odvzem hranil; priporočljivo je
letno gnojenje s 60–90 kg/ha P2O5 in
200 kg/ha K2O, z dušikovimi gnojili v
dveh do treh odmerkih v skupni količini
100–150 kg N (prvi obrok aprila po
Priprava tal za nov nasad
vzniku, drugi obrok po prvi žetvi)
 pri ekološki pridelavi gnojimo vsako
 vzamemo vzorec tal in ga damo na
drugo leto s hlevskim gnojem v količini
analizo ter v izdelavo gnojilnega načrta
7-8 t/ha oziroma z dovoljenimi gnojili
 njivo že jeseni dobro razplevelimo
 gnojila in pripravke za krepitev rastlin
 jeseni pognojimo z dobro uležanim
lahko dodajamo tudi foliarno, če nam to
hlevskim gnojem (da si na njivo ne
dopušča finančna slika – npr. v začetku
vnesemo semena plevelov) ali
maja star nasad poškropimo s pripravki
kompostom po navodilu gnojilnega
za
krepitev
rastlin,
ki
vsebujejo
načrta in ga zadelamo v tla pri osnovni
aminokisline, da se ublaži stres zaradi
obdelavi
suše ali nizkih temperatur
 spomladi glede na gnojilni načrt
 redno
odstranjujemo
plevel
z
potrosimo še ostala potrebna gnojila in
mulčenjem ali kultiviranjem med vrstami,
tla dopolnilno obdelamo s
v vrsti pa z ročnim pletjem
predsetvenikom
 medvrstni prostor tudi kultiviramo, zlasti
 če gnojilnega načrta v skrajnem
pred žetvijo
primeru nimamo, jeseni zaorjemo
 zatiranje plevelov si lahko olajšamo z
15 t/ha dobro uležanega hlevskega
zastirkami iz naravnih materialov
gnoja, spomladi pa pri predsetveni
 varstvo pred boleznimi in škodljivci
obdelavi pognojimo s 60 kg/ha N,
običajno ni potrebno
60–90 kg/ha P2O5 in 200 kg/ha K2O

Sajenje
 direktna setev se ne priporoča
 nasad zasadimo spomladi z
zdravimi in vitalnimi sadikami
 sadike sadimo v nasad na
medvrstno razdaljo 40–65 cm in
razdaljo v vrsti 30 cm
 za 1 ha potrebujemo od 52.000
do 83.000 sadik
 sadimo ročno ali s sadilnikom za
zelenjavo
Spravilo
Spravilo poteka s strižno kosilnico s
snopovezalko ali z bobnasto
rotacijsko kosilnico.
Nasad pokosimo ali požanjemo 10
cm nad tlemi, ko je 70 % rastlin v
polnem cvetenju (tehnološka
zrelost).
Tehnološko zrelost pričakujemo
prvo leto v septembru ali oktobru,
torej enkrat v sezoni, naslednja
leta, v polnorodnem nasadu, pa
dvakrat:
 prva žetev je običajno od konca
junija do konca julija, ko ima
slamnik najmanj 70 % odprtih
cvetov in škrlatno obarvane
jezičaste cvetove
 druga žetev je od konca
septembra do začetka
novembra
Pridelek prve žetve spravljamo z
njive zgodaj zjutraj ali pozno
popoldne, ker se pri višjih
temperaturah aktivne snovi
razgradijo oz. se v svežem pridelku
lahko začnejo mikrobiološki
procesi.
Skladiščenje
 kot svežo drogo le kratek čas
(nekaj ur) – potem jo moramo
takoj namočiti v topilo, da se
izločijo zdravilne snovi
 lahko pa posušimo cvetočo zel
(nadzemni del rastline) ali
korenine; skladiščenje v
temnem, zračnem in suhem
skladišču, zračna vlaga pod 12
%

