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Tema meseca septembra: BUČE  

 
Bliža se jesen, ko nas razveseljujejo buče, tako okrasne, jedilne, kot tudi oljne s svojimi peškami. Buče 
(Cucurbita) spadajo v družino Cucurbitaceae (bučnice). Sodijo med najstarejše znane gojene rastline. 
Bučne peške naj bi grizljal že paleolitski človek pred 15.000 leti, s civilizacijskim razvojem imajo buče 
vse večji pomen v kulinariki, farmaciji in pridelavi olja. Iz srednje Amerike so buče v 15. stoletju 
Španci pripeljali v Evropo. Odkritje buč je Krištof Kolumb zapisal v ladijski dnevnik 3. septembra 1492. 
Sprva so buče sejali le za okras.  
 
Buče so veliki, okrogli in rebrasti plodovi, podobni sorodnim lubenicam. Pod debelo, trdo, praviloma 
za ljudi neužitno lupino, se pri zrelih plodovih skriva uporabno meso. Sredi mesa, v votli sredici, 
domujejo priljubljene bučnice oziroma bučne peške, ki se uporabljajo za kratkočasno zobanje ali 
nadaljnjo setev.  
 

 
Slika 1: Različne vrste buč1 

 
 
Plodovi in semena nekaterih vrst imajo obojestranske žilne snope in so užitne. Kultiviranih je več vrst: 
muškatna buča (Cucurbita moschata), smokvolistna buča (Cucurbita ficifolia), orjaška ali buča 
velikanka (Cucurbita maxima) in vrtna buča (Cucurbita pepo).2 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 http://novice.najdi.si/predogled/novica/06b017fe34c8ac16b8c74e5306bba5c6/Vse-za-dru%C5%BEino/Lepota-in-zdravje/Bu%C4%8De-
bu%C4%8Dke-okrasne-bu%C4%8De  
2 https://sl.wikipedia.org/wiki/Bu%C4%8Da 

http://novice.najdi.si/predogled/novica/06b017fe34c8ac16b8c74e5306bba5c6/Vse-za-dru%C5%BEino/Lepota-in-zdravje/Bu%C4%8De-bu%C4%8Dke-okrasne-bu%C4%8De
http://novice.najdi.si/predogled/novica/06b017fe34c8ac16b8c74e5306bba5c6/Vse-za-dru%C5%BEino/Lepota-in-zdravje/Bu%C4%8De-bu%C4%8Dke-okrasne-bu%C4%8De
https://sl.wikipedia.org/wiki/Bu%C4%8Da
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Oljna buča  
 
Oljna buča (Cucurbita pepo L. convar citrulina (L) spada med tradicionalne slovenske poljščine in med 
najstarejše gojene rastline. Pravimo ji tudi Slovenska golica. Predstavlja pomemben člen v 
poljedelstvu. Za pridelovanje buč lahko izkoristimo sleherno obliko in velikost zemljišča. Posevki buč 
dajejo svojevrsten videz in okras krajine. V poletnem času krasijo krajino s cvetenjem, jeseni pa s 
plodovi. Buče se razlikujejo po velikosti, obliki, barvi, videzu lupine, okusu mesa, času skladiščenja in 
uporabi. Uporabljamo jih v prehrani ljudi, živali, v zdravstvene in kozmetične namene ter za okras. V 
preteklosti so bile uporabljene tudi pri najrazličnejših šegah in obredih. Za uporabo so skoraj vsi deli 
buč.  
 

 

 
Slika 2: Oljna buča3 

 
 
Namen pridelave oljnih buč 
 
Glavni cilj pridelave oljnih buč je pridobivanje semen (bučnic) za olje. Izkoristimo lahko tudi druge 
dele plodu, na primer za krmiljenje prašičev, bučne pogače in beljakovinski dodatek za uporabo v 
živinoreji. 4 
 

 
 
 
 

                                                           
3
http://www.semenarna.si/branje-nasveta/items/Slovenska_golica_avtohtona_sorta_oljne_buCe_in_tehnologija_pridelave 

4 Diplomska naloga Ana Kljun: Pridelava Oljnih buč v Sloveniji, Ljubljana, 2011 

 

http://www.semenarna.si/branje-nasveta/items/Slovenska_golica_avtohtona_sorta_oljne_buCe_in_tehnologija_pridelave
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Morfološke lastnosti oljne buče 
 
 Koreninski sistem  

 
Oljna Buča ima močno glavno korenino s šibko črpalno močjo, ki lahko prodre v tla do 2 m globoko in 
ima veliko stranskih korenin, ki so blizu površine tal. Ne more se oskrbovati s hranili in vlago iz večjih 
globin, tako kot na primer sončnica. Večina korenin se nahaja v globini 60 cm. Lateralno se korenine 
razprostirajo najmanj tako daleč kot nadzemni deli rastline, pogosto še širše. Kljub slabi črpalni moči 
korenin so olje buče presenetljivo dobro odporne na sušne razmere.  

 
 Steblo ali vreža 

 
Steblo imenujejo vreža ali bučevina. Je robato, ščetinasto, bodeče, v prečnem prerezu pri večini vrst 
peterokotno, ob zrelosti postane v notranjosti votlo. Pri posamezni vrsti ali sorti je dolžina vreč ali 
stebla različna. Oljne buče so večinoma kratkovrežne (steblo dolgo od 2 do 3 m), krmne pa 
dolgovrežne s steblom dolgim 10 m. 
 
 List  

 
Listi so veliki, votli in pecljati in se dvigujejo v višino. Pri navadni buči, kamor spada tudi oljna, so listi 
petero do sedmerokrpi, z ostrodlakavami ploskvami in nazobčanimi robovi. Buča velikanka ima 
ledvičaste ali srčaste liste z gladkimi robovi.  
 

 Cvet 
 
Buče imajo ločene moške in ženske cvetove na isti rastlini. Cvetovi s petimi majhnimi čašnimi in 
velikimi zlato rumenimi venčnimi listi se pojavljajo posamično v pazduhah listov. Zvončast ter globok 
narezani venec ima pet vrhov z navzven ukrivljenimi konicami. Moški cvetovi so na dolgih, tankih in 
zelo nežnih pecljih, ženski pa na krajših, debelih pecljih. Visoke temperature in dolg dan pospešujejo 
razvoj moških cvetov, obratne razmere pa razvoj ženskih cvetov. Cvetijo, ko kratek dan. Število 
moških cvetov na rastlino je vedno večje od števila ženskih cvetov. Moški cvet sestavljajo razmeroma 
majhna čaša, lijakasto ali zvonasto oblikovan venec, medovniki in moški spolni organi, ki spominjajo 
na svečo. V moškem cvetu so trije prašniki, katerih prašnice so združene.  
 
Venec ženskega cveta se po zgradbi, obliki in velikosti ne razlikuje od delov moškega cveta, kar ni 
tako pomembno. Pestič je v večini primerov nastal iz treh plodnih listov. Plodnica je podrasla, 
podolgovate, hruškaste, okroglaste do ploščate oblike. V cvetu so tri razmeroma velike dvodelne 
brazde mesnatega videza. 5 

 
 Opraševanje  
 
Vse buče so tujeprašne. Pomembni opraševalci so čebele, zlasti pa čmrlji. Cvetenje posameznih 
cvetov traja le en dan. V poletnih dneh se začne odpiranje venca takoj po sončnem vzhodu, v zadnjih 
popoldanskih urah pa že začenja veneti. Pri temperaturi nad 32 °C je aktivnost čebel manjša, zato je 
oprašitev slabša. Rečemo lahko, da so buče, ki cvetijo vse poletje in izločajo medičino tudi v sušnem 
vremenu, medovite rastline. 
 

                                                           
5
 Diplomska naloga Ana Kljun: Pridelava Oljnih buč v Sloveniji, Ljubljana, 2011 
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Slika 3: Cvetenje oljnih buč6 

 
 Plod in seme 
 
Plodovi so podolgovati, z mehko belo, rumeno do temno zeleno zunanjo lupino. Masa buče je lahko 
nekaj dekagramov do več deset kilogramov, odvisno od sorte in pridelovalnih razmer. V sredini ploda 
do semena, do 400 ovalnih in sploščenih pečk ali bučnic, ki suhe tehtajo nekaj gramov do 15 
dekagramov oziroma jih je za 1,5 % do 3 % celotne mase ploda. Jedrce buč golic, ki jih uporabljamo 
večinoma za stiskanje olja, obdaja tanka sivo zelena ovojnica, belice imajo jedrce v beli, sivo beli ali 
krem lupini z ozkim, nekaj milimetrov debelim zunanjim robom. Bučnice obdaja osemenje oziroma 
mezdra, okoli nje pa je vse do trde skorje pri dozorelih navadnih bučah ali mehke lupine pri dozorelih 
velikankah nevlaknato meso. Meso navadnih buč je bele do rumene barve. Velikanke in dišeče buče 
imajo oranžno do rdeče meso. 
 
 Sorte oljnih buč  
 
Vodilna in najbolj razširjena sorta v pridelavi buč je Gleisdorfers. Oblikuje velika, temno zelena 
semena. Seme se zelo dobro loči od osemenja ali mezdre. Je srednje odporna proti plesni in 
povzročiteljem bakterijskih bolezni. Je dolgovrežna sorta, zato jo lahko sejemo na medvrstno razdaljo 
do 210 cm. Dosega dobre pridelke, tudi do 1200 kg suhega semena na hektar. Po zaslugi 
pridelovalcev buč in Pomurja in Podravja in odličnih proizvajalcev bučnega olja dobiva Slovenska 
avtohtona sorta golica pomemben mednarodni ugled v zdravi kulinariki. 7 
Sorta je odlično prilagojena našim pridelovalnim razmeram. Plodovi so značilne rumene barve z 
zelenimi programi v času dozorelosti. Ima dober pridelek in zelo kakovostno bučno olje. 8 

 
 
 
 
 
 

                                                           
6 http://www.kgzs.si/Portals/0/Gradiva/TEHNOLOGIJA%20PRIDELAVE%20OLJNIH%20BUC.pdf    
7 Diplomska naloga Ana Kljun: Pridelava Oljnih buč v Sloveniji, Ljubljana, 2011 
8 Diplomska naloga Ana Kljun: Pridelava Oljnih buč v Sloveniji, Ljubljana, 2011 

http://www.kgzs.si/Portals/0/Gradiva/TEHNOLOGIJA%20PRIDELAVE%20OLJNIH%20BUC.pdf
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Pridelava oljnih buč 
 
 Čas setve in temperatura  

 
Bučke in buče zahtevajo za kalitev minimalne temperature od 12 do 14 °C, optimalna temperatura za 
vznik je 22 do 24 °C. Za vegetativni razvoj potrebuje rastlina najmanj 12 do 15 °C. Optimalna 
temperatura za razvoj je 20 do 22 °C. Podnevi naj bo temperatura od 25 do 28 °C, ob oblačnem 
vremenu 22 °C, ponoči pa 16 °C.  
 
Cvetovi propadejo pri temperaturi 0 °C, vsa rastlina pa pri temperaturi -1,5 °C. Pri večjih 
temperaturnih nihanjih so pridelki zelo majhni. Vendar pa prenesejo krajše obdobje hladnejšega 
vremena.  
 
Glede časa sajenja so buče golice veliko bolj občutljive kot belice. V primeru slabih razmer za vznik 
golic v tleh rade propadejo in je potrebna ponovna setev, ki je običajno že prepozna, saj buče v 
takšnih pogojih več ne dozorijo. Zato je optimalni čas setve tedaj, ko se tla na globini 10 cm segrejejo 
na 12 do 15 °C pri setvi suhega semena, če pa je seme namočeno ali nakaljeno, pa naj bodo tla še 
toplejša (segreta na 15 do 19 °C). V naših rastnih razmerah je to od 5. do 15. maja. 
 
 Vlaga in svetloba 
 
Buče potrebujejo v času rasti dovolj vlage v zemlji, optimalno je 70 do 80 % poljske zmogljivosti, to je 
kapaciteta tal za vodo. Najboljša zračna vlaga je 70 %. Suša ali prevelika količina vode lahko 
povzročita vodni stres. Deževno in hladno vreme je vzrok, da cvetovi ter zametki plodov odpadejo.  
Daljše sušno obdobje povzroči, da se razvijejo manjši, mehkejši in pogosti deformirani plodovi. 
Rastline ne trpijo pomanjkanja vode, le kadar so tla suha, temveč tudi, če je temperatura tal pod 20 
°C. Največ vlage potrebujejo v začetnem obdobju rasti in razvoja, ko ob dovolj visoki temperaturi 
hitro oblikujejo liste in cvetove.  
 
 
 Tla in gnojenje 

 
Buče dobro uspevajo v strukturnih, peščeno glinastih ali glinasto peščenih tleh, z dovolj vlage, 
humusa v tleh, ki se hitro ogreje. Idealna tla so rahlo kisla do nevtralna s Ph 5,5 do 7. Zemljo za oljne 
buče vedno gnojimo s hlevskim gnojem, od 4 do 5 kg/m². Če doma nimamo dovolj hlevskega gnoja, 
ga lahko dajemo v vrste, kjer bodo posajene rastline. Poraba se bo lahko zmanjšala za eno tretjino, to 
je 1 do 1,7 kg/m². Kjer smo dali gnojilo, prekrijemo z 20 cm kakovostne zemlje.9 
 
 
Paziti moramo, da ne gnojimo preblizu korenin ali listov. Ob neposrednem stiku z gnojilom se lahko 
pojavljajo manjša do večja odmrtja. Priporočljivo je tretiranje gnojila neposredno v tla. V primeru 
sušnega obdobja moramo buče osipavati, tako da bodo oblikovale več korenin in se skušale same 
oskrbeti z vlago iz globljih talnih plasti. Plodove vrtnih buč zavarujemo pred gnitjem in objedanjem 
(polži) tako, da podložimo slamo ali karton.  
 
 
 

                                                           
9 http://www.kgzs.si/Portals/0/Gradiva/TEHNOLOGIJA%20PRIDELAVE%20OLJNIH%20BUC.pdf  
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 Kolobar 

 
Buče sadimo na prvo poljščino, ki jo gojimo s hlevskim gnojem in jo uvrstimo v kolobar vsako tretje ali 
četrto leto za žitom ali krompirjem v naslednjem koledarskem letu in za prezimnimi krmnimi dosevki, 
ki jih pospravimo do začetka maja v istem letu. Dobri prejšnji posevki so vse metuljnice, na primer 
fižol, grah, lucerna in travno deteljne mešanice. V vrtu za bučami dobro uspevajo korenovke, 
čebulnice, solatnice in špinačnice.  
 

Način setve  
 

Za dober pridelek je pomembno, da je seme certificirano in razkuženo z ustreznim pripravkom. S tem 
zagotovimo dobro kaljivost in odpornost rastlin na bolezni ob vzniku. Buče za olje sejemo na večjih 
njivah strojno, in sicer na medvrstno razdaljo 20 do 70 cm, v vrsti pa sejemo na 50 do 70 cm, tako da 
dobimo gostoto 12.000 do 16.000 rastlin/ha. Z gostejšo setvijo bi sicer povečali število rastlin na 
enoto zemljišča, bi pa preprečili cvetenje in oblikovanje novih plodov v pozno poletnih mesecih. Za 
setev 1 ha potrebujemo od 4 do 6 kg semena. Sejemo jih od 3 do 6 cm globoko.  

 
Varstvo pred preveli  
 
Najmanj žetev s pleveli v nasadu buč bo, če je prejšnja poljščina zapustila njivo čim manj 
zapleveljeno. Pred enostransko zapleveljenostjo nam je v pomoč kar najbolje sestavljen kolobar. Tudi 
s pravočasnim in rednim dva do trikratnim okopavanjem se lahko izognemo kemičnim zatiranjem 
plevelov.  
 
Med vrstami okopavamo strojno, v vrsti pa ročno. Pri ročnem okopavanju posevek tudi ustrezno 
preredčimo in odstranimo obolele rastline. Nikoli ne okopavamo, ko so tla mokra. ko buče prekrijejo 
tla, zatiranje plevelov ni več mogoče.  
 
Buče imajo dokaj slabo tekmovalno sposobnost proti plevelom, tako v začetku razvoja, kot tudi v 
drugim delu rastne dobe. Glede zapleveljenosti so lahko šibek člen kolobarja, posebej takrat, če 
dolgo čakamo s spravilom. Za zatiranje imamo pri nas na voljo samo en herbicid na podlagi 
napropamida, ki ga moramo pred setvijo vdelati v tla. Nimamo pa registriranih niti selektivnih 
herbicidov za zatiranje trav po vzniku. Zaradi tega se moramo osredotočiti na čim večji obseg 
mehaničnega zatiranja, tako strojno, kot tudi ročno. Preden se odločimo za pridelovanje buč, 
moramo njive razpleveliti. Ker buče sejemo razmeroma pozno, se lahko pred setvijo poslužujemo 
tehnike izčrpavanja zalog plevelnih semen. 10 
 
Njivo (zimsko brazdo) na grobo poravnamo že v začetku aprila. S tem vzbudimo kalitev plevelov. Tri 
tedne po prvi pripravi opravimo brananje, s katerim prizadenemo že vznikle plevele. Potem njivo 
ponovno pustimo pri miru kakšnih 14 dni, nato pa izvedemo pravo predsetveno pripravo.  
 
Paziti moramo, da ne gojimo preblizu korenin ali listov. Ob neposrednem stiku z gnojilom se lahko 
pojavljajo manjša do večja odmrtja. Priporočljivo je tretiranje gnojila neposredno v tla. V primeru 
sušnega obdobja moramo buče osipavati, tako da bodo oblikovale več korenin in se skušale same 
oskrbeti z vlago iz globljih talnih plasti. Plodove vrtnih buč zavarujemo pred gnitjem in objedanjem 
(polži) tako, da jih podložimo  s slamo ali kartonom. 11 

                                                           
10 http://www.kgzs.si/Portals/0/Gradiva/TEHNOLOGIJA%20PRIDELAVE%20OLJNIH%20BUC.pdf  
11 http://www.kgzs.si/Portals/0/Gradiva/TEHNOLOGIJA%20PRIDELAVE%20OLJNIH%20BUC.pdf  

http://www.kgzs.si/Portals/0/Gradiva/TEHNOLOGIJA%20PRIDELAVE%20OLJNIH%20BUC.pdf
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Bučno olje 
 
Bučno olje počasi pridobiva svojo zasluženo vrednost, saj je vse bolj znano kot zelo kakovostno in 
predvsem zdravo olje. Bučno olje je bogato z vitamini A, B1, C, D in E, ki varujejo ožilje in preprečujejo 
staranje, poleg tega pa bučno olje in naravni farmacevtski izdelki iz buč lajšajo tudi težave pri 
povečani obsečnici ali prostati.  
 
Bučno olje je temno zelene barve in vsebuje visok delež nenasičenih maščobnih kislin, veliko 
beljakovin, med drugim tudi kukurbitin, ki uničuje črevesne zajedavce in preprečuje rast prostatične 
žleze. Je tudi bogat vir kalcija, železa, magnezija, fosforja, kalija, mangana in cinka. Vsebuje veliko 
vitaminov, ki ugodno vplivajo na srce in ožilje, plodnost, živčni sistem in mišična moč. 
Najpomembnejši med njimi je vitamin E.12 
 

 
Slika 4: Prekmursko bučno olje13 

 
 

Mojca Klemenčič, dipl. inž. agr. ekon.  

                                                           
12 Diplomska naloga Mateja Horvat: Ekonomska upravičenost pridelave Oljnih buč, Maribor, 2013 
13 http://information-slovenia.com/sveta-ana-v-slovenskih-goricah-2233/kmetijske-dejavnosti/bucno-olje-prekmurje/1467 
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