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1 UVOD 

V letu 2019 so v okviru Javne službe v vrtnarstvu potekale sledeče strokovne naloge: 
- selekcija zelišč, 
- žlahtnjenje zelenjadnic, 
- introdukcija zelenjadnic in ugotavljanje njihove vrednosti za predelavo, 
- introdukcija in ekološko rajonizacija zelišč ter ugotavljanje njihove vrednosti za predelavo, 
- tehnologije pridelave zelenjadnic, 
- tehnologije pridelave zelišč in 

- strokovno-tehnična koordinacija v vrtnarstvu. 
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2 POROČILO PO STROKOVNIH NALOGAH ZA OBDOBJE 01.01. – 31.12.2019 

 

2.1 SELEKCIJA ZELIŠČ 

 

2.1.1 POROČILO O OPRAVLJENEM DELU IN REZULTATI 

A: Ovrednotenje genskega materiala - kolmež (Acorus calamus L.) 
V letu 2019 smo beležili morfološke lastnosti (preglednica 2.1.1.A.1) pri 5 akcesijah kolmeža iz 
genske banke: SRGB 2933-Homec, SRGB 2936-Zlateče, SRGB 2937-Svetina, SRGB 2938-Kalobje in 
SRGB 2939-Ljubno, ki so bile na novo posajene na novi lokaciji zaradi prestavitve nasada genske 
banke v oktobru 2018. 
Nasad smo okopavali in opleli 19. 6. in 19. 10. 2019 ter ga namakali 15.06. , 21.06., 24.06., 27.06. in 
13.07. 

Preglednica 2.1.1.A.1: Morfološke lastnosti genetskega materiala kolmeža (Acorus calamus L.) v 
letu 2019 

  2937-Svetina 2933-Homec 2934-Zlateče 2938-Kalan 2935-Ljubno 

Višina rastlin (cm) 68 68 62 76 65 

Oblika listov 
     dolžina (cm) 55,4 64,2 52,6 59,8 57,0 

širina (mm) 10,2 13,0 10,2 11,4 8,8 

Cvetov Ni Ni Ni Ni Ni 

Razrast (cm) 11,2 11,2 10,8 12,8 15,0 

Št. listov v šopu 5-7 6-8 6-8 5-9 4-8 

Razdalja med šopi (cm) 3-5 cm 4-8 cm 5-9 cm 4-8 cm 5-9 cm 

Občutljivost za bolezni 
in škodljivce 

nismo 
zasledili 

nismo  
zasledili 

nismo 
zasledili 

nismo 
zasledili 

nismo 
zasledili 

 
B: Vzpostavitev kontinuiranega sistema selekcije - kolmež (Acorus calamus L.) 
V letu 2019 smo do marca oskrbovali vzgojene sadike kolmeža v rastlinjaku. 20. 3. 2019 smo jih 
prestavili v zunanje razmere (tople grede), kjer smo jih oskrbovali v skladu z dobro agronomsko 
prakso. Zaradi mokrega vremena v maju smo jih na prosto posadili šele 15. 6. 2019 in jih oskrbovali 
v skladu z dobro agronomsko prakso. Nasad smo opleli in okopali 15. 7. in 6. 8. 2019. Namakali smo: 
15. 6., 21. 6., 24.6., 27. 6. in 13. 7. 2019. 
Opazovali smo rast in razvoj in beležili fenofaze v prvem letu poskusa (preglednica 2.1.1.2). Poskus 
je bil izenačen v času intenzivne rasti (slika 2.1.1.B1). Razlike pa so se pokazale zlasti jeseni, in sicer v 
različnem času propada nadzemnega dela (slika 2.1.1.B.2, preglednica 2.1.1.B.1). 

Preglednica 2.1.1.B.1: Fenofaze kolmeža (Acorus calamus L.) v prvem letu poskusa selekcije 
  2937-Svetina 2933-Homec 2934-Zlateče 2938-Kalan 2935-Ljubno 

Vznik 10.3.2019 16.3.2019 12.3.2019 12.3.2019 10.3.2019 

Začetek intenzivne rasti 20.5.2019 22.5.2019 20.5.2019 20.5.2019 22.5.2019 

Konec rasti 3.7.2019 3.7.2019 5.7.2019 3.7.2019 5.7.2019 

Začetek cvetenja Ni Ni Ni Ni Ni 

Začetek propada 
nadzemnega dela 20.9.2019 10.10.2019 5.10.2019 15.9.2019 20.10.2019 

Število cvetov/rastlino 0 0 0 0 0 
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Slika 2.1.1.B.1: Postavitev kontinuiranega Slika 2.1.1.B.2: Selekcijski nasad kolmeža (Acorus 
sistema selekcije pri kolmežu (Acorus calamus L.) na IHPS 8. 11. 2019. Vidne so razlike med 
calamus L.) – poskusni nasad na IHPS posameznimi akcesijami. Nekatere so že propadle 
Žalec, 13. 8. 2019 (nadzemni del), druge komaj rumenijo. 
 
Delo pri selekciji zelišč smo predstavili na v okviru Posvetu Zelišča v kozmetični industriji, ki je 
potekal v okviru Dnevov odprtih vrat v Vrtu zdravilnih in aromatičnih rastlin, 3. 5. 2019, IHPS Žalec 
Pripravili smo tudi objavo spletni podstrani IHPS: http://www.ihps.si/zdravilne-in-aromaticne-
rastline/ekoloska-rajonizacija-zdravilnih-zelisc/ . 
 
C: Vzpostavitev kontinuiranega sistema selekcije – inventarizacija rastlinskih vrst slovenskega izvora 

in razvoj vrstno specifičnih deskriptorjev za selekcijo 
Pregledali smo dostopnost rastlinskih vrst, ki jih slovenski galenski laboratoriji potrebujejo v večjih 
količinah (Althaea officinalis, Artctostaphylos uva-ursi, Carum carvi, Foeniculum vulgare, Epilobium 
parviflorum, Valeriana officinalis) znotraj JSRGB, pridobili seme le-teh in preverili kalivost. Pri 
akcesijah, ki so uspešno kalile, so bile vzgojene sadike in bile presajene na laboratorijsko polje BF.  
Za zgoraj naštetih 6 vrst smo pričeli zbirati podatke o potencialnih rastiščih. 
Po predlogi UPOV so bili povzeti vrstno specifični deskriptorji za vrsto Foeniculum vulgare. 
 

http://www.ihps.si/zdravilne-in-aromaticne-rastline/ekoloska-rajonizacija-zdravilnih-zelisc/
http://www.ihps.si/zdravilne-in-aromaticne-rastline/ekoloska-rajonizacija-zdravilnih-zelisc/
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Preglednica: Izvedena vsebina in obseg dela za nalogo Selekcija zelišč v 2019 
LOKACIJA, LETO SAJENJA, OBDOBJE PREIZKUŠANJA,  
KO in PARCELNA ŠT., POVRŠINA 

ŠTEVILO in SEZNAM 
AKCESIJ/POPULACIJ/ODBRANK 

A: Ovrednotenje genskega materiala - kolmež 
Lokacija: Žalec, IHPS  
Leto sajenja: 2007 
Obdobje preizkušanja: začetek 2018, zaključek 2021 
Izvajalec: IHPS 
KO in parcelna št.: 996 Žalec – 1081/3 
Površina: 15 m2  

 
5 akcesij iz SRGB:  
SRGB 2933 (Homec), SRGB 2936 (Zlateče), 
SRGB 2937 (Svetina), SRGB 2938 (Kalobje), 
SRGB 2939 (Ljubno) 
 
 

B: Vzpostavitev sistema selekcije – zasnova  
     selekcijskega nasada kolmeža 
Lokacija: rastlinjak IHPS  
Leto sajenja: 2019 
Obdobje preizkušanja: začetek 2019, zaključek 2021 
Izvajalec: IHPS 
KO in parcelna št.: 996 Žalec – 1081/3 
Površina: 20 m2  

 
 
5 akcesij iz SRGB:  
SRGB 2933 (Homec), SRGB 2936 (Zlateče), 
SRGB 2937 (Svetina), SRGB 2938 (Kalobje), 
SRGB 2939 (Ljubno) 
 

C: Vzpostavitev sistema selekcije – inventarizacija vrst 
     in razvoj deskriptorjev 
Obdobje zbiranja podatkov o potencialnih rastiščih: 
začetek 2019, zaključek 2019 
Izvajalec: BF 
 
Obdobje razvoja vrstno specifičnih deskriptorjev  
začetek 2019 
Izvajalec: BF  

 
 
6 vrst: Althaea officinalis, Artctostaphylos uva-
ursi, Carum carvi, Foeniculum vulgare, 
Epilobium parviflorum, Valeriana officinalis  
 
Foeniculum vulgare 

 

2.1.2 LETNI CILJI IN KAZALNIKI 

Preglednica: Letni cilji in kazalniki za doseganje letnih ciljev za nalogo Selekcija zelišč  

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev 

Spremljanje in beleženje tehnoloških ukrepov pri 
poskusu v selekcijskem nasadu kolmeža  

zaključeno opis tehnoloških ukrepov 

Vrednotenje morfoloških lastnosti preučevanih 
akcesij kolmeža. 

zaključeno pripravljeni opisi za 5 akcesij 
kolmeža v prvem letu pridelovanja 

Seznanitev strokovne javnosti in uporabnikov z 
rezultati selekcije. 

zaključeno 1 predavanje/prispevek 
zaključeno objava na spletnih straneh IHPS-

Javna služba za zelišča 

Inventarizacija rastišč genskih virov za 6 vrst zaključeno za vsako ciljno vrsto znani vsaj 2 
potencialni območji in situ rastišč 

Priprava vrstno specifičnih deskriptorjev ZAR zaključeno vrstno specifični deskriptorji za 
Foeniculum vulgare 

 

2.1.3 IZVAJALCI NALOGE 

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije 
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani 
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2.2 ŽLAHTNJENJE ZELENJADNIC 

 

2.2.1 ŽLAHTNJENJE FIŽOLA 

2.2.1.1 POROČILO O OPRAVLJENEM DELU IN REZULTATI 

V 2019 smo nadaljevali s kombinacijo fenotipske in genotipske (MAS-Marker Assisted Selection) 
selekcije na F2 križancih, s samooprašitvijo in pozitivno fenotipsko selekcijo na F1, F3, F4, F5 in F6 
križancih v zaščitenem prostoru in zunaj. Prav tako smo izvajali ciljna ročna križanja pri nizkem in 
visokem fižolu glede na zastavljene cilje žlahtnjenja ter opravili ciljna ročna križanja izbranih 
starševskih genotipov za namene mapiranja dveh lastnosti (odpornosti na BCMV in nižjo vsebnost 
fitinske kisline) pri ustrezno izbranih starševskih genotipih nizkega fižola. Zaključili smo z genetsko 
karakterizacijo slovenskega izolata virusa BCMV/BCMNV ter namnožili zadostne količine semena 
dveh kandidatnih križancev KIS Amand in KIS Silverij, ki sta v fazi (RIN-razpoznavnost, izenačenost, 
nespremenljivost) preizkušanja na CPVO (Community Plant Variety Office). V proizvodnem poskusu, 
ki vključuje tudi prehransko evalvacijo, smo preizkušali dva nova kandidatna F6 križanca, ki bosta 
glede na rezultate evalvacij v prihodnjem letu dodatno samooprašena za dosego izenačenosti 
(glede na rezultate iz leta 2019). Veliko časa smo namenili sami selekciji, delu v genetskem 
laboratoriju za namene MAS, izvajanju ciljnih ročnih križanj, evalvacijam v rastni sezoni, zbiranju 
podatkov ter pobiranju žlahtniteljskega materiala in končno obdelav vseh pridobljenih rezultatov za 
posamezen sklop aktivnosti. 

Delo v okviru žlahtnjenja fižola je v letu 2019 potekalo znotraj 11-ih vsebinskih sklopov. Za namene 
izvajanja vseh nalog v okviru žlahtnjenja fižola je vodja žlahtnjenja fižola pripravila operativni plan 
na 30-ih straneh, v katerem so natančno specificirane in opisane vse naloge ter njihova tehnična 
izvedba v letu 2019. Plan je v obliki enotnih pisnih navodil namenjen predvsem tehničnemu osebju, 
ki sodeluje pri izvajanju nalog. V začetku setvene sezone sta bila dlje časa bolniško odsotna dva 
tehnična sodelavca, ena je še vedno na porodniški odsotnosti. V tem primeru se je vnaprej 
pripravljen operativni plan uporabil kot dobra teoretična osnova za hitro uvajanje nove tehnične 
sodelavke na področju žlahtnjenja fižola. To pa je tudi ena izmed temeljnih osnov sistema kakovosti 
po standardu ISO9001, v katerega je vključen celoten KIS. Pomembnejši del teh podrobnejših 
informacij je bil predstavljen tudi v štirih faznih poročilih v letu 2019. 

A: Končna selekcija F2 križancev nizkega in visokega fižola (l. 2016)  
Na podlagi kombinacije rezultatov fenotipske selekcije v letu 2018 ter aplikacije lastnostno 
specifičnih DNA markerjev (genotipska selekcija) smo identificirali le tiste F3 križance nizkega in 
visokega fižola, ki so genetsko in fenotipsko najbolj ustrezni ter v skladu s cilji žlahtnjenja. Izbrane 
križance smo uporabili za nadaljnja razmnoževanja in selekcijo v letošnjem letu (točka B). Najboljši 
F2 križanci, ki so bili identificirani na nivoju fenotipsko izraženih znakov na podlagi 5-ih vsebinskih 
nivojev za visok fižol in 4-ih vsebinskih nivojev za nizek fižol, so bili tudi genetsko vrednoteni z 
uporabo lastnostno vezanih DNA markerjev (22 različnih). V nadaljnji postopek (točko B) smo 
vključili le tiste križance, ki poleg fenotipske ustreznosti izkazujejo tudi genetske predispozicije za 
proučevane agronomsko pomembnih lastnosti, za katere smo DNA markerje uporabili (preglednica 
2.2.1.1.A.1). Torej smo na podlagi rezultatov DNA markerjev v nadaljnjo selekcijo vključili le tiste 
križance (semena rastlin), ki v svojem genomu vključujejo gene/multiple alele/lokuse, povezane z 
lastnostmi, opisanimi v spodnji preglednici (preglednica 2.2.1.1.A.1). Panel 22-ih markerjev je bil 
oblikovan na osnovi identificiranih 75-ih markerjev v ARRS projektu L4-7520 (zaključil se je 
decembra 2018). Te lastnostno vezane/funkcionalne DNA markerje smo aplicirali na jedrni zbirki 
projekta in na naš žlahtniteljski material v lanskem letu za potrebe uvajanja MAS. Izkazalo se je, da 
je izmed 75-ih panel 22-ih markerjev +PhI marker za ancestral phaseolin (SCAR, CAPS in SSR) najbolj 
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ekonomsko učinkovitih in so lahko rutinsko uporabljeni za MAS pri fižolu! To je primer direktne 
implementacije rezultatov raziskovalnega aplikativnega projekta v program žlahtnjenja fižola. 

Preglednica 2.2.1.1.A.1: Panel 22-ih markerjev za izvajanje MAS na križancih fižola z dodatnim 
genskim markerjem PhI, ki kvalitativno (+/- amplifikat) določa pripadnost križanca posameznemu 
genskemu skladu na podlagi t.i. »ancestral phaseolin detection« metode. 

 

Tako je bila odbira na osnovi kombinacije fenotipsko izraženih znakov ter njihovih genetskih 
predispozicij bolj učinkovita. To odbiro smo izvedli pred setvijo F2 semena za vzgojo F3 
rastlin/križancev, ker le-tiste, ki so bile odbrane so šle v setev (preglednici 2.2.1.1.B.1 in 2.2.1.1.B.2 v 
točki B). 

B: Samooprašitev in fenotipska selekcija odbranih rastlin (iz točke A) F3 križancev nizkega in 
visokega fižola 

Na odbranih F3 križancih iz točke A smo izvedli ponovno fenotipsko selekcijo ter hkratno 
samooprašitev za pridobitev še bolj ustreznih F4 križancev nizkega in visokega fižola. Delo je 
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potekalo v zaščitenem prostoru (mrežnikih R1 in R2). Posejali smo ločeno vsako seme posebej, in 
sicer po 3 semena (a, b,c) od vsake odbrane rastline, da je bila odbira lahko čim bolj učinkovita.  

F3 križanci (29 odbranih križancev v letu 2018 in 87 F3 rastlin v setvi v 2019) visokega fižola je rastlo 
v mrežniku R1 ob opori, označeni z modrimi etiketami (barve etiket so za različne generacije 
križancev različne, da se lahko hitro ločijo pri fenotipski odbiri). Seznam F3 križancev visokega fižola, 
ki so bili za samooprašitev in fenotipsko selekcijo posejani v letu 2019, je v preglednici 2.2.1.1.B.1.  

Preglednica 2.2.1.1.B.1: Visoki F3 križanci v setvi v 2019 

Oznaka 
stroka 

Oznaka 
zaporednega št. 
semena v stroku 

Oznaka 
semena iz 

iste rastline 
posejane v 

2018 

Pripadajoč cilj 
žlahtnjenja v 

odbiri v l.2017 

Materni 
starš 

(križanje 
2016) 

Očetni starš 
(križanje 2016) 

Pripadajoč cilj 
žlahtnjenja v 

odbiri v l. 
2018 

Odbrani na 
podlagi 

genetike 

261 5 c 1 PHA201 Goldengate I. x 

221 5 c 4 PHA202 Algarve I. x 

222 3 b 4 PHA202 Algarve I. x 

228 4 a 3 PHA59 Algarve I. x 

313 7 b 1 PHA59 Cobra I. x 

267 7 c 1 PHA59 Goldengate I. 
 

249 4 b 3 PHA960 Goldengate I. x 

302 2 a 2 PHA201 Cobra II. x 

302 2 b 2 PHA201 Cobra II. x 

327 6 b 2 PHA59 Cobra II. x 

230 2 c 4 PHA960 Algarve II. x 

232 3 a 4 PHA960 Algarve II. 
 

289 1 a 2 PHA960 Cobra II. x 

221 4 c 1 PHA202 Algarve III. x 

239 5 a 2 PHA202 Algarve III. x top 

227 1 a 3 PHA59 Algarve III. x 

227 2 a 3 PHA59 Algarve III. x 

242 4 b 3 PHA59 Algarve III. x 

243 1 a 3 PHA59 Algarve III. 
 

241 1 a 3 PHA687 Algarve III. 
 

270 2 c 3 PHA960 Goldengate III. x 

271 2 c 3 PHA960 Goldengate III. x 

239 5 c 2 PHA202 Algarve IV. x top 

220 5 c 4 PHA202 Algarve IV. x top 

312 1 b 3 PHA59 Cobra IV. 
 

312 2 b 3 PHA59 Cobra IV. x 

225 4 a 3 PHA687 Algarve IV. x 

319 1 b 3 Barianec Cobra V. x 

302 2 c 2 PHA201 Cobra V. x 

 

F3 križanci (27 odbranih križancev v letu 2018 in 81 F3 rastlin v setvi) nizkega fižola so rastli v 
mrežniku R2, označeni z zelenimi etiketami (barve etiket so za različne generacije križancev različne, 
da se lahko hitro ločijo pri fenotipski odbiri). Seznam F3 križancev nizkega, ki so bili za 
samooprašitev in fenotipsko selekcijo posejani v letu 2019, je v preglednici 2.2.1.1.B.2. Genotipi s 
»top« oznako so se v genetski analizi za vse lastnosti izkazali kot najbolj ustrezni in temu primerno 
smo jih tudi označili, da smo pri fenotipski selekciji lahko to upoštevali.
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Preglednica 2.2.1.1.B.2: Nizki F3 križanci v setvi v 2019 

Oznaka 

stroka 

Oznaka 

zaporednega 

št. semena v 

stroku 

Oznaka semena 

iz iste rastline 

posejane v 2018 

Pripadajoč 

cilj 

žlahtnjenja 

v 2017 

Materni 

starš 

(križanje 

2016) 

Očetni starš (križanje 

2016) 

Pripadajoč 

cilj 

žlahtnjenja 

v odbiri v l. 

2018 

Odbrani 

glede na 

genetiko 

5 6 c 1 
Ribenčan 

Škoberne 
Parker I x 

140 1 b 1 PHA1009 Zorin I. x 

194 4 b 1 PHA417 Etna I. x 

196 1 b 1 PHA417 Etna I. x 

70 6 c 1 PHA498 Nassau I. x 

72 6 a 1 PHA498 Nassau I. x 

92 1 a 1 PHA498 Nassau I. x 

164 1 c 1 QTL59 Etna I. x 

174 1 a 1 QTL59 Etna I. x 

127 4 b 1 QTL59 Zorin I. x 

155 3 a 1 
Ribenčan 

Škoberne 
Etna I. x top 

155 3 b 1 
Ribenčan 

Škoberne 
Etna I. x 

160 6 a 1 
Ribenčan 

Škoberne 
Etna I. x 

185 5 b 1 
Ribenčan 

Škoberne 
Etna I. x 

189 4 b 1 
Ribenčan 

Škoberne 
Etna I. x 

5 3 c 1 
Ribenčan 

Škoberne 
Parker I. x 

5 5 a 1 
Ribenčan 

Škoberne 
Parker I. x 

91 4 a 1 
Ribenčan 

Škoberne 
Nassau I./II. xtop 

3 2 a 1 
Ribenčan 

Škoberne 
Parker I./II. x 

79 3 a 2 QTL59 Nassau II. x 

7 4 a 1 
Ribenčan 

Škoberne 
Parker II. x 

7 4 b 1 
Ribenčan 

Škoberne 
Parker II. x 

34 4 a 1 PHA332 Parker III. x 

14 3 c 3 PHA332 Parker III. x 

114 2 c 4 PHA356 Zorin IV. x 

198 1 a 4 PHA396 Etna IV. x 

182 1 c 4 PHA416 Etna IV. x 
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Slika 2.2.1.1.B.1: Visoki F3, F2 (točka F) in F1 (točka G) v setvi (skupaj 498 križancev) (levo) ter 
križanci v fazi razvoja prvih listov (desno) 

Odbira perspektivnih križancev je vključevala vrednotenja v rastni dobi (rast in razvoj rastlin, 
odpornost proti povzročiteljem bolezni in škodljivcem ter toleranca na abiotski stres) in v tehnološki 
zrelosti (morfološke lastnosti stroka in semena, razporeditev in število strokov na rastlino, količina 
in kakovost pridelka itd.). Pri selekciji smo bili predvsem pozorni na povzročitelje virusnih bolezni 
BCMV/BCMNV, fižolovega ožiga ter bakterij (rodova Xantomonas, Psevdomonas). Glede na vse 
omenjene kriterije, ki smo jim tekom selekcije sledili, smo odbrali le najboljše, ki so v skladu s cilji 
žlahtnjenja (na podlagi že oblikovanih 5-ih sklopov lastnosti za visok fižol ter 4-ih sklopov lastnosti 
za nizek fižol v preglednici 2.2.1.1.B.3) in jih nameravamo vključiti v nadaljnje postopke vzgoje novih 
sort visokega in nizkega fižola. 

Preglednica 2.2.1.1.B.3: Opis sklopov po lastnostih pri fenotipski selekciji za visok (levo) in nizek fižol 
(desno) 

 

Na podlagi fenotipsko izraženih lastnosti pri F3 križancih nizkega (rastlinjak R2) in visokega /rastlinjak R1) 

smo glede na sklope žlahtnjenja (preglednica 2.2.1.1.B.3) odbrali najbolj perspektivne F3 križance 

(preglednica 2.2.1.1.B.4 z nizkimi križanci in preglednica 2.2.1.1.B.5 z visokimi križanci), ki so v skladu s cilji 

žlahtnjenja fižola. 
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Preglednica 2.2.1.1.B.4: Fenotipsko odbrani F3 križanci nizkega fižola za nadaljnjo selekcijo in samooprašitev 

Oznaka 

stroka

Oznaka 

zaporedne

ga št. 

semena v 

stroku

Oznakase

mena iz 

iste 

rastline 

posejane 

v 2018

Oznaka 

semena 

iz iste 

rastline 

posejan

e v 2019

Pripadajoč 

cilj 

žlahtnjenja 

v 2017

Materni 

starš 

(križanje 

2016)

Očetni 

starš 

(križanje 

2016)

Pripadajoč 

cilj 

žlahtnjenja 

v odbiri v l. 

2018

Odbrani 

glede na 

genetiko Pripadajoč cilj žlahtnjenja v 2019 

in opombe

5 6 c b 1

Ribenčan 

Škoberne Parker I x I/III

196 1 b c 1 PHA417 Etna I. x I

70 6 c b 1 PHA498 Nassau I. x I

72 6 a b 1 PHA498 Nassau I. x I super za strojno pobiranje

174 1 a a 1 QTL59 Etna I. x I

155 3 a b 1

Ribenčan 

Škoberne Etna I. x top I

155 3 a c 1

Ribenčan 

Škoberne Etna I. x top I

189 4 b b 1

Ribenčan 

Škoberne Etna I. x I

189 4 b c 1

Ribenčan 

Škoberne Etna I. x I

91 4 a a 1

Ribenčan 

Škoberne Nassau I./II. xtop I/II top+super za strojno pobiranje

3 2 a a 1

Ribenčan 

Škoberne Parker I./II. x III

79 3 a a 2 QTL59 Nassau II. x II/IV super za stronjo pobiranje  

Preglednica 2.2.1.1.B.5: Fenotipsko odbrani F3 križanci visokega fižola za nadaljnjo selekcijo in samooprašitev 

Oznaka 

stroka

Oznaka 

zaporedne

ga št. 

semena v 

stroku

Oznakasem

ena iz iste 

rastline 

posejane v 

2018

Oznaka 

semena iz 

iste 

rastline 

posejane v 

2019

Pripadajoč 

cilj 

žlahtnjenja 

v odbiri v 

l.2017

Materni 

starš 

(križanje 

2016)

Očetni 

starš 

(križanje 

2016)

Pripadajoč 

cilj 

žlahtnjenja 

v odbiri v l. 

2018

Odbrani na 

podlagi 

genetike

Dodatno 

odbrani 

MSA 

dednina

Pripadajoč cilj 

žlahtnjenja v 2019

228 4 a a 3 PHA59 Algarve I. x I/III

313 7 b c 1 PHA59 Cobra I. x I

267 7 c a 1 PHA59 Goldengate I. x I

302 2 b a 2 PHA201 Cobra II. x III

302 2 b b 2 PHA201 Cobra II. x III

302 2 b c 2 PHA201 Cobra II. x III

230 2 c c 4 PHA960 Algarve II. x II/IV

232 3 a b 4 PHA960 Algarve II. x II/IV

239 5 a a 2 PHA202 Algarve III. x top II

227 2 a c 3 PHA59 Algarve III. x II/III

243 1 a a 3 PHA59 Algarve III. x II/III

243 1 a b 3 PHA59 Algarve III. x II/III

241 1 a c 3 PHA687 Algarve III. x II/III

270 2 c c 3 PHA960 Goldengate III. x II/III

239 5 c a 2 PHA202 Algarve IV. x top I

239 5 c b 2 PHA202 Algarve IV. x top I

239 5 c c 2 PHA202 Algarve IV. x top II

220 5 c b 4 PHA202 Algarve IV. x top I/IV

220 5 c c 4 PHA202 Algarve IV. x top I/IV  

V avgustu 2019 je bilo fiziološko zrelo seme vsake odbrane rastline/križanca pobrano ločeno ter 

izpostavljeno sušenju. Suho seme F3 križancev na podlagi fenotipa odbranih križancev smo oluščili, očistili, 

prebrali, preventivno za 72 ur izpostavili temperaturi -20oC (v izogib razvoju hrošča fižolarja) ter primerno 

shranili za naslednje leto. V letu 2020 bodo ti križanci predstavljali že F4 rastline, na katerih bomo zopet 

izvajali fenotipsko selekcijo ob sočasni samooprašitvi v zaščitenem prostoru. 
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C: Samooprašitev in fenotipska selekcija na odbranih rastlinah »starejših križancev« nizkega fižola 
višjih filialnih (F3-F5) generacij 

Na podlagi kombinacije rezultatov fenotipske selekcije ter aplikacije lastnostno specifičnih DNA 
markerjev iz Preglednice 2.2.1.1.A.1 iz točke A (na 10-ih najbolj superiornih rastlinah) v letu 2018, 
smo identificirali le tiste križance nizkega fižola, ki so genetsko in fenotipsko najbolj ustrezni ter v 
skladu s cilji žlahtnjenja (specificirani v preglednici 2.2.1.1.B.3, v točki B). Celoten pridelek semena 
le-teh smo v letu 2019 posejali na polje, ločeno vsako rastlino posebej ter zopet na podlagi 
fenotipsko izraženih znakov odbrali najustreznejše po metodi pozitivne selekcije (neustrezne 
rastline tekom vegetacije ali ob spravilu, ko vidimo še zrnje, izločamo). Odbira perspektivnih 
križancev je vključevala vrednotenja v rastni dobi (rast in razvoj rastlin, odpornost proti 
povzročiteljem bolezni in škodljivcem ter toleranca na abiotski stres) in v tehnološki zrelosti 
(morfološke lastnosti stroka in semena, razporeditev in število strokov na rastlino, količina in 
kakovost pridelka itd.). Pri selekciji smo bili predvsem pozorni na povzročitelje virusnih bolezni 
BCMV/BCMNV, fižolovega ožiga ter bakterij (rodova Xantomonas, Psevdomonas). Tako smo konec 
sezone pridobili novo samooprašeno generacijo najboljših križancev. 

Glede na zgornji odstavek smo križance identificirali in odbrali, predstavljeni so v preglednici 
2.2.1.1.C.1 in so bili vključeni v setev na prosto.  

Glede na neustrezne vremenske razmere in veliko padavin je bila setev izvedena šele prve dni 
junija, ko se je zemljišče osušilo. Starejši križanci so rastli zunaj na črnih prekrivnih folijah, označeni z 
oranžnimi etiketami. Območje je bilo ograjeno in opremljeno s kapljičnim namakanjem. 

Vodja žlahtnjenja fižola je pripravila xls datoteko »Evalvacije starejših križancev F3-F6 v l. 2019«, ki 
se je nahajala na mrežnem disku KIS, kamor smo lahko vključeni sodelavci sproti vpisovali rezultate 
vrednotenj ob hkratni fenotipski odbiri. Tekom vegetacije so nasad križancev obiskale tudi kolegice 
specialistke za bakterijske, glivične ter virusne okužbe in po lestvici stopnje okuženosti 
posameznega križanca tudi podale svoje ocene. Te informacije smo prav tako vključili v sklop 
deskriptorjev, po katerih vrednotimo križance. Glede na to, da smo v letu 2019 zaradi hladne 
pomladi zamaknili setev za dva tedna, se zamik pri zorenju sicer ni poznal značilno, to pa predvsem 
na račun vročega poletja, ki je rastline hitreje popeljal do začetka zorenja in začetka senescence. 
Kljub temu pa so bile dobro vidne razlike v zgodnosti med različnimi križanci. V zadnjih dneh 
avgusta smo zato pričeli s pobiranjem pridelka in vrednotenjem le-tega pri najbolj zgodnih 
križancih. V obdobju september-november smo zaključili s pobiranjem vseh odbranih križancev 
nizkega fižola ter z evalvacijami, ki se nanašajo predvsem na pridelek posameznega genotipa. 
Pobrano seme odbranih križancev-rastlin smo posušili, očistili, prebrali, stehtali ter tako zaključili s 
še zadnjimi evalvacijami omenjenih križancev. Odbrano seme smo preventivno za 72 ur izpostavili 
temperaturi -20oC (v izogib razvoju hrošča fižolarja) ter primerno shranili za naslednje leto. Vse 
pridobljene podatke, ki smo jih tekom vegetacije spremljali na omenjenih križancih smo po 
zaključenem pobiranju vnesli v prej omenjeno elektronsko obliko-xls. preglednico. Zaključili smo z 
vnosom evalvacij vseh 9-ih odbranih in samooprašenih križancev v letu 2019. Rezultati se nahajajo v 
preglednici 2.2.1.1.C.2. Bolj pregledna verzija preglednice je na voljo pri vodji žlahtnjenja.
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Preglednica 2.2.1.1.C.1: Starejši križanci v setvi v letu 2019 (zunaj) 

Zaporedna 
številka 

Oznaka pridelka v letu 
2018 in v setvi 2019 

Opazovanje 
v 2017 

Opazovanje v 
2018 

Pomembne 
opombe 

Kaj gre v setev v letu 2019 
za odbiro (max 300 semen-
>15m oz če je manj gre vse 

kar je na voljo) 

Pričakovana 
barva zrnja 

(po 
evidencah)-
seme, ki gre 
v l. 2019 v 

setev 

 

359x417 F6 za 
stročje/zrnje (oboje ok, 

boljši za zrnje) 

super zagoden za 
stročje in kasneje za 

zrnje-top po moji 
oceni,lep habitus, rahlo 

virotičen izgled (všeč 
semenarni) 

fantastičen, 
zgoden, lep 

habitus, 
hruškast strok 

gre v proizvodni 
poskus v l. 2019 

glej proizvodni poskus B22 

1 
425x417 F5 za 
stročje/zrnje 

ga ni, uničil BCMV 
  

v setev seme iz rastlin a 
(top),b, f, g,h (top); vse 
seme iz a in h+ iz ostalih 

rastlin do 300 semen 

YE22 

2 
491x498 F4 za zrnje, bil 
za vnos Ant.odpornosti 

preko 491 

sicer lep, ampak 
virotičen izgled, dokaj 
zgoden; lahko zgodaj 
za stročje in potem za 

zrnje 

vitičast, sicer 
zelo odporen 
na vse, zdrav 

izkazalo se je, da 
nebo ok za 

mapiranje na Ant, 
ker sta oba starša 
občutljiva na vse 

rase Ant v Slo 

v setev seme iz rastlin d, f, 
g, j; vse seme po eno seme 

iz vsakega stroka+še 
zmešanega dodajta do 300 

semen 

BIP 

3 

452xdif1 (verjetno 
Cornell, oporen na vse 
eu rase in vse slo rase, 

452 je berggold 
odporen na rase 23, 55, 
103 in občutljiv na raso 
131 -za mapiranje RIL-

vsak strok posebej 

Pobranih 40  strokov iz 
20 rastlin. Rastline 

označene s številko do 
20. Stroka pa z Aali 

B.Kasnejši, vitičast za 
zrnje 

sicer čudovit 
za zrnje, zelo 

zdrav, lep 
zelen, veliki 

listi, 

 

v setev po eno seme iz 
vsakega stroka od rastlin 
a,b,c,d skombinirajta  po 

tem ključu da bo 300 
semen 

B22 

4 
428xčeš (predvidevam 
da PHA316) F3 za zrnje 

skupno 140 strokov 
pobranih iz 8ih rastlin, 

očitno visok, čisto 
neustrezen, vitičast, za 

zrnje 

zelo lep tip 
češnjevca, 

zgoden, sicer 
vitičast 

 
v setev vse seme od rastline 

a 
BI11P 

5 425x301 F4 za zrnje 
splošno lep, vitičast, 

pozen, lomljiv, za zrnje 
veliko bakterij, 

sicer ok  
v setev seme od rastline  l, 

p, a, d,j 
BI11P 

6 
131x867 F4 za zrnje 

(prek 131 vnos odp. na 
Ant) 

virotičen izgled, dokaj 
zgoden, malo vitičast, 

sicer ok, za zrnje 
lep 

 
v setev seme od rastlin d in 

f 
BIP 

7 

306x452 F4 (recipročno 
imamo že F7; 

Starozag.x Bergg) za 
stročje; preko Bergg. 

vnos odp. na Ant. 

lep, veliko izločenih 
zaradi virusov, za zrnje 

čudovit, sicer 
pa bolj pozen  

v setev seme iz rastlin d,e, g BI2P 

 
385x425 F6 za 
stročje/zrnje 

zgoden za stročje, 
kasneje za zrnje, všeč 
semenarni, lep , zdrav 

top za stročje 
gre v proizvodni 
poskus v l. 2019 

glej proizvodni poskus B21 

8 
309Zorinx425 F4 nizek 
za zrnje; preko Zorina 

vnos odp. na Ant. 

lep, lahko zgodaj za 
stročje in kasneje za 

zrnje, zelo všečen 
čudovit 

 
v setev seme iz rastlin 

a,b,c,g,j 
BI10P 

9 417x316 F4 za zrnje 
zelo zgoden, za zrnje, 

zelo lep 
zelo lep 

 
v setev seme iz rastlin 

a,b,d,e,f,i,j 
P21 
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Preglednica 2.2.1.1.C.2: Ocenjevaje »starejših križancev« nizkega fižola višjih filialnih (F3-F5) 
generacij glede na različne sklope deskriptorjev za fižol v vegetaciji 2019 

Zapored

na 

številka

Oznaka pridelka v letu 2018 

in v setvi 2019 Okužba 

za rasami 

23, 55, 

103 in 

131 

umetno 

(kot race 

6) Alenka 

vlabu

Okužba z 

BCMV/BC

MNV 

slovenski

m 

izolatom 

v labu 

Irena

Preverja

nje  na 

bakterijs

ke 

okužbe 

(Janja)

Sowing 

date

Harvesting 

date

Yiled/ 

harvest [g]

Harvesting 

date

Yiled/ 

harvest [g]

No. of 

plants 

grown

Total 

yiled [g]

Yield per 

plant [g]

Total 

yiled - 

cleaned 

[g]

Yield per 

plant - 

cleaned 

[g]

05 . 01 . 

Plant: 

growth 

type (2)*

05 . 02 . 

Flower: 

colour of 

standard 

(15)*

05 . 03.01 

. Dwarf 

beans 

only: 

Pod: 

length 

(excludin

g beak) 

(17.1)

05 . 03.02 

. 

Climbing 

beans 

only: 

Pod: 

length 

(excludin

g beak) 

05 . 04 . 

Pod: 

shape of 

cross 

section 

(through 

seed) 

(21)*

05 . 05 . 

Pod: 

ground 

colour 

(22)*

05 . 06 . 

Pod: 

stringine

ss on 

ventral 

suture 

(27)*

05 . 07 . 

Seed: 

weight 

(35)*

05 . 08 . 

Seed: 

number 

of 

colours 

(41)*

05 . 09 . 

Seed: 

main 

colour 

(largest 

area) 

(42)*

05 . 10 . 

Seed: 

predomi

nant 

secondar

y colour 

(43)*

05 . 11 . 

Time of 

flowerin

g (50% of 

the 

plants 

with at 

least one 

flower) 

PLANT 1 . 

F i r st fl 

ower da 

y s 

PLANT 2 . 

Plant 

type

LEAF 3 . S 

h a p e

FLOWER 

4 . Colour 

of 

standard

FLOWER 

5 . Colour 

of wings

FLOWER 

6 . Veins 

in the 

standard

POD 7 . 

Position 

in the 

plant

POD 8 . F 

i b r e har 

d n e s s

POD 9 . 

Colour 

(fresh 

pod)

POD 1 0 . 

Colour 

(mature 

pod)

SEED 1 

1. S i z e: 

lenght 

average 

(mm) of 

10 seeds

SEED 1 1.  

S i z e:  

width 

average 

(mm) of 

10 seeds

SEED 1 1.  

S i z e: 

height 

average 

(mm) of 

10 seeds

SEED 1 2 . 

S h a p e

SEED 1 3 . 

100 

seeds we 

i g h t [g]

SEED 1 4 . 

Colour 

(primary 

and 

secondar

y)

Average 

leaf area 

of 10 

mature 

leaves 

[cm2]

Average 

no. of 

technolo

gically 

mature 

pods per 

plant 

(from 10 

plants)

Weight 

of one 

represen

tative 

technolo

gically 

mature 

fresh pod 

[g]

Yield of 

fresh 

pods per 

plant [g]

Average 

of 

technolo

gically 

mature 

pod 

length 

(10 pods) 

[cm]

SD from 

average 

of 

technolo

gically 

mature 

pod 

length 

(10 pods) 

Average 

of 

technolo

gically 

mature 

pod 

width (10 

pods) 

[mm]

SD from 

average 

of 

technolo

gically 

mature 

pod 

width (10 

pods) 

1 425x417 F5 za stročje/zrnje 5 3 3 5.6.2019 29.8.2019 2006 17.9.2019 734 207 2740 13,24 1911,00 9,23 1 3 5 2 2 9 5 1 4 30 30 1 1 3 3 0 4 1 1 YB 15,72 5,89 7,8 2 46,4 YE22 937,50 11,0 8,55 94,05 13,3 0,8769 12,63 0,9699

2

491x498 F4 za zrnje, bil za 

vnos Ant.odpornosti preko 

491 5 4 3 5.6.2019 10.9.2019 471 17.9.2019 497 96 968 10,08 573 5,97 2 1 5 2 2 9 5 2 7 3 42 42 3 1 4 1 0 4 5 1 YB 14,24 5,72 7,58 2 43,6 BI7P 800,50 16,2 8,53 138,19 11,6 1,2145 12,70 0,7639

3

452xdif1 (verjetno Cornell, 

oporen na vse eu rase in vse 

slo rase, 452 je berggold 

odporen na rase 23, 55, 103 

in občutljiv na raso 131 -za 

mapiranje RIL-vsak strok 

posebej RJAV 4 4 4 5.6.2019 22.10.2019 1083 25.10.2019 279 234 1362 5,82 1157 4,94 2 1 5 1 2 9 5 1 6 49 49 4 1 1 1 0 4 1 1 RS 15,71 16,23 7,59 2,00 44,6 B22 1317,70 91,2 19,80 1805,76 17,6 2,5223 18,27 2,2387

3

452xdif1 (verjetno Cornell, 

oporen na vse eu rase in vse 

slo rase, 452 je berggold 

odporen na rase 23, 55, 103 

in občutljiv na raso 131 -za 

mapiranje RIL-vsak strok 

posebej PISAN 4 4 4 5.6.2019 22.10.2019 1176 25.10.2019 375 234 1551 6,63 489 2 1 5 1 2 9 7 2 5 6 49 49 4 1 1 1 0 4 1 1 RS 18,12 6,98 9,17 4 57,9 BI4P 1317,70 91,2 19,80 1805,76 17,6 2,5223 18,27 2,2387

3

452xdif1 (verjetno Cornell, 

oporen na vse eu rase in vse 

slo rase, 452 je berggold 

odporen na rase 23, 55, 103 

in občutljiv na raso 131 -za 

mapiranje RIL-vsak strok 

posebej BEL 4 4 4 5.6.2019 22.10.2019 825 2 1 5 1 2 9 5 1 1 49 49 4 1 1 1 0 4 1 1 RS 16,76 6,98 9,17 4 50,2 WH22 1317,70 91,2 19,80 1805,76 17,6 2,5223 18,27 2,2387

4

428xčeš (predvidevam da 

PHA316) F3 za zrnje 5 3 3 5.6.2019 13.9.2019 2080 127 2080 16,38 1726 13,59 1 3 5 2 2 9 5 2 5 5 30 30 2 1 3 3 0 4 5 1 RM 15,92 6,59 8,04 2 50,9 BI6P 1059,70 16,3 8,50 138,55 11,2 1,2665 12,60 0,9944

5 425x301 F4 za zrnje 5 3 3 5.6.2019 2.9.2019 836 17.9.2019 323 152 1159 7,63 1278 8,41 1 3 3 1 2 9 5 2 5 5 32 32 1 1 3 3 0 4 5 1 RM 14,65 6,03 7,57 2 43,1 BI11P 801,50 17,0 9,33 158,61 10,4 0,8140 12,46 1,2240

6

131x867 F4 za zrnje (prek 

131 vnos odp. na Ant) 5 3 3 6.6.2019 29.8.2019 1316 150 1316 8,77 964 6,43 1 3 5 2 2 9 5 2 5 5 37 34 1 3 3 0 4 1 1 RM 13,12 5,6 6,54 2 43,7 BI6P 1000,50 11,0 7,37 81,07 11,8 1,0433 11,82 1,5616

7

306x452 F4 (recipročno 

imamo že F7; Starozag.x 

Bergg) za stročje; preko 

Bergg. vnos odp. na Ant. 5 3 4 6.6.2019 11.9.2019 1223 17.9.2019 653 137 1876 13,69 2168 15,82 1 3 5 2 2 9 5 2 5 5 48 48 1 1 3 3 0 4 5 3 RM 14,42 6,86 7,86 2 40,9 BI2P 1213,80 16,2 7,65 123,93 10,5 0,9049 12,77 1,1650

8

309Zorinx425 F4 nizek za 

zrnje; preko Zorina vnos 

odp. na Ant. 5 3 3 6.6.2019 30.8.2019 2367 225 2367 10,52 2366 10,52 1 3 + 1 5 2 2 1 5 2 4 4 34 34 1 1 3 + 1 3 + 1 0 4 1 1 YB 16,28 6,12 8,24 2 49,3 BI10P 1059,30 9,4 8,90 83,66 11,8 1,1993 12,17 0,8298

9 417x316 F4 za zrnje 4 3 3 6.6.2019 29.8.2019 2013 255 2013 7,89 2074 8,13 1 1 5 2 2 9 3 1 6 36 36 1 1 1 1 0 4 5 1 YB 15,45 4,94 7,03 4 39,6 P21 704,90 6,2 7,05 43,71 13,0 0,7304 11,34 0,9794

Vizulane ocene v vegetaciji

please mark the state of expression which best corresponds regarding CPVO Technical 

Questionare CPVO/TQ-012/4 27/2/2013 (the number in brackets refers to the corresponding 

characteristic in the CPVO Technical Protocol (PHASE_VUL, adopted 27/2/2013)

Charactersits regrding Phaselieu and AIS descriptors (minimum descriptor proposed by the

PHASELIEU group and the alphanumeric code developed for some of them; p:36-43) Additional evaluation

 
 

D: Proizvodni poskus dveh F6 križancev, prehranska evalvacija in opis po CPVO deskriptorjih 
Na polju smo v letu 2019 samooprašili in preko proizvodnega poskusa pridobili tudi seme dveh 
križancev (359x417 in 385x425), vključno s standardnima sortama nizkega tipa rasti za zrnje (Parker, 
Berggold)). Prehransko vrednotenje je za oba križanca zajemalo mineralni profil, delež maščob in 
beljakovin. Opravili smo ocenjevanje po deskriptorjih CPVO in PHASELIEU. Oba križanca smo 
testirali še na občutljivost na fižolov ožig in sicer za rasami 103,131, 23 in 55 in vitro. Prav tako smo 
zastavili tudi poskus občutljivosti na slovenski izolat virusa/kompleksa BCMV/BCMNV, ki pa še ni 
končan (uporabljena metodologija kot na CPVO).  

V preglednici 2.2.1.1.D.1 je predstavljena zasnova poskusa z naključnimi bloki za oba križanca, 
vključno z njunimi starši (ni v bločni ponovitvi) ter z dvema standardoma Berggold in Parker. V 
proizvodnem poskusu so bile mikrolokacije označene z modro barvo etiket. Število semen v setvi je 
zapisano v spodnji preglednici. Tekom vegetacije smo spremljali vse znake, ki so v preglednici na 
mrežnem disku KIS (»Proizvodni poskus 2019«). Glede na neustrezne vremenske razmere in veliko 
padavin je bila setev izvedena prve dni junija, ko se je zemljišče osušilo. Bločni poskus je bil lociran 
zunaj na črnih prekrivnih folijah, označeni z modrimi etiketami. Območje je bilo ograjeno in 
opremljeno s kapljičnim namakanjem. 

V obdobju tretjega faznega poročila smo zaključili z delom vrednotenja po deskriptorjih (pridelek 
ter stanje fiziološke zrelosti) na dveh perspektivnih F6 križancih (359x417 in 385x425) vključno z 
njunimi starševskimi genotipi ter s standardnima sortama nizkega tipa rasti za zrnje (Parker, 
Berggold). Pobrano seme odbranih genotipov smo posušili, očistili, prebrali, stehtali ter tako 
zaključili s še zadnjimi evalvacijami omenjenih križancev. Odbrano seme smo preventivno za 72 ur 
izpostavili temperaturi -20oC (v izogib razvoju hrošča fižolarja) ter primerno shranili za naslednje 
leto. Vse pridobljene podatke, ki smo jih tekom vegetacije spremljali v celotnem proizvodnem 
poskusu smo po zaključenem pobiranju vnesli v elektronsko obliko-xls. preglednico (preglednica 
2.2.1.1.D.2). Zaključili smo z vnosom evalvacij vseh genotipov v proizvodnem bločnem poskusu v 
letu 2019, posebej nas zanimajo proizvodne lastnosti obeh sedaj že F7 križancev (359x417 in 
385x425) v primerjavi z njunimi starševskimi genotipi in s standardnima/komercialnima sortama 
(Parker, Berggold) s tržišča. Bolj pregledna verzija preglednice je na voljo pri vodji žlahtnjenja 
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Preglednica 2.2.1.1.D.1: Shema setve v poskusu z naključnimi bloki/proizvodni poskus 2-eh križancev 
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Preglednica 2.2.1.1.D.2: Ocenjevaje F6 križancev 359x417 in 385x425 v proizvodnem bločnem 
poskusu glede na različne sklope deskriptorjev za fižol v vegetaciji 2019 

Zaporedn

a številka

Oznaka 

pridelka v 

letu 2018 in v 

setvi 2019

Okužba 

za rasami 

23, 55, 

103 in 

131 

Okužba z 

BCMV/BC

MNV 

Preverja

nje  na 

bakterijs

ke 

okužbe 

Sowing 

date

Harvestin

g date

No. of 

plants 

grown

Total 

yiled [g]

Yield per 

plant [g]

Total 

yiled - 

cleaned 

[g]

Yield per 

plant - 

cleaned 

[g]

05 . 01 . 

Plant: 

growth 

type (2)*

05 . 02 . 

Flower: 

colour of 

standard 

(15)*

05 . 03.01 

. Dwarf 

beans 

only: 

Pod: 

length 

(excludin

g beak) 

(17.1)

05 . 03.02 

. 

Climbing 

beans 

only: 

Pod: 

length 

(excludin

g beak) 

(17.2)

05 . 04 . 

Pod: 

shape of 

cross 

section 

(through 

seed) 

(21)*

05 . 05 . 

Pod: 

ground 

colour 

(22)*

05 . 06 . 

Pod: 

stringine

ss on 

ventral 

suture 

(27)*

05 . 07 . 

Seed: 

weight 

(35)*

05 . 08 . 

Seed: 

number 

of 

colours 

(41)*

05 . 09 . 

Seed: 

main 

colour 

(largest 

area) 

(42)*

05 . 10 . 

Seed: 

predomi

nant 

secondar

y colour 

(43)*

05 . 11 . 

Time of 

flowerin

g (50% of 

the 

plants 

with at 

least one 

flower) 

(46)*

PLANT 1 . 

F i r st fl 

ower da 

y s 

PLANT 2 . 

Plant 

type

LEAF 3 . S 

h a p e

FLOWER 

4 . Colour 

of 

standard

FLOWER 

5 . Colour 

of wings

FLOWER 

6 . Veins 

in the 

standard

POD 7 . 

Position 

in the 

plant

POD 8 . F 

i b r e har 

d n e s s

POD 9 . 

Colour 

(fresh 

pod)

POD 1 0 . 

Colour 

(mature 

pod)

SEED 1 1. 

S i z e: 

lenght 

average 

(mm) of 

10 seeds

SEED 1 1.  

S i z e:  

width 

average 

(mm) of 

10 seeds

SEED 1 1.  

S i z e: 

height 

average 

(mm) of 

10 seeds

SEED 1 2 . 

S h a p e

SEED 1 3 . 

100 

seeds we 

i g h t [g]

SEED 1 4 . 

Colour 

(primary 

and 

secondar

y)

Average 

leaf area 

of 10 

mature 

leaves 

[cm2]

Average 

no. of 

technolo

gically 

mature 

pods per 

plant 

(from 10 

plants)

Weight 

of one 

represen

tative 

technolo

gically 

mature 

fresh pod 

[g]

Yield of 

fresh 

pods per 

plant [g]

Average 

of 

technolo

gically 

mature 

pod 

length 

(10 pods) 

[cm]

SD from 

average 

of 

technolo

gically 

mature 

pod 

length 

(10 pods) 

[cm]

Average 

of 

technolo

gically 

mature 

pod 

width (10 

pods) 

[mm]

SD from 

average 

of 

technolo

gically 

mature 

pod 

width (10 

pods) 

[mm]

1

359x417 F6 

za 

stročje/zrnje 

(oboje ok, 

boljši za 

zrnje) B22 5 4 4 7.6.2019 29.8.2019 130 1775 13,65 1695 13,04 1 3 + 1 5 2 2 9 5 45,2 5 33 33 1 1 3 + 1 3 + 1 0 4 5 1 YB 15,99 5,78 7,17 2 45,2

C22, B22,  

YE22                                                                      999,60 11,0 9,27 101,97 12,2 1,0379 12,22 1,1786

2

385x425 F6 

za 

stročje/zrnje 

B21 5 3 3 7.6.2019 2.9.2019 97 576 5,94 484 4,99 1 1 5 3 1 1 3 24,5 6 38 38 1 1 1 1 0 4 1 2 YB 12,99 4,89 5,71 2 24,5

B21, 

BI5M 671,60 12,4 7,83 97,09 12,2 1,2953 11,42 1,2023

3

standard 1 

sorta parker 5 4 4 7.6.2019 11.9.2019 114 820 7,19 765 6,71 1 1 7 3 2 1 1 14,3 1 36 36 1 1 1 1 0 4 1 1 YB 11,3 4,58 5,35 2 14,3 WH21 1149,00 14,0 3,88 54,32 13,1 1,3340 7,94 0,6003

4

standard 2 

sorta 

Berggold 5 3 4 10.6.2019 11.9.2019 117 1032 8,82 956 8,17 1 1 5 3 1 1 1 15,7 1 37 37 1 1 1 1 0 4 1 2 YB 11,36 4,38 5,20 2 15,7 WH21 692,60 13,5 4,47 60,35 11,3 1,3003 8,12 0,6669

5

385x425 F6 

za 

stročje/zrnje 4 3 3 10.6.2019 2.9.2019 86 270 3,14 251 2,92 1 1 5 3 1 1 3 24,5 6 37 37 1 1 1 1 0 4 1 2 YB 11,63 4,11 5,24 2 24,5 B21 911,00 9,5 4,97 47,22 11,2 1,4121 9,91 0,7795

7

359x417 F6 

za 

stročje/zrnje 

(oboje ok, 

boljši za 

zrnje) 4 4 3 7.6.2019 23.8.2019 128 1243 9,71 899 7,02 1 3 + 1 5 2 2 9 5 40,6 5 33 33 1 1 3 + 1 3 + 1 0 4 5 1 YB 15,14 6,02 7,53 2 40,6 C22, B22,                                                                       786,20 7,5 6,53 48,98 11,7 0,7137 12,04 0,6130

8

standard 2 

sorta 

Berggold 5 4 3 7.6.2019 10.9.2019 75 1158 15,44 1045 13,93 1 1 5 3 1 1 1 19,0 1 36 36 1 1 1 1 0 4 1 2 YB 12,51 4,1 5,29 2 19,0 WH21 732,40 14,3 4,40 62,92 12,1 0,7767 15,57 22,8600

9

standard 1 

sorta parker 5 4 4 7.6.2019 11.9.2019 99 1065 10,76 943 9,53 1 1 7 3 2 1 1 17,3 1 36 36 1 1 1 1 0 4 1 1 YB 11,98 4,02 5,49 2 17,3 WH21 1248,90 18,2 5,00 91,00 12,9 1,0274 8,21 0,6987

10

standard 2 

sorta 

Berggold 5 4 4 7.6.2019 11.9.2019 98 1281 13,07 1123 11,46 1 1 5 3 1 1 1 19,3 1 38 38 1 1 1 1 0 4 1 2 YB 10,48 4,98 5,7 2 19,3 WH21 853,80 16,0 6,49 103,84 13,0 1,0698 8,58 0,5977

11

359x417 F6 

za 

stročje/zrnje 

(oboje ok, 

boljši za 

zrnje) 5 4 3 7.6.2019 23.8.2019 130 2112 16,25 2197 16,90 1 3 + 1 5 2 2 9 5 47,4 5 33 33 1 1 3 + 1 3 + 1 0 4 5 1 YB 15,09 6,22 7,98 2 47,4

C22, B22,  

YE22                                                                      1123,80 15,3 7,36 112,61 12,3 1,1090 12,53 0,7160

12

385x425 F6 

za 

stročje/zrnje 4 3 3 10.6.2019 2.9.2019 90 600 6,67 459 5,10 1 1 5 3 1 1 3 22,4 6 36 36 1 1 1 1 0 4 1 2 YB 13,29 5,26 6,13 2 22,4 B21 709,50 14,6 5,99 87,45 12,1 0,6844 9,14 0,5871

13 PHA359 4 4 3 10.6.2019 29.8.2019 19 171 9,00 171 9,00 1 3 3 2 2 9 5 33,1 3 33 33 1 1 3 3 0 4 1 1 YB 13,35 5,62 6,99 2 33,1 YE22 872,20 9,1 4,29 39,04 10,0 0,6499 10,13 0,9419

14 PHA417 4 3 3 10.6.2019 29.8.2019 18 62 3,44 59 3,28 1 3 3 2 2 9 5 29,1 6 33 33 1 1 3 3 0 4 1 1 YB 14,8 4,77 7,37 4 29,1 B22 540,60 4,6 4,79 22,03 10,9 1,3332 11,11 1,1883

15 PHA385 4 4 4 10.6.2019 29.8.2019 18 75 4,17 71 3,94 1 3 3 2 2 1 5 27,2 5 7 36 36 1 1 3 3 0 4 1 1 RM 12,3 6,07 6,67 2 27,2 BI6P 441,30 5,7 3,61 20,58 8,1 0,6653 10,45 1,3823

16 PHA425 4 3 3 10.6.2019 29.8.2019 15 44 2,93 39 2,60 1 3 + 1 5 2 2 1 5 36,6 6 34 34 1 1 3 + 1 3 + 1 0 4 1 1 YB 14,8 5,63 7,09 2 36,6 B22 1559,60 3,1 4,95 15,35 12,6 1,3937 11,69 1,1544

please mark the state of expression which best corresponds regarding CPVO Technical 

Questionare CPVO/TQ-012/4 27/2/2013 (the number in brackets refers to the corresponding 

characteristic in the CPVO Technical Protocol (PHASE_VUL, adopted 27/2/2013)

Charactersits regrding Phaselieu and AIS descriptors (minimum descriptor proposed by the

PHASELIEU group and the alphanumeric code developed for some of them; p:36-43) Additional evaluation
Vizualna ocejevanja v 

vegetaciji 2019

 
 
Seme obeh križancev smo zagotovili za dodatne analize, in sicer: 

•In vitro testiranje odpornosti križancev fižola na okužbo z glivo Colletotrichum lindemuthianum 
Križanca akcesij 385 x 425 in 359 x 417 smo testirali z umetno okužbo z rasami glive C. 
lindemuthianum 103,131, 23 in 55, ki so razširjene na našem pridelovalnem območju. Testiranje je 
potekalo v laboratorijskih razmerah, uporabili pa smo standardni laboratorijski postopek, ki ga na 
Kmetijskem inštitutu rutinsko uporabljamo za vrednotenje odpornosti / občutljivosti fižola na 
fižolov ožig. Semena smo pred setvijo razkužili z natrijevim hiopkloritom (raztopina z 1% aktivnega 
klora). Posejali smo jih v kremenčev pesek, po štiri semena v vsak lonček, in jih do okužbe gojili v 
rastni komori pri dnevni temperaturi 30 0C in nočni temperaturi 20 0C. Rastline smo okužili, ko se 
imele povsem razgrnjen prvi par listov.  
Za okužbo smo uporabili suspenzijo trosov iz enotrosnih izolatov vseh štirih ras glive C. 
linemuthianum. Izolate smo pred okužbo 14 dni gojili na krompirjevim agarju z dodanim fižolom, 
nato pa s površine kolonije postrgali trose in pripravili suspenzijo trosov v sterilni destilirani vodi 
(koncentracija 1 x 106 trosov / ml). Z razpršilcem smo suspenzijo nanesli na testne rastline, nato pa 
okužene rastline gojili v laboratorijskih razmerah na sobni temperaturi. Z vsako raso glive smo 
okužili štiri rastline oz. en lonček. Po okužbi smo rastline prekrili s PE vrečkami, da bi zagotovili 100 
% relativno zračno vlago, ki je potrebna za okužbo, po 48 urah pa vrečke odstranili. Jakost okužbe 
ocenjujemo 7 in 10 dni po inokulaciji, po deset stopenjski lestvici (0 – 9). Končni rezultati so zbrani v 
preglednici 2.2.1.1.D.3. 

Preglednica 2.2.1.1.D.3: Končni rezultati in vitro odpornosti kandidatnih F6 križancev na glivo C. 
lindemuthianum 

               rase glive Colletotrichum lindemuthianum 
križanci fižola 23 131 55 103 

385 x 425 S (9*) S (9) S (9) S (9) 
359 x 417 R/S (4-5) S (6-7) R/S (5) S (9) 

* ocena jakosti okužbe po deset stopenjski lestvici, povprečje štirih rastlin; S - občutljiv ; R - odporen; 

R/S – zmerno občutljiv  

Križanec 359x417 se je v laboratorijskih preizkusih izkazal za odpornejšega od križanca 385x425, saj 

so se pri okužbi s kar tremi rasami (23, 131 in 55) bolezenska znamenja pokazala v znatno manjšem 

obsegu in šele po daljšem času inkubacije, medtem ko vse rastline križanca 385x425 propadle že po 

sedmih dneh.  
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• za biokemijske analize (prehransko vrednotenje) 

Preglednica 2.2.1.1.D.4: Rezultati biokemijskih analiz_I.del 

Križanec 

Surove 

beljakovine 

[g/kg] 

Surova olja in 

maščobe 

[g/kg] 

359x417 209,1 13 

385x425 245,7 11 
 

Preglednica 2.2.1.1.D.5: Rezultati biokemijskih analiz_II.del 

Križanec 
Makro-elementi (g/kg) Mikro-elementi (mg/kg) Elementi v sledovih (μg/kg) 

K P S Mg Ca Fe Zn Mn Na Cu Mo Ni Ba Cr Pb Co Cd V 

359x417 13,72 4,70 1,94 1,28 1,05 54,81 23,03 12,82 16,81 8,19 1,63 0,83 587,28 410,09 148,61 97,97 11,21 13,43 

385x425 14,98 5,64 2,19 1,43 1,02 75,63 28,37 13,69 4,73 8,67 4,25 1,41 271,54 233,64 77,22 104,44 7,98 4,72 

 
 In vitro testiranje odpornosti križancev fižola na okužbo z virusom navadnega mozaika in nekroze fižola 

(BCMNV) 

Na podlagi dosedanjih izkušenj glede ocenjevanj križancev na CPVO smo se odločili za dodatno 
izvedbo in vitro testa odpornosti na virus BCMNV po metodi (vezano na »zaplet« opisan v točki E za 
kandidatnega križanca, ki je že v postopku), ki jo izvaja CPVO. V virološkem laboratoriju smo 
nastavili in vitro poskus odpornosti obeh križancev po predpisani CPVO metodi, ki bo zaključen v 
naslednjem letu. 
 
E: Priprava dokumentacije in semena dveh križancev za testiranje RIN ter pridobitev zavarovanja 

sorte pri CPVO 
Za dva križanca nizkega fižola za zrnje (kandidatni sorti z imenom KIS Amand=KIS452x306 in KIS 
Silverij=KIS316x498), ki smo ju v letu 2018 podrobno opisali in pridelali seme, smo zaključili s 
pripravo dokumentacije in pooblaščenemu uradu s strani CPVO poslali seme za testiranje RIN. Poleg 
tega smo se s Komisijo za inovacije na KIS dogovorili, da bomo oddali vlogo za odobritev dodelitve 
kritja stroškov zaščite obeh sort na evropski ravni ko bo/če bo vloga odobrena pri CPVO, kjer bomo 
zaprosili za varstvo obeh sort. Celoten postopek smo spremljali vse leto in bili ves čas v 
pripravljenosti, če bi urad še karkoli potreboval. V januarju smo poslali seme obeh kandidatnih 
križancev na UKZUZ za RIN in se dogovorili, da novembra pošljemo še preostanek (6000 semen) za 
vsakega kandidatnega križanca. V začetku leta je CPVO/UKZUZ zaprosil še za seme enega izmed 
staršev križanca (Starozagorski čern) in smo jim ga urgentno poslali. Preostali del semena obeh 
kandidatnih križancev pa smo uspešno razmnožili v letu 2019, saj je bilo potrebno za namene RIN 
na UKZUZ na Češko poslati še dodatnih 6000 semen vsakega križanca (opis v točki K).  

Konec septembra smo s strani CPVO dobili informacijo, da eden izmed kandidatnih križancev (KIS 
Silverij, ref. Kis316498) glede na rezultate in vitro BCMNV testa odpornosti (že omenjen v točki D) 
ne izpolnjuje kriterija izenačenosti sorte za to lastnost. Podrobnosti so opisane v spodnjem odzivu 
na poziv s strani CPVO, ki ga je vodja žlahtnjenja fižola kot razlago/utemeljitev/znanstvena izhodišča 
z naše strani, poslala na CPVO dne 21.9.2019. 
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Glede na zgornji dopis smo dne 11.11. s strani CPVO dobili odgovor, da bodo na CPVO ponovili in 
vitro test odpornosti na BCMNV v drugem letu testiranja, torej v letu 2020 za kandidatnega križanca 
KIS Silverij, ref. Kis316498. 

Še vedno spremljamo status obeh kandidatnih križancev v RIN v postopku na CPVO. Zaenkrat ni 
nobenih novih informacij.
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F: Samooprašitev in selekcija (fenotipska in genotipska) F2 križancev visokega fižola (l. 2017) 
V skladu s cilji žlahtnjenja visokega fižola smo F2 križance odbrali na fenotipskem nivoju ter dodatno 
na podlagi rezultatov aplikacije funkcionalnih DNA markerjev (MAS) iz preglednice 2.2.1.1.A.1 
(točka A). Torej smo nadaljevali s selekcijo in ponovno samooprašitvijo F2 rastlin (v letu 2018 smo 
jih odbrali 41) v zaščitenem prostoru. Znano je da v F2 generaciji prihaja do največje variabilnosti 
zaradi maksimalne cepitve genov, zato je odbira na tej stopnji ključnega pomena za razvoj sorte z 
želenimi lastnostmi. Od vsake odbrane rastline smo ločeno posejali po 3 semena in jih v rastlinjak 
postavili skupaj. Prav tako smo skupaj postavili tudi lončke s semeni rastlin, ki ustrezajo istim 
lastnostim, torej istemu vsebinskemu sklopu (1-5) iz točke B za visok fižol (preglednica 2.2.1.1.B.3), 
da je bila odbira na nivoju fenotipa lažja. F2 križanci (41 odbranih križancev v letu 2018 in 123 F2 
rastlin v setvi v 2019) visokega fižola so rastli v mrežniku R1 ob opori, označeni z oranžnimi 
etiketami (barve etiket so za različne generacije križancev različne, da se lahko hitro ločijo pri 
fenotipski odbiri). Seznam F2 križancev visokega fižola, ki so bili za samooprašitev in fenotipsko ter 
genotipsko selekcijo posejani v letu 2019, je v preglednici 2.2.1.1.F.1. 

Preglednica 2.2.1.1.F.1: Seznam odbranih visokih F2 križancev (izvor iz l. 2017) v fenotipski in 
genotipski selekciji v l. 2019 

Zaporedna oznaka 
stroka (V-pomeni Visok) 

Zaporedna št. semena v 
stroku 

Materni starš Očetni starš 
Cilj žlahtnjenja v odbiri v 

letu 2018 

V26 5 Maslenec  rani Algarve I. 
V25 3 Maslenec  rani Golden Gate I. 
V27 3 Maslenec  rani Golden Gate I. 
V28 1 Maslenec  rani Golden Gate I. 
V32 4 Maslenec  rani Golden Gate I. 
V32 6 Maslenec  rani Golden Gate I. 
V12 1 PHA 1027 Golden Gate I. 
V15 4 PHA 1027 Golden Gate I. 
V16 2 PHA 1027 Golden Gate I. 
V16 7 PHA 1027 Golden Gate I. 
V2 1 PHA 681 Golden Gate I. 
V4 1 PHA 681 Golden Gate I. 
V4 5 PHA 681 Golden Gate I. 
V6 4 PHA 681 Golden Gate I. 
V6 6 PHA 681 Golden Gate I. 
V7 2 PHA 681 Golden Gate I. 
V7 3 PHA 681 Golden Gate I. 
V7 4 PHA 681 Golden Gate I. 
V7 5 PHA 681 Golden Gate I. 
V7 6 PHA 681 Golden Gate I. 
V5 5 PHA 681 Cobra II. 
V5 6 PHA 681 Cobra II. 
V5 7 PHA 681 Cobra II. 

V31 4 Maslenec  rani Algarve III. 
V31 5 Maslenec  rani Algarve III. 
V19 2 PHA 1027 Golden Gate III. 
V19 3 PHA 1027 Golden Gate III. 
V14 1 PHA 1050 Golden Gate III. 
V14 2 PHA 1050 Golden Gate III. 
V14 3 PHA 1050 Golden Gate III. 
V22 2 PHA 962 Algarve III. 
V22 3 PHA 962 Algarve III. 
V23 2 PHA 962 Algarve III. 
V11 3 PHA 1027 Algarve IV. 
V20 3 PHA 1027 Algarve IV. 
V21 1 PHA 681 Algarve IV. 
V21 3 PHA 681 Algarve IV. 
V21 4 PHA 681 Algarve IV. 
V3 1 PHA 681 Golden Gate IV. 
V3 2 PHA 681 Golden Gate IV. 
V3 3 PHA 681 Golden Gate IV. 
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Setev visokih F2 križancev je v R1 potekala med 7.5. in 10.5. 2019 v manjše lončke (1,3L), v šotni 
substrat Portgrond H s primesjo perlita ter vermikulita, vsak križanec v svoj lonček, visoki ob opori. 
Za vse križance je bilo po setvi vzpostavljeno tudi kapljično namakanje. 

Selekcija/odbira je potekala v zaščitenem prostoru (rastlinjaku) na osnovi opazovanj in vrednotenj v 
rastni dobi (rast in razvoj rastlin, odpornost proti povzročiteljem bolezni in škodljivcem ter toleranca 
na abiotski stres) in v tehnološki zrelosti (morfološke lastnosti stroka in semena, razporeditev in 
število strokov na rastlino, količina in kakovost pridelka itd.). Hkrati pa smo z uporabo izbranih DNA 
markerjev (uvedba v letu 2018, točka A v preglednici 2.2.1.1.A.1) identificirali tiste F2 rastline, ki so 
nosilke želenih lastnosti (v skladu s cilji žlahtnjenja, slika 1 za visok fižol). Tako smo bili pri selekciji 
kar najbolj učinkoviti, saj smo dejansko lahko odbrali križance z želenimi lastnostmi, katere bi se 
sicer fenotipsko lahko izrazile šele v naslednjih generacijah. Konec julija, ko so bile rastline na višku 
vegetacije (lepo razviti in zdravi pravi listi) smo od vsake odvzeli 100mg zdravega listnega tkiva za 
namene genetskih analiz z funkcionalnimi markerji (žlahtnjenje s pomočjo DNA markerjev, angl. 
MAS). V preglednici 2.2.1.1.F.2 so predstavljeni fenotipsko najbolj ustrezni F2 križanci, ki so bili 
nadalje vključeni v genetsko selekcijo s funkcionalnimi DNA markerji. 

Preglednica 2.2.1.1.F.2: Fenotipsko odbrani F2 križanci visokega fižola, vključeni v selekcijo za DNA 
markerji 

Zaporedna 

oznaka stroka 

(V-pomeni 

Visok)

Zaporedna št. 

semena v  

stroku

Materni starš Očetni starš

Cilj žlahtnjenja 

v  odbiri v  letu 

2018

Oznaka 

semena iz 

iste rastline 

posejane v 

2019

Cilj žlahtnjenja 

v  odbiri v  letu 

2019

V25 3
Maslenec  

rani
Golden Gate I. a II/IV

V32 4
Maslenec  

rani
Golden Gate I. b II/IV

V5 6 PHA 681 Cobra II. b II

V31 4
Maslenec  

rani
Algarv e III. c II/IV

V31 4
Maslenec  

rani
Algarv e III. a II/IV

V22 3 PHA 962 Algarv e III. c I/IV

V11 3 PHA 1027 Algarv e IV. b I/IV  

V avgustu 2019 je bilo fiziološko zrelo seme vsake odbrane rastline/križanca pobrano ločeno ter 
izpostavljeno sušenju. Konec oktobra smo zaključili z ekstrakcijo DNA iz fenotipsko in genotipsko 
odbranih križancev. Začeli smo z aplikacijo 23-ih DNA markerjev za MAS in konec decembra 
zaključili z laboratorijskim delom aplikacije funkcionalnih markerjev v genetskem laboratoriju na 
KIS. Trenutno smo v fazi branja rezultatov genotipizacij s CAPS, SCAR in SSR markerji, na podlagi 
katerih bomo pred setvijo 2020 identificirali le tiste križance, ki so nosilci genov/alelov/multiplih 
alelov za agronomsko pomembne lastnosti, ki so v skladu s cilji žlahtnjenja visokega fižola (točki A in 
B v programu žlahtnjenja fižola 2020). 

G: Prva samooprašitev in fenotipska selekcija F1 križancev (rastlin) pridobljenih v letu 2018 
Križance, pridobljene v letu 2018, smo prvič samooprašili in izvedli fenotipsko selekcijo v skladu s 
cilji žlahtnjenja visokega fižola. V letu 2018 smo skupno pridobili 287 zdravih semen (68 uspešno) 
skrižanih strokov iz 18-ih kombinacij (6 maternih in 3-je očetni genotipi) križanj visokega fižola. Ker 
tako pridobljeni križanci predstavljajo primeren genetski potencial za nadaljnjo selekcijo, zato smo 
ločeno posejali vsako seme v svoj lonec ob opori. S tem smo omogočili vsem križancem, da izkažejo 
svoje lastnosti. Seznam F1 križancev v setvi in za fenotipsko odbiro je v preglednici 2.2.1.1.G.1.
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Preglednica 2.2.1.1.G.1: Seznam visokih F1 križancev v setvi 2019 
Oznaka stroka Materni starš Očetni starš Skupaj št. semen 

v stroku 
Število zdravih semen v 
stroku za setev v l. 2019 

1V18 PHA125 Algarve 4 4 
2V18 PHA962 Algarve 5 5 
3V18 PHA962 Algarve 6 4 
4V18 PHA962 Algarve 7 7 
5V18 PHA962 Algarve 7 7 
6V18 PHA1020 Algarve 6 4 
7V18 PHA1020 Algarve 5 4 
8V18 PHA1020 Algarve 2 1 
9V18 PHA1024 Algarve 7 7 

10V18 PHA1024 Algarve 6 5 
11V18 PHA1024 Algarve 6 6 
12V18 PHA1024 Algarve 5 3 
13V18 PHA1024 Algarve 5 5 
14V18 PHA1035 Algarve 6 6 
15V18 PHA1035 Algarve 7 7 
16V18 PHA1035 Algarve 5 5 
17V18 PHA1035 Algarve 5 5 
18V18 PHA1035 Algarve 5 4 
19V18 PHA1050 Algarve 6 6 
20V18 PHA1050 Algarve 6 5 
21V18 PHA1050 Algarve 7 7 
22V18 PHA1050 Algarve 6 6 
23V18 PHA125 Cobra 6 5 
24V18 PHA125 Cobra 5 5 
25V18 PHA125 Cobra 2 1 
26V18 PHA125 Cobra 4 3 
27V18 PHA125 Cobra 2 2 
28V18 PHA125 Cobra 2 2 
29V18 PHA125 Cobra 3 1 
30V18 PHA962 Cobra 7 7 
31V18 PHA962 Cobra 7 6 
32V18 PHA1020 Cobra 3 1 
33V18 PHA1020 Cobra 3 1 
34V18 PHA1024 Cobra 5 5 
35V18 PHA1024 Cobra 6 6 
36V18 PHA1024 Cobra 5 3 
37V18 PHA1024 Cobra 4 2 
38V18 PHA1024 Cobra 6 6 
39V18 PHA1035 Cobra 3 3 
40V18 PHA1035 Cobra 6 6 
41V18 PHA1035 Cobra 5 4 
42V18 PHA1035 Cobra 5 4 
43V18 PHA1050 Cobra 5 5 
44V18 PHA1050 Cobra 6 5 
45V18 PHA125 Golden Gate 5 3 
46V18 PHA125 Golden Gate 4 4 
47V18 PHA125 Golden Gate 2 1 
48V18 PHA125 Golden Gate 4 3 
49V18 PHA962 Golden Gate 7 5 
50V18 PHA962 Golden Gate 5 5 
51V18 PHA1020 Golden Gate 7 6 
52V18 PHA1020 Golden Gate 7 7 
53V18 PHA1024 Golden Gate 6 6 
54V18 PHA1024 Golden Gate 5 4 
55V18 PHA1024 Golden Gate 5 4 
56V18 PHA1024 Golden Gate 3 3 
57V18 PHA1024 Golden Gate 3 2 
58V18 PHA1035 Golden Gate 3 2 
59V18 PHA1035 Golden Gate 6 5 
60V18 PHA1035 Golden Gate 5 1 
61V18 PHA1035 Golden Gate 3 2 
62V18 PHA1035 Golden Gate 5 4 
63V18 PHA1050 Golden Gate 3 2 
64V18 PHA1050 Golden Gate 6 5 
65V18 PHA1050 Golden Gate 7 6 
66V18 PHA1050 Golden Gate 6 6 
67V18 PHA1050 Golden Gate 6 5 
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Setev visokih F2 križancev je v R1 potekala med 7.5. in 10.5. 2019 v manjše lončke (1,3L), v šotni 
substrat Portgrond H s primesjo perlita ter vermikulita, vsak križanec v svoj lonček, visoki ob opori. 
Za vse križance je bilo po setvi vzpostavljeno tudi kapljično namakanje. 

Selekcija/odbira je potekala v zaščitenem prostoru (rastlinjaku) na osnovi opazovanj in vrednotenj v 
rastni dobi (rast in razvoj rastlin, odpornost proti povzročiteljem bolezni in škodljivcem ter toleranca 
na abiotski stres) in v tehnološki zrelosti (morfološke lastnosti stroka in semena, razporeditev in 
število strokov na rastlino, količina in kakovost pridelka itd.). Na podlagi vizualne selekcije smo v tej 
fazi vse F1 rastline vizualno pregledali predvsem na simptome najpogostejših virusov, ki se 
pojavljajo pri fižolu (Bean common mosaic virus-BCMV, Bean common mosaic necrosis virus-
BCMNV, Bean yellow mosaic virus-BYMV, Cucumber mosaic virus-CMV, Alfalfa mosaic virus-AMV) in 
na pojav simptomov fižolovega ožiga, ki ga povzroča gliva Colletotrichum lindemuthianum. Glede na 
vse omenjene kriterije, ki smo jim tekom selekcije sledili, smo odbrali le najboljše, ki so v skladu s 
cilji žlahtnjenja (na podlagi že oblikovanih 5-ih sklopov lastnosti za visok fižol iz preglednice 
2.2.1.1.B.3) in jih nameravamo vključiti v nadaljnje postopke vzgoje novih sort visokega fižola. 
Seznam le-teh je v preglednici 2.2.1.1.G.2.  

Preglednica 2.2.1.1.G.2: Seznam odbranih fenotipsko odbranih F1 križancev visokega fižola 

Oznaka stroka Materni starš Očetni starš 
Oznaka semena iz iste 

rastline posejane v 2019 
Pripadajoč cilj 

žlahtnjenja v letu 2019 

7V18 PHA1020 Algarve 1 II/IV 

11V18 PHA1024 Algarve 2 II/IV 

12V18 PHA1024 Algarve 1 I 

12V18 PHA1024 Algarve 2 I 

12V18 PHA1024 Algarve 3 I 

13V18 PHA1024 Algarve 5 II 

17V18 PHA1035 Algarve 2 II/IV 

17V18 PHA1035 Algarve 4 II/IV 

34V18 PHA1024 Cobra 1 III 

34V18 PHA1024 Cobra 4 III 

36V18 PHA1024 Cobra 3 III 

40V18 PHA1035 Cobra 1 III 

53V18 PHA1024 Golden Gate 4 I 

53V18 PHA1024 Golden Gate 5 I 

55V18 PHA1024 Golden Gate 4 I 

 
V avgustu 2019 je bilo fiziološko zrelo seme vsake odbrane rastline/križanca pobrano ločeno ter 

izpostavljeno sušenju. Pobrano seme odbranih križancev-rastlin smo očistili, prebrali ter preventivno za 72 ur 

izpostavili temperaturi -20oC (v izogib razvoju hrošča fižolarja) ter primerno shranili za setev v naslednjem 

letu. 

H: Končna identifikacija in genetska karakterizacija slovenskega izolata virusa BCMV/BCMNV 
Na podlagi rezultatov identifikacije iz leta 2018 smo dokončno genetsko okarakterizirali slovenski 
izolat virusa BCMV/BCMNV kompleksa. Na podlagi sekvenc posameznih delov virusa smo pripravili 
genetsko zaporedje celotnega genoma slovenskega izolata virusa. Iz dveh izolatov kompleksa 
BCMV/BCMNV (en izolat je BCMV, drugi pa BCMNV), smo v letu 2018 izolirali skupno RNA in 
pomnožili celoten genom v treh segmentih. Zaradi velikosti produktov PCR smo jih sekvencirali 
zaporedoma, v več korakih. V letu 2019 smo nadaljevali z zaključevanjem te naloge, pri tem pa smo 
naleteli na težavo, ko manjšega dela genoma nismo uspeli uspešno posekvencirati, kljub večkratnim 
poskusom. Pri BCMNV je to približno 1500bp dolg segment na delu HcPRO in P3 (slika 2.2.1.1.H.1), 
pri BCMV pa približno 1000bp dolg segment, ki pokriva celoten VpG in manjši del NiA (slika 
2.2.1.1.H.2).  
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Slika 2.2.1.1.H.1: Shematski prikaz manjkajočega dela genoma izolata BCMNV (del med obema 

zelenima oznakama). 

 
Slika 2.2.1.1.H.2: Shematski prikaz manjkajočega dela genoma izolata BCMV (del med obema 

zelenima oznakama). 

Da bi rešili nastalo situacijo in zaključili genom obeh izolatov smo ubrali drugačen pristop. Začetne 
oligonukleotide, ki smo jih izdelali za namen sekvenciranja smo uporabili za RT-PCR. Uspešno smo 
pomnožili produkta PCR pravih velikosti pri obeh izolatih (slika 2.2.1.1.H.3), ki sta bila tako 
pripravljena za sekvenciranje.  

 
Slika 2.2.1.1.H.3: Z RT-PCR pomnožena manjkajoča dela slovenskih izolatov BCMV (desno od 

markerja) in BCMNV (levo od markerja) 

Primerjave nukleotidnih zaporedij (iz sekvenčne analize) z zaporedji v genski banki so potrdile rezultate 

seroloških analiz, da gre res za izolata obeh virusov. Opravili smo tudi primerjave aminokislinskih zaporedij 

obeh izolatov z drugimi izolati. Rezultati obeh analiz so pokazali, da je izolat BCMV po nukleotidnem 

zaporedju najbolj podoben izolatu BCMV NL-1, po aminokislinskem pa BCMV NL-7, izolat BCMNV pa po 

nukleotidnem zaporedju izolatu BCMNV NL-5, po aminokislinskem pa BCMNV NL-3, čeprav so razlike 

minimalne. Rezultati primerjav so prikazani v preglednicah 2.2.1.1.H.1 in 2.2.1.1.H.2.  

Preglednica 2.2.1.1.H.1: Podobnost nukleotidnega zaporedja slovenskih izolatov BCMV in BCMNV z 
izbranimi izolati obeh virusov iz genske banke NCBI. Zelena barva označuje izolate BCMV, oranžna 
pa BCMNV. 

 

 

 

 

 

 

 

  
BCMV V-
007-18 AY112735 KF114860 KM023744 KY057338 

BCMNV V-
001-18 HQ229993 HQ229994 NC_004047 

BCMV V-007-18   98.68 98.35 98.74 98.25 66.92 67.18 67.22 67.14 

AY112735 98.68   98.49 98.54 98.33 66.84 67.12 67.12 67.08 

KF114860 98.35 98.49   98.41 98.28 67.04 67.31 67.29 67.27 

KM023744 98.74 98.54 98.41   98.58 66.84 67.15 67.18 67.11 

KY057338 98.25 98.33 98.28 98.58   66.82 67.13 67.16 67.08 

BCMNV V-001-18 66.92 66.84 67.04 66.84 66.82   98.26 96.25 98.16 

HQ229993 67.18 67.12 67.31 67.15 67.13 98.26   96.32 99.20 

HQ229994 67.22 67.12 67.29 67.18 67.16 96.25 96.32   96.27 

NC_004047 67.14 67.08 67.27 67.11 67.08 98.16 99.20 96.27   
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Preglednica 2.2.1.1.H.2: Podobnost nukleotidnega zaporedja slovenskih izolatov BCMV in BCMNV z 
izbranimi izolati obeh virusov iz genske banke NCBI. Zelena barva označuje izolate BCMV, oranžna 
pa BCMNV. 

  
BCMNV V-
001-18 

AAB02170 
NL-3 

AAW50598 
NL-3 

ADR80231 
NL-5 

ADR80232 
NL-8 

ARI4648
9 NL-8 

BCMV V-
007-18 

AGR83956 
NL-1n 

AAM60816 
NL-1 

APU54684 
NL-7n 

BCMNV V-001-18   98.90 97.05 98.73 97.21 97.42 66.60 66.53 66.43 66.63 

AAB02170 NL-3 98.90   98.76 99.09 97.04 97.26 68.37 68.33 68.24 68.40 

AAP38183 NL-3 99.07 99.80 98.96 99.28 97.23 97.46 68.50 68.46 68.37 68.53 

AAW50598 NL-3 97.05 98.76   98.70 96.55 96.81 66.66 66.59 66.47 66.66 

ADR80231 NL-5 98.73 99.09 98.70   96.87 97.10 68.28 68.24 68.14 68.30 

ADR80232 NL-8 97.21 97.04 96.55 96.87   98.50 68.34 68.30 68.14 68.37 

ARI46489 NL-8 97.42 97.26 96.81 97.10 98.50   68.73 68.69 68.53 68.75 

AYE54413 BCMNV 97.55 97.39 96.94 97.23 98.57 99.67 68.73 68.69 68.53 68.75 

NP_660175 NL-3 98.90 100.00 98.76 99.09 97.04 97.26 68.37 68.33 68.24 68.40 

BCMV V-007-18 66.60 68.37 66.66 68.28 68.34 68.73   98.70 98.98 99.04 

AGR83956 NL-1n 66.53 68.33 66.59 68.24 68.30 68.69 98.70   98.54 98.85 

AAM60816 NL-1 66.43 68.24 66.47 68.14 68.14 68.53 98.98 98.54   98.88 

APU54684 NL-7n 66.63 68.40 66.66 68.30 68.37 68.75 99.04 98.85 98.88   

 
I: Nadaljevanje identifikacije primernih (perspektivnih in po lastnostih ustreznih) staršev za 

usmerjena križanja 
Nadaljevali smo z oblikovanjem seznama perspektivnih staršev za lastnosti mapiranja ter 
vključevanjem v križanja na podlagi njihovih lastnosti. Osredotočili smo se na izbor staršev, ki so 
tudi prehransko ustrezni in so bili zato v letu 2019 vključeni v križanja. Preko dostopnih podatkov o 
evalvacijah genskih virov fižola znotraj različnih baz podatkov ter izmenjav informacij (interne, 
nacionalne, mednarodne) smo izbrali genotipe, katere je uporabno vključiti kot ustrezne starše v 
žlahtniteljsko shemo in/ali posredno za vzgojo rekombinantnih inbridiranih linij (RIL) za namene 
mapiranja posameznih lastnosti. Tako smo za namene mapiranja lastnosti odpornosti na 
povzročitelje virusne okužbe z BCMV/BCMNV identificirali najbolj občutljive ter najbolj odporne 
genotipe, ki so v setvi 2019 (točka J) vključeni v ciljna ročna križanja. Glede na to, da v postopek 
žlahtnjenja vključujemo tudi starše, ki so poleg ostalih lastnosti tudi prehransko perspektivni smo v 
letu 2019 izbrali genotipe, ki vsebujejo več železa, cinka, beljakovin in ostalih nutritivnih snovi. V 
začetku leta smo kot najbolj ustrezne materne starše identificirali genotipe, ki izhajajo iz 
slovenske/evropske dednine in so bili na podlagi rezultatov že omenjenega aplikativnega 
raziskovalnega projekta L4-7520 (sofinanciran s strani MKGP, skrbnica je bila ga. Joži J. Cvelbar, 
vodja projekta pa dr. Vladimir Meglič) prepoznani kot najbolj ustrezni na genetskem, morfološkem, 
agronomskem in prehranskem nivoju; vključeni so bili v t.i. final kolekcijo (FC), ki so jo sestavljali 
najbolj elitni genotipi izmed 783 evropskih akcesij fižola). Prav tako smo na podlagi rezultatov 
omenjenega projekta identificirali tudi starše za vzgojo RIL in detekcijo QTL v smeri odpornosti na 
kompleks virusa BCMV/BCMNV ter nižje vsebnosti fitinske kisline (antinutritivna komponenta). V 
križanja smo kot materne starše vključili tudi komercialne sorte, ki so se v sortnih poskusih na KIS 
izkazali kot najbolj ustrezni. Pri visokem fižolu smo z izmenjavo semena iz zbirke »Fižoli mame 
Justike« pridobili tri akcesije tipa maslenec, ki so letos kot materni starši vključeni v križanja. Tako za 
visok kot nizek fižol so očetni starši nosilci odpornostnih lastnosti z izvorom iz 
evropske/svetovne/slovenske dednine (komercialne sorte). Znotraj tega vsebinskega sklopa smo 
identificirali starševske genotipe (preglednice 2.2.1.1.I.1-3), ki so vključeni v ciljna ročna križanja v 
letu 2019 (točka J). 
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Preglednica 2.2.1.1.I.1: Identificirani starši visokega fižola za križanja v letu 2019  

Zap. Št. 
Vsebinski vir za 

identifikacijo/opis 
Materni genotip 

Kratka 
oznaka 

genotipa 
Lastnosti genotipa matere Izvor 

1 

sestavljajo FC 
(evropska dednina)/L4-

7520 projekt 

GB00396(716 zelena 
oznaka ARRS I. faza 

in lab 63 ARRS II. faza 
GB00396fc 

v CC dodatno, kot stndard (reprezentativni genotip 
iz celotne zbirke (imamo že na KIS v genetiki) dodan 
iz Banja Luke (reko Vladimirja M. Antić); evalvacija v 

vegetaciji CC v 2017 je bila 4,05; v FC v 2018 
(rezultati so v deskriptorjih desno) 

BiH 

2 
PHA507 (130 zelena 
oznaka ARRS I. faza 

in lab 15 ARRS II. faza 
PHA507fc 

v CC na podlagi genetike; evalvacija v vegetaciji CC v 
2017 je bila 4,03; v FC v 2018 (rezultati so v 

deskriptorjih) 
Bolgaria 

3 
452 (419 zelena 

oznaka ARRS I. faza 
in lab 38 ARRS II. faza 

452fc 
v CC na podlagi genetike; evalvacija v vegetaciji CC v 

2017 je bila 3,91; v FC v 2018 (rezultati so v 
deskriptorjih) 

Hungary 

4 
967 (219 zelena 

oznaka ARRS I. faza 
in lab 28 ARRS II. faza 

967fc 
v CC na podlagi genetike; evalvacija v vegetaciji CC v 

2017 je bila 3,88 v FC v 2018 (rezultati so v 
deskriptorjih) 

Hungary 

5 
804 (286 zelena 

oznaka ARRS I. faza 
in lab 33 ARRS II. faza 

804fc 
v CC na podlagi genetike; evalvacija v vegetaciji CC v 

2017 je bila 3,75; v FC v 2018 (rezultati so v 
deskriptorjih) 

Hungary 

6 

KP-400 Levač (723 
zelena oznaka ARRS I. 
faza in lab 68 ARRS II. 

faza 

KP-400fc 
v CC dodatno, kot stndard (visok, big 

seeds)evalvacija v vegetaciji CC v 2017 je bila 3,29; v 
FC v 2018 (rezultati so v deskriptorjih) 

Serbia 

 

Najbolj top v sortnih 
poskusih 2016 in 2018 

evropska dednina 

  

Super sta se izkazala na vseh 3-eh lokacijah v 
sortnih poskusih v letih 2016 in 2018 na KIS; 

Vrtobca, Ivanjci in Jablje-oba visoka za stročje 

 

    

    

    

7 Helda Helda 
Eu 

dednina 

8 Limka Limka 
EU 

dednina 

9 

Fižoli mame Justike (vsi 
top maslenci); hkrati 

jih bomo še razmnožili 

Maslenec Justika 
Maslenec 

Justika 
zelen visok maslenec; slovenska dednina Slovenia 

10 Čudež Čudež zelen visok maslenec; selovenska dednina 

11 Zagorski maslenec 
Zagorski 

maslenec 
rumen visok maslenec; sloevnska dednina Slovenia 

 
 

Očetni genotip 
 

Lastnosti genotipa očeta 
 

A 
rdeča barva bomb. 
Preje je vijolična 

Golden gate 
Golden 

gate 

čudovit, ploščati rumeni stroki, odporen na BCMV, 
oporen ne bean rust, toleranca na sušo; evropska 

dednina  

B 
modra barva bomb. 

Preje je črna 
Barianec Barianec 

nekoliko pozen, tip rumenega maslenca; ni 
odpornostnih lastnosti; sloevnska dednina  

C 
rumena barva bomb. 

Preje je bela 
Ptujski maslenec 

Ptujski 
maslenec 

zelo pozen, vendar čudovit; ni odpornostnih 
lastnosti; slovenska dednina  
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Preglednica 2.2.1.1.I.2: Identificirani starši nizkega fižola za križanja v letu 2019 
Zap. št. 

 
Materni genotip Lastnosti genotipa matere Kratka oznaka Izvor 

1 

sestavljajo 
FC 

RIL43 (789 zelena 
oznaka ARRS I. faza in 

lab 58 ARRS II. faza 

iz ARRS projekta; v CC dodatno, kot standard (iz prejšnjega QTL 
projekta povezan s toleranco na sušo na podlagi markerjev (PvM100, 
BM139, BM164, Bm172 in BMC 238); evalvacija v vegetaciji CC v 2017 

je bila 4,19; v FC v 2018 (rezultati so v deskriptorjih desno) 

RIL43fc Slovenia 

2 
GB00825 (767zelena 
oznaka ARRS I. faza in 

lab 62 ARRS II. faza 

v CC dodatno, kot stndard (reprezentativni genotip iz celotne zbirke 
(imamo že na KIS v genetiki) dodan iz Banja Luke (reko Vladimirja M. 

Antić); evalvacija v vegetaciji CC v 2017 je bila 4,08; v FC v 2018 
(rezultati so v deskriptorjih desno) 

GB00825fc BIH 

3 

RCAT057042(pc.933) 
(232-1zelena oznaka 
ARRS I. faza in lab 71 

ARRS II. faza 

v CC na podlagi genetike; evalvacija v vegetaciji CC v 2017 je bila 3,85; 
v FC v 2018 (rezultati so v deskriptorjih) 

RCAT057042fc HUN 

4 
PHA914 (6 zelena 

oznaka ARRS I. faza in 
lab 2 ARRS II. faza 

v CC na podlagi genetike; evalvacija v vegetaciji CC v 2017 je bila 3,83; 
v FC v 2018 (rezultati so v deskriptorjih) 

PHA914fc Slo 

5 
833 (208 zelena 

oznaka ARRS I. faza in 
lab 26 ARRS II. faza 

v CC na podlagi genetike; evalvacija v vegetaciji CC v 2017 je bila 3,82; 
v FC v 2018 (rezultati so v deskriptorjih) 

833fc HUN 

6 

nizka 
vsebnost 
fitinske 
kisline 

PHA3277 (121 zelena 
oznaka ARRS I. faza in 

lab 14 ARRS II. faza 

v CC na podlagi genetike; evalvacija v vegetaciji CC v 2017 je bila 2,99; 
izmed celotne CC imela najnižjo vsebnost fitinske kisline 909 mg/100g 

PHA3277PAcc 
poljska 

preko IPK 

 

Najbolj top 
v sortnih 
poskusih 

2018 

 

Super sta se izkazala na vseh 3-eh lokacijah v sortnih poskusih v letu 
2018 na KIS; Vrtojca, Ivanjci in jablje-samo za Buran; oba nizka za zrnje 

  

    

    

    
7 Buran BU 

 
8 Topolovec Top 

 

  
Očetni genotip Lastnosti genotipa očeta 

 

A 
rdeča barva bomb. 

preje 
Etna 

nosilec BCMV odpornosti, zelo zaželen tip fižola, 
visoko roden; pisano zrnje 

Et 

B 
modra barva bomb. 

preje 
Zorin 

nosilec odpornosti na Ant (rase 23, 55, 103, delna 
odpornost na 131); avtohtona slovenska dednina; 

rdečkasto zrnje, tip mehiškega fižola 
Zor 

C 
rumena barva bomb. 

preje 
Nassau 

komercialna sorta, belo zrnje, vir odpornosti na 
Psp. Ant in BCMV 

Nass 

 
Preglednica 2.2.1.1.I.3: Starševski genotipi nizkega fižola za namene mapiranja (vzgoja RIL in 
detekcija QTL) 
Izvor Shema setve Oznaka loncev (črni manjši) Termin setve 

Identifikacija QTL-ov za odpornost na BCMV/BCMNV:       

mati totalno občutljiv na BCMV je PHA 131, iz njega izoliran tudi slovenski  
slovenska dednina (materni starš) odporen na vse rase Ant v Slo (nizek) 

4 lonce, v vsakem loncu 
svoja rastlina! V dveh 
terminih setve 

1/qtlBCMV/131, 
2/qtlBCMV/131, 
3/qtlBCMV/131, 
4/qtlBCMV/131 

1, 2lonec->6.5. 
in 3,4 setev-
>13.5. 

X       

oče totalno odporen na BCMV Parker, evropska dednina, očetni starš 
(cvetove vzameta iz R2) (visok 

2 lonec in 2 rastlini. V 
dveh terminih setve 

5/qtlBCMV/Parker, 
6/qtlBCMV/Parker 

1 lonec->6.5. 
in 2 setev-
>13.5. 

Identifikacija QTL-ov za vsebnost fitinske kisline (phytic acid=PA) 
(posredno P v semenu)        

mati PHA3277 (121 zelena oznaka ARRS I. faza in lab 14 ARRS II. faza) v CC 
na podlagi genetike; evalvacija v vegetaciji CC v 2017 je bila 2,99; izmed 
celotne CC imela najnižjo vsebnost fitinske kisline 909 mg/100g; izvor iz 
Poljske 

4 lonce, v vsakem loncu 
svoja rastlina! V dveh 
terminih setve 

7/qtlPA/PHA3277, 
8/qtlPA/PHA3277, 
9/qtlPA/PHA3277, 
10/qtlPA/PHA3277 

1, 2lonec->6.5. 
in 3,4 setev-
>13.5. 

X       
oče GB00379 (763 ima zeleno oznako v I. fazi ARRS projekta in 31 lab št v 
II: fazi ARRS projekta) v CC na podlagi genetike; evalvacija v vegetaciji CC v 
2017 je bila 3,99; izmed celotne CC imela najnižjo vsebnost fitinske kisline 
2615 mg/g (takoj za Pc, ki jo je imel največ); izvor iz BiH, nizek fižol; torej 
dobro ocenjen 

2 lonec in 2 rastlini. V 
dveh terminih setve 

11/qtlPA/ GB00379, 
12/qtlPA/ GB00379 

1 lonec->6.5. 
in 2 setev-
>13.5. 

J: Izvajanje ročnih križanj nizkega in visokega fižola 
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Starši in sheme za izvedbo ciljnih ročnih križanj so predstavljeni v točki I. Seme vseh akcesij in sort 
smo pred setvijo izpostavili termoterapiji (72 ur pri 43oC) ter površinskemu razkuževanju s 5 % 
raztopino NaClO tik pred setvijo. Omenjene starševske rastline smo sejali dveh različnih terminih 
(10.6. in 17.6), da smo zagotovili sinhronizacijo cvetenja ter zadostne količine ustreznih cvetov za 
kombinacije križanj zgodnejših z bolj poznimi genotipi. Visok fižol smo v 28 loncev posadili v mrežnik 
R2 ob konstrukcijo za križanja visokega fižola. Nizek fižol za ciljna ročna križanja vključno za 
mapiranje, smo v manjše lonce na dvignjen nivo (prbl. 1m od tal) posadili v mrežnik R1. Ob setvi 
smo vzpostavili tudi kapljično namakanje. Z dnem 17.6. 2019 smo začeli s ciljnimi ročnimi križanji 
najprej nizkega in nato visokega fižola (cveti nekoliko kasneje). Križanja so potekala vsak dan, zgodaj 
zjutraj, ko so bili pogoji najprimernejši, da smo lahko pokrižali novonastale cvetove. Na isti materni 
rastlini smo izvajali križanja z več različnimi očeti, vsak skrižan strok smo na podlagi očeta označili s 
svojo barvo bombažne preje (že označeno v preglednicah točki I). Na sliki 2.2.1.1.J.1 je prikazano 
ročno križanje z uporabo pincete (levo) ter pripravljeni očetni cvetovi z ločenimi barvami bombažne 
preje za vsakega očeta posebej, s katerim kasneje označimo skrižan cvet (desno). S križanji smo 
zaključili 19.7.2019. Križanja so bila pri splošnih kombinacijah zelo uspešna, pridobili smo vse 
kombinacije starševskih genotipov tako pri visokem kot pri nizkem fižolu. Nekoliko manj uspešni 
smo bili pri ciljnih križanjih za mapiranja, kjer je sinhronizacija cvetenja pri nekaterih starših ni bila 
popolna in temu primerno nismo mogli zagotoviti optimalnega števila cvetov. Vsekakor pa je izplen 
tudi pri teh križanjih zadovoljiv.  

 
Slika 2.2.1.1.J.1: Prikaz ciljnega ročnega križanja fižola (levo) ter pripravljeni očetni cvetovi skupaj s 
pripadajočo barvo bombažne preje za križanje na maternih rastlinah (desno) 
 
V sredini avgusta smo vse skrižane stroke pobrali (po vsakega posebej v vrečko), vrečke ustrezno 
označili glede na starševska genotipa ter jih izpostavili končnemu sušenju. Ves pridobljen 
žlahtniteljski material smo tudi popisali (sledljivost križancev). Podatki o pridobljenih križancih so v 
spodnjih treh preglednicah (2.2.1.1.J.1 - 2.2.1.1.J.3). 
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Preglednica 2.2.1.1.J.1: Seznam pridobljenih F1 križancev nizkega fižola v letu 2019 

Oznaka 

stroka
Materni starš Očetni starš

Skupaj št. 

semen v stroku

Število zdravih 

semen v stroku 

za setev v l. 2020

1N19 RIL43fc Etna 3 3

2N19 GB00825fc Etna 7 7

3N19 GB00825fc Etna 5 4

4N19 GB00825fc Etna 3 1

5N19 RCAT057042fc Etna 5 5

6N19 PHA914fc Etna 5 5

7N19 PHA914fc Etna 4 4

8N19 PHA914fc Etna 1 1

9N19 PHA914fc Etna 4 4

10N19 833fc Etna 4 2

11N19 833fc Etna 3 3

12N19 PHA3277PAcc Etna 4 4

13N19 PHA3277PAcc Etna 5 3

14N19 Topolovec Etna 4 4

15N19 RIL43fc Zorin 6 6

16N19 RIL43fc Zorin 4 4

17N19 RIL43fc Zorin 4 2

18N19 GB00825fc Zorin 5 3

19N19 GB00825fc Zorin 3 2

20N19 GB00825fc Zorin 3 2

21N19 GB00825fc Zorin 4 2

22N19 GB00825fc Zorin 6 2

23N19 RIL43fc Nassau 7 7

24N19 RIL43fc Nassau 4 4

25N19 RIL43fc Nassau 4 2

26N19 GB00825fc Nassau 4 4

27N19 GB00825fc Nassau 2 1

28N19 RCAT057042fc Nassau 4 4

29N19 PHA914fc Nassau 6 6

30N19 PHA914fc Nassau 5 5

31N19 833fc Nassau 3 3

32N19 833fc Nassau 3 2

33N19 833fc Nassau 3 2

34N19 833fc Nassau 1 1

35N19 PHA3277PAcc Nassau 5 5

36N19 PHA3277PAcc Nassau 4 2

37N19 Buran Nassau 5 5

38N19 Buran Nassau 5 5

39N19 Topolovec Nassau 5 4

40N19 Topolovec Nassau 5 4

41N19 Topolovec Nassau 3 3

142
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Preglednica 2.2.1.1.J.2: Seznam pridobljenih F1 križancev visokega fižola v letu 2019 

Oznaka 

stroka
Materni starš Očetni starš

Skupaj št. 

semen v 

stroku

Število zdravih 

semen v stroku za 

setev v l. 2020

1V19 GB00396fc Golden gate 4 3

2V19 PHA507fc Golden gate 6 4

3V19 PHA507fc Golden gate 4 3

4V19 452fc Golden gate 5 3

5V19 452fc Golden gate 3 2

6V19 967fc Golden gate 5 4

7V19 804fc Golden gate 4 4

8V19 804fc Golden gate 4 4

9V19 804fc Golden gate 3 3

10V19 KP-400fc Golden gate 5 4

11V19 KP-400fc Golden gate 3 3

12V19 KP-400fc Golden gate 3 3

13V19 KP-400fc Golden gate 3 2

14V19 Limka Golden gate 3 2

15V19 Čudež Golden gate 5 5

16V19 GB00396fc Barianec 4 4

17V19 GB00396fc Barianec 3 3

18V19 GB00396fc Barianec 2 2

19V19 GB00396fc Barianec 1 1

20V19 PHA507fc Barianec 8 8

21V19 PHA507fc Barianec 4 3

22V19 452fc Barianec 4 2

23V19 967fc Barianec 2 1

24V19 804fc Barianec 5 5

25V19 804fc Barianec 4 3

26V19 804fc Barianec 5 3

27V19 804fc Barianec 2 2

28V19 804fc Barianec 3 1

29V19 KP-400fc Barianec 4 4

30V19 KP-400fc Barianec 4 4

31V19 KP-400fc Barianec 1 1

32V19 KP-400fc Barianec 3 1

33V19 Helda Barianec 2 1

34V19 Maslenec Justika Barianec 2 1

35V19 Čudež Barianec 6 6

36V19 Čudež Barianec 4 3

108
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Preglednica 2.2.1.1.J.3: Seznam pridobljenih F1 križancev nizkega fižola v letu 2019 za namene 
mapiranja 

Oznaka stroka Materni starš Očetni starš
Namen križanja za 

mapiranje (BCMV/PA)

Skupaj št. 

semen v 

stroku

Število zdravih 

semen v stroku za 

setev v l. 2020

1qtlBCMV PHA131 Parker 6 4

2qtlBCMV PHA131 Parker 5 1

1qtlPA PHA3277 GB00379 6 5

2qtlPA PHA3277 GB00379 5 5

1qtlPA PHA3277 GB00379 4 4

19
 

Pridobljeni križanci v letu 2019 bodo šli v setev, prvo samooprašitev in prvo fenotipsko odbiro v letu 
2020. 

K: Namnožitev izvornega semena kandidatnih sort KIS Amand in KIS Silverij ter preliminarno 
preverjanje naklonjenosti pridelovalcev in potrošnikov do obeh sort 

Za obe kandidatni sorti, ki smo ju preko CPVO prijavili za RIN testiranje, smo v letu 2019 začeli s 
pridelovanjem izvornega semena za nadaljnjo uporabo. V setvi zunaj na polju je bilo glede na 
neugodne vremenske razmere v prvem tednu junija 600 rastlin na križanca za pridobitev pred 
(osnovnega) semena. Poleg tega smo preliminarno preverili naklonjenost pridelovalcev in 
potrošnikov za gojenje ter uporabo obeh kandidatnih sort v praksi. V ta namen smo seme 
posredovali trem zunanjim pridelovalcem, ki se delno profesionalno ukvarjajo s pridelavo in prodajo 
fižola na tržnici. Na podlagi njihovih informacij smo pridobili prvi vtis o statusu obeh kandidatnih 
sort na tržišču. KIS Amand je nizka sorta za stročje, KIS Silverij pa nizka sorta za zrnje. 

Preglednica 2.2.1.1.K.1: Shema množitve izvornega semena kandidatnih križancev v letu 2019 

Ref: 
Proposed 
denomination 

No. of seeds avaliable 
from 2018 

rezerva 
v 2018 

pridelek 

potrebujem 
v 2019 

na 
CPVO 

št. semen v setvi 
2019 

Shema setve in 
porabljen prostor 

kis452x306 KIS Amand 346 da 
7g 

pridelka/
rastl 

6000 
semen 

346+254 iz 
rezerve 
(druga 

vrečkica)-> 
600 semen 

na 10 cm po 1 
seme/rastline 

razdalje v 2 vrsti-> 
30m 

kis 316x498 KIS Silverij 1154 da 
11g 
pridelka/

rastl 

6000 
semen 

600 semen 

na 10 cm po 1 
seme/rastline 

razdalje v 2 vrsti-> 
30m 

       

skupaj 60m za 
proizvodno 

predosnovnega 
semena 

 

Posevek smo tekom vegetacije spremljali, ga oskrbovali ter v zadnjih dneh avgusta začeli s 
pobiranjem pridelanega/razmnoženega semena obeh kandidatnih križancev. Kot omenjeno, smo 
seme obeh kandidatnih sort posredovali tudi dvema manjšima pridelovalcema fižola, ki svoje 
pridelke prodajata na ljubljanski tržnici. Oba sta izpostavila, da sta obe sorti zelo zgodnji, se lepo 
pobirata (bi bili primerni tudi za strojno pobiranje) in tudi lepo luščita. Pridelek ter odpornost na 
biotski in abiotski stres v letošnjem letu so bili zadovoljivi, celo nadpovprečni glede na druge nizke 
sorte za stročje (Parker, Berggold) in zrnje (Zorin). Izpostavila sta tudi, da sta obe kandidatni sorti 
skozi celotno obdobje vegetacije imele lep habitus, ne plezajoč, ne vitičast in dokaj nizek, tako, da 
tudi nista nagnjeni k poleganju. Podobne karakteristike obeh kandidatnih križancev smo opazili tudi 
pri naših posevkih v Jabljah. Ker sta se oba kandidatna križanca tudi v letošnjem letu dobro izkazala, 
smo pridelali dovolj semena za II. del pošiljke na UKZUZ. Tako smo dne 17.10. poslali na UKZUZ še 
manjkajoč del semena obeh kandidatnih sort za II. leto RIN testiranja v okviru CPVO. Našteli smo po 
6000 semen vsake od kandidatnih sort (KIS Amand=KIS452x306 in KIS Silverij=KIS316x498), ju 
zapakirali, ustrezno označili ter skupaj z dopisom poslali na UKZUZ. Odgovorne osebe na UKZUZ in 
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CPVO so bile o poslani pošiljki obveščene tudi po elektronski pošti. Glede na podatke, ki so vezane 
na sledenje pošiljki, naj bi seme na UKZUZ prevzeli 21. 10. 2019. V naslednjem letu nadaljujemo 
spremljanje postopka prijave obeh kandidatnih sort na CPVO. Hkrati bomo poskrbeli tudi za 
dodatno namnožitev izvornega žlahtniteljskega semena obeh sort (točka E v programu žlahtnjenja 
fižola 2020). 

L: Preverjanje učinka termoterapije na pojav bolezni pri fižolu 
Termoterapija je starejša, a uveljavljena metoda zmanjšanja škodljivih organizmov na semenu s 
pomočjo toplote. Temperatura mora biti dovolj visoka, da uničimo škodljive organizme (bakterije in 
glive), ter dovolj nizka, da ne vplivamo na kaljenje semen. Glede na razhajanja v temperaturnem 
razponu, kjer je metoda še učinkovita, smo zastavili manjši poskus z namenom ugotovitve/potrditve 
vpliva na seme in povzročitelje bolezni. 
Za namene testiranja učinkovitosti termoterapije smo pridobili semenski material z laboratorijsko 
potrjeno najdbo patogene bakterije Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (nizek fižol Phaseolus 
vulgaris var. nana). Status virusnih bolezni ni bil znan. Preverili smo rast kontrolnih patogenih 
bakterijskih sevov (Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola, Xanthomonas axonopodis pv. 
phaseoli) na različnih selektivnih (MT, MSP) in pol-selektivnih (KB, KBBC, YDC) gojiščih.  
Poskus termoterapije predstavljajo štiri obravnavanja, vsako na desetih zrnih fižola namočenih v 
sterilni destilirani vodi in inkubiranih v naslednjih pogojih: 
1) Kontrola: sobna temperatura, 72h 
2) A: 43 °C, 72h 
3) B: 50 °C, 72h 
4) C: 52 °C, 15 min 
Po termoterapiji smo zrna sprali v destilirani vodi, jih posadili v primeren substrat ter vsakodnevno 
spremljali potek kalitve in razvoja bolezenskih znamenj. Poskus smo zaključili 28. dni po setvi, ko se 
odstotek vzniklih rastlin ni več spreminjal. V Preglednici 2.2.1.1.L.1 so predstavljeni rezultati 
poskusa termoterapije. 
 
Preglednica 2.2.1.1.L.1: Odstotek kalivosti tretiranih zrn fižola in ocena zdravstvenega stanja 

vzniklih rastlin. 

  Dan po setvi   

obravnavanje 
Setev 

0. 
 

10. 
 

11. 
 

12. 
 

17. 
Kalivost (%) 

% 
deformiranih 

klic 

% 
bakterijskih 

okužb na 
klicah 

kontrola / 5 6 7 8 80 37,5 % (3/8) 0 % 
A / 0 0 0 0 0 / / 
B / 0 0 0 0 0 / / 
C / 8 8 10 10 100 30 % (3/10) 0 % 

 
V obravnavanjih A in B ni vzniknilo nobeno seme. Predvidevamo, da je bil čas inkubacije na izbrani 
temperaturi predolg. V obravnavanju A smo v vodi ob koncu inkubacije opazili kosme rastočih 
plesni. Najverjetneje je bila temperatura 43 °C prenizka, da bi zmanjšala populacijo škodljivih gliv in 
bakterij, a hkrati je bila previsoka in je vplivala na kalitev. V obravnavanju B smo ob koncu 
inkubacije opazili, da je bila voda, v kateri so se semena namakala, popolnoma bistra. 
Predvidevamo, da je bila temperatura 52 °C dovolj visoka, da uniči mikrobe, a hkrati previsoka, saj 
je vplivala na kalivost. 
Na nobeni rastlini nismo opazili bolezenskih znamenj. Čeprav smo uporabili seme, kjer je bila 
laboratorijsko potrjena najdba patogene bakterije X. axonopodis pv. phaseoli, podatka o stopnji 
okuženosti nismo imeli. Iz rezultatov sklepamo, da je bila stopnja okužbe zelo nizka. V prihodnje 
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bomo poskušali pridobiti seme, kjer so že med rastno sezono ugotovili povečano stopnjo okuženosti 
posevka.  
Od obravnavanih je bilo najuspešnejše tretitanje semen 15-minutno namakanje v ogreti vodi na 
52 °C. Kalitev semen je bila 100%, rastline pa so bile vizualno popolnoma zdrave. 
 

 
Slika 2.2.1.1.L.1: V kontrolnem obravnavanju (3 dni, dH2O, 21°C) je vzniknilo 80 % semen fižola, a 
nekatere klice so bile deformirane. 
 

 
Slika 2.2.1.1.L.2: V najuspešnejšem obravnavanju (C, 52°C, 15 min) je bila 100 % kalivost semen 
fižola in manjši odstotek deformiranih klic. 
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Preglednica: Izvedena Vsebina in obseg dela za nalogo Žlahtnjenje fižola v 2019 
LOKACIJA, OBDOBJE PREIZKUŠANJA,  
KO in PARCELNA ŠT., POVRŠINA 

ŠTEVILO in SEZNAM 
POPULACIJ/ODBRANK/KRIŽANCEV 

B: Samooprašitev in fenotipska selekcija odbranih rastlin 
(iz točke A) F3 križancev nizkega in visokega fižola  

Lokacija: Jablje, rastlinjak št. 1 (R1) in št. 2 (R2), KIS 
Obdobje preizkušanja: začetek 2019, zaključek 2019 
Izvajalec: KIS 
KO in parcelna št.: 1940 Loka – 765/1 
Površina: prbl. 110 m2  

 
 
Na osnovi kombinacije fenotipa ter genotipa 
odbrani F3 križanci visokega (max 53 
križancev) in nizkega fižola (max 45 križancev) 
za nadaljnjo odbiro. 

C: Samooprašitev in fenotipska selekcija na odbranih 
rastlinah »starejših križancev« nizkega fižola višjih 
filialnih (F3-F5) generacij  

Lokacija: Jablje, znotraj ograjenega IOSDV dela 
Obdobje preizkušanja: začetek 2019, zaključek 2019 
Izvajalec: KIS 
KO in parcelna št.: 1940 Loka - 740/3 in 742/7 
Površina: prbl. 180 m2 

 
 
 
Skupno 9 F3-F5 križancev nizkega fižola. Od 
vsakega križanca prbl. 400 najboljših/ 
odbranih rastlin v setvi za nadaljnjo selekcijo. 

D: Proizvodni poskus dveh F6 križancev, prehranska 
evalvacija in opis po CPVO deskriptorjih  

Lokacija: Jablje, znotraj ograjenega IOSDV dela 
Obdobje preizkušanja: začetek 2019, zaključek 2019 
Izvajalec: KIS 
KO in parcelna št.: 1940 Loka - 740/3 in 742/7 
Površina: prbl. 20 m2 

 
 
Dva križanca, 359x417 in 385x425 v 
proizvodnem poskusu na treh mikrolokacijah. 
 

F: Samooprašitev in selekcija (fenotipska in genotipska) 
F2 križancev visokega fižola (l. 2017)  

Lokacija: Jablje, rastlinjak št. 1 (R1), KIS 
Obdobje preizkušanja: začetek 2019, zaključek 2019 
Izvajalec: KIS 
KO in parcelna št.: 1940 Loka – 765/1 
Površina: prbl. 80 m2  

 
 
Skupaj 41 križancev za nadaljnjo odbiro. V 
setev greje 3 semena od vsake odbrane 
rastline. 

G: Prva samooprašitev in fenotipska selekcija F1 
križancev (rastlin) pridobljenih v letu 2018  

Lokacija: Jablje, rastlinjak št. 1 (R1), rastlinjak št. 2 (R2), KIS 
Obdobje preizkušanja: začetek 2019, zaključek 2019 
Izvajalec: KIS 
KO in parcelna št.: 1940 Loka – 765/1 
Površina: prbl. 75 m2 

 
 
V letu 2018 pridobljenih 68 skrižanih strokov. 
Znotraj njih 287 semen/rastlin/križancev za 
setev.  

J: Izvajanje ročnih križanj nizkega in visokega fižola 
Lokacija: Jablje, rastlinjak št. 1 (R1) in št. 2 (R2), KIS 
Obdobje preizkušanja: začetek 2019, zaključek 2019 
Izvajalec: KIS 
KO in parcelna št.: 1940 Loka – 765/1 
Površina: prbl. 100 m2 

 
 
Kombinacije križanj cca. 4-ih maternih 
genotipov in 3-eh očetnih genotipov za visok 
fižol in 6-ih maternih genotipov ter 3-eh 
očetnih genotipov za nizek fižol. 

K: Namnožitev izvornega semena kandidatnih sort KIS 
Amand in KIS Silverij ter preliminarno preverjanje 
naklonjenosti pridelovalcev in potrošnikov do obeh 
sort  

Lokacija: Jablje, znotraj ograjenega IOSDV dela 
Obdobje preizkušanja: začetek 2019, zaključek 2019 
Izvajalec: KIS 
KO in parcelna št.: 1940 Loka - 740/3 in 742/7 
Površina: prbl. 60 m2 

 
 
 
 
Pridelava semena za kandidatni sorti z 
imenom KIS Amand=KIS452x306 in 
KIS Silverij=KIS316x498. V setvi približno 600 
rastlin na križanca. 



 

Končno poročilo Javne službe v vrtnarstvu za leto 2019 

37 
 

2.2.1.2 LETNI CILJI IN KAZALNIKI 

V letu 2019 so na področju žlahtnjenja fižola aktivnosti zajemale končno selekcijo F2 križancev 
nizkega in visokega fižola (l. 2016), samooprašitev in fenotipsko selekcijo odbranih rastlin (iz prve 
alineje) F3 križancev nizkega in visokega fižola, samooprašitev in fenotipsko selekcijo na odbranih 
rastlinah »starejših križancev« nizkega fižola višjih filialnih (F3-F5) generacij, proizvodni poskus dveh 
F6 križancev, prehranska evalvacija in opis po CPVO deskriptorjih, pripravo dokumentacije in 
semena dveh križancev za testiranje RIN ter pridobitev zavarovanja sorte pri CPVO, samooprašitev 
in selekcijo (fenotipska in genotipska) F2 križancev visokega fižola (l. 2017), prvo samooprašitev in 
fenotipsko selekcijo F1 križancev (rastlin), pridobljenih v letu 2018, končno identifikacijo in genetsko 
karakterizacijo slovenskega izolata virusa BCMV/BCMNV, nadaljevanje identifikacije primernih 
(perspektivnih in po lastnostih ustreznih) staršev za usmerjena križanja, izvajanje ročnih križanj 
nizkega in visokega fižola, namnožitev izvornega semena kandidatnih sort KIS Amand in KIS Silverij 
ter poskusno preverjanje naklonjenosti pridelovalcev in potrošnikov do obeh sort, preverjanje 
učinka termoterapije na pojav bolezni pri fižolu. Delo je bilo raznoliko in je povezovalo izvedbo na 
polju, v rastlinjakih (mrežnikih), laboratoriju (genetski, agrokemijski, virološki, bakteriološki, 
mikološki, genetski) ter v pisarni (računalniško). Poleg tega smo sledili aktivnostim, ki so povezane s 
strokovno-znanstveno publicistično dejavnostjo na področju žlahtnjenja fižola. V spodnjih 
preglednicah so glede na cilje segmentirane aktivnosti, ki so se izvajale v sklopu žlahtnjenja fižola v 
letu 2019. 

Visok fižol 
Preglednica: Letni cilji in kazalniki za doseganje letnih ciljev pri visokem fižolu 

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev 

Končna selekcija F2 križancev visokega 
fižola (l. 2016) 

zaključeno Izbrani F2 križanci (seme) na podlagi 
fenotipske in genotipske selekcije. 

Samooprašitev in selekcija odbranih rastlin 
(iz točke A) F3 križancev visokega fižola 

zaključeno Na podlagi fenotipa odbrane in 
samooprašene F3 rastline. 

Samooprašitev in selekcija F2 križancev 
visokega fižola (l. 2017) 

v teku Kombinacija izvedbe fenotipske in genotipske 
selekcije (MAS) F2 križancev. 

Prva samooprašitev in selekcija F1 
križancev (rastlin) pridobljenih v letu 2018 

zaključeno Izvedena fenotipska selekcija F1 križancev. 

Ročna križanja visokega fižola zaključeno Vzgoja zdravih starševskih rastlin ter 
izvedba ročnih križanj. 

 
Nizek fižol 
Preglednica: Letni cilji in kazalniki za doseganje letnih ciljev pri nizkem fižolu 

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev 

Končna selekcija F2 križancev nizkega 
fižola (l. 2016) 

zaključeno Izbrani F2 križanci (seme) na podlagi 
fenotipske in genotipske selekcije. 

Samooprašitev in selekcija odbranih rastlin 
(iz točke A) F3 križancev nizkega fižola 

zaključeno Na podlagi fenotipa odbrane in 
samooprašene F3 rastline. 

Samooprašitev in selekcija na odbranih 
rastlinah »starejših križancev« nizkega 
fižola višjih filialnih (F3-F5) generacij 

zaključeno Samooprašene in na podlagi fenotipa 
odbrani najboljši križanci po metodi pozitivne 
selekcije za pridobitev nove filialne generacije (F4-
F6). 

Proizvodni poskus dveh F6 križancev, 
prehranska evalvacija in opis po CPVO 
deskriptorjih 

zaključeno Preverjanje ustreznosti za pričetek 
postopka vpisa križancev/kandidatnih sort. 
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Preglednica: Letni cilji in kazalniki za doseganje letnih ciljev pri nizkem fižolu - nadaljevanje 

Priprava dokumentacije in semena dveh 
križancev za testiranje RIN  

zaključeno Preverjanje statusa kandidatnih sort v RIN 
testiranju ter uspešna pridelava zadostnih količin 
semena. 

Ročna križanja nizkega fižola zaključeno Vzgoja zdravih starševskih rastlin ter 
izvedba ročnih križanj. 

Namnožitev izvornega semena 
kandidatnih sort KIS Amand in KIS Silverij 
ter preliminarno preverjanje naklonjenosti 
pridelovalcev in potrošnikov do obeh sort 

zaključeno Uspešno pridelano (pred)osnovno seme ter 
pridobljena informacija o naklonjenosti 
pridelovalcev ter potrošnikov za uporabo KIS 
kandidatnih sort fižola. 

 
Preglednica: Skupni splošni letni cilji in kazalniki za doseganje letnih ciljev pri žlahtnjenju nizkega in 

visokega fižola 

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev 

Končna identifikacija in 
genetska karakterizacija 
slovenskega izolata virusa 
BCMV/BCMNV 

zaključeno Priprava genetskega zaporedja celotnega genoma 
slovenskega izolata virusa. 

Nadaljevanje identifikacije 
primernih (perspektivnih in 
po lastnostih ustreznih) 
staršev za usmerjena 
križanja 

zaključeno Oblikovanje seznama perspektivnih staršev za lastnosti 
mapiranja ter vključevanjem v križanja na podlagi njihovih lastnosti. 

Termoterapija pri fižolu zaključeno Preverjanje učinka termoterapije na pojav bolezni (in 
vitro) pri fižolu. 

Publicistična dejavnost zaključeno Število objav s področja žlahtnjenja fižola.  
PIPAN, Barbara. V zaključnem potrjevanju dve novi sorti fižola : z žlahtnjenjem do boljših sort fižola. 

Kmečki glas, ISSN 0350-4093, 27. mar. 2019, letn. 76, št. 13, str. 11, fotogr. [COBISS.SI-ID 5735528] 
PIPAN, Barbara, MEGLIČ, Vladimir. Uvajanje DNA markerjev v proces žlahtnjenja navadnega fižola 

(Phaseolus vulgaris L.) = Introduction of DNA markers in the process of common bean (Phaseolus 
vulgaris L.) breeding. V: ČEH, Barbara (ur.), et al. Novi izzivi v agronomiji 2019 : zbornik simpozija, 
Laško, 2019 = New challenges in agronomy 2019 : proceedings of symposium. Ljubljana: Slovensko 
agronomsko društvo. 2019, str. 96-102, ilustr. [COBISS.SI-ID 5659752] 

SINKOVIČ, Lovro, PIPAN, Barbara, ŠIBUL, F., TEPIĆ-HORECKI, Aleksandra, MEGLIČ, Vladimir. Nutritional 
characteristics of marketable grain legume seeds (Fabaceae). V: Legumes for human and planet 
health : book of abstracts, Third International Legume Society Conference ILS3 2019, Poznań, 2019. 
Poznań: Fundacija UAM. 2019, str. 162, graf. prikaz. [COBISS.SI-ID 5764456] 

ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, PIPAN, Barbara, SINKOVIČ, Lovro, MEGLIČ, Vladimir. Pomen vrednotenja genskih 
virov JSRGB za nadaljnjo uporabo v selekciji, žlahtnjenju in raziskavah. V: ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka (ur.). 
Izvlečki predavanj, 5. Posvet o ohranjanju in trajnostni rabi rastlinskih genskih virov, Ljubljana, 21. 
maj 2019. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije. 2019, str. 13. [COBISS.SI-ID 5766760] 

BLATNIK, Eva, PIPAN, Barbara, DOLNIČAR, Peter, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, MEGLIČ, Vladimir. Od genskega 
vira do novih sort kmetijskih rastlin : predstavitev na Dnevu očarljivih rastlin, Ljubljana, 24. maj 2019. 
[COBISS.SI-ID 5767528] 

PIPAN, Barbara. Predstavitev programa žlahtnjenja fižola na KIS v Jabljah : predavanje za profesorje in 
študente z University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU) z Dunaja, 18. junij 2019, Jablje. 
[COBISS.SI-ID 5846376] 

PIPAN, Barbara, MEGLIČ, Vladimir. Žlahtnjenje navadnega fižola v smeri izboljšanih agronomsko in 
prehransko pomembnih lastnosti : predavanje na posvetu 9. Zelenjadarske urice, Grad Jablje, 
Mengeš, 19. jan. 2019. [COBISS.SI-ID 5650024] 

 

2.2.1.3 IZVAJALCI NALOGE 

Kmetijski inštitut Slovenije 
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2.2.2 ŽLAHTNJENJE ZELJA 

2.2.2.1 POROČILO O OPRAVLJENEM DELU IN REZULTATI 

A: Razvoj in vpeljava žlahtniteljskih metod - indukcija novih linij s pomočjo kulture mikrospor 
Uspešno smo aklimatizirali in presadili v lončke 215 čistih linij iz 19 različnih izhodiščnih genotipov 
(preglednica 2.2.2.1.1). Rastline so trenutno v rastlinjaku, kjer bodo izpostavljene nizkim T, kar bo 
povzročilo vernalizacijo in cvetenje v letu 2020. 

Preglednica 2.2.2.1.1: Število čistih linij in njihova ploidnost glede na izhodiščno rastlino 
Izhodiščna rastlina Število čistih linij Ploidnost 

454 x Captur F1 16 2n 

458 x Captur F1 1 2n 

454 x Excalibur F1 2 2n 

458 x Excalibur F1 10 2n 

454 x Ošiljeno 8 2n 

458 x Ošiljeno 17 2n 

454 x Caraflex F1 11 2n 

454 x Green Rich F1 5 2n 

458 x Pruktor F1 12 2n 

454 x Bajonet F1 7 2n 

Bloško zelje 34 2n 

Bajonet F1 6 2n 

Golubanac F1 16 2n 

Matsumo F1 20 2n 

MD 3 3 2n 

F1 3 2n 

D1 2 2n 

F mali 4 2n 

Ljubljansko  1 4n 

Bloško zelje 19 4n 

Bajonet F1 1 4n 

Golubanac F1 3 4n 

Matsumo F1 2 4n 

454 x Bajonet F1 1 4n 

458 x Pruktor F1 1 4n 

458 x Ošiljeno 4 4n 

454 x Captur 1 4n 
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Slika 2.2.2.1.1: Nove čiste linije 

B: Razvoj in vpeljava žlahtniteljskih metod - mikropropagacija čistih linij z dobrimi kombinacijskimi 
lastnostmi 

Uspešno smo mikropropagirali in nadalje aklimatizirali čiste linije z dobrimi kombinacijskimi 
lastnostmi. Trenutno so v rastlinjaku, kjer bo potekla vernalizacija. Še predno bodo zacvetele, bomo 
starševske rastline za določen hibrid posadili v prostorski izolaciji. V ta namen želimo pridobiti 
zainteresirane kmetije, ki bi bile proti plačilu pripravljene semeniti. Tako bomo pridobili seme 6-8 
novih hibridov in seme že potrjene sorte Presnik F1. 

Preglednica 2.2.2.1.2: Izbrani hibiridi in z mikropropagacijo razmnožene starševske rastline 
Št. hibrida Izbrani hibridi v letu 2018 Število starševskih linij pripravljenih za križanje 

1. Presnik F1 393 
278 

14 
20 

2.  261 
341 

13 
31 

3.  281 
11 

14 
7 

4.  189 
275 

12 
9 

5.  253 
304 

14 
15 

6.  85 
49 

17 
18 

7.  304 
247 

15 
9 

8.  281 
79 

14 
13 
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Slika 2.2.2.1.2: Z mikropropagacijo razmnožene čiste linije za pridobivanje novih komercialno 
zanimivih hibridnih sort in potrjenega hibrida Presnik F1. 

C: Ocenjevanje eksperimentalnih križancev 
Na polju v Sneberjah smo ocenili 2080 poskusnih eksperimentalnih križancev, ki izhajajo iz 13-ih 
različnih materinih komponent in 17 populacijskih sort. Ta del poskusa je bil zaključen  v mesecu 
avgustu. Odbrali smo določeno število morfološko zanimivih rastlin za vsako od 17 populacijskih 
sort in pet novih potencialno zanimivih hibridnih sort izmed 13 različnih materinih komponent. 

 
Slika 2.2.2.1.3: Poskusno polje v Sneberjah in odbrane populacijske sorte pripravljene za prezimitev 

D: Vzgoja novih križancev in pridobivanje semena eksperimentalnih hibridov in  že potrjenih 
hibridnih sort 
Seme, ki smo ga pridobili smo očistili, dali v vrečke in ga shranili na 5o C. 
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Preglednica 2.2.2.1.3: Linije z dobrimi kombinacijskimi lastnostmi križane v prostorski izolaciji na        
polju BF 

LINIJE Z DOBRIMI KOMB. LASTNOSTMI MEDSEBOJNO KRIŽANE NA POLJU BF 

260 veliko semena 

341 cca.30 semen 

176 veliko semena 

311 cca. 100 semen 

52 3 semena 

121 veliko semena 

281 veliko semena  

49 veliko semena 

304 veliko semena 

261 veliko semena 

278 veliko semena 

 

 
Slika 2.2.2.1.4: Linije z dobrimi kombinacijskimi lastnostmi posajene v prostorski izolaciji. 

Na ločenih lokacijah smo v prostorski izolaciji semenili določeno število hibridov, ki so se v letu 2018 
izkazali kot potencialni kandidati za prijavo sortni komisiji. 

Preglednica 2.2.2.1.4: Pridobivanje semena hibridov izbranih v letu 2018 

SEMENENJE HIBRIDOV IZBRANIH V L. 2018 (SNEBERJE)  

253*304 veliko semena 

304*253 veliko semena 

454*278 cca. 50 semen 

278*454 cca. 50 semen 

281*79 veliko semena 

79*281 veliko semena 

281*11 veliko semena 

393*278 veliko semena 

278*393 veliko semena 

247*304 veliko semena 

304*247 veliko semena 

 

E: Gojenje čistih linij za vzgojo novih križancev in za pridobivanje semenskega materiala že 
potrjenih sort 

V rastlinjaku gojimo čiste linije z dobrimi kombinacijskimi lastnostmi, ki so nujno potrebne za 
samoopraševanje ali za mikropropropagacijo in s tem vzdrževanje linij. 
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F: Povratno križanje linij z vključeno citoplazmatsko moško sterilnostjo 
V letošnjem letu smo izvedli drugo povratno križanje linij z vneseno citoplazmo 278 in 267 kot je 
navedeno v 2. poročilu. Seme smo tudi že posejali, tako da bodo rastline v naslednjem letu že 
cvetele in jih bomo lahko tretjič povratno križali z izhodiščno linijo. 

G: Populacijske sorte 
Seme sedmih populacijskih sort, ki smo jih v letu 2019 semenili, smo očistili in shranili na 5 OC. V 
naslednjem letu jih bomo posadili in izvedli novo odbiro najprimernejših genotipov. 

Preglednica 2.2.2.1.5: Seme 7 populacijskih sort pridobljeno na različnih lokacijah po Sloveniji  

POPULACIJE (križano na prostem na različnih parcelah) 

POP 5 459*Tacoma veliko semena 

POP 5a 459*Tacoma veliko semena 

POP7 278*Autumn queen veliko semena 

POP 12 Atria*92 veliko semena 

POP 3 92*2 9 semen 

POP 9a 465*Agressor veliko semena 

POP 9 465*Agressor veliko semena 

 
H: predstavitev rezultatov naloge 
Rezultati naloge so bili v mesecu februarju predstavljeni na vabljenem predavanju na simpoziju Novi 
izzivi v agronomiji v Laškem. Objavili smo članek v reviji Frontiers in Plant Science ter prejeli drugo 
nagrado na natečaju Agrobiznis, ki ga organizira časnik Finance, za inovativno metodo žlahtnjenja. 

RUDOLF PILIH, Katarina, PETKOVŠEK, Marko, JAKŠE, Jernej, ŠTAJNER, Nataša, MUROVEC, Jana, BOHANEC, Borut. Proposal of a 
new hybrid breeding method based on genotyping, inter-pollination, phenotyping and paternity testing of selected elite F1 
hybrids. Frontiers in plant science, ISSN 1664-462X, 2019, art. 1111, vol. 10, str. 1-12.  

RUDOLF PILIH, Katarina, JAKŠE, Jernej, ŠTAJNER, Nataša, MUROVEC, Jana, BOHANEC, Borut. Uporaba inovativnih pristopov pri 
žlahtnjenju F1 hibridnih sort kmetijskih rastlin = Application of innovative methods for F1 hybrid breeding of agricultural 
plants. V: ČEH, Barbara (ur.), et al. Novi izzivi v agronomiji 2019 : zbornik simpozija, Laško, 2019 = New challenges in agronomy 
2019 : proceedings of symposium. Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo. 2019, str. 83-89. 
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Preglednica 2.2.2.1.6: Vsebina in obseg dela pri nalogi Žlahtnjenje zelja v letu 2019 
LOKACIJA, OBDOBJE PREIZKUŠANJA,  
KO in PARCELNA ŠT., POVRŠINA 

ŠTEVILO LINIJ/KRIŽANCEV/ODBRANK 
 

A: Razvoj in vpeljava žlahtniteljskih metod –indukcija  novih linij 
     s pomočjo kulture mikrospor 
Lokacija: Ljubljana, Laboratorij za tkivne kulture BF 
Obdobje laboratorijskega dela: začetek 2019, zaključek 2019 
Izvajalec: BF 

 
 
215 novih čistih linij 
 
 

B: Razvoj in vpeljava žlahtniteljskih metod – 
    mikropropagacija čistih linij z dobrimi kombinacijskimi 
    lastnostmi in linij, katerih križance bomo proučevali v letu 
    2019 
Lokacija: : Ljubljana, Laboratorij za tkivne kulture BF 
Obdobje laboratorijskega dela: začetek 2019, zaključek 2019  
Izvajalec: BF 

 
 
 
 
206 čistih linij  
 
 

C: Ocenjevanje eksperimentalnih križancev  
Lokacija 1: Ljubljana-Sneberje  
Obdobje preizkušanja: začetek 2019, zaključek 2019 
Izvajalec: Jože Janež, Sneberska cesta 44; BF 
KO in parcelna št.: 1771 Zadobrova - 1229/1   
Površina: 3000 m2 
 
Lokacija 2: Ljubljana – poskusno polje BF 
Obdobje preizkušanja: začetek 2019, zaključek 2019 
Izvajalec: BF 
KO in parcelna št.: 2682 Brdo - 1849/1; 1850 
Površina: 500 m2  

 
2 lokaciji 
 
Lokacija 1:  
2080 eksperimentalnih križancev 
 
Lokacija 2: 
posadili smo le nove genotipe zelja, ki 
jih bomo v letu 2020 uporabili za 
pridobivanje čistih linij 

D: Gojenje čistih linij za vzgojo novih križancev in za  
     pridobivanje semenskega materiala že potrjenih sort 
Lokacija: Ljubljana – poskusno polje BF  
Obdobje dela: začetek 2019, zaključek 2019 
Izvajalec: BF 
KO in parcelna št.: 2682 Brdo - 1837, 1836/1, 1839,1840  
Površina: 100 m2  

 
 
Ohranjamo izvorne rastlin, ki so 
potrebne za pridobivanje novih 
križancev,  za pridobivanje že znanih 
potencialnih hibridov in že potrjenih 
sort. 

E: Vzgoja novih križancev in pridobivanje semena že  potrjenih 
    sort 
Lokacija: Ljubljana – rastlinjak s polikarbonatno kritino BF 
Obdobje preizkušanja: začetek 2019, zaključek 2019 
Izvajalec: BF 
KO in parcelna št.: 2682 Brdo - 1826, 1824/4 
Površina: 180 m2 

 
 
56 križancev pridobljenih z ročnim 
opraševanjem, križanje 20 čistih linij z 
dobrimi kombinacijskimi lastnostmi v 
prostorski izolaciji 

F: Povratno križanje linij z vključeno citoplazmatsko moško  
    sterilnostjo  
Lokacija: Ljubljana – rastlinjak s polikarbonatno kritino BF 
Obdobje preizkušanja: začetek 2019, zaključek 2019 
Izvajalec: BF 
KO in parcelna št.: 2682 Brdo - 1826, 1824/4 
Površina: 180 m2 

 
 
Tri čiste linije z vključeno moško 
citoplazmatsko sterilnostjo smo 
povratno križali z izhodiščno linijo (278, 
393, 267). Izvedli smo 3-5 križanj na 
posamezno rastlino in pridobili dovolj 
semena 

G: Pridobivanje semena pri kandidatih za populacijske sorte 
Na različnih parcelah pri sodelavcih Katedre za genetiko Oddelka 
za agronomijo bomo posadili določeno število rastlin 
posameznega genotipa. 

 
Semenili smo 7 izbranih – 
selekcioniranih populacijskih sort. Na 
voljo smo imeli 2-14 rastlin na 
posamezno sorto. 
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2.2.2.2 LETNI CILJI IN KAZALNIKI 
Preglednica 2.2.2.2.1: Letni cilji in kazalniki za doseganje letnih ciljev za nalogo Žlahtnjenje zelja  

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev v letu 2018 

Nove linije inducirane s kulturo mikrospor zaključeno pridobili smo 215 novih čistih linij 

Mikropropagirane čiste linije zaključeno mikropropagirali smo vse starševske 
čiste linije za pridobivanje 6-8 novih hibridov 
izbranih v letu 2018 

Novo pridobljeni križanci zaključeno pridobili smo seme vsaj 149 novih 
križancev 

Preizkušanje križancev v poljskem poskusu zaključeno odbranih 5 novih hibridov in 17 novih 
populacijskih sort 

Pridobivanje semena potrjenih hibridov 
oziroma hibridov v potrjevanju 

zaključeno pridobili smo seme 4 novih hibridnih 
sort (manjšo količino) in že potrjenega hibrida 
Presnik F1 

Nova hibridna sorta zaključeno RIN test na Češkem zaključen, sorta z 
imenom Rožnik potrjena in vpisana v sortno 
listo  

 
 

2.2.2.3  IZVAJALCI NALOGE 

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani 
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2.3 INTRODUKCIJA ZELENJADNIC IN UGOTAVLJANJE NJIHOVE VREDNOSTI ZA 
PREDELAVO 

2.3.1 POROČILO O OPRAVLJENEM DELU IN REZULTATI 

Delo pri nalogi je potekalo skladno s sprejetim programom dela za leto 2019, a se je zaradi hladnega 
in deževnega vremena v drugi polovici aprila in v maju zasnova nekaterih poskusov močno 
zamaknila – zamujali smo predvsem s setvijo fižola na nekaterih lokacijah in presajanjem melon. V 
maju so povprečne dnevne temperature le redko presegle dolgoletno povprečje, količina padavin 
pa je bila več kot 2-krat tolikšna kot običajno (Slika 2.3.1.1). Poleg tega je poskuse na prostem na 
lokacij Jablje 22.05. prizadelo močno neurje s točo, ki je močno poškodovala poskusa s cvetačo in 
bučko. Vse poskuse smo po toči zaščitili. Rastline bučke so si lepo opomogle in smo lahko opravili 
vsa predvidena vrednotenja, pri cvetači pa so bile rastline toliko poškodovane, da se rože niso 
uspele normalno razviti in so bile povečini netržne.  

 

 
Slika 2.3.1.1: Povprečne dnevne temperature zraka in količina padavin v mesecu maju 2019 v 
Ljubljani in Portorožu (vir: ARSO). 

Sledilo je obdobje izredno visokih temperatur v juniju, ki so na poskusni lokaciji na Goriškem 
botrovala slabi oploditvi oz. odpadanju cvetov in mladih strokov pri fižolu ter prisilnemu zorenju rož 
cvetače na vseh poskusnih lokacijah, kar je botrovalo nizkim pridelkom. Tudi julij in avgust bila 
nadpovprečno topla in z izredno malo padavinami na Goriškem, povprečno količino padavin v 
Prekmurju in osrednji Sloveniji ter zelo mokrim julijem na Ptuju, kjer je toča 07.07. močno 
poškodovala oba poskusa (fižol in melona). Poskus s fižolom se je toliko obrasel, da smo lahko 
ovrednotili pridelke, medtem ko je poskus z melono propadel. Zaradi visokih temperatur v drugi 
polovici julija in avgustu (z izjemo nekaj prvih dni) so sorte melone na obeh ostalih poskusnih 
lokacijah (Strunjan, Ivanci) dozorevale zelo zgoščeno, še posebej izrazito v Strunjanu, kjer so plodovi 
zaradi tega tudi pokali. Ker je bilo v avgustu padavin na vseh poskusnih lokacijah manj kot običajno 
in tudi ker je bil začetek septembra na obeh lokacijah (Jablje, Ptuj), kjer smo fižol sejali pozno, topel 
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in z malo padavinami, so sorte nizkega fižola za zrnje na teh dveh lokacijah uspešno dozorele, razvoj 
jesenskih posevkov cvetače pa je bil nekoliko oviran.  
Zmerno topel in zmerno moker september kot tudi oktober, ki je je bil toplejši kot običajno in 
razmeroma suh, sta bila ugodna za nadaljnji razvoj cvetače. 

A: Preskušanje sort – cvetača, spomladanski in jesenski termin 
Sortiment cvetače v spomladanskem terminu pridelovanja smo preskušali na 3 lokacijah (Jablje, 
Ivanci in Šempeter). V preskušanje je bilo vključenih 11 novejših hibridov različnih semenarskih hiš: 
Synergy, Momemtum, Fortaleza, Abeni, Incline, Clipper, Littoral, CLX 33717, Deepti, Spacestar in 
White globe. Sadike smo vzgojili v rastlinjaku v Jabljah, setev za vzgojo sadik smo opravili 14. marca 
za lokaciji Šempeter in Ivanci ter 18. marca za lokacijo Jablje. Presajali smo sredi aprila - 15.04. v 
Vrtojbi, 16.04. v Jabljah in 18.04. v Ivancih. Vsi poskusi so bili zasnovani v treh ponovitvah. V Jabljah 
in Ivancih je bil poskus zasnovan na tleh prekritih s črno PE folijo, v Šempetru pa na nepokritih tleh. 
V Jabljah smo morali rastline takoj po presajanju zaščititi pred divjadjo z mrežo. Največ pozornosti 
smo v poskusih namenili varstvu pred škodljivci, predvsem bolhači in kapusovo hržico. V Šempetru 
smo v maju opravili prvo in drugo dognojevanje z dušikom, pletje in okopavanje. Dne 22.05. je 
poskus s cvetačo v Jabljah poškodovala toča. Kljub temu, da smo posevek po toči zaščitili s 
škropljenjem z bakrom in foliarno dognojili, vseh načrtovanih meritev ni bilo mogoče opraviti. 
Rastline so se sicer obrasle, vendar so prisilno oblikovale zelo majhne rože slabše kakovosti, tako da 
pridelka ni bilo mogoče realno ovrednotiti. V začetku junija smo ob prvem pojavu gosenic škropili 
proti kapusovemu molju in kapusovemu belinu. Pridelek smo začeli pobirati sredi junija, prvo 
pobiranje rož smo pri najzgodnejših sortah opravili 12.06. v Šempetru, dva dni kasneje pa tudi v 
Ivancih. Pridelek smo pobirali postopoma, 2-krat tedensko. Pri posamezni sorti je bilo, odvisno od 
izenačenosti dozorevanja, potrebnih od 2 do 6 pobiranj. Tako v Šempetru kot v Ivancih smo s 
pobiranji zaključili v začetku julija. Na obeh lokacijah smo kot najzgodnejši pobrali sorti Deepti in 
Momemtum, ki sta tudi zelo izenačeno dozorevali, tako da smo ves pridelek pobrali v prvih dveh 
pobiranjih. Sledilo je pobiranje sort Abeni, Clipper in White globe, ki pa so dozorevale precej bolj 
nenenakomerno. Kot najbolj pozni smo pobirali sorti Fortaleza in Incline, ki formirata velike, bele, 
dobro prekrite rože. Podrobnejši rezultati po lokacijah so razvidni iz spodnjih grafov. 

 
Graf 2.3.1.A.1: Pridelek različnih sort cvetače v Šempetru pri Gorici spomladi 2019 
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Graf 2.3.1.A.2: Pridelek različnih sort cvetače v Ivancih spomladi 2019 

V jesenskem terminu smo sorte cvetače preskušali na dveh lokacijah (Šempeter in Jablje). Presajali 
smo sredi julija (Šempeter 16.07. in Jablje 17.07.). Takoj po presajanju smo imeli največ težav z 
bolhači, zato je bilo potrebno večkratno škropljenje. Posevka je bilo potrebno redno namakati 
(kapljično namakanje v Jabljah in oroševanje v Šempetru), opleti in okopati, opravili pa smo tudi več 
škropljenj proti kapusovi hržici, kapusovemu molju in belinu. V avgustu smo poskusa dognojili z 
dušikom (300 kg/ha KAN). Rože smo začeli pobirati v začetku oktobra. Tako kot spomladi smo 
pridelek pobirali postopoma, odvisno od dozorevanja sorte, s tem da je zadostovalo pobiranje 1x 
tedensko. V Jabljah smo pridelek pobirali do sredine novembra, v Šempetru pa do začetka 
decembra. Kot najzgodnejši smo tudi jeseni pobrali sorti Deepti in Momemtum, približno mesec dni 
kasneje pa smo kot najbolj pozne pobrali sorte Fortaleza, Incline in CLX 33717. V Jabljah smo največ 
tržnega pridelka pobrali pri poznih sortah Incline in CLX 33717 (12,8 t/ha), v Šempetru pa pri zgodnji 
sorti Deepti (37,7 t/ha). V Šempetru je bil posevek izredno bujen, kar kažejo tudi pobrani pridelki. V 
povprečju smo v Šempetru pobrali kar 27 t/ha tržnih rož.  Podrobnejši rezultati po lokacijah so 
razvidni iz spodnjih grafov. 

 
Graf 2.3.1.A.3: Pridelek različnih sort cvetače v Jabljah jeseni 2019 
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Graf 2.3.1.A.4: Pridelek različnih sort cvetače v Šempetru pri Gorici jeseni 2019 

 
Slika 2.3.1.A.1: Poskuse s cvetačo smo 24.10. predstavili na poskusni lokaciji v Šempetru pri Gorici 

Glede na naše izkušnje je primernejši jesenski termin pridelave. V spomladanskem terminu navadno 
ni mogoče zelo zgodnje presajanje (hladna, mokra tla in nevarnost pozno pomladanskih pozeb), v 
maju in juniju pa se navadno pojavijo zelo visoke temperature, zato rastline zastanejo v rasti in 
pogosto oblikujejo manjše rože.  
Poskuse s cvetačo smo pridelovalcem, svetovalcem in ostalim zainteresiranim predstavili 04.07. na 
poskusni lokaciji Ivanci ter 24.10. na poskusni lokaciji v Šempetru pri Gorici (slika 2.3.1.A.1). 

B: Preskušanje sort – nizek fižol za zrnje 
Preskušanje sort nizkega fižola za zrnje je potekalo na 4 lokacijah in sicer v Šempetru pri Gorici, 
Ivancih, Jabljah in na Ptuju. V preskušanje je bilo vključenih 11 sort: Češnjevec, Etna. Achille, Aiace, 
Buran, Ettore, Ulisse, Ribnčan, Prepeličar Tomačevski, Topolovec in Zorin. Ker pri sorti Topolovec 
nismo uspeli dobiti dovolj semena za preskušanje na vseh 4 lokacijah, smo to sorto preskušali le na 
2 lokacijah. V poskuse so bile torej vključene tako tuje kot lokalne sorte. Poskuse smo zasnovali 
preko direktne setve konec aprila v Ivancih (25.04.) in Novi Gorici (26.04.), medtem ko na ostalih 
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dveh lokacijah zaradi obilnih padavin tal ni bilo mogoče obdelati in pripraviti za setev. Šele konec 
maja smo lahko opravili setev na Ptuju (22.05.), medtem ko smo v Jabljah parcelo lahko pripravili 
šele v začetku junija in sejali 10.06. Na obeh lokacijah (Ivanci, Šempeter pri Gorici), kjer smo sejali 
konec aprila, so v času cvetenja (junij) nastopile visoke temperature, kar je bilo še posebej izrazito 
na Goriškem. To se je kasneje odrazilo na manjšem številu strokov na rastlino in manjši masi 
semena ter posledično manjšem pridelku, kar je bilo še posebej izrazito na Goriškem. Prve sorte so 
na obeh lokacijah dozorele v enakem obdobju jot leto prej, torej konec julija. V povprečju so bili 
pridelki na Goriškem le slabo četrtino (0,77 t/ha) tistih iz leta 2018, pri nekaterih sortah (Zorin, 
Prepeličar tomačevski) pa pridelka skorajda ni bilo. Tudi v Prekmurju so bili v povprečju pridelki 
(1,85 t/ha) za dobro tretjino nižji kot v 2018. Na obeh lokacijah smo največ pridelka pobrali pri 
sortah Topolovec, Ribnčan in Etna (grafi 2.3.1.B.1 do 4). 
Pozno sejani posevki na Ptuju in v Jabljah so zacveteli šele v juliju oz. v Jabljah nekatere sorte šele v 
začetku avgusta. Na Ptuju, kjer so se po toči 07.07. rastline razmeroma dobro obrasle a zato zelo 
neenakomerno cvetele in nastavile stroke, so prve sorte dozorele konec avgusta, v Jabljah pa šele v 
septembru. Poškodbe, ki jih je na Ptuju na rastlinah povzročila toča, so se pokazale v manjšem 
številu dozorelih strokov na rastlino in velikem deležu nedozorelih strokov. Razmeroma nizek je bil 
tudi pridelek (v povprečju 1,64 t/ha), še največ pridelka smo pobrali pri dveh nekoliko kasnejših 
sortah, to je pri sortah Buran in Zorin. Medtem ko so bili na vseh ostalih poskusnih lokacijah pridelki 
v 2019 nižji kot v 2018, pa so bili v Jabljah v povprečju (3,29 t/ha) še enkrat tolikšni kot v letu prej. 
Med sortami ni bilo velikih razlik, saj smo pri vseh, razen pri sorti Prepeličar tomačevski, pobrali več 
kot 3 t/ha tržnega pridelka (grafi 2.3.1.B.1 do 4). 
Ob spravilu smo obtrgali stroke, izluščili seme, ga prebrali, stehtali, določili vlago in absolutno maso. 
Preverili smo kuhalne in organoleptične lastnosti.  
Poskuse z nizkim fižolom za zrnje smo pridelovalcem, svetovalcem in ostalim zainteresiranim 
predstavili 04.07. na poskusni lokaciji Ivanci ter 24.10. na poskusni lokaciji v Šempetru pri Gorici kjer 
smo kuhan fižol vsake od preskušanih sort ponudili v degustacijo. 

 
Slika 2.3.1.B.1: Poskusa s fižolom in cvetačo v Ivancih, 14.06.2019 
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Slika 2.3.1.B.2: Degustacija kuhanega fižola iz sortnega poskusa, Šempeter pri Gorici, 24.10.2019 
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* Poskus je 07.07. prizadela toča. Rastline so se razmermoma dobro obrastle.  
Grafi 2.3.1.B.1 do 4: Pridelek suhega zrnja pri različnih sortah nizkega fižola v letih 2018 in 2019 na 

lokacijah Jablje, Ivanci, Ptuj in Vrtojba oz. Šempeter 
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C: Preskušanje sort – bučka, spomladansko poletni termin na prostem 
Poskuse s sortami bučke  smo na prostem zasnovali na 3 lokacijah, t.j. v Vrtojbi, v Ivancih in v 
Jabljah. Za vse tri lokacije smo sejali 05.04. V Ivancih smo 18 sort (Brillante F1, Aloha F1, Ninfa F1, 
Opera F1, ZUG 16104 F1, Baldo (ZUG 16101) F1, Naxos F1, Supremo F1, Faro F1, Darko F1, Latino 
F1, SAT 405 F1, Dunja F1, Heroe F1, Zuboda, Dynasty F1, Black star F1 in Sabaudio F1 presajali 
25.04. V Vrtojbi smo presajali naslednji dan, 26.04., v poskusu je bilo posajenih 13 sort, ki smo jih 
vzporedno preskušali tudi v zaščitenem prostoru (izmed sort, ki smo jih preskušali v Ivancih, v 
poskus niso bile vključene (Faro F1, Heroe F1, Dynasty F1, Black star F1 in Sabaudio F1). V Jabljah, 
kjer smo tako kot v Vrtojbi, presajali 26.04., je bilo v poskusu posajenih 21 sort - sortam, ki smo jih 
preskušali v Ivancih, smo dodali še 3 sorte z okroglimi plodovi (Gioconda F1, SAT 15741 F1 in Eight 
ball F1). Vsi poskusi so bili zasnovani na črni PE foliji v treh ponovitvah. Poskus v Jabljah je 22.05. 
prizadelo močno neurje s točo, ki je močno poškodovalo mlade rastline bučke. Rastline smo zaščitili 
in iz poskusa izločili rastline, ki so imele poškodovan rastni vrh. Preostale rastline so se lepo 
obrastle. Na vseh lokacijah smo s pobiranji plodov zaradi hladnega in deževnega vremena v maju 
začeli šele sredi junija. Plodove smo redno pobirali 3-krat tedensko, v Vrtojbi do sredine avgusta, v 
Jabljah do konca avgusta in v Ivancih do začetka septembra. 
V povprečju vseh sort je bil največji pridelek tržnih plodov dosežen v Jabljah (dobrih 71 t/ha), daleč 
največji pridelke je imela okrogloplodna sorta Gioconda F1 (preko 118 t/ha), nad 80t/ha tržnih 
plodov smo pobrali še pri sortah Ninfa F1 in Dynasty F1. V Ivancih je bil povprečni tržni pridelek 
dobrih 64 t/ha, nad 79 t/ha tržnih plodov smo pobrali pri sortah Ninfa F1 in Dynasty F1, najrodnejši 
med sortami z valjastimi temno zelenimi plodovi sta bili torej isti sorti kot v Jablajh. V Vrtojbi, kjer je 
bil povprečni tržni pridelek najnižji (dobrih 57 t/ha), so po pridelku tržnih plodov (nad 65 t/ha) 
izstopale sorte SAT 405 F1, Naxos F1, Brillante F1, Aloha F1, Baldo (ZUG 16101) F1 in Opera F1. 
Sorta Nimfa F1 je imela na tej lokaciji drugi najvišji skupni pridelek plodov, a veliko odpada zaradi 
znakov viroz na plodovih, medtem ko sorte Dynasty F1 na tej lokaciji nismo preskušali. 

 
Slika 2.3.1.C.1: V Jabljah je poskus z bučko na prostem močno prizadelo neurje s točo 22.05.2019 

(fotografirano 22. in 23.05.2019) 
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D: Preskušanje sort – melona, poletni termin na prostem 
Poskuse z 9 hibridnimi sortami melone (Talisman, SVML 2335, ML 17088, Django (CLX MD484), 
Marianna, Lunius, Exalto, Perseo in Rina) smo zasnovali na 3 lokacijah, t.j. v Strunjanu (setev 05.04. 
presajanje 07.06.), v Ivancih in na Ptuju (setev 02.04.Ivanci oz. 05.04. Ptuj in presajanje obe lokaciji 
22.05.). Zaradi hladnega in deževnega vremena v drugi polovici aprila in v maju smo presajanja na 
prosto lahko, namesto v začetku maja, opravili šele ob koncu maja oz. v Strunjanu v prvih dneh 
junija, saj so bila tla preveč mokra, da bi jih bilo mogoče obdelati. Vsi poskusi so bili zasnovani na 
črni PE foliji v treh ponovitvah. Na Ptuju je 07.07. toča močno poškodovala rastline in plodove, ki so 
ravno začeli dozorevati. Kasneje so rastline propadle, tako da poskusa ni bilo mogoče ovrednotiti.  
V Ivancih smo prve plodove pobrali sredi julija in nato 2-krat tedensko pobirali do sredine avgusta. 
Kar nekaj težav so na tej lokaciji z objedanjem povzročali glodavci (miši) (Slika 2.3.1.D.1). V 
Strunjanu smo s pobiranji začeli 25.07. in 3-krat tedensko pobirali do 23.08. Pri tem nam je 
pomagala tudi svetovalka specialistka JSKS Jana Bolčič iz KGZ NG. Zaradi visokih temperatur in 
občasnih padavin so plodovi pokali (Slika 2.3.1.D.2). V Strunjanu smo s pobiranji zaključili že v 
avgustu, v Ivancih pa smo posamezne plodove pobrali tudi še v septembru. V celotnem obdobju 
pobiranja smo v povprečju vseh sort v Ivancih pobrali 3 do 4, v Strunjanu pa le 2 do 3 plodove na 
rastlino. Kljub temu, da je bilo v Strunjanu število pobranih plodov za okoli 30 %  manjše kot v 
Ivancih, pa je bil skupni pridelek plodov le okoli 15 % manjši, a ja bil, zaradi zelo velikega števila 
počenih plodov, pridelek tržnih plodov v Strunjanu za skoraj 30% manjši kot v Ivancih. V Ivancih smo 
značilno največ tržnega pridelka pobrali pri srednje pozni sorti Lunius (skoraj 53 t/ha), ki pa je, tudi 
zaradi velikega števila deleža počenih plodov, imela v Strunjanu najnižji tržni pridelek. Na obeh 
lokacijah je bilo največ odpada pri sorti Django (Grafa 2.3.1.D.1 in 2). Glede na rezultate obeh lokacij 
bi v letu 2019 glede pridelka med zgodnejšimi sortami lahko izpostavili sorto Perseo, med poznimi 
sortami pa ML 17088.  
 

 
Slika 2.3.1.D.1: Sortni poskus z melono v 
Strunjanu (fotografirano 01.08.2019)  

 
Slika 2.3.1.D.2: V Strunjanu so bili zelo pogosti 
počeni plodovi (fotografirano 05.08.2019) 

 
Slika 2.3.1.D.3: V Ivancih so veliko plodov 
poškodovale miši (fotografirano 20.07.2019) 
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Graf 2.3.1.D.1: Deleži posameznih kategorij pridelka melon različnih sort, Ivanci 2019 

 
Graf 2.3.1.D.2: Deleži posameznih kategorij pridelka melon različnih sort, Strunjan 2019 
 

E: Preskušanje sort – šalotka, termini pridelave (1. poskus) in način zasnove posevka (2. poskus); 
1. poskus – termini pridelave šalotke 
V preskušanje možnosti sajenja šalotke že v jesenskem času sta bili vključeni 2 sorti (Golden 
Gourmet in Red Sun), ki smo ju posadili v treh jesenskih terminih (22.10.2018; 5.11.2018; 
19.11.2018). Pred sajenjem smo ovrednotili lastnosti sadilnega materiala: masa, višina in širina 
čebulic, ki so pokazale optimalno predpisane karakteristike sadilnega materiala za nadaljnje sajenje. 
Tekom zime in nato vse do spravila poskusa smo spremljali gibanje temperature tal in zraka. V 
obdobju april – maj smo posevek šalotke dvakrat okopali, opleli in dognojili z dušikom v obliki KAN-
a, v količini 40 kg N/ha. V začetku julija (05.07.2019) smo opravili spravilo vseh terminov sajenja in 
izvedli osnovne meritve: masa gnezda, število čebulic/gnezdo, masa čebulic na parcelo. 
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Preglednica 2.3.E.1: Delež preživelih rastlin (%), število socvetij, povprečni pridelek (g/m2), 
povprečno število čebulic v gnezdu in povprečna masa posamezne čebulice (g) za dve sorti šalotke, 
pridelane v treh različnih terminih sajenja, 2018-2019 

Sorta Datum sajenja Preživele 
rastline (%) 

Število 
socvetij 

Pridelek (g/0,84 
m

2
) 

Število 
čebulic v 
gnezdu 

Masa 
posamezne 
čebulice (g) 

Golden 
Gourmet 

22.10.2018 61,6 19,3 ± 2,9 1148,2 ± 244,8 4,5 ± 0,4 17,9 ± 1,4 

5.11.2018 66,1 36,25 ± 7,3 1618,5 ± 246,5 4,9 ± 0,4 18,2 ± 1,8 

19.11.2018 63,4 20,5 ± 4,1 1464,0 ± 114,7 4,7 ± 0,5 17,6 ± 1,7 

Red Sun 

22.10.2018 81,3 22,0 ± 0,4 2179,5 ± 90,5 2,9 ± 0,1 33,6 ± 1,8 

5.11.2018 79,5 13,3 ± 2,5 2207,3 ± 154,7 3,3 ± 0,1 38,8 ± 1,4 

19.11.2018 83,0 12,3 ± 2,6 2692,3 ± 211,9 3,4 ± 0,1 40,9 ± 3,2 

Preglednica 2.3.E.2: Delež čebulic po posameznih velikostnih razredih (%), za dve sorti šalotke, 
pridelane v treh različnih terminih sajenja, 2018-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 2.3.E.1: Pridelek (t/ha) šalotke v poskusu na Biotehniški fakulteti, 2019 
 
Rezultati poskusa so pokazali, da sta se sorti različno odzvali na termine sajenja. Boljšo prezimitev je 
pokazala sorta Red Sun. Sorta Red Sun je oblikovala manj socvetij, kot sorta Golden Gourmet. Sorta 
Golden Gourmet v povprečju oblikovala 4,7 čebulice na gnezdo, medtem ko so se pri sorti'Red Sun 
oblikovale v povprečju le 3,2 čebulici na gnezdo. Pri sorti Golden Gourmet smo največji pridelek 
dosegli v drugem terminu sajenja (5.11.) s 19,27 t/ha. Med tem ko je bil pri sorti Red Sun, največji 
pridelek dosežen v tretjem terminu (19.11) s 32,05 t/ha. 

Sorta Datum sajenja 

delež čebulic v velikostnem razredu 

> 5 cm 3 - 5 cm < 3 cm 

Goulden Gourmet 

22.10.2018 0,4 43,1 56,5 

5.11.2018 2,8 47,3 49,9 

19.11.2018 0,0 46,8 53,2 

Red Sun 

22.10.2018 15,0 65,0 20,0 

5.11.2018 15,4 69,6 15,0 

19.11.2018 19,3 68,6 12,1 
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2. poskus - način zasnove posevka šalotke 
V 2. poskusu s šalotko, kjer smo v poskus vključili 2 sorti (Ambition, ki ima rdeč luskolist in Camelot, 
ki ima rumen luskolist), smo primerjali gojenje šalotke s sajenjem čebulic in preko sadik (setev 
semena v gojitvene plošče in presajanje sadik na prosto). Tako smo poskus zasnovali s sajenjem 
čebulic, ki smo jih vzgojili v letu 2018, z direktno setvijo semena na prosto. Poskus smo zasnovali v 
treh ponovitvah, posamezno ponovitev je predstavljalo 28 rastlin, posajenih v 4 vrsticah, ki so med 
seboj oddaljene 25 cm. Spomladi 2019 smo vzgojili sadike istih dveh sort in jih v aprilu presadili na 
prosto, na sadilno razdaljo, kot smo sadili čebulice (25 cm × 12 cm). Ko je šalotka prišla v tehnološko 
zrelost (iz čebulic v juliju, iz semena pa približno 1 mesec kasneje (v avgustu), smo pobrali pridelek, 
ga dali na sušenje in izvedli meritve: prešteli število rastlin oz. gnezd na posamezni parceli in stehtali 
njihovo maso. prešteli smo število čebulic v posameznem gnezdu, stehtali posamezno čebulico in 
izmerili premer čebulice. Na osnovi meritev kakovostni parametrov čebulic smo ovrednotili 
kakovost pridelka šalotke, pridelane s sajenjem čebulic in sadik.  

Preglednica 2.3.E.3: Povprečna masa gnezda (g). število čebulic v gnezdu in povprečna masa 
posamezne čeblice (g) za dve sorti šalotke, pridelane s sajenjem čebulčka in sadik, Ljubljana, 2018-
2019. 

Sorta Semenski 
material 

Masa gnezda 
(g) 

Število čebulic/ 
gnezdo 

Masa 
posamezne 
čebulice (g) 

Ambition Čebulček 82,6 ± 4,6  a 1,9±0,1     a 51,1 ± 3,4  b 

 Sadike 16,0 ± 0,9  b 1,1±0,02   c 15,2 ± 0,8  c 

Camelot Čebulček 76,8 ± 2,9  a 1,43±0,1   b 61,1 ± 2,9  a 

 Sadike 18,0  ±0,8  b 1,02±0,02 c 17,7 ± 0,8  c 
 

Pri obeh sortah šalotke smo večjo maso posameznega gnezda dobili pri pridelavi šalotke s sajenjem 
čebulčka, prav tako je bilo število čebulic/gnezdo večje  (1,9 oz. 1,43 čebulic/gnezdo pri sorti 
Ambition in Camelot) glede na pridelavo preko sadik. Tudi masa posamezne čebulice je bila pri obeh 
sortah večja pri gojenju s sajenjem čebulčka glede na gojenje s sajenjem sadik. 
 

Preglednica 2.3.E.4: Delež (%) čebulic po velikostnih razredih, za dve sorti šalotke, pridelani preko 
sadik in s sajenjem čebulčka. 

Sorta Kategorija % čebulic (glede na število)  v posameznem razredu 

    Iz čebulčka                      Iz sadik 
Ambition > 5 cm 25   bc 0    c 

 0  3 cm – 5 cm 65   a   50   ab 
 < 3 cm 10   bc   50   ab 

Camelot > 5 cm 30   b  0 c 

 3 cm – 5 cm 69   a   58    a 
 < 3 cm 1   c          42    b 

 

Čebulice šalotke, pridelane s sajenjem čebulčka in s presajanjem sadik smo glede na premer čebulic 
razporedili v tri velikostne razrede: večje od 5 cm, 3 cm do 5 cm in manjše od 3 cm. Ugotovili smo, 
da smo pri pridelavi s sajenjem čebučlka pridelali čebulice vseh treh velikostnih razredov: pri sorti 
Ambition je bilo čebulic, večjih od 5 cm, 25 %, pri sorti Camelot pa 30 %. Pri pridelavi preko sadik v 
tem velikostnem razredu ni bilo nobene čebulice. Polovica čebulic sorte Ambition je bila v 
velikostnem razredu 3 cm – 5 cm, polovica pa je bilo manjših. Pri sorti Camelot je bilo večjih čebulic 
(3-5cm) 58 %, 42 % pa je bilo manjših od 3 cm.. Pri gojenju šalotke iz čebulčka je bilo čebulic, 
manjših od 3 cm le 10 % pri sorti Ambition in 1 % pri sort Camelot.   
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Graf 2.3.E.2: Pridelek šalotke, pridelane s sajenjem čebulčka iz sadik, za sorti Ambition in Camelot, 
Ljubljana, 2018/2019.   

Pri preračunu pridelka šalotke, ki smo ga pridelali s sajenjem čebulčka in presajanjem sadik smo 
upoštevali sadilno razdaljo (28sadilnih mest /m2) in pri preračunu v t/ha odšteli 20% za obdelovalne 
poti. Pridelek šalotke iz čebulčka je bil 18,8 t/ha ('Ambition') in 17,2 t/ha ('Camelot'), iz sadik pa 4,3 
t/ha ('Ambition') in 4,8 t/ha ('Camelot').  

Ugotovitve:  

       ČEBULČEK                 SADIKE 

Povprečno štev. čebulic/gnezdo 1,4-1,9 ~  1 

POVP. MASA ČEBULICE (g) 40-60 15-17 

POVP. MASA GNEZDA (g)/ 

average cluster mass (g) 

76-82 16-18 

% delež čebulic v velikostnem razredu /   

večji od 5 cm 25 0 

3 cm do 5 cm 65 - 69 50 - 58 

manjši od 3 cm 1 - 10 42 – 50 

Pridelek (t/ha) 17 – 18 4,2 – 4,8 

 
F: Uvajanje opuščene vrste – bob, prezimni termin 
V neogrevan rastlinjak smo 08.11.2018 posejali dve sorti boba Dreifach Weiβe in Aquadulce 

Supersimonia. Po setvi smo tla, kjer smo posejali bob, dobro namočili in tekom zime merili 

temperaturo tal in zraka v rastlinjaku in na prostem (njivi ob rastlinjaku). Rastline boba so zimsko 

obdobje preživele brez vidnih znakov poškodb. 08.03.2018 smo z dela poskusa, ki je bil pokrit s 

kopreno, le-to odstranili. 28.03.2018 smo poskus okopali. Konec aprila (25.04. 2019), smo polovico 

parcel boba površičkali, z namenom, hitrejšega dozorevanja in povečanja mase strokov in zrn. V 

času nastopa voščene zrelosti zrnja smo pridelek s polovice parcele pobrali v treh terminih. Prvič 

14.05.2019, ko smo pobrali spodnji del primerno razvitih strokov, drugič 30.05.2019, ko smo pobrali 

sredinski del strokov in še tretjič 12.06.2019 ko smo pobrali zgornji del primerno razvitih strokov. Na 

ostali polovici parcele smo zrnje boba pobirali 02.07.2019, ko je zrnje doseglo polno zrelost. 
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Preglednica 2.3.F.1: Pridelek boba vršičkanih in nevršičkanih rastlin dveh sort v neogrevanem 

rastlinjaku, Biotehniške fakultete v Ljubljani, 2019 
Sorta Obravnavanje Število 

vzniklih 
rastlin na m

2
 

Število 
poganjkov 
na m

2
 

Število 
strokov 
na m

2
 

Masa 
strokov 
(kg/m

2
) 

Masa zrnja v 
voščeni 
zrelosti (g/m

2
) 

Masa 
suhega 
zrnja (g/m

2
) 

Dreifach Weiße vršičkano 27 103 145 2,2 576,9 484,6 

nevršičkano 28 111 205 3,2 858,3 488,9 

Aquadulce 
Supersimonia 

vršičkano 28 108 103 3,0 671,3 316,0 

nevršičkano 28 113 122 3,6 793,5 550,6 

 

 
Graf 2.3.F.1: Pridelek (t/ha) v suhi zrelosti zrna v poskusu na Biotehniški fakulteti, 2019 
 

 
Graf 2.3.F.2: Pridelek (t/ha) v voščeni zrelosti v poskusu na Biotehniški fakulteti, 2019 

Ukrep vršičkanja je pri obeh sortah zmanjšal pridelek zrnja v voščeni zrelosti. Nevršičkane rastline 
sorte Aguadulce Supersimonia so imele za 18,3 % več pridelka v primerjavi z vršičkanimi rastlinami 
iste sorte. Večjo količino pridelka so imele tudi nevršičkane rastline sorte Dreifach Weiße v 
primerjavi z vršičkanimi rastlinami iste sorte. Količina pridelka je bila večja za 32,8 %. Povprečna 
masa zrelega zrnja je bila v obeh primerih manjša pri obravnavanju vršičkanje na obeh sortah. 
Povprečna masa suhega zrnja za obravnavanje vršičkano je bila pri sorti Aguadulce Supersimonia 
1,16 g/zrno in Dreifach Weiße 1,01 g/zrno. Ukrep vršičkanja je imelo pri obeh sortah negativen 
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učinek na pridelek suhega zrnja. Tako so imele nevršičkane rastline sorte Aguadulce Supersimonia 
29,9 % več pridelka v primerjave z vršičkanimi rastlinami iste sorte. Večjo količino pridelka so imele 
tudi nevršičkane rastline sorte Dreifach Weiße v primerjavi z vršičkanimi rastlinami iste sorte. 
Količina pridelka je bila večja za 0,82 %. 
 

Preglednica: Vsebina in obseg dela pri nalogi Introdukcija zelenjadnic in ugotavljanje njihove 
vrednosti za predelavo v letu 2019 

LOKACIJA, OBDOBJE PREIZKUŠANJA,  
KO in PARCELNA ŠT., POVRŠINA 

ŠTEVILO in SEZNAM SORT, ŠTEVILO LOKACIJ in 
ŠTEVILO PONOVITEV 

A: Preskušanje sort – cvetača, spomladanski in 
     jesenski termin 
Lokacija: Jablje 
Obdobje preizkušanja: začetek 2018, zaključek 2019 
Izvajalec: KIS 
KO in parcelna št.: 1940 Loka – 742/7 in 740/3 
pomlad oz. 759/1 jesen 
Površina: prbl. 230 m2 x 2 
 
Lokacija: Ivanci 
Obdobje preizkušanja: začetek 2018, zaključek 2019 
Izvajalec: KIS, KGZS-KGZ MS 
KO in parcelna št.: 101 Ivanci - 1408 
Površina: prbl. 230 m2 
 
Lokacija: Vrtojba 
Obdobje preizkušanja: začetek 2018, zaključek 2019 
Izvajalec: KIS, ŠCNG-BIOS 
KO in parcelna št.: 2316 Vrtojba – 929/4 
Površina: prbl. 230 m2 x 2 

 
 
11 hibridnih sort: Synergy, Momemtum, Fortaleza, 

Abeni, Incline, Clipper, Littoral, CLX 33717, 
Deepti, Spacestar in White globe 

3 lokacije spomladi (Jablje, Ivanci, Vrtojba) 
2 lokaciji jeseni (Jablje, Vrtojba) 
3 ponovitve  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B: Preskušanje sort – nizek fižol za zrnje 
Lokacija: Jablje 
Obdobje preizkušanja: začetek 2018, zaključek 2019 
Izvajalec: KIS 
KO in parcelna št.: 1940 Loka – 759/1 
Površina: prbl. 100 m2  
 
Lokacija: Ivanci 
Obdobje preizkušanja: začetek 2018, zaključek 2019 
Izvajalec: KIS, KGZS-KGZ MS 
KO in parcelna št.: 101 Ivanci – 1408 
Površina: prbl. 100 m2 
 
Lokacija: Šempeter pri Gorici 
Obdobje preizkušanja: začetek 2018, zaključek 2019 
Izvajalec: KIS, ŠCNG-BIOS 
KO in parcelna št.: 2315 Šempeter - 81 
Površina: prbl. 100 m2 
 
Lokacija: Ptuj 
Obdobje preizkušanja: začetek 2018, zaključek 2019 
Izvajalec: KIS 
KO in parcelna št.: 400 Ptuj - 2559/46 
Površina: prbl. 100 m2 

 
10 sort: Češnjevec, Etna. Achille, Aiace, Buran, 

Ettore, Ulisse, Ribnčan, Prepeličar Tomačevski, 
Topolovec – le 2 lokaciji in Zorin 

4 lokacije (Jablje, Ivanci, Šempeter pri Gorici, Ptuj) 
3 ponovitve  
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Preglednica: Vsebina in obseg dela pri nalogi Introdukcija zelenjadnic in ugotavljanje njihove 
vrednosti za predelavo v letu 2019 - nadaljevanje 
C: Preskušanje sort – bučka, spomladansko poletni  
     termin na prostem 
Lokacija: Jablje 
Obdobje preizkušanja: začetek 2018, zaključek 2019 
Izvajalec: KIS 
KO in parcelna št.: 1940 Loka – 742/7 in 740/3 
Površina: prbl. 350 m2  
 
Lokacija: Ivanci 
Obdobje preizkušanja: začetek 2018, zaključek 2019 
Izvajalec: KIS, KGZS-KGZ MS 
KO in parcelna št.: 101 Ivanci - 1408 
Površina: prbl. 350 m2  
 
Lokacija: Vrtojba 
Obdobje preizkušanja: začetek 2018, zaključek 2019 
Izvajalec: KIS, ŠCNG-BIOS 
KO in parcelna št.: 2316 Vrtojba – 929/4 
Površina: prbl. 350 m2 

 
 
namesto predvidenih 14 sort 21 sort v Jabljah: 

Brillante F1, Aloha F1, Ninfa F1, Opera F1, ZUG 
16104 F1, Baldo (ZUG 16101) F1, Naxos F1, 
Supremo F1, Darko F1, Latino F1, SAT 405 F1, 
Dunja F1, Zuboda, Faro F1, Heroe F1, Dynasty 
F1, Black star F1, Sabaudio F1, Gioconda F1, SAT 
15741 F1 in Eight ball F1; 18 sort v Ivacih – 
enake kot v Jabljah razen zadnjih 3; in 13 sort v 
Vrtojbi – enake kot v Jabljah razen zadnjih 8 

3 lokacije (Jablje, Ivanci, Vrtojba) 
3 ponovitve 
 
 
 
 
 
  

D: Preskušanje sort – melona poletni termin na 
     prostem 
Lokacija: Strunjan 
Obdobje preizkušanja: začetek 2019, zaključek 2020 
Izvajalec: KIS, sodelovanje KGZS - KGZ NG 
KO in parcelna št.: 2631 Portorož – 2819 in 2820 
Površina: prbl. 350 m2  
 
Lokacija: Ivanci 
Obdobje preizkušanja: začetek 2019, zaključek 2020 
Izvajalec: KIS, KGZS-KGZ MS 
KO in parcelna št.: 101 Ivanci - 1408 
Površina: prbl. 350 m2  
 
Lokacija: Ptuj 
Obdobje preizkušanja: začetek 2019, zaključek 2020 
Izvajalec: KIS 
KO in parcelna št.: .: 400 Ptuj - 2559/46 
Površina: prbl. 350 m2 

 
 
9 sort: Talisman, SVML 2335, ML 17088, Django 

(CLX MD484), Marianna, Lunius, Exalto, Perseo 
in Rina 

3 lokacije (Strunjan, Ivanci, Ptuj – toča je dne 07.07. 
poskus uničila in ga nismo mogli ovrednotiti) 
3 ponovitve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E: Preskušanje sort – šalotka, termini pridelave in 
način zasnove posevka 

Lokacija: Ljubljana; laboratorijsko polje BF 
Obdobje preizkušanja: začetek 2018, zaključek 2019 
Izvajalec: BF 
KO in parcelna št.: 2682 Brdo - 1829 
Površina: 60 m2 

 
 
termini pridelave 
2 sorti:Golden Gourmet in Red Sun 
1 lokacija (Ljubljana), 2 termina sajenja 
3 ponovitve 
 
način zasnove 
2 sorti: Camelot in Ambition 
1 lokacija (Ljubljana), 2 termina sajenja (sadike, 
čebulček) 
3 ponovitve 
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Preglednica: Vsebina in obseg dela pri nalogi Introdukcija zelenjadnic in ugotavljanje njihove 
vrednosti za predelavo v letu 2019 - nadaljevanje 
F: Uvajanje opuščene vrste – bob, prezimni termin 
Lokacija: Ljubljana; laboratorijsko polje BF 
Obdobje preizkušanja: začetek 2018, zaključek 2019 
Izvajalec: BF 
KO in parcelna št.: 2682 Brdo - 1829 
Površina: 30 m2 

 
2 sorti: Dreifach Weise in 'Aquadulce Supersiomina 
1 lokacija (Ljubljana) 
3 ponovitve 

 

2.3.2 LETNI CILJI IN KAZALNIKI 

Preglednica: Letni cilji in kazalniki za doseganje letnih ciljev za nalogo Introdukcija zelenjadnic in 
ugotavljanje njihove vrednosti za predelavo 

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev 

Izvedba preskušanja vrednosti sort za pridelavo pri 
cvetači v spomladanskem terminu. 

zaključeni poljski poskusi z 11 sortami 
cvetače na 3 lokacijah spomladi 

Izvedba preskušanja vrednosti sort za pridelavo pri 
cvetači v jesenskem terminu. 

zaključena poljska poskusa z 11 sortami 
cvetače na 2 lokacijah jeseni 

Izvedba preskušanja vrednosti sort za pridelavo pri 
nizkem fižolu za zrnje. 

zaključeni poljski poskusi z 10 sortami nizkega 
fižola za zrnje na 4 lokacijah 

v teku ocena kuhalnih in organoleptičnih 
lastnosti 10 sort fižola 

Izvedba preskušanja vrednosti sort za pridelavo pri 
bučki v spomladansko-poletnem terminu na 
prostem. 

zaključeni poljski poskusi s 14 sortami bučke 
na 3 lokacijah 

Izvedba preskušanja vrednosti sort za pridelavo pri 
meloni v pozno spomladanskem oz. poletnem 
terminu na prostem. 

zaključeni poljski poskusi z 10 sortami melone 
na 3 lokacijah – na lokaciji Ptuj poskusa 
nismo mogli ovrednotiti, ker je rastline 
uničila toča dne 07. 07. 

zaključena ocena organoleptičnih lastnosti 10 
sort melone 

Izvedba preskušanja primernosti sort za pridelavo 
pri različnih terminih sajenja pri šalotki. 

zaključen poljski poskus z 2 sortama šalotke v 
3 terminih sajenja na 1 lokaciji 

Izvedba preskušanja primernosti sadilnega 
materiala pri šalotki. 

zaključen poljski poskus z 2 sortama in 2 
vrstama sadilnega materiala šalotke na 1 
lokaciji 

Izvedba preskušanja primernosti sort in 
tehnološkega ukrepa vršičkanje pri bobu v 
prezimnem terminu v tunelu. 

zaključen poljski poskus z 2 sortama boba v 
prezimnem terminu v tunelu z primerjavo 
vršičkanja in kontrole na 1 lokaciji 

Seznanitev strokovne javnosti in uporabnikov z 
rezultati preskušanj. 

zaključen ogled poskusov na eni od poskusnih 
lokacij (Ivanci) v času vegetacije 

zaključena izvedba predstavitve rezultatov 
svetovalcem in pridelovalcem 

v teku objava letnih rezultatov preskušanja 
sort zelenjadnic na spletni strani KIS 
(www.kis.si) 

v teku objava letnih rezultatov preskušanja 
sort zelenjadnic v publikaciji KIS 

http://www.kis.si/
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2.3.3 IZVAJALCI NALOGE 

Kmetijski inštitut Slovenije 
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani  
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - KGZ Murska Sobota 
Šolski center Nova Gorica – BIOS  
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2.4 INTRODUKCIJA IN EKOLOŠKA RAJONIZACIJA ZELIŠČ TER UGOTAVLJANJE 
NJIHOVE VREDNOSTI ZA PREDELAVO 

2.4.1 POROČILO O OPRAVLJENEM DELU IN REZULTATI 

A: Preskušanje sort, introdukcija - rožmarin (Rosmarinus officinalis L.) 
V poskus introdukcije rožmarina so vključene 3 sorte: Arp, Blue Win in akcesija iz kolekcije IHPS. 
Glavna njihova značilnost je, da so prezimno trdne.  
Rastline so posajene na razdalji 50 cm v vrsti in na medvrstni razdalji 50 cm. Posajenih je po 50 
rastlin vsake sorte. 
V letu 2019 smo v aprilu pregledali, kako so rastline v poskusu preživele čez zimo, in ugotovili, da so 
preživele vse. Čez zimo smo jih pokrili z mrežo in kopreno. Zaradi spremembe namembnosti 
površine, kjer je bil posajen poskus z rožmarinom v letu 2018 in spomladi 2019, smo poskus 
prestavili na novo lokacijo: parc. št. 1053/20, K.O. Žalec. Zaradi obilnih padavin v maju 2019 smo 
prestavljanje in sajenje izvedli šele 15. 6. 2019. Poskus smo oskrbovali v skladu z dobro agronomsko 
prakso. Poskus smo namakali: 15. 6. , 21. 6., 24. 6., 27. 6. in 13. 7. Opleli in okopali smo ga 15. 6. , 
15. 7., 6. 8. in 19. 10. 2019. Rastline so zaradi visokih temperatur in suše v času prestavljanja (junij, 
julij) kljub namakanju zastale v rasti (slika 2.4.1.A.1). 
Poskus smo poželi 19. 9. 2019, izmerili količino pridelka in vlago v svežem pridelku. Pridelek smo 
posušili pri 35°C in v nadaljevanju v suhem pridelku določili vlago, količino eteričnega olja in 
karnozolne kisline pri vseh treh sortah. Rezultate pridelka in kemičnih analiz so prikazani v 
preglednicah 2.4.1.A.1 in 2.4.1.A.2. Iz rezultatov je vidno, da je bila masa svežega pridelka bistveno 
večja pri sorti Blue Win 66 g/rastlino, kot pri ostalih dveh sortah Arp 23 g/rastlino in IHPS 27 
g/rastlino. Odstotek vlage pri vseh treh sortah je bil skoraj isti (72 % in 75 %). Ta razlika se pri suhi 
masi ni več tako razlikovala: sorta Blue Win je imela maso 22,0 g/rastlino, Arp 12,50 g/rastlino in 
IHPS 17,0 g/na rastlino. Glede na to, da je to prvoletni poskus bomo pridelke spremljali tudi v 
prihodnjih letih.  
Rezultati kemičnih analiz so pokazali isti trend vsebnosti eteričnega olja in karnozolne kisline v letih 
2018 in 2019 in sicer: 
vsebnost eteričnega olja je 
najvišji pri sortah Arp (2,41 
mL/ 100 g vzorca) in IHPS 
(2,40 mL/ 100 g vzorca), 
najnižji pa pri sorti Blue Win 
(2,31 mL/ 100 g vzorca). 
Vsebnost karnozolne kisline v 
letu 2019 je bila najvišja pri 
sorti Arp 3,65 %,  sledi ji IHPS 
z 3,39 %. Najmanj pa je 
vsebovala karnozolne kisline 
sorta Blue Win 3,04 %. 

 
Slika 2.4.1.A1: Poskusni 
nasad introdukcije rožmarina 
na IHPS na novi lokaciji 

.
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Preglednica 2.4.1.A1: Pridelek rožmarina (Rosmarinus officinalis L.) v poskusu introdukcije 3 sort: 
Arp, Blue Win in IHPS v letu 2019 

 

Masa 
svežega 
pridelka 

(g/rastlino) 

Vlaga v svežem 
vzorcu (%) 

Masa suhe snovi 
pridelka  

(g/rastlino) 

Arp 23 75 12,5 

Blue Win 66 75 22 

IHPS 27 72 17 

 
Preglednica 2.4.1.A1: Kemične analize pridelka rožmarina v poskusu introdukcije 3 sort: Arp, Blue 
Win in IHPS v letu 2019 

 

Vlaga  
% 

Celokupni 
pepel  

% 

V kislini 
netopen pepel  

(%) 

Eterično olje 
(mL/100 g 

vzorca) 

Karnozolna 
kislina  

(%) 

IHPS  8,1 8,01 0,76 2,40 3,39 

Blue Win 7,9 8,36 0,99 2,31 3,04 

Arp 7,9 8,71 1,31 2,41 3,65 

Ph. Eur. 5.0 Max: 10,0  9,0 - Min: 1,2 - 

 
B: Rajonizacija vrste - laški smilj (Helichrysum italicum (Roth) G. Don fil.) 
V letu 2019 smo ponovno posadili poskus, kot smo ga v letu 2017, ko so vse rastline propadle čez 
zimo. Poskus s sadikami, ki smo jih vzgojili v rastlinjaku v letu 2018, smo v letu 2019 posadili na 
lokacije: Žalec, Nova Gorica in Logarska dolina. 
Poskus smo posadili na lokaciji Žalec 15. 6. 2019, na lokaciji Nova Gorica 1. 6. 2019 (slika 2.4.1.B1) in 
na lokaciji Logarska dolina 20. 6. 2019. Razdalja med rastlinami je bila 30 cm, medvrstna razdalja pa 
30 cm. Na vsako lokacijo smo posadili po 50 rastlin. 
Nasade na vseh lokacijah smo redno oskrbovali in namakali. V Novi Gorici so poskus kapljično 
namakali. Rastline so se dobro vrastle in razrastle. Ves čas smo na vseh treh lokacijah popisovali 
tehnološke ukrepe, ki so bili opravljeni (preglednica 2.4.1.B1) in razvojne faze (preglednica 
2.4.1.B2). 
Žetev laškega smilja smo opravili v Logarski dolini 29. 8. 2019 in v Novi Gorici 30. 8. 2019 (slika 
2.4.1.B2), v Žalcu pa 2. 9. 2019. Na vseh lokacijah smo stehtali svež pridelek, odvzeli vzorec za 
določanje vlage v pridelku in pridelek posušili. Rezultati pridelka so prikazani v  preglednici 2.4.1.B3, 
rezultati kemičnih analiz pa v preglednici 2.4.1.B4. Pridelek je bil najvišji na lokaciji Žalec 128,8 
g/rastlino, nižji na lokaciji Logarska dolina 111,01 g/rastlino in najnižji na lokaciji Nova Gorica 105,7 
g/rastlino.  Odstotek vlage je bil na vseh treh lokacijah med 6 in 7 %. Odstotek celokupnega pepela 
je bil najvišji na lokaciji Žalec (10,49 %), manj ga je bilo v Novi Gorici (9,39 %) in najmanj v Logarski 
dolini  (8,56 %). V kislini netopnega pepela je bilo največ na lokaciji Žalec (3,18 %), manj v Novi 
Gorici (2,02 %) in najmanj v Logarski dolini (0,28 %). Vsebnost eteričnega olja je bila najvišja v Novi 
Gorici (0,38 mL/100 g vzorca), sledi Žalec (0,23 mL/100 g vzorca). Najnižja vsebnost eteričnega olja 
pa je bila v Logarski dolini (0,16 mL/100 g vzorca). V letu 2019 se je pokazalo, da je največja 
vsebnost eteričnega olja v Novi Gorici. Poskus bomo nadaljevali v letu 2020 in dali dokončno oceno 
vrednosti pridelave laškega smilja za posamezna območja Slovenije. 
Na vseh treh lokacijah smo opazovali grmičke laškega smilja po žetvi. Ugotovili smo, da se je na vseh 
treh lokacijah dobro obrasel. Tudi zato, ker po žetvi še ni bilo nizkih nočnih temperatur.  
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Preglednica2.4.1.B.1: Tehnološki ukrepi pri gojenju laškega smilja (Helichrysum italicum (Roth) G. 
Don fil.) na poskusih rajonizacija v letu 2019 

 Žalec Nova Gorica Logarska dolina 

Sajenje 15.6.2019 6.6.2019 20.6.2019 

Pletje in 
okopavanje 

15.7.,  
6.8., 

19.10. 

20.6.,  
18.7.,  

9.8., 23.8. 

2.7., 12.7., 24.7., 8.7.,  
24.7.,  

15.8., 23.8.  

Namakanje Rolomat:  
15.6., 21.6., 24.6., 

27.6., 13.7. 

Kapljično:  
8.6., 15.6.,   
5.7., 20.7.,  

10.8.  

Ročno:  
21.6., 24.6., 27.6.,  

4.7., 10.7., 17.7., 20.7.,   
10.8.,25.8. 

Zaščita pred 
boleznimi in 
škodljivci 

/ / / 

 
Preglednica 2.4.1.B.2: Razvojne faze laškega smilja (Helichrysum italicum (Roth) G. Don fil.) na 
poskusih rajonizacija v letu 2019 

 Žalec Nova Gorica Logarska dolina 

Sajenje 15.6.2019 6.6.2019 20.6.2019 

Začetek rasti 30.6.2019 26.6.2019 10.7.2019 

Začetek rasti 
stranskih poganjkov 

5.7.2019 2.7.2019 20.7.2019 

Zaključek rasti 
stranskih poganjkov 

12.8.2019 10.8.2019 15.8.2019 

Nastop cvetenja / / / 

Žetev 2.9.2019  30.8.2019 29.8.2019 

 

  
Slika 2.4.1.B1: Sajenje poskusa laškega smilja 
(Helichrysum italicum (Roth) G. Don fil.) na 
lokaciji Nova Gorica 6. 6. 2019  

Slika 2.4.1.B2: Požeta rastlina laškega smilja 
(Helichrysum italicum (Roth) G. Don fil.) na lokaciji 
Nova Gorica 30. 8. 2019 
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Preglednica 2.4.1B3: Kemične analize pridelka laškega smilja (Helichrysum italicum (Roth) G. Don 
fil.) na poskusih rajonizacija v letu 2019 

Vzorec Vlaga  
(%) 

Celokupni 
pepel  

(%) 

V kislini 
netopen 

pepel  
(%) 

Količina eteričnega 
olja  

(mL/100 g vzorca) 

Helichrysum italicum  
(Roth) G. Don fil.) 
Žalec 

6,4 10,49 3,18 0,23 

Helichrysum italicum  
(Roth) G. Don fil.)  
Nova Gorica 

6,4 9,39 2,02 0,38 

Helichrysum italicum  
(Roth) G. Don fil.)  
Logarska dolina 

7,0 8,56 
 

0,28 0,16 

 
Preglednica 2.4.1B4: Rezultati analize pridelka laškega smilja (Helichrysum italicum (Roth) G. Don 
fil.) na poskusih rajonizacija v letu 2019 

 

Teža svežega 
(kg) 

Vlaga v svežem 
vzorcu (%) 

Teža suhega 
(g) 

Helichrysum italicum 
(Roth) G. Don fil.) 
Žalec 

2,83 71,3 128,8  

Helichrysum italicum 
(Roth) G. Don fil.)  
Nova Gorica 

2,68 69,9 105,7  

Helichrysum italicum 
(Roth) G. Don fil.) 
Logarska dolina 

2,20 73,8 111,1  

 
C: Rajonizacija vrste – trajni lan (Linum perenne L.) 
 V letu 2019 smo začeli s triletnim poskusom rajonizacije trajnega lana (Linum perenne L.) in sicer na 
lokacijah: Žalec, Nova Gorica in Logarska dolina. 

Poskuse smo zasnovali tako, da smo posadili na vsaki lokaciji po 50 rastlin in sicer na medvrstni 
razdalji 20 cm in razdalji med rastlinami 20 cm. Sadike smo vzgojili na IHPS v letu 2018. 

Poskus smo morali zaradi obilice padavin in razmočenega terena v maju 2019 saditi šele v juniju in 
sicer: v Novi Gorici 6. 6., v Žalcu 15. 6. in v Logarski dolini 20. 6. 2019. Nasade smo na vseh lokacijah 
redno oskrbovali in namakali. Rastline so se dobro vrastle in razrastle. Razrast je bila grmičasta in 
bolj polegla, kar je značilno za prvoletne rastline. Ves čas smo na vseh treh lokacijah popisovali 
razvojne faze (preglednica 2.4.1.C1) in tehnološke ukrepe (preglednica 2.4.1.C2), ki so bili 
opravljeni. Pri posameznih rastlinah je nastopilo cvetenje in tvorjenje semena (slika 2.4.1.C2). 
Večina rastlin pa je ostala v vegetativni fazi (slika 2.4.1.C1) zato tudi nismo mogli izmeriti pridelka. 
Ves pridelek smo porabili za kemične analize. Rezultati so prikazani v preglednici 2.4.1.C3. Seme 
smo nabirali v več terminih oz. sproti, kot je dozoreval. Opravili smo tudi kemične analize na 
vsebnost maščob. V letu 2019 nismo zasledili bolezni in škodljivce na poskusu.  
Rezultati kemičnih analiz so pokazali, da je bila največja vsebnost maščob na lokaciji Logarska dolina 
(44,80 %), manj na lokaciji Nova Gorica (43,08 %), najmanj pa na lokaciji Žalec (38,87 %)-verjetno 
tudi zato, ker je vzorec vseboval več primesi, kot ostala dva.  
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Slika2.4.1.C.1: Del nasada trajnega lana  

(Linum perenne L.) v Logarski dolini 

Slika 2.4.1.C.2: Posamezne rastline trajnega 
lana (Linum perenne L.) so zacvetele in razvile 
seme,  Logarska dolina, 29. 8. 2019 

Preglednica 2.4.1.C.1: Razvojne faze trajnega lana (Linum perenne L.) na poskusih rajonizacija v letu 
2019 

 Žalec Nova Gorica Logarska dolina 

Sajenje 15.6.2019 6.6.2019 20.6.2019 

Začetek rasti 30.6.2019 18.6.2019 3.7.2019 

Zaključek rasti  30.7.2019 25.7.2019 10.8.2019 

Nastop cvetenja 5.8.-prvi cvet 
25.8.-več cvetov 

30.7.- prvi cvet 
23.8.-več cvetov 

18.8.-prvi cvet 
5.9.-več cvetov 

Začetek semenenja 1.9.2019 25.8.2019 15.9.2019 

 
Preglednica2.4.1.C.2: Tehnološki ukrepi pri gojenju trajnega lana (Linum perenne L.) na poskusih 
rajonizacija v letu 2019 

 Žalec Nova Gorica Logarska dolina 

Sajenje 15.6.2019 6.6.2019 20.6.2019 

Pletje in okopavanje 15.7., 6.8.,19.10. 20.6., 18.7., 9.8., 
23.8. 

2.7., 12.7., 24.7., 8.7., 
24.7., 15.8., 23.8.  

Namakanje Rolomat:  
15.6., 21.6., 24.6., 

27.6.,  
13.7. 

Kapljično:  
8.6., 15.6.,  
5.7., 20.7.,  

10.8.  

Ročno:  
21.6., 24.6., 27.6.,  

4.7., 10.7., 17.7., 20.7., 
10.8.,25.8. 

Zaščita pred boleznimi in škodljivci / / / 

 
Preglednica 2.4.1C.3: Kemične analize pridelka trajnega lana (Linum perenne L.) na poskusih 
rajonizacija v letu 2019 

Vzorec Vlaga  

(%) 

Celokupni 

pepel  

(%) 

V kislini 

netopen pepel  

(%) 

Maščobe 

% 

Linum perenne L.- Žalec 7,7 3,84 3,54 38,87 

Linum perenne L.- Nova Gorica 6,0 4,53 0,02 43,08 

Linum perenne L.- Logarska dolina 6,1 4,49 0,06 44,80 
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D: Rajonizacija vrste – slez (Althaea officinalis L.) 
V letu 2019 smo začeli s triletnim poskusom ekološke rajonizacije sleza (Althaea officinalis L.) in 
sicer na lokacijah: Žalec, Nova Gorica in Logarska dolina. 

Poskuse smo zasnovali tako, da smo posadili na vsaki lokaciji po 50 rastlin in sicer na medvrstni 
razdalji 50 cm in razdalji med rastlinami 50 cm. Sadike smo vzgojili na IHPS v letu 2018. V Novi Gorici 
smo posadili po 10 rastlin, ki so bile sejane spomladi 2017, 10 rastlin, ki so bile sejane jeseni 2017 in 
30 rastlin, ki so bile sejane spomladi 2018, da smo primerjali količino pridelka glede na starost sadik. 
Na ostalih lokacijah smo posadili sadike, ki so bile posejane spomladi 2018. 
Pred sajenjem smo zemljo primerno pripravili s talno obdelavo na vseh treh lokacijah. V Novi Gorici 
so kapljično namakali. Sajenje smo morali zaradi obilice padavin in razmočenega terena v maju 
2019 prestaviti v junij 2019. Poskus smo posadili: v Novi Gorici 6. 6., v Žalcu 15. 6. in v Logarski 
dolini 20. 6. 2019. Nasade na vseh lokacijah smo redno oskrbovali in namakali Rastline so se dobro 
vrastle in razrastle. Ves čas smo na vseh treh lokacijah popisovali razvojne faze (preglednica 
2.4.1.D.1) in tehnološke ukrepe (preglednica 2.4.1.D.2), ki so bili opravljeni. 
Pri slezu smo v juliju opazili napad uši in pršice na vseh treh lokacijah. Zato smo nasade sleza na 
vseh treh lokacijah tretirali z NeemAzalom (3 mL/1 L), ki je dovoljen v ekološki pridelavi. Stanje se je 
delno izboljšalo, vendar smo zasledili tudi določene fiziološke spremembe-mehurjasti listi, ki jih 
pripisujemo prvoletnemu nasadu in odzivu rastlin na velike temperaturne spremembe v času rasti 
(slika 2.4.1.D.1).  

 

 
 
 
 
 
 
 
Slika 2.4.1.D.1: Fiziološke 
spremembe na slezu 
(Althaea officinalis L.) so se 
pojavile na vseh treh 
lokacijah v letu 2019. 

 

Poskuse s slezom smo poželi na vseh treh lokacijah in sicer: v Žalcu 22. 9., v Novi Gorici 22. 10. in v 
Logarski dolini 18. 10. 2019.. Na lokaciji Logarska dolina je bil slez bujen, z malo deformiranimi listi 
(slika 2.4.1.D.2 in 2.4.1.D.3). Za razliko od lokacij Nova Gorica in Žalec, kjer so se listi, ki so bili 
deformirani v juliju in avgustu in se niso regenererirali, posušili oz. so ostali mali (slika 2.4.1.D.4 in 
2.4.1.D5.). Tako, da ocenjujemo, da je zaradi tega za najmanj 30 % nižji pridelek v primerjavi z 
lokacijo Logarska dolina. Zaradi zapleveljenosti smo nasad  na lokacij Žalec ponovno opleli 19. 
10.2019. 
Pridelek sleza glede na različne lokacije je prikazan v preglednici 2.4.1.D.3, kjer je razvidno, da je 
najvišji v Logarski dolini (1,023 kg/parcelo). Na lokacijah Žalec in Nova Gorica je pridelek bistveno 
nižji, saj so bile rastline bolj prizadete po napadu uši in pršice ter zaradi fizioloških sprememb v 
prevem letu. Glede na starost sadik na lokaciji Nova Gorica je v preglednici 2.4.1.D.4 razvidno, da je 
najvišji pridelek  v prvem letu pri enoletnih sadikah.  Kemične analize pridelka sleza so prikazane v 
preglednici 2.4.1.D.5. Odstotek vlage je na vseh treh lokacijah v skladu z Ph. Eur. Celokupni pepel je 
v skladu z Ph. Eur. na lokaciji Logarska dolina. Ostali dve lokaciji presegata dovoljeno količino 
celotnega pepela v suhi drogi. Količina v kislini netopnega pepela je na lokaciji Logarska dolina v 
skladu z Ph. Eur. Ostali dve lokaciji presegata dovoljeno količino. Menimo, da je to zaradi posušenih 
in odmrlih listov, ki so posledica napada uši in  pršice ter fizioloških sprememb v prvem letu gojenja.
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Preglednica 2.4.1.D.1: Razvojne faze sleza (Althaea officinalis L.) na poskusih rajonizacija v letu 2019 

 Žalec Nova Gorica Logarska dolina 

Sajenje 15.6.2019 6.6.2019 20.6.2019 

Začetek rasti 3.7.2019 26.6.2019 30.6.2019 

Začetek rasti stranskih poganjkov 6.7.2019 30.6.2019 5.7.2019 

Zaključek rasti  28.7.2019 29.7.2019 5.8.2019 

Nastop cvetenja 1.8.2019 23.7.2019 12.8.2019 

Začetek semenenja 28.8.2019 22.8.2019 10.9.2019 
 

Preglednica2.4.1.D2: Tehnološki ukrepi pri gojenju sleza (Althaea officinalis L.) na poskusih 
rajonizacija v letu 2019 

 Žalec Nova Gorica Logarska dolina 

Sajenje 15.6.2019 6.6.2019 20.6.2019 

Pletje in okopavanje 15.7., 6.8.,19.10. 20.6., 18.7.,  
9.8., 23.8. 

2.7., 12.7., 24.7., 8.7., 
24.7., 15.8., 23.8.  

Namakanje Rolomat:  
15.6., 21.6., 24.6., 

 27.6.,  
13.7. 

Kapljično:  
8.6., 15.6.,  
5.7., 20.7.,  

10.8.  

Ročno:  
21.6., 24.6., 27.6., 4.7. 

10.7., 17.7., 20.7., 
10.8.,25.8. 

Žetev 22.9.2019 22.10.2019 18.10.2019 

Zaščita pred boleznimi in 
škodljivci 

Uši, pršice 
Neemazal:  
30.8.2019  

Uši, pršice 
Neemazal: 20.8.2019  

Uši, pršice 
Neemazal: 25.8.2019  

 

  
Slika 2.4.1.D.2: Slez (Althaea officinalis L.) na 
lokaciji Logarska dolina pred žetvijo 18.10. 2019. 

Slika 2.4.1.D.3: Pridelek sleza (Althaea officinalis 
L.) na lokaciji Logarska dolina 18.10.2019. 

  
Slika 2.4.1.D.4: Poskusno polje v Novi Gorici. V 
sredini slez pred žetvijo (22. 10. 2019). Levo v 
ospredju laški smilj. 

Slika 2.4.1.D.5: Slez po žetvi na lokaciji Nova 
Gorica 22. 10. 2019 
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Preglednica 2.4.1.D.3: Masa pridelka sleza (Althaea officinalis L.) na poskusih rajonizacija v letu 
2019 glede lokacijo 

 

Masa 
svežega 

(kg) 

Vlaga v svežem 
vzorcu (%) 

Masa suhega 
(kg) 

Masa 
očiščenega 

(kg) 

Althaea officinalis L. 
Žalec 

3,01 76,5 0,45 0,209 

Althaea officinalis L. 
Nova Gorica 

3,15 79,1 1,3 0,351 

Althaea officinalis L. 
Logarska dolina 

8,10 77,5 2,10 1,023 

 
Preglednica 2.4.1.D.4: Teža pridelka sleza (Althaea officinalis L.) na poskusih rajonizacija na lokaciji 
Nova Gorica glede na starost sadik v letu 2019 

Althaea officinalis L. 
Nova Gorica 

Število 
rastlin 

Masa 
svežega 

(kg) 

Vlaga v svežem 
vzorcu (%) 

Masa 
suhega 

(kg) 

Masa 
očiščenega 

(g) 

Sadike sejane pomlad 2018 30 2,40 82,2 0,80 267,40 

Sadike sejane jesen 2017 10 0,30 81,6 0,25 35,20 

Sadike sejane pomlad 2017 10 0,45 73,4 0,25 48,90 

SKUPAJ 50 3,15  1,30 351,50 

 
Preglednica 2.4.1.D.5: Kemične analize pridelka sleza (Althaea officinalis L.) na poskusih ekološka 
rajonizacija v letu 2019 

 

Vlaga  
% 

Celokupni pepel  
% 

V kislini netopen pepel  
(mL/100 g vzorca) 

Althaea officinalis L. 
Žalec 

9,0 24,15 4,33 

Althaea officinalis L. 
Nova Gorica 

8,9 36,57 14,20 

Althaea officinalis L. 
Logarska dolina 

8,8 15,96 0,24 

Ph. Eur. 5.0 10,0 18,0 2,0 
 

Delo pri introdukciji zelišč smo predstavili na v okviru Posvetu Zelišča v kozmetični industriji, ki je 
potekal v okviru Dnevov odprtih vrat v Vrtu zdravilnih in aromatičnih rastlin, 3. 5. 2019, IHPS Žalec 
in na Zeliščarskem forumu republike Slovenije, Lendava 7.9.2019. Pripravili smo tudi 4 objave 
spletni podstrani IHPS: http://www.ihps.si/zdravilne-in-aromaticne-rastline/ekoloska-rajonizacija-
zdravilnih-zelisc/ . 

http://www.ihps.si/zdravilne-in-aromaticne-rastline/ekoloska-rajonizacija-zdravilnih-zelisc/
http://www.ihps.si/zdravilne-in-aromaticne-rastline/ekoloska-rajonizacija-zdravilnih-zelisc/
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Preglednica: Vsebina in obseg dela pri nalogi Introdukcija in ekološka rajonizacija zelišč in 
preizkušanje njihove vrednosti za predelavo v letu 2019 

LOKACIJA, LETO SAJENJA, OBDOBJE PREIZKUŠANJA,  
GERK PID ali KO in PARCELNA ŠT., POVRŠINA 

ŠTEVILO in SEZNAM SORT, ŠTEVILO LOKACIJ 
in ŠTEVILO PONOVITEV  

A: Preskušanje sort, introdukcija - rožmarin  
Lokacija: Žalec IHPS 
Leto sajenja: 2018 
Obdobje preizkušanja: začetek 2018, zaključek 2020 
Izvajalec: IHPS 
KO in parcelna št.: 996 Žalec - 1053/1 in 1053/20 
Površina: 50 m2  

 
3 sorte: Arp, Blue Win in akcesija iz Kolekcije 

zelišč na IHPS 1 lokacija (Žalec) 
1 ponovitev 
 
 

B: Rajonizacija vrste - laški smilj;  
Lokacija: Žalec IHPS 
Leto sajenja: 2016 
Obdobje preizkušanja: začetek 2016, zaključek 2020 
Izvajalec: IHPS 
KO in parcelna št.: 996 Žalec - 1053/1 in 1053/20 
Površina: 15 m2  

Lokacija: Šempeter pri Gorici 
Leto sajenja: 2019 
Obdobje preizkušanja: začetek  2016, zaključek 2020 
Izvajalec: IHPS, BIOS 
KO in parcelna št.: 2315 Šempeter - 81 
Površina: 15 m2 

Lokacija: Logarska dolina 
Leto sajenja: 2016 
Obdobje preizkušanja: začetek 2016, zaključek 2020 
Izvajalec: Logar Marko 
GERK PID: 4246714 
Površina: 15 m2 

 
1 akcesija iz Kolekcije zelišč na IHPS 
3 lokacije (Žalec, Šempeter pri Gorici, 

Logarska dolina) 
1 ponovitev 
 
 

C: Rajonizacija vrste – trajni lan 
Lokacija: Žalec IHPS 
Leto sajenja: 2019 
Obdobje preizkušanja: začetek 2019, zaključek 2021 
Izvajalec: IHPS 
KO in parcelna št.: 996 Žalec - 1053/1 in 1053/20 
Površina: 10 m2  

Lokacija: Šempeter pri Gorici 
Leto sajenja: 2019 
Obdobje preizkušanja: začetek  2019, zaključek 2021 
Izvajalec: Plestenjak Jure, IHPS 
KO in parcelna št.: 2315 Šempeter - 81 
Površina: 10 m2 

Lokacija: Logarska dolina 
Leto sajenja: 2019 
Obdobje preizkušanja: začetek 2019, zaključek 2021 
Izvajalec: Logar Marko 
GERK PID: 4246714 
Površina: 10 m2 

 
1 akcesija iz Kolekcije zelišč na IHPS 
3 lokacije (Žalec, Šempeter pri Gorici, 

Logarska dolina) 
1 ponovitev 
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Preglednica: Vsebina in obseg dela pri nalogi Introdukcija in ekološka rajonizacija zelišč in 
preizkušanje njihove vrednosti za predelavo v letu 2019 - nadaljevanje 

D: Rajonizacija vrste – slez  
Lokacija: Žalec IHPS 
Leto sajenja: 2019 
Obdobje preizkušanja: začetek 2019, zaključek 2021 
Izvajalec: IHPS 
KO in parcelna št.: 996 Žalec - 1053/1 in 1053/20 
Površina: 15 m2 

Lokacija: Šempeter pri Gorici 
Leto sajenja: 2019 
Obdobje preizkušanja: začetek 2019, zaključek 2021 
Izvajalec: Jure Plestenjak, IHPS 
KO in parcelna št.: 2315 Šempeter - 81 
Površina: 15 m2 

Lokacija: Logarska dolina 
Leto sajenja: 2019 
Obdobje preizkušanja: začetek 2019, zaključek 2021 
Izvajalec: Marko Logar, IHPS 
GERK PID: 4246714 
Površina: 15 m2 

 
1 akcesija iz Kolekcije zelišč na IHPS 
3 lokacije (Žalec, Šempeter pri Gorici, 

Logarska dolina) 
1 ponovitev  
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2.4.2 LETNI CILJI IN KAZALNIKI 

Preglednica: Letni cilji in kazalniki za doseganje letnih ciljev za nalogo Introdukcija in ekološka 
rajonizacija zelišč ter ugotavljanje njihove vrednosti za predelavo  

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev 

Izvedba drugega leta preskušanja tujih sort 
rožmarina za introdukcijo. 

zaključena poljski poskus s 3 sortami 
rožmarina na 1 lokaciji 

Določitev količino pridelka rožmarina iz preskušanja 
za introdukcijo. 

zaključena določitev količine pridelka za 3 
sorte na 1 lokaciji 

Določitev kakovosti pridelka rožmarina iz 
preskušanja za introdukcijo. 

zaključena 3 določitve količine vlage  
zaključena 3 določitve količine eteričnega olja 
zaključena 3 določitve količine karnozolne 

kisline 

Vzgoja sadik za zasnovo poskusa s trajnim lanom in 
slezom 

zaključena vzgoja najmanj 150 sadik trajnega 
lana 

zaključena vzgoja najmanj 150 sadik sleza 

Vzgoja sadik za dosajanje poskusa z laškim smiljem, 
trajnim lanom in slezom v letu 2020 

zaključena vzgoja najmanj 30 sadik laškega 
smilja  

zaključena vzgoja najmanj 30 sadik trajnega 
lana 

zaključena vzgoja najmanj 30 sadik sleza 

Določitev pridelka laškega smilja zaključena določitev pridelka na 3 lokacijah 

Določitev kemičnih parametrov pridelka laškega 
smilja 

zaključena določitev vlage v 3 vzorcih 
zaključena določitev celokupnega pepela in v 

kislini netopnega preostanka v 3 vzorcih 
zaključena določitev količine eteričnega olja v 

3 vzorcih 

Določitev pridelka trajnega lana v prvem letu zaključena določitev pridelka na 3 lokacijah 

Določite pridelka sleza v prvem letu zaključena določitev pridelka na 3 lokacijah 

Določitev kemičnih parametrov pridelka trajnega 
lana 

zaključena določitev vlage v 6 vzorcih 
zaključena določitev celokupnega pepela in v 

kislini netopnega preostanka v 3 vzorcih  
zaključena določitev količine maščob v 3 

vzorcih 

Določitev kemičnih parametrov pridelka sleza zaključena določitev vlage v 6 vzorcih 
zaključena določitev celokupnega pepela in v 

kislini netopnega preostanka v 3 vzorcih  

Seznanitev strokovne javnosti in uporabnikov z 
rezultati preskušanj. 

zaključeni 2 predavanji   
zaključena 3 objave na spletni podstrani IHPS-

Javna služba za zelišča 

 

2.4.3 IZVAJALCI NALOGE 

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije 
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2.5 TEHNOLOGIJE PRIDELAVE ZELENJADNIC 

2.5.1 POROČILO O OPRAVLJENEM DELU IN REZULTATI 

A: Tehnologija pridelave v ogrevanem zaščitenem prostoru – bučka, 2 termina 
V spomladanskem terminu smo poskus zasnovali v tunelu na lokaciji BIOS v Šempetru pri Gorici. 
Sejali smo 19.03 in presajali 10.04., poskus smo zasnovali v 3 ponovitvah. Vključenih je bilo 13 sort: 
Brillante F1, Aloha F1, Ninfa F1, Opera F1, ZUG 16104 F1, Baldo (ZUG 16101) F1, Naxos F1, Supremo 
F1, Darko F1, Latino F1, SAT 405 F1, Dunja F1 in Zuboda. Prvo pobiranje smo opravili 15.05. in 
plodove redno pobirali 3-krat tedensko. Do sredine julija, ko smo poskus zaključili, smo opravili 22 
pobiranj. V povprečju vseh sort smo pobrali dobrih 64 t tržnih plodov na ha, nad 79 t/ha smo 
pobrali pri sortah Nimfa F1 in Naxos F1. 
V jesenskem terminu smo poskusa v zaščitenem prostoru zasnovali na lokacijah BIOS (Šempeter pri 
Gorici) in Jablje. Sejali smo 04.07. in presajali 22.07. (Šempeter pri Gorici) oz. 23.07. (Jablje). V 
poskusa so bile vključene iste sorte kot v spomladanskem terminu, dodatno smo v Jabljah 
preskušali še 3 sorte: Dynasty F1, Black Star F1 in Sabaudio F1. Prva pobiranja smo opravili sredi 
avgusta in nato plodove redno pobirali 3-krat tedensko. Precej težav je na obeh lokacijah povzročala 
pepelasta plesen. V Jabljah smo s pobiranji zaključili 17.10., v Šempetru pa že konec septembra saj 
so zaradi močnega napada cistotvornih ogorčic že nastavljeni plodovi odmirali in je bil pridelek 
zanemarljiv (sliki 2.5.1.A.1 in 2.5.1.A.2). Pridelki v tem terminu pridelovanja so bili na obeh lokacijah 
veliko manjši kot v spomladanskem terminu, čeprav je bilo obdobje pobiranja plodov podobno – 
cca. 2 meseca. V Jabljah smo v jesenskem terminu tako v povprečju pobrali dobrih 27 t/ha tržnih 
plodov, več kot 30 t/ha tržnih plodov smo pobrali pri sortah Ninfa F1, Dynasty F1, Naxos F1 in 
Black star F1. V Šempetru pri Gorici smo, tudi zaradi težav z ogorčicami koreninskih šišk, v povprečju 
pobrali le dobrih 10 t/ha tržnih plodov, nobena od sort pa po pridelku ni posebej odstopala.  

  
Slika 2.5.1.A.1: Poškodbe na koreninah bučke  Slika 2.5.1.A.2: Odmiranje plodov bučke zaradi  
 zaradi napada cistotvornih  zaradi napada cistotvornih 
 ogorčic (Šempeter pri Gorici  ogorčic (Šempeter pri Gorici 
 26.09.2019)  26.09.2019) 
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B: Tehnologija pridelave, uporaba lastnega semenskega materiala - česen 
Pridelava česna v Sloveniji se je v zadnjih 10 letih močno razširila in po statističnih podatkih ga 
pridelujemo na okoli 180 ha. Česen se razmnožuje vegetativno s stroki, zato je prenos različnih 
bolezni in predvsem virusnih okužb iz generacije v generacijo velik. Okuženost rastlin z virusi 
opazimo predvsem kot rumeno črtavost listov in slabšo rast rastlin, kar se odrazi v značilnem 
zmanjšanju pridelka (tudi do 60%). Ker pa strošek semenskega materiala predstavlja kar pomemben 
delež v stroških pridelave, potrebujemo namreč med 800 in 1200 kg sadilnega materiala/ha, se 
pridelovalci kar pogosto odločajo za sajenje lastnega sadilnega materiala, kar pa zaradi prenosa 
virusnih okužb, ni najbolje. Prvi pogoj za zdrav posevek in dober pridelek je namreč zdrav sadilni 
material.  
V Jabljah že od leta 2015, ko smo semenski material kupili od dobaviteljev, pri 11 sortah 
spremljamo pridelke posevkov, ki jih vsako leto zasnujemo z materialom pridelanim v preteklem 
letu. Vsako leto opazujemo slabše zdravstveno stanje rastlin, manjše glavice z manjšim številom 
strokov v glavici. Padec povprečnega tržnega pridelka je bil iz 17,2 t/ha v letu 2015 na 8,9 t/ha v letu 
2017. Pridelki se značilno zmanjšujejo predvsem pri sortah, ki so imele v prvih letih najvišje pridelke. 
Rezultati po sortah so razvidni iz grafov 2.5.1.B. 1 do 3. 
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Graf 2.5.1.B. 1: Pridelek različnih sort česna v letih 2015 do 2017 – vzgoja v 2016 in 2017 iz lastnega 

semenskega materiala 

 
Graf 2.5.1.B. 2: Masa glavice različnih sort česna v letih 2015 do 2017 – vzgoja v 2016 in 2017 iz 

lastnega semenskega materiala 
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Graf 2.5.1.B. 3: Število strokov v glavici različnih sort česna v letih 2015 do 2017 – vzgoja v 2016 in 

2017 iz lastnega semenskega materiala 

V jeseni 2018 smo zato v tunelu v Jabljah zasnovali poskus, v katerem smo lasten sadilni material 
primerjali z novo nabavljenim sadilnim materialom. Od 11 sort, pri katerih že 5 let zapored 
spremljamo pridelke pri zasnovi z lastnim semenskim materialom, smo od dobaviteljev uspeli 
pridobiti nov semenski material za 8 sort (Ptujski jesenski, Ptujski spomladanski, Messidor, Sultop, 
Gardacho, Garpek, Garcua, Germidour), medtem ko novega materiala nismo uspeli dobiti za sorte 
Sprint, Štrigon in Makoi oszi, zato smo pri teh posadili le lasten semenski material. Dodatno smo 
dobili sadilni material 3 sort, ki do sedaj niso bile vključene v poskuse (Messidrome, Aulxito, Arno). 
Glavice česna smo razstročkali tik pred sajenjem, pri lastnem semenskem materialu smo med 
skladiščenimi glavicami odbrali debelejše in po videzu bolj zdrave stroke za ponovno saditev. Poskus 
smo zasnovali v tunelu 13.11.2018. Sadili smo na gredice v 4-vrstne pasove, razdalja med vrstami je 
bila 20 cm, v vrsti 10 cm. Poskus je bil zasnovan v 3 ponovitvah. Takoj po sajenju smo uredili 
kapljično namakanje. V marcu smo poskus dognojili z NovaTec Classic gnojilom v količini 
1000 kg/ha. Uničevanje plevela je bilo mehansko z večkratnim okopavanjem in plitvim rahljanjem. 
Opravljeno je bilo škropljenje proti tobakovemu resarju. 

 
Slika 2.5.1.B.1:  Primerjava gojenja česna iz lastnega in tržnega sadilnega materiala, Jablje 2019 S S 
pobiranjem pridelka smo začeli 07.06. z zgodnjo sorto Garpek in zaključili 15.07. z najbolj poznimi 
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sortami. Rastline smo populili, ko so bili zeleni še zadnji 4 listi na rastlini, po pobiranju oz. puljenju 
smo jih še teden dni pustili na parceli, da se dobro osušijo, nato smo glavice česna grobo očistili in 
stehtali pridelek. Pri vseh sortah smo pridelek iz certificiranega sadilnega materiala pobirali 7 do 14 
dni kasneje kot pridelek iz lastnega semenskega material. Pridelek vsake parcelice smo nato 
pripravili za sušenje in skladiščenje v dobro zračnem prostoru. V novembru smo pripravili vzorce za 
analizo anilina, ki jih bodo opravili v laboratoriju IHPS. 
Rezultati poskusa iz leta 2019 kažejo velike razlike v tržnem pridelku med sortami in velike razlike 
glede na izhodiščni sadilni material znotraj posamezne sorte. V povprečju smo v poskusu, v 
katerega je bilo skupno vključenih 14 sort – pri 8 sortah tako lasten kot certificiran sadilni material, 
pri 3 sortah samo lasten in pri 3 sortah samo certificiran sadilni material pobrali 12,33.t/ha tržnega 
pridelka, več kot 20 t/ha pri uporabi certificiranega sadilnega materiala pri sortah Messidor, Aulxito, 
Garcua in Garpek. Pri sortah Štrigon, Ptujski spomladanski in Ptujski jesenski smo ob uporabi 
lastnega sadilnega materiala pridelali manj kot 5 t/ha tržnega pridelka. V nadaljevanju so prikazani 
rezultati samo za sorte, pri katerih smo uporabili lasten in certificiran sadilni material. 
V višini rastlin je največja razlika pri sortah Messidor in Ptujski spomladanski, pri vseh sortah pa so 
bile rastline iz lastnega sadilnega materiala v povprečju za 25 % nižje kot rastline iz certificiranega 
sadilnega materiala (Graf 2.5.1.B.4).  
Povprečna masa glavice je pri uporabi lastnega sadilnega materiala za 54 % manjša, največja je 
razlika pri sortah Garpek in Messidor (Graf 2.5.1.B.5). V glavici je tudi manjše število strokov 
(zmanjšanje v povprečju za 5 strokov), ki so bistveno drobnejši (v povprečju zmanjšanje mase stroka 
za 43 %). 
V pobranem tržnem pridelku je zmanjšanje pri uporabi lastnega sadilnega materiala v povprečju 63 
% oz. dobrih 11 t/ha, največja razlika pri sortah Messidor in Garpek (Graf 2.5.1.B.6). 
Iz navedenega lahko zaključimo, da je uporaba certificiranega sadilnega materiala pri česnu zelo 
pomembna. Kljub temu, da je strošek nakupa certificiranega sadilnega materiala visok, ima uporaba 
lastnega sadilnega materiala več let za posledico veliko zmanjšanje pridelka slabše kakovosti in 
posledično velik izpad prihodka. 

   
Graf 2.5.1.B.4: Višina rastline različnih sort česna pri vzgoji z lastnega in certificiranega 

semenskega materiala, Jablje 2019 
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Graf 2.5.1.B.5: Masa glavice različnih sort česna pri vzgoji z lastnega in certificiranega semenskega 

materiala, Jablje 2019 
 

    
Graf 2.5.1.B.6: Tržni pridelek različnih sort česna pri vzgoji z lastnega in certificiranega semenskega 

materiala, Jablje 2019 
 
C: Tehnologija pridelave z biorazgradljivimi materiali – vodila, paradižnik in visok fižol 
Na lokaciji Jablje smo preverjali uporabnost opornih vrvic iz 3 različnih materialov, t.j. konoplje, PLA 
in standardne PP pri paradižniku v tunelu in pri visokem fižolu na prostem. Podobno kot že v letu 
2018 ugotavljamo, da konopljine vrvice, kadar so potisnjene v zemljo, začnejo zelo hitro 
preperevati. Pri fižolu to ne vpliva na plezanje rastlin, medtem ko so pri paradižniku pri obeh 
načinih fiksiranja spodnjega dela vrvice (potisk v zemljo ali vezanje na rastlino), kljub ovijanju stebla 
okoli vrvice, rastline obložene s plodovi nekoliko polzele navzdol. Med PLA in PP vrvicami tako pri 
paradižniku kot pri fižolu ni bilo razlik. Nobena od vrvic se ni trgala na zgornjem delu fiksiranja - to je 
na pregibu preko žice pri fižolu oz. na navojni zanki pri paradižniku.  
Že od spravila posevkov paradižnika in visokega fižola jeseni 2018 spremljamo tudi hitrost 
razgradnje obeh biorazgradljivih vrvic pri običajnem kompostiranju - vsako od vrvic ločeno smo 
skupaj z ostanki rastlin pustili v kupu. Doslej se skoraj povsem razgradila le konopljina vrvica 
medtem ko vrvica PLA še vedno ne razpada. Na enak način bomo spremljali tudi razgradnjo obeh 
biorazgradljivih vrvic iz poskusa v 2019.  
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Na lokaciji Šempeter pri Gorici (BIOS) smo PLA vrvico uporabili v proizvodnem poskusu paradižnika. 
Tudi tu se je vrvica obnašala enako kot običajna PP vrvica. Po zaključku pridelave smo PLA vrvico 
zakopali v kompostni kup in bomo spremljali razgradnjo v kompostu.  

D: Tehnologija pridelave z biorazgradljivimi materiali – folije za prekrivanje tal, različne zelenjadnice 
Od dobaviteljev smo s pomočjo svetovalke JSKS Iris Škerbot KGZS Celje uspeli pridobiti 2 
biorazgradljivi foliji (Ecovio proizvajalca BASF in Ecopac proizvajalca Pati) za zastiranje tal. Pri obeh 
je osnova za termoplastični material, iz katerega sta narejeni, koruzni škrob, a sta materiala 
nekoliko različna. Obe preskušani foliji sta debeline 12 µm in se po zagotovilih dobaviteljev v tleh v 
celoti razgradita do CO2 in vode. Dobavitelji opozarjajo, da je potrebno folije hraniti zaščitene pred 
svetlobo, vlago in toploto. Obe foliji smo, primerjalno z standardno PE folijo, položili na različnih 
lokacijah in nanju posadili različne vrste zelenjadnic. V Jabljah smo folijo položili v tunelu in na 
prostem, v tunelu na foliji raste solata, na prostem pa solata in melona. V Ivancih smo foliji položili 
na prostem in nanju posadili papriko, v Šempetru pri Gorici sta foliji položeni v tunelu, zasajena je 
kumara, v Vrtojbi na prostem pa je posajena paprika. V vseh primerih, razen v Šempetru v tunelu 
kjer smo polagali ročno, sta bili foliji položeni strojno. Zaradi izkušenj, ki so nam jih posredovali 
nekateri pridelovalci, ki so biorazgradljive folije že preskušali, in po posvetu z dobavitelji se nismo 
odločili za obsežnejše preskušanje biorazgradljivih folij v melonah, kot smo sprva sicer načrtovali, 
saj naj bi se tovrstne folije pod plodovi melon prehitro razgradile in zato pri tej vrsti niso uporabne. 
Prve izkušnje kažejo, da pri polaganju obeh folij ni bilo večjih težav, kljub temu da sta precej tanjši 
kot običajna PE folija, je pa potrebno paziti, da na samem nosilcu folije ne pride do mehanskih 
poškodb – nekaj težav je bilo ob hkratnem polaganju folije in namakalne cevi na lokaciji Vrtojba. 
Izkazalo se je, da na mestih, kjer pri polaganju pride do mikro poškodb, folija zelo kmalu razpoka. 
Poleg tega se je v več primerih zgodilo, da je folija Ecovio že ob manjših sunkih, ki se pojavijo v 
vožnji traktorja, prečno počila (slika 2.5.1.D.2). Dobavitelji sicer opozarjajo, da morajo biti tla za 
polaganje biorazgradljive folije zelo dobro pripravljena, a se je pokazalo, da ob običajni pripravi, ki je 
ustaljena za polaganje PE folije, pri obeh biorazgradljivih folijah ni bilo nobenih težav. Pomembno je 
še, da biorazgradljive folije polagamo v hladnem vremenu oz. v hladnem delu dneva, medtem ko za 
PE folijo velja, da jo je bolje polagati v toplem delu dneva, saj tako bolje ohrani napetost. Tudi v 
nadaljevanju sta se foliji nekoliko različno odzivali. Na foliji Ecovio so se predvsem na prostem 
kmalu pojavile drobne razpoke, skozi katere se je nato previl plevel. Obe biorazgradljivi folji je brez 
težav s svojimi ostrimi listi prebodla užitna ostrica (Cyperus esculentum), katere posamezne rastline 
so sicer prebodle tudi PE folijo. Ecovio seje pokazala kot bolj občutljiva za mehanske poškodbe – 
toča je 22.05. v Jabljah to folijo močno poškodovala (pojavile so se številne razpoke), medtem ko 
folija Ecopac in PE folija nista bili poškodovani (slika 2.5.1.D.5). Na prostem se je na boeh folijah do 
začetka jeseni pojavilo precej razpok in plevel ju je povsem prerasel, sicer pa sta foliji bolj počasi 
razpadali. V tunelih je bil razpad obeh folij hitrejši kot na prostem, kar je glede na to, da je razpad 
pri visokih temperaturah hitrejši, logično. Folija Ecovio je v tunelu razpadala počasneje kot Ecopac 
(sliki 2.5.1.D.7in 8). 
Poskuse z biorazgradljivo folijo smo pridelovalcem, svetovalcem in ostalim zainteresiranim 
predstavili na poskusni lokaciji v Šempetru pri Gorici 24.10.  
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Slika 2.5.1.D.1: Polaganje biorazgradljive folije Slika 2.5.1.D.2: Folija Ecovio se pri polaganju že 
 v tunelu v Jabljah   ob manjših sunkih rada pretrga 
 (fotografirano 15.03.2019)  (fotografirano 02.04.2019) 

Slika 2.5.1.D.3: Na foliji Ecovio so se na prostem Slika 2.5.1.D.4: Užitna ostrica (Cyperus  
 kmalu naredile manjše razpoke   esculentum) je kmalu prebodla  
 skozi katere je pogledal plevel   obe biorazgradljivi foliji 
 (fotografirano 19.04.2019)  (fotografirano 08.05.2019) 

 
Slika 2.5.1.D.5: Toča je 22.05.2019 v Jabljah močno poškodovala folijo Ecovio (fotografirano 

03.06.2019 levo in 21.06.2019 desno) 
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Slika 2.5.1.D.6: Na prostem je obe biorazgradljivi foliji do sredine septembra plevel povsem 
 prerastel (fotografirano 16.09.2019) 

 
Slika 2.5.1.D.7: V tunelu v Jabljah sta obe  Slika 2.5.1.D.8: Folija Ecovio je v tunelu v  

 Biorazgradljivi foliji do začetka   v Šempetru pri Gorici razpadla  
 jeseni že močno razpadli  nekoliko počasneje kot Ecopac 
 (fotografirano 16.09.2019)  (fotografirano 24.10.2019) 

 
E: Trajni kolobarni poskus - zasnova poskusa z zelenjadnicami v enostavnem zaščitenem prostoru  
V 2 tunelih, ki bosta vključena v poskus, smo jeseni odvzeli vzorce tal in opravili osnovno kemijsko 
analizo. Kot prvi člen v kolobarju bo v obeh tunelih v letu 2020 posajena paprika. 

F: Tehnologije hidroponske pridelave – NFT sistem, listne križnice in radičevke  

1.poskus: Gojenje azijskih križnic na NFT hidroponskem sistemu in v tleh  

Preglednica 2.5.1.F.1: Pregled opravil v poskusu – gojenje azijskih listnatih križic na NFT 
hidroponskem sistemu in v tleh, Ljubljana 2019. 

Leto: 2019 
Lokacija: Steklenjak in troločni rastlinjak na Laboratorijskem polju BF v Ljubljani  

Sistem gojenja:  hidroponski sistem NFT (Nutrient Film Technique);  
setev neposredno na gredico; presajanje sadik na gredico 

Dimenzije sistema: 2.24 m × 1,05 m × 0.57 m; Vrezervoarja: 200 L; gredica: 1,5 m × 20 m 

Setev: 28.02. 2019 (za sadike in za mrežaste lončke) 
Presajanje: 20.03. presajanje sadik v tla in v mrežaste lončke;  
setev neposredno v tla: 20.03. 
postavitev na NFT sistem: 28.40. 2019 
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Sadilna razdalja: 20 cm × 25 cm; 
Število rastlin/2: 22 oz. 24 rastlin/m2 

Rastlinske vrste, ki smo jih vključili v poskus: Mizuna (Brassica rapa var. japonica ), zelene in 
rdeče gorčica – Mustard (Brassica juncea) in Pak choi (Brassica pekinensis). 

Pobiranje:  
NFT: 15.04. (1. rez), 26.04. (2. rez); 15.05. (3. rez) 
V tleh:  sadike: 03.06. 2019 

neposredna setev: 20.05. (1. rez) in 07.06. (2. rez) 

Hranilna raztopina (v mg/L): 165 NO3-N, 25 NH4-N, 50 PO4
2-, 210 K+, 200 Ca 2+; 40 Mg2+, 113 

SO4
2- + mikroelementi;  

pH 5,5-6; EC: 1,8 – 2,2 dS/m 

Shema poskusa: naključni blok v 4 ponovitvah 

Velikost parcele: 2.4 m2 (NFT); v tleh: 1,125 m2 

 

Preglednica 2.5.1.F.2: Povprečen pridelek na rastlino, število listov in višina rastlin, delež netržnega 
pridelka ter vsebnost suhe snovi v rastlinah azijskih križnic, gojenih na NFT 
sistemu in v tleh, Ljubljana, 2019. 

   Rastlina/Plant 
    Masa Število listov Višina 

Height 
Delež netržnih 

listov/ 
percentage of 
unmarketable 

leaves 

Suha 
snov/ 
Dry 
matter  

Vrsta 
 

Tehnika gojenja (g) SE  SE (cm) SE % SE        (%)       
SE Mizuna Rot hidropon 2,7 0,2 12,2 0,4 16,9 0,5 1,9 0,5 7,7 0,1 

 tla – sadike 
 

6,7 0,3 6,8 0,2 17,0 0,5 10,9 1,1 7,7 1,1 

 tla – setev 4,8 0,3 5,5 0,3 19,3 0,3 2,7 0,8 8,6 0,2 

Mizuna Grun 
 
 
 

hidropon 4,8 0,5 14,6 1,0 17,3 0,6 6,0 1,0 6,9 0,1 

 tla – sadike 40,7 2,5 11,0 0,5 27,8 0,6 12,5 1,3 6,7 0,4 

 tla – setev 12,0 1,9 5,5 0,5 21,0 0,4 8,4 3,6 8,7 0,6 

Mustard Grun hidropon 3,1 0,5 8,0 0,6 14,0 0,8 18,7 3,9 7,2 0,2 

 tla – sadike 32,1 2,2 6,2 0,3 20,0 0,7 28,6 2,7 8,1 0,4 

 tla – setev 12,2 1,9 5,7 1,2 19,0 0,6 2,5 1,0 9,7 0,4 

Mustard Rot hidropon 2,6 0,5 6,4 0,7 15,5 1,1 11,8 4,7 6,9 0,3 

 tla – sadike 19,2 1,5 5,0 0,3 26,2 0,6 25,1 2,1 7,4 0,3 

 tla – setev 26,5 3,2 3,6 0,3 19,8 1,1 15,0 3,3 7,6 0,6 

Pak choi hidropon  23,1 2,0 12,6 0,5 10,8 0,4 12,8 3,2 7,2 0,1 
 

V poskusu pridelave azijskih križnic na dveh pridelovalnih sistemih: v hidroponu (NFT sistem) in v 
tleh (neposredna setev in presajanje sadik), v obdobju od marca do julija 2019 smo ugotovili, da je 
imela tehnika gojenja pomemben vpliv na rast in pridelek. Pri vseh rastlinskih vrstah smo ugotovili, 
da so bile rastline, ki smo jih gojili v tleh, večje in imele večjo povprečno maso/rastlino, glede na 
rastline, gojene na hidroponskem NFT sistemu. Vendar pa so razvile rastline iz NFT sistema več 
listov, pri vseh 4 sortah azijskih križnic, kar nakazuje na hitrejšo rast rastlin. Največja razlika v številu 
listov je bila pri sorti 'Mizuna Rot', kjer so imele rastline v povprečju razvitih 12,2 listov, medtem, ko 
so imele rastline iste vrste, gojene v tleh, 6,8 oz. 5,5 listov/rastlino. Za vse vrste azijskih križnic, ki 
smo jih preizkušali velja, da so imele najmanjše število listov prav rastline, ki smo jih pridelali z 
neposredno setvijo semena, kar lahko delno pripišemo poznejšemu vzniku in počasnejši rasti 
rastlin, predvsem v začetnem obdobju razvoja. Rastline, ki smo jih posadili kot sadike, smo sejali 
hkrati kot rastline, neposredno sejane na gredico, vendar je bil vznik rastlin za vzgojo sadik hitrejši, v 
5-7 dneh, medtem ko so rastline na gredici vzniknile po 10-14 dneh.  
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Slika 2.5.1.F.1: Pridelek listnatih azijskih križnic, gojenih na hidroponskem NFT sistemu, v tleh (preko 

sadik in z neposredno setvijo), Ljubljana, 2019.  

Pridelek na rastlino, ki smo ga izračunali iz sadilne razdalje: na hidroponskem sistemu je bila 18 cm 

× 25 cm, v tleh sadike: 15 cm × 25 cm; pri neposredni setvi, ki je potekala gosto v vrstice (1-2 cm) in 

medvrstno razdaljo 25 cm  pa smo upoštevali pridelek, ki smo ga pobrali v eni vrstici (na 0,375m2) in 

pridelek preračunali na 1 m2. V posameznem sistemu je največji pridelek dosegla sorta 'Mizuna 

Grun' 3,07 kg/m2 v hidroponu, 7,8 kg/m2 v tleh – preko sadik, medtem ko je bil v tleh – z 

neposredno setvijo doseže največji pridelek pri sorti 'Mustard Rot' 2,9 kg/m2. Pridelki rastlin, ki smo 

jih gojili v tleh so bili pri tehniki gojenja preko sadik večji  (4,6 kg/m2 do 7,8 kg/m2) pri 3 sortah: 

'Mizuna Grun', Mustard Grun' in 'Mustard Rot'. Pridelki rastlin pri ostalih dveh tehnikah (hidropon 

in tla – neposredna setev) so bili primerljivi (med 1 in 2 kg/m2). 

 

2. poskus: Gojenje radičevk na NFT hidroponskem sistemu in v tleh: 

V jesenskem času smo zasnovali preliminarni poskus, kjer smo preizkusili gojenje radiča in endivije 
na hidroponskem NFT sistemu, ki smo ga postavili na gredico v troločni rastlinjak, vzporedno pa 
smo na gredico v tla presadili sadike istih rastlinskih vrst. Pridelek na NFT sistemu smo pobrali 
približno 14 dni prej glede na rastline gojene v tleh. 

Preglednica 2.5.1.F.3: Pregled opravil v poskusu - gojenje radičevk na NFT hidroponskem sistemu in 

v tleh, Ljubljana, 2019. 

Leto: 2019 
Lokacija: Troločni rastlinjak na Laboratorijskem polju BF v Ljubljani  

Sistem gojenja: hidroponski sistem NFT (Nutrient Film Technique); presajanje sadik na gredico 

dimenzije sistema: 2,24 m × 1,05 m × 0,57 m; Vrezervoarja: 200 L; gredica: 1,5 m × 20 m 

postavitev na NFT sistem: 26.09. 2019 
presajanje sadik na gredico: 27.09. 2019 

Sadilna razdalja: 20 cm × 25 cm; 
Število rastlin/2: 22 oz. 24 rastlin/m2 

Rastlinske vrste: enidivija (Cichorium endivia), glavnati radič (Cichorium intybus  var. foliosum L.) 

Pobiranje: NFT: 28. in 29. 11. 2019, v tleh: 11.12. in 12.12. 2019 

Hranilna raztopina (v mg/L): 165 NO3-N, 25 NH4-N, 50 PO4
2-, 210 K+, 200 Ca 2+; 40 Mg2+, 113 SO4

2- 
+ mikroelementi;  
pH 5,5-6; EC: 1,8 – 2,2 dS/m 

Shema poskusa: naključni blok v 4 ponovitvah 

Velikost parcele: 2.4 m2 (NFT); v tleh: 1,125 m2 
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Preglednica 2.5.1.F.4: Povprečna masa cele rastline in tržnega dela (g), premer in višina rozete 
endivije in radiča, gojenje na NFT sistemu in v tleh, Ljubljana, 2019 

  
Masa tržnega 

dela 
Masa cele 

rastline 
Premer 
rozete 

Višina 
rozete 

Vrsta Tehnika gojenja (g) SE (g) SE (cm) SE (cm) SE 

Endivija Hidropon/c 288 18 345 20 43 1 28 0 

 
Tla 282 19 349 22 33 1 21 1 

Radič Hidropon/ 73 7 161 14 40 3 11 0 

 
Tla 87 6 136 13 32 2 11 0 

 

Rastline endivije so se na NFT sistemu razvijale podobno kot v tleh, tudi tržna masa rastlin je bila 
podobna, le da so imele večji habitus: značilno večji premer rozete (43 cm) in višino (28 c,), glede na 
rastline, gojene v tleh. Rastline radiča se na hidroponskem sistemu niso dobro razvijale, tudi v tleh 
so bile mase rastlin majhne, v povprečju so tehtale 87 g, na NFT sistemu pa 73 g.  

G: Tehnologije cepljenja plodovk – paprika na podlagi z odpornostjo proti ogorčicam 
Preglednica 2.5.1.G.1: Pregled opravil v poskusu s cepljenimi rastlinami paprike, Šempeter pri Gorici, 

2019.  

Leto: 2019 
Lokacija: Šempeter pri Gorici 

Prejšnji posevek: solata 

Gnojenje: 500 kg/ha NPK (15:15:15); dognojevanje: fertigacija z WSF Kristalon 19:6:20 in Ca(NO3)2; do 
skupne količine dodanih hranil: 250 kg N/ha; 80 kg P2O5; 280 kg K/ha; 150 kg Ca/ha 

Prekrivanje tal s črno PE folijo, kapljično namakanje 

Setev: 01.03. 2019, cepljenje: 10.04.2019; presajanje na gredico. 24.05.2019 

Sadilna razdalja:60 cm × 30 cm, 55.555 rastlin/ha; 

Pri preračunu pridelka v t/ha smo upoštevali 20% zmanjšano površino zaradi oskrbovalnih poti. 

Sorte (dobavitelj) : Vedrana (Zeleni hit), Remus (Cora Seeds, It.); Ramona (Cora Seeds, It.). 

Pobiranje: 11.07. do 30. 11. 2019 

Shema poskusa: dvofaktorski poskus, bločna zasnova v 3 ponovitvah  

Velikost parcele: 1,5 m2 
 

V poskus smo vključili 3 sorte paprike (Capsicum annuum var. grossum) babure; Vedrana, Remus in 
Ramona; podlaga za paprike: Rocal. Setev: marec 2019; cepljenje april 2019; presajanje v rastlinjak 
(lokacija: BIOS, Šempeter pri Gorici): maj 2019.  
Obravnavanja: Vedrana, Vedrana – cepljena; Ramona, Ramona – cepljena; Remus, Remus – 
cepljenja; (6 obravnavanj); poskusna zasnova: 3 ponovitve, po 10 rastlin/ponovitev; gostota sajenja: 
60 cm × 30 cm (55.555 rastlin/ha). Obdobje pobiranja je bilo 11.07. – 20.11., skupaj smo imeli 12 
pobiranj. V slikah so prikazani pridelki po pobiranjih, za vsako sort posebej, za cepljene in 
necepljene rastline. 
Cepljene rastline so imele tržno maso pobranih plodov v času pobiranja nekoliko manjši od mase 
plodov samo-cepljenih rastlin, v drugi polovici oktobra pa se je trend obrnil in smo na cepljenih 
rastlinah pobrali nekoliko več plodov, kar je na koncu rezultiralo v večjem pridelku cepljenk, glede 
na samo-cepljene rastline. Največjo razliko v tržnem pridelku na rastlino smo zabeležili pri sorti 
Ramona, (32 %), pri sorti Vedrana je bil pridelek večji za 25 % in pri sorti Remus za 18 % glede na 
pridelek samo-cepljenih rastlin. 
Cepljenje je le pri eni sorti značilno vplivalo na povprečno maso ploda: pri sorti Ramona so bili 
plodovi rastlin, cepljenih na podlago Rocal značilno večji (113 g) glede na samocepljene rastline. Pri 
ostalih dveh sortah razlike v masi plodov niso bile značilne. 
Povprečna masa ploda se je pri tržnih plodovih gibala med 105 in 145 g/plod, in je bila pri sorti 
Vedrana pri cepljenih rastlinah nekoliko višja (v celotnem obdobju obiranja) glede na samo-cepljene 
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rastline. Pri sorti Remus ni bilo razlik v povprečni masi ploda – glede na cepljene rastline; pri sorti 
Ramona pa smo na cepljenih rastlinah pobrali za 150 % težje plodove glede na maso plodov, 
pobranih iz samo-cepljenih rastlin. Do začetka avgusta so bile razlike še velike. 80 % oz. 40 %,, nato 
pa so se manjšale, in bile do konca pobiranja približno enake (15 %). Povprečna masa netržnih 
plodov je bila med 60 in 80 g/plod pri sorti Ramona, 58-100 g/plod pri sorti Remus in 72-100 g/plod 
pri sorti Vedrana. 

  

  

  

Slika 2.5.1.G.1: Pridelek paprike (po številu in masi (g) plodov/rastlino) po terminih pobiranja, 
ŠCNG-BIOS, Šempeter pri Gorici, 2019. 

Preglednica 2.5.1.G.2: Masa ploda, število plodov na rastlino in pridelek različnih sort paprike 
cepljenih na podlago oz. samocepljenih pri pridelavi v tleh v tunelu ŠCNG-BIOS, 
Šempeter pri Gorici, 2019. 

Sorta Podlaga 
Povprečna masa 
ploda (g) 

Število plodov 
na rastlino  

Pridelek plodov (g) 
na rastlino 

Pridelek 
(t/ha) 

'Ramona' 'Rocal' 113 a  16  b 1773 a  78,8  a 

  'Ramona' 103 b  13  b 1334 b  59,3  a 

'Remus' 'Rocal' 124 a  11  a 1363 a  60,6  a 
  'Remus' 123 a  9  a 1151 b  51,2  b 
'Vedrana' 'Rocal' 122 a  15  b 1877 a  83,4  a 
  'Vedrana'' 118 a  11  b 1257 b  55,9  b 



 

Končno poročilo Javne službe v vrtnarstvu za leto 2019 

86 
 

  

. 

 
 

  

Slika 2.5.1.G.2: Povprečna masa tržnih in netržnih plodov, po obdobjih pobiranja, za 3 sorte paprike, 
za cepljene in necepljene rastline, Šempeter pri Gorici, 2019. 
 
Iz spodnjih slik se jasno vidi, da so nekatere samo-cepljene rastline proti koncu rastne dobe kazale 
znake okužbe s talno glivo Fusarium spp.. Simptomi okužbe so bili lepo vidni tudi na prečnem 



 

Končno poročilo Javne službe v vrtnarstvu za leto 2019 

87 
 

prerezu stebla okuženih rastlin (spodnja slika), kjer so se opazilo nekrotično tkivo, ki je znak 
zamašenega prevodnega celičja, zaradi toksinov, ki jih traheomikoze, ki jih na plodovkah 
najpogosteje povzročata glivi iz rodu Fusarium in Verticilium.  

  

Slika 2.5.1.G.3: Poskusni nasad paprike v sredini rastne dobe (julij 2019 - levo), in v oktobru 2019 
(desno), Šempeter pri Gorici. 

  

Slika 2.5.1.G.4: Simptomi okužbe s traheomikozo iz rodu Fusarium spp. na steblu samo-cepljenih 
rastlin paprike sorte Vedrana, Šempeter pri Gorici.  
 

H: Zaščita rastlin po toči – solata; dodano glede na Program 
V Jabljah, kjer je 22.05. toča močno poškodovala že zasnovane posevke smo, dodatno opravili 
preskušanje različnih načinov zaščite rastlin po toči. Na proizvodnem posevku solate smo ob 
kontroli, ki je nismo zaščitili z ničemer, izvedli še 4 postopke: Algoplasmin, Labicuper, 
Algoplasmin+Labicuper in Cuprablau. Pri vseh postopkih smo rastline 2-krat (24.05. in 31.05) 
škropili s priporočeno koncentracijo posameznega sredstva t.j. 40 g Algoplasmina /10 l vode, 40 g 
Labicupra /10 l vode, 30 g Algopasmina + 20 g Labicupra/10 l vode in 1,5 kg Cuprablaua/ha. Vsa 
tretiranja smo opravili ob sončnem vremenu. 2 tedna po toči (05.06.) smo opravili prva opazovanja 
– pri 20 rastlinah vsakega postopka smo prešteli število novih (nepoškodovanih) listov in izmerili 
premer rastline. Premer rastline smo ponovno izmeri še 3 tedne po toči (13.06.). 
Preliminarni rezultati kažejo, da so se poškodovane rastline najbolje odzvale na škropljenje z 
Algoplasminom – 2 tedna po toči (5 dni po drugem tretiranju) so imele največ novo razvitih listov in 
največji premer, slednji je bil pri tem postopku največji tudi pri meritvah teden dni kasneje (grafa 
2.5.1.H.1 in 2). Na rastlinah, ki smo jih škropili z Labicuprom, so se ne listih pojavile drobne nekroze, 
še 2 tedna po zadnjem škropljenju pa so bili na rastlinah vidni tudi ostanki apliciranega sredstva 
(slika 2.5.1.H.1) Zanimivo je, se rastline škropljene s kombinacijo Algoplasmina in Labicupra niso 
razvijale nič bolje od tistih, ki jih po toči nismo zaščitili. Potrdilo se je torej, da mešanje Algoplasmina 
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in bakrenih pripravkov ni priporočljivo. Potrebno je poudariti, da so se rastline v vseh postopkih, 
kljub močnim poškodbam, razmeroma dobro obrastle. Ob toči so imele rastline med 5 in 8 listov, 
kar je očitno še tista razvojna stopnja, ki omogoča da se ob ugodnih rastnih razmerah rastlina solate 
po poškodbi kolikor toliko normalno razvije. 
 

 
Slika 2.5.1.H.1: Škropljenje s pripravkom Labicuper je na listih solate povzročilo poškodbe v obliki 
drobnih nekroz, vidni so tudi ostanki (modre lise) pripravka na listih – modro obkroženo 
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Grafa 2.5.1.H.1 in 2: Premer rastline solate 2 oz. 3 tedne po toči pri različnih načinih zaščite rastlin 
po toči in število novih listov pri rastlinah solate 2 tedna po toči pri različnih načinih zaščite rastlin po 
toči v Jabljah 2019 
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Preglednica: Vsebina in obseg dela pri nalogi Tehnologije pridelave zelenjadnic v letu 2019 
LOKACIJA, OBDOBJE PREIZKUŠANJA,  
KO in PARCELNA ŠT., POVRŠINA 

ŠTEVILO in SEZNAM SORT, ŠTEVILO 
PONOVITEV in ŠTEVILO LOKACIJ 

A: Zaščiten prostor, bučka, 2 termina 
Lokacija: Šempeter pri Gorici 
Obdobje preizkušanja: začetek 2018, zaključek 2019 
Izvajalec: KIS, ŠCNG-BIOS 
KO in parcelna št.: podatek bo v 2. faznem poročilu 
Površina: prbl. 120 m2  

 
Lokacija: Jablje 
Obdobje preizkušanja: začetek 2018, zaključek 2019 
Izvajalec: KIS 
KO in parcelna št.: 1940 Loka – 759/1 
Površina: prbl. 120  m2 

 
1 postopek,  
13 sort: Brillante F1, Aloha F1, Ninfa F1, 
Opera F1, ZUG 16104 F1, Baldo (ZUG 16101) 
F1, Naxos F1, Supremo F1, Darko F1, Latino 
F1, SAT 405 F1, Dunja F1 in Zuboda 
3 ponovitve 
2 lokacij (Šempeter pri Gorici, Jablje) 
2 termina  
 
 

B: Kakovost semenskega materiala, česen 
Lokacija: Jablje 
Obdobje preizkušanja: začetek 2015, zaključek 2019 
Izvajalec: KIS 
KO in parcelna št.: 1940 Loka – 759/1 
Površina: prbl. 120 m2 

 
2 postopka, 
8 sort (Ptujski jesenski, Ptujski spomladanski, 

Messidor, Sultop, Gardacho, Garpek, 
Garcua, Germidour)  

3 ponovitve 
1 lokacija (Jablje) 
 
 

C: Biorazgradljivi materiali – vodila, paradižnik in 
    visok fižol 
Lokacija: Jablje 
Obdobje preizkušanja: začetek 2018, zaključek 2019 
Izvajalec: KIS 
KO in parcelna št.: 1940 Loka – 759/1 in 740/3 
Površina: prbl 10 m2 paradižnik in prbl 10 m2 fižol  
 
Lokacija: Petanjci 
Obdobje preizkušanja: začetek 2019, zaključek 2019 
Izvajalec: KIS, KGZS-KGZ MS 
KO in parcelna št.: 121 Petanjci-1128 
Površina: prbl 10 m2 paradižnik  
 
Lokacija: Šempeter pri Gorici 
Obdobje preizkušanja: začetek 2019, zaključek 2019 
Izvajalec: KIS, ŠCNG-BIOS 
KO in parcelna št.: 2315 Šempeter - 2619 
Površina: prbl 10 m2 paradižnik  

 
 
2 postopka (PLA in konoplja)  
1 sorta paradižnika (Rally F1), 1 sorta fižola 
(Meraviglia di Venezia a grano bianco), 3 
ponovitve 
3 lokacije (Jablje, Petanjci in Šempeter pri 
Gorici) 
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Preglednica: Vsebina in obseg dela pri nalogi Tehnologije pridelave zelenjadnic - nadaljevanje 
D: Biorazgradljivi materiali – folije za prekrivanje tal, 
    različne zelenjadnice 
Lokacija: Jablje 
Obdobje preizkušanja: začetek 2019, zaključek 2020 
Izvajalec: KIS 
KO in parcelna št.: 1940 Loka – 740/3 in 759/1 
Površina: prbl 200 m2 na prostem in 90 m2 v tunelu solata 
                  ter 30 m2 na prostem melona 

 
Lokacija: Ivanci 
Obdobje preizkušanja: začetek 2019, zaključek 2020 
Izvajalec: KIS, KGZS-KGZ MS 
KO in parcelna št.: 101 Ivanci - 1408 
Površina: prbl 50 m2 paprika 
 
Lokacija: Vrtojba 
Obdobje preizkušanja: začetek 2019, zaključek 2020 
Izvajalec: KIS, ŠCNG-BIOS 
KO in parcelna št.: 2316 Vrtojba – 929/4 
Površina: prbl 50 m2 paprika  
 
Lokacija: Šempeter pri Gorici 
Obdobje preizkušanja: začetek 2019, zaključek 2020 
Izvajalec: BF, ŠCNG-BIOS 
KO in parcelna št.: 2315 Šempeter - 2619 
Površina: prbl. 50 m2 v plastenjaku, kumara 

 
 
solata 
2 postopka, 1 sorta, 1 ponovitev 
1 lokacija (Jablje) na prostem in v tunelu 
 
melona 
2 postopka, 1 sorta, 1 ponovitev 
1 lokacija (Jablje) na prostem 
 
paprika 
2 postopka, 1 sorta, 1 ponovitev 
2 lokaciji (Ivanci in Vrtojba) na prostem  
 
kumara 
2 postopka, 1 sorta, 1 ponovitev 
1 lokacija (Šempeter pri Gorici) v plastenjaku 

E: Trajni kolobarni poskus – enostaven zaščiten prostor, 
     zasnova poskusa 
Lokacija: Jablje 
Obdobje preizkušanja: začetek 2019, trajen poskus 
Izvajalec: KIS 
KO in parcelna št.: 1940 Loka – 759/1 
Površina: 2 x  m2  

 
 
2 postopka – 2 kolobarja  
1 lokacija (Jablje) 
 
 

F: Hidroponika – NFT sistem, listne križnice in 
    radičevke 
Lokacija: Ljubljana, steklenjak BF 
Obdobje preizkušanja: začetek 2018, zaključek 2019 
Izvajalec: BF 
KO in parcelna št.: 2682 Brdo/1827 
Površina: 20 m2 

 
 
1 postopek, 3 vrste križnic, 3 ponovitve 
1 lokacija (Ljubljana) 
2 postopka, 2 vrsti (radič, endivija),  
1 lokacija (Ljubljana) 
 

G: Cepljenje plodovk - paprika z odpornostjo proti  
     ogorčicam/ 
Lokacija Ljubljana, rastlinjak BF 
Obdobje preizkušanja: začetek 2019, zaključek 2020 
Izvajalec: BF 
KO in parcelna št.: 2682 Brdo/1827 
Površina: 60 m2 

 
Lokacija: Šempeter pri Gorici 
Obdobje preizkušanja: začetek 2019, zaključek 2020 
Izvajalec: BF, ŠCNG-BIOS 
KO in parcelna št.: 2315 Šempeter - 2619 
Površina: prbl. 60 m2 

 
 
2 postopka - cepljene in necepljene sadike, 
3 sorte paprike 
3 ponovitve 
2 lokaciji (Ljubljana. Šempeter pri Gorici) 
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Preglednica: Vsebina in obseg dela pri nalogi Tehnologije pridelave zelenjadnic - nadaljevanje 
Dodatno glede na prvotno predvideno vsebino in obseg dela 

H: Zaščita rastlin po toči - dodatno 
Lokacija: Jablje 
Obdobje preizkušanja: začetek 2019, zaključek 2019 
Izvajalec: KIS 
KO in parcelna št.: 1940 Loka – 740/3 
Površina: prbl 50 m2 solata 

 
5 postopkov 
1 vrsta: solata  
1 ponovitev 
1 lokacija 
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2.5.2 LETNI CILJI IN KAZALNIKI 

Preglednica: Letni cilji in kazalniki za doseganje letnih ciljev za nalogo Tehnologije pridelave 
zelenjadnic 

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev 

Izvedba preskušanja pridelave v ogrevanem 
zaščitenem prostoru pri bučki. 

- zaključena poljska poskusa z 12 (namesto 
predvidenih 6) sortami bučke na 2 lokacijah 
spomladi in jeseni 

Izvedba preskušanja pridelave česna z 
uporabo lastnega sadilnega materiala. 

- zaključen poljski poskus z 8 sortami česna in 2 
izvoroma sadilnega materiala pri vsaki sorti na 1 
lokaciji  

-  v teku 16 analiz kakovosti pridelka česna 

Izvedba preskušanj biorazgradljivih vodil pri 
paradižniku in visokem fižolu. 

- zaključena poljska poskusa s 3 obravnavanji, 1 
sorto paradižnika in 1 sorto visokega fižola na 1 
lokaciji  

- zaključena proizvodna poskusa s paradižnikom, 1 
obravnavanje, 1 sorta 2 lokaciji 

- ni izveden proizvodni poskus s fižolom, 1 
obravnavanje, 1 sorta, 1 lokacija 

Izvedba preskušanj biorazgradljivih folijami 
pri solati in meloni. 

- zaključen poljski poskus z 2 obravnavanji (iz 1 
razširjeno na 2 obravnavanji) na 1 lokaciji pri solati 
na prostem ter dodatno v tunelu  

- zaključen poljski poskus z 2 obravnavanji (iz 1 
razširjeno na 2 obravnavanji) na 2 lokacijah pri 
papriki (namesto pri meloni) na prostem 

- zaključen poljski poskus z 2 obravnavanji na 1 
lokaciji pri kumari v tunelu – dodano glede na 
Program 

Vzpostavitev trajnega poskusa z 
zelenjadnicami v enostavnem zaščitenem 
prostoru za primerjavo različnih kolobarjev. 

- v teku zasnovan trajni poskus z zelenjadnicami v 
enostavnem zaščitenem prostoru  

Izvedba preskušanja različnih vrst križnic za 
rezano listnato zelenjavo in radičevk v 
jesensko zimskem obdobju,  na plavajočem 
hidroponskem sistemu.  

- v teku poskus v steklenjaku s 3 vrstami križnic na 1 
lokaciji in 2 vrstami radičevk na 1 lokaciji 

Izvedba preskušanja s cepljenimi rastlinami 
paprike.  

- zaključen poskus v plastenjaku s 3 sortami paprike 
na 1 lokaciji; na drugi lokaciji propad rastlin zaradi 
virusne okužbe 

Seznanitev strokovne javnosti in 
uporabnikov z rezultati preskušanj. 

- zaključen ogled poskusov na eni od poskusnih 
lokacij (BF, BIOS) v času vegetacije 

- v načrtu predstavitev rezultatov svetovalcem in 
pridelovalcem 

- v teku objava letnih rezultatov preskušanja 
tehnologij zelenjadnic na spletni strani KIS 
(www.kis.si) 

- v teku objava letnih rezultatov preskušanja 
tehnologij zelenjadnic v publikaciji KIS 

- v teku publikacija o pridelavi listnih križnic na 
plavajočem sistemu 

- v teku publikacija o cepljenih sadikah paprike 

http://www.kis.si/
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2.5.3 IZVAJALCI NALOGE 

Kmetijski inštitut Slovenije 
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani  
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - KGZ Murska Sobota 
Šolski center Nova Gorica – BIOS  
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2.6 TEHNOLOGIJE PRIDELAVE ZELIŠČ 

2.6.1 POROČILO O OPRAVLJENEM DELU IN REZULTATI 

A: Tehnologije pridelave - gnojenje rožmarina z dušikom (Rosmarinus officinalis L.) 
Spomladi 2019 smo pregledali, kako so rastline v poskusu prezimile in ugotovili, da je na vsaki 
parceli propadlo po nekaj rastlin; tako je bilo na parcelah po 22 do 24 rastlin (namesto posajenih 
25). Čez zimo smo jih pokrili z mrežo in kopreno. 
Zaradi spremembe namembnosti površine, kjer je bil posajen poskus z rožmarinom, smo imeli  
namen poskus prestaviti na novo lokacijo (parc. št. 1053/20, K.O. Žalec) v maju, vendar zaradi 
obilnih padavin v maju 2019 tega nismo mogli opraviti. Poskus smo prestavili in posadili 15. 6. 2019 
(slika 2.6.1.A.1). Po presajanju je nastopilo obdobje visokih temperatur in suše, zato smo nasad 
večkrat namakali (15. 6. , 21. 6., 24.6., 27. 6. in 13. 7.). Nasad smo opleli in okopali  15. 6. , 15. 7. in 
6. 8. Rastline so zaradi visokih temperatur in suše kljub namakanju nekoliko zastale v rasti. Zaradi 
sajenja pozno v sezoni (neugodne vremenske razmere) in predno so se rastline vrastle,  je že bilo 
prepozno za dognojevanje z dušikom. Zato bomo s poskusom gnojenja nadaljevali prihodnje leto. 
Leto 2019 je prvo leto poskusa, saj smo rastline posadili na novo lokacijo. 
Poskusni nasad rožmarina smo oskrbovali v skladu z dobro agronomsko prakso. Rastline smo poželi 
19. 9. 2019, določili pridelek (preglednica 2.6.1.A.1) in izvedli kemijske analize (preglednica 
2.6.1.A.2).  
Pridelek rožmarina se je nakazal kot največji pri obravnavanju 40 kg/ha dušika (N), sledilo je 
obravnavanje 60 kg/ha N. Manjši in večji odmerki N so pomenili manjši pridelek. Tudi število 
poganjkov je bilo dokazljivo (statistično značilno) največje pri teh dveh obravnavanjih. Višje in širše 
so bile rastline obravnavanj 20 kg/ha N, 40 kg/ha N in 60 kg/ha N v primerjavi z rastlinami 
obravnavanj 0 kg/ha N in 80 kg/ha N. To je pokazatelj, da je gnojenje z N smiselno, vendar je treba 
paziti, da odmerek ni previsok (preglednica 2.6.1.A.1). 
Podatke bomo spremljali tudi v naslednjih letih. 
Vsebnost vlage je pri vseh obravnavanjih pod dovoljeno 
mejo, kot tudi odstotek celokupnega pepela. Vsebnost 
eteričnega olja je najvišja (2,61 mL/100 g vzorca) pri 
odmerku 20 kg/ha N. Pri ostalih odmerkih je skoraj enaka 
(od 2,36 do 2,40 mL/100 g vzorca). To nakazuje, kot tudi 
rezultati iz leta 2018, da količina dušika ne vpliva bistveno 
na količino eteričnega olja. Bomo pa to spremljali tudi v 
letu 2020.  
 
Slika 2.6.1.A.1: Poskus 'Tehnologije pridelave - gnojenje 
rožmarina z dušikom' na novi lokaciji v letu 2019 
 

Preglednica 2.6.1.A.1: Pridelek rožmarina (Rosmarinus officinalis L.) v letu 2019 glede na odmerek 
pognojenega dušika (N) v letu 2018 (v letu 2019 nismo dognojevali, ker smo rastline šele presadili; 
presajene pa so bile rastline istih obravnavanj na parcele istih obravnavanj)  

Odmerek N 
(kg/ha) 

Vlaga v 
svežem 

pridelku (%) 

Pridelek sveže 
mase  

(g/ rastlino) 

Pridelek suhe 
snovi  

(g/ rastlino) 

Št. 
poganjkov 

Višina 
rastline 

(cm) 

Širina 
rastline 

(cm) 

0 75 23 12,5 25 a* 25 ab* 22 a* 
20 75 27 12,2 32 b 29 b 27 b 
40 72 34 15,9 41 c 29 b 27 b 
60 73 32 13,6 43 c 29 b 26 b 
80 74 26 13.2 35 b 23 a 21 a 
*Enaka črka v stolpcu pomeni, da med obravnavanjema razlika ni statistično značilna (Duncanov test, p=0,05).  
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Preglednica 2.6.1.A.2: Kemične analize pridelka rožmarina (Rosmarinus officinalis L.) na v letu 2019 
glede na odmerek pognojenega dušika (N)  

 

Vlaga  

% 

Celokupni 

pepel  

% 

V kislini 

netopen pepel 

(%) 

Eterično olje  

(mL/100 g vzorca) 

0 8,1 8,01 0,76 2,40 

20 8,6 8,07 0,90 2,61 

40 8,8 8,49 1,51 2,38 

60 8,6 8,47 1,30 2,36 

80 8,5 8,37 1,26 2,39 

Ph. Eur.  5.0 Max: 10 % 9,00 - Min: 1,2 

 
B: Tehnologije pridelave, gostota nasada – razdalje sajenja rožmarina (Rosmarinus officinalis L.) 
V letu 2019 smo poizvedovali za sadike sorte Arp pri različnih 
vrtnarijah v Sloveniji. Začeli smo tudi z razmnoževanjem sorte Arp 
s potaknjenci. Iz matičnih rastlin smo jih pridobili 100, in iz njih 
vzgajamo 50 sadik (slika 2.6.1B1). Ostali potaknjenci in sadike so 
propadli. Preostanek potrebnih sadik za poskuse v letu 2020 
bomo dokupili v vrtnariji, ki ponuja te sadike.  
 
 
 
 
 
Slika 2.6.1B1: Del presajenih sadik rožmarina sorte Arp v letu 
2019 
 
Delo pri tehnologijah zelišč smo predstavili na v okviru Posveta Zelišča v kozmetični industriji, ki je 
potekal v okviru Dnevov odprtih vrat v Vrtu zdravilnih in aromatičnih rastlin, 3. 5. 2019, IHPS Žalec, 
v revijah Hmeljar in Narava zdravi ter na spletni podstrani IHPS-Javna služba za zelišča: 
http://www.ihps.si/zdravilne-in-aromaticne-rastline/ekoloska-rajonizacija-zdravilnih-zelisc/ . 
 

http://www.ihps.si/zdravilne-in-aromaticne-rastline/ekoloska-rajonizacija-zdravilnih-zelisc/
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Preglednica: Vsebina in obseg dela za nalogo Tehnologije pridelave zelišč v letu 2019 
LOKACIJA, LETO SAJENJA, OBDOBJE PREIZKUŠANJA,  
KO in PARCELNA ŠT., POVRŠINA 

ŠTEVILO in SEZNAM SORT ter POSTOPKOV, 
ŠTEVILO PONOVITEV in ŠTEVILO LOKACIJ 

A: Tehnologije gnojenja – odmerek N, rožmarin 
Lokacija: Žalec, IHPS 
Leto sajenja: 2018 
Obdobje preizkušanja: začetek 2018, zaključek 2020 
Izvajalec: IHPS 
KO in parcelne številke: 996 Žalec - 1053/1 in 1053/20 
Površina: 100 m2  

 

 
4 odmerki N, 
1 sorta (Arp), 
3 ponovitve, 
1 lokacija 
 
 
 

B: Tehnologije, gostota nasada – razdalje sajenja  
    rožmarin 
Lokacija: Žalec, IHPS 
Obdobje preizkušanja: začetek 2020, zaključek 2022 
Izvajalec: IHPS 
KO in parcelne številke: 996 Žalec - 1053/1 in 1053/20 
Površina: 120 m2 

 
 
1sorta (Arp), 
3 ponovitve, 
1 lokacija 
 

 

 

2.6.2 LETNI CILJI IN KAZALNIKI 

Preglednica: Letni cilji in kazalniki za doseganje letnih ciljev za nalogo Tehnologija pridelave zelišč  

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev 

Izvedba tehnološkega poskusa pri rožmarinu zaključen poljski poskus z 1 sorto in 4 odmerki N na 
1 lokaciji 

Določitev kakovosti pridelka rožmarina iz 
tehnološkega poskusa 

zaključeno 12 določitev vlage v svežem vzorcu 
zaključeno 4 določitve vlage v suhem vzorcu 
zaključeno 4 določitve celokupnega pepela 
zaključeno 4 določitve v kislini netopnega pepela 
zaključeno 4 določitve količine eteričnega olja 

Vzgoja sadik sorte Arp zaključena vzgoja 250 sadik 

Predstavitev rezultatov zaključeno 1 predavanje 
Ferant N.: Javna služba za zelišča – osnova za dobro surovinsko bazo 

pridelovanja zelišč, Dnevi odprtih vrat v Vrtu zdravilnih in aromatičnih 
rastlin, 3. 5. 2019, Posvet: Zelišča v kozmetični industriji, IHPS Žalec 

zaključeno 2 objavi v strokovnih revijah in medijih 
Ferant N.: 13. dnevi odprtih vrat v Vrtu zdravilnih in aromatičnih rastlin na 

Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu, Hmeljar, 2019, 
letnik 81, str. 28 in 29. 

Narava nas je opremila z vsem, kar potrebujemo, intervju meseca mag. 
Nataša Ferant, Narava zdravi, št. 109, avgust 2019, str. 14-17. 

zaključene 3 objave na spletni podstrani IHPS IHPS-
Javna služba za zelišča 

http://www.ihps.si/zdravilne-in-aromaticne-rastline/ekoloska-rajonizacija-
zdravilnih-zelisc/ 

 

2.6.3 IZVAJALCI NALOGE 

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije 
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2.7 STROKOVNO TEHNIČNA KOORDINACIJA V VRTNARSTVU 

2.7.1 POROČILO O OPRAVLJENEM DELU IN REZULTATI 

A: Izvajanje koordinacije 
V letu2019 je bilo s podizvajalci opravljeno precej telefonskih pogovorov in izmenjava sporočil po 
e-pošti. S podizvajalci smo se dogovorili, da bo od 2019 dalje pri nalogi Introdukcija in ekološka 
rajonizacija zelišč, ki jo izvaja IHPS, ena od poskusnih lokacij pri Biotehniški šoli v Šempetru pri Gorici 
(BIOS) – s tem namenom je potekalo več kratkih dogovorov in skupni sestanek koordinatorke s 
predstavniki obeh podizvajalcev. Dogovorili smo se tudi, da v letu 2019 BF v okviru naloge 
Tehnologije pridelave zelenjadnic enega od poskusov izvede na lokaciji BIOS. Dne 02.10. smo se 
sestali izvajalec in podizvajalci JS v vrtnarstvu, pregledali delo opravljeno v 2019, se pogovorili o 
aktivnostih, ki so nas še čakale v tem letu, in o vsebinah za program v 2020. 
Dne 05.02. sem koordinatorka sodelovala na sestanku na temo ekološkega semenarstva in dne 
14.03. in 01.10.  na sestankih JS s področja rastlinske pridelave, vse je sklicalo MKGP. Na sestankih 
JS smo pregledali dosedanje delo, izmenjali izkušnje in se seznanili s tekočim dogajanjem povezanim 
z JS v rastlinski pridelavi. Posebno pozornost smo namenili sodelovanju z JSKS. Na sestanku 01.10. 
smo JS predstavili novi direktorici Direktorata za kmetijstvo in se seznanili z reorganizacijo na MKGP. 
Koordinatorka sem, skupaj s sodelavci KIS, 15.01. organizirala Posvet Zelenjadarske urice, 
sodelovala pri obveščanju javnosti o Ogledu poskusov v okviru JS vrtnarstvo na BF 10.05. ter pri 
izvedbi Ogleda poskusov v okviru JS vrtnarstvo v Ivancih 04.07. in v Šempetru pri Gorici (BIOS) 
24.10.2019. 

B: Strokovno tehnično vodenje JS 
Pripravili smo pogodbe s podizvajalci in anekse k pogodbam s podizvajalci zaradi povečanja sredstev 
vsled rebalansa. 
Na prošnjo MKGP smo, za potrebe proračunskih pogajanj, pripravili Predlog za dodatna proračunska 
sredstva za leti 2020 in 2021, ki je vključeval Predlog za investicije – dopolnitev opreme za izvajanje 
JS in Predlog za dodatna sredstva za izvajanje posameznih nalog. Pripravili smo dopolnitev 
Programa JS v vrtnarstvu zaradi rebalansa. Na prošnjo MKGP smo pripravili Predlog za investicije – 
dopolnitev opreme za izvajanje JS za leta od 2020-2024. V predlog smo vključili tako potrebe 
izvajalca kot potrebe tistih podizvajalcev, ki so nam posredovali predloge. 
Usklajevali smo pripravo Končnega poročila za 2018 ter 4 Faznih poročil za 2019 ter Osnutka 
vsebine programa oz. Programa JS v vrtnarstvu za leto 2020 - pripravili smo elektronske predlogo in 
pisna navodila podizvajalcem ter nudili dodatna pojasnila. Dokumente smo uredili oz. oblikovali.  

C: Spremljanje in analiza stanja ter strokovna podpora naročniku na področju dela JS  
Za potrebe naloge Spremljanje razvoja kmetijstva v Sloveniji smo telefonsko podali kratko mnenje o 
stanju pri pridelavi zelenjadnic v letu 2019. Pregledali smo Statistične podatke o pridelavi 
zelenjadnic na SURS ter jih uporabili kot podlago za pripravo vsebin Programa JS za 2020. 
Koordinatorka sem se udeležila 2 sestankov na MKGP (09. in 18.12.) za pripravo podlag za Strateški 
načrt SKP po 2020. 

D: Sodelovanje z ostalimi deležniki na področju dela JS 
Že sama sestava skupine (izvajalec skupaj s podizvajalci), ki izvaja JS v vrtnarstvu, delno zagotavlja 
sodelovanje med različnimi inštitucijami, službami in končnimi uporabniki saj vključuje raziskovalne 
(KIS, BF, IHPS) in izobraževalne (BF, BIOS) inštitucije, JS kmetijskega svetovanja (KGZS-KGZ Murska 
Sobota) kot tudi (preko pogodb) izvajanje nekaterih poskusov pri pridelovalcih. V 2109 smo še 
okrepili sodelovanje med posameznimi izvajalci JS v vrtnarstvu (glej točko A). Na lokaciji KGZS-KGZ 
MS vsi poskusi potekajo pri pridelovalcu. S pomočjo svetovalke specialistke pri KGZS-KGZ NG Jane 
Bolčič smo se dogovorili tudi za izvedbo poskusa z melonami pri pridelovalcu z obalnega območja. S 
pomočjo svetovalke specialistke s KGZS-KGZ CE Iris Škerbot smo vzpostavili kontakte z 
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dobaviteljema biorazgradljive folije za zastiranje tal ter se dogovorili za izvedbo poskusov, ki jih 
podrobneje spremlja tudi eden od dobaviteljev.  
Dne 15.10.2018 smo organizirali usklajevalni sestanek za Program JS v vrtnarstvu za leto 2020. 
Sestanka smo se udeležili izvajalec in podizvajalci (KIS, BF, IHPS), predstavnici naročnika (MKGP), 
predstavniki JSKS s področja vrtnarstva (koordinatoka panoge in svetovalci specialisti za področje 
vrtnarstva), predstavnica UVHVVR za področje JS zdravstvenega varstva rastlin. Na sestanku smo se 
seznanili z delovanjem JS ter osnutki programov za 2020 in se skušali dogovoriti o medsebojnem 
sodelovanju. V skladu z dogovorom na sestanku smo v tednih, ki so sledili, skušali uskladiti skupen 
koledar dogodkov, kar pa nam žal ni povsem uspelo.  
Koordinatorka sem pregledala in predlagala dopolnitve/popravke Tehnoloških navodil za 
pridelovanje fižola, ki jih je pripravila strokovna skupina za vrtnarstvo pri JSKS.  
Udeležila sem se sestanka strokovne skupine JSKS 14.05 in sestanka (19.12.) upravnega odbora 
Slovenskega združenja za integrirano pridelavo zelenjave (SZIPZ), kjer smo se med drugim 
dogovorili, da bodo v prihodnje priznanja pridelovalcem kislega zelja in kisle repe (ocenjevanje 
vsako leto organizira SZIPZ) podeljena na Zelenjadarskih uricah (vsakoletni posvet JS v vrtnarstvu). 

E: Sodelovanje na strokovnih srečanjih s področja dela JS 
Koordinatorka sem se 31.01. aktivno udeležila simpozija Novi izzivi v agronomiji v Laškem. Aktivno 
sem sodelovala tudi na posvetu JS SRGB 21.05 na KIS.  
V dneh od 09. do 11.09.2019 sem se koordinatorka JS udeležila delavnice mreže EUVRIN s področja 
namakanja in gnojenja, ki je potekala v Pisi v Italiji.  

F: Prenos znanja do neposrednih uporabnikov 
Že sestava skupine (izvajalec skupaj s podizvajalci), ki izvaja JS v vrtnarstvu, delno zagotavlja prenos 
znanja in izkušenj med različnimi inštitucijami, službami in končnimi uporabniki saj vključuje 
raziskovalne (KIS, BF, IHPS) in izobraževalne (BF, BIOS) inštitucije, JS kmetijskega svetovanja (KGZS-
KGZ Murska Sobota) kot tudi (preko pogodb) izvajanje nekaterih poskusov pri pridelovalcih.  
Delo JS v vrtnarstvu in rezultate smo zainteresirani javnosti prestavili na vsakoletnem Posvetu 
Zelenjadarske urice 15.01., osrednja tema posveta so bile stročnice. Dne 04.07.2019 smo v okviru JS 
v vrtnarstvu organizirali ogled poskusov in predstavitev delnih rezultatov na lokaciji v Ivancih. Dne 
24.10.2019 smo v okviru JS v vrtnarstvu izvedli ogled poskusov in predstavitev delnih rezultatov na 
lokaciji BIOS (Šempeter pri Gorici). 
V letu 2019 je pri izvajanju poskusov v Šempetru pri Gorici sodelovala študentka BF, v Jabljah pa je 
najprej prakso in nato študentsko delo opravljal študent BF Matic Zaletelj. Študentom Biotehniške 
fakultete UL smo dne 29.05.2019 v okviru predmeta Varstvo gojenih rastlin omogočili ogled 
poskusnih polj KIS, vaje sta vodila Franci Celar in Katarina Kos.  
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Preglednica: Vsebina in obseg dela pri nalogi Strokovno tehnična koordinacija v vrtnarstvu v letu 
2019 

VSEBINA OBSEG DELA in ŠTEVILO UR 

A: Vzpostavitev in izvajanje koordinacije  
vzpostavitev kontaktov, 
koordinacija med izvajalcem in podizvajalci JS, izvajalcem 
in naročnikom JS ter med JS in uporabniki 

 
prbl. 50 ur 
priprava seznama kontaktov, 
sestanki s podizvajalci, naročnikom in uporabniki 

B: Strokovno tehnično vodenje JS v vrtnarstvu  
letni program dela,  
fazna poročila,  
končno poročilo,  
pogodbe, 
finančni delilniki 

 
prbl. 200 ur 
1 letni program in dopolnitve/spremembe,  
3 fazna poročila,  
1 končno poročilo,  
4 pogodbe podizvajalci redno financiranje, 
1 finančni delilniki in spremembe/uskladitve 

C: Spremljanje in analiza stanja ter strokovna podpora 
     naročniku na področju dela JS 
spremljanje statističnih podatkov, strokovnih in 
raziskovalnih vsebin, predpisov in kmetijskih ukrepov s 
področja JS 
podpora naročniku pri pripravi nacionalnih strategij in 
zakonodaje, pri oblikovanju prioritet JS in drugih 
programov in projektov s področja JS 

 
 
prbl. 60 ur 
priprava pregleda tekočih strokovnih in 
raziskovalnih nalog s področja dela JS 

D: Sodelovanje z ostalimi deležniki na področju dela JS 
usklajevalni sestanki 
sodelovanje v strokovnih delovnih skupinah s področja JS 
koledar dogodkov s področja vrtnarstva 

 
prbl. 70 ur 
usklajevalni sestanek za letni program JS v 
vrtnarstvu, 
srečanja strokovnih skupin 
koledar dogodkov 

E: Sodelovanje na strokovnih srečanjih s področja dela JS 
Mednarodno: delavnica EUVRIN 
Nacionalno: Novi izzivi, Posvet JSKS 

 
prbl. 60 ur 
 

F: Prenos znanja do neposrednih uporabnikov 
vzdrževanje spletne strani, priprava vsebin,… 
koordinacija posveta Zelenjadarske urice, 
koordinacija ogleda in predstavitve poskusov,  
zasnova in urejanje publikacije,  
koordinacija dopolnitve tehnoloških navodil JSKS, 
kontaktov z organizatorji praks za študente in dijake 

 
prbl. 150 ur 
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2.7.2 LETNI CILJI IN KAZALNIKI 

Preglednica: Letni cilji in kazalniki za doseganje letnih ciljev za nalogo Strokovno-tehnična 
koordinacije JS v vrtnarstvu  

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev 

Koordinacija JS. zaključena 2 usklajevalna sestanka/dogovora s podizvajalci 
(dogovor BIOS-IHPS, dogovor BIOS-BF, skupni sestanek 
02.10.) 

zaključena 2 usklajevalna sestanka z naročnikom (14.03. in 
01.10.) 

zaključen 1 namesto predvidenih 2 usklajevalnih sestankov z 
uporabniki 01.10.) 

Strokovno vodenje JS. zaključene elektronske predloge in pisna navodila 
podizvajalcem za 1 letni program (program in 1 
dopolnitev), 3 fazna poročila in 1 končno poročilo) 

zaključeni 4 pregledi uresničevanja letnih ciljev ter doseganja 
letnih kazalnikov  

Tehnična koordinacija JS. zaključen 1 letni program in dopolnitve/spremembe 
zaključena 4 fazna poročila 
zaključeno 1 končno poročilo  
zaključena priprava 4 pogodb s podizvajalci redno 

financiranje 
zaključena priprava 4 aneksov k pogodbam zaradi rebalansa 
zaključen 1 finančni delilniki in spremembe/uskladitve 

Strokovna podpora naročniku pri pripravi 
nacionalnih strategij in zakonodaje, pri 
oblikovanju prioritet JS in drugih programov 
in projektov s področja JS.  

v teku pregled tekočih strokovnih nalog in projektov s 
področja JS 

zaključeno ostalo po potrebi naročnika: 
- pripravljen seznam potrebnih investicij v opremo za 

izvajanje JS 
- sodelovanje na 2 (05.12. in 18.12.) panožnih sestankih za 

pripravo podlag za strateški načrt za SKP po 2020 

Sodelovanje z ostalimi deležniki na področju 
dela JS. 
 

zaključen 1 namesto predvidenih 2 usklajevalnih sestankov 
(01.10.) 

zaključen 1 delno usklajen koledar dogodkov s področja JS 
zaključena 1 dopolnitev tehnoloških navodil 

Sodelovanje v strokovnih skupinah s 
področja JS. 

zaključeni 2 udeležbi 

Sodelovanje na strokovnih srečanjih na 
mednarodni, nacionalni in lokalni ravni. 

zaključena 1 mednarodna delavnica 
zaključen 1 nacionalni posvet 

Vzdrževanje spletne podstrani JS za 
vrtnarstvo na spletni strani KIS 

v teku vzdrževana spletna stran 

Koordinacija posvetov, usposabljanj in 
prikazov poskusov iz nalog JS in njihovih 
rezultatov  

zaključeni 3 prikazi (namesto načrtovanih 2) 
zaključen 1 posvet 

Objava rezultatov poskusov iz nalog JS v teku 1 združena objava na spletni strani JS vrtnarstvo 
v teku 1 skupna publikacija 

Vključevanje vsebin JS v primarno in 
sekundarno raven izobraževanja in 
sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami. 

v teku dopolnitev seznama kontaktov organizatorjev praks 
dijakov in študentov  

zaključeno 1 opravljanje obvezne prakse 
zaključeno opravljene 1 terenske vaje namesto načrtovanih 2 

 

2.7.3 IZVAJALCI NALOGE 

Kmetijski inštitut Slovenije 
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3 REKAPITULACIJA STROŠKOV PROGRAMA OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 

 

STROKOVNA NALOGA EUR 

Selekcija zelišč  4.599,52 

Žlahtnjenje zelenjadnic 110.700,94 

Introdukcija zelenjadnic in ugotavljanje njihove vrednosti za predelavo 84.991,28 

Introdukcija in ekološka rajonizacija zelišč ter ugotavljanje njihove 
vrednosti za predelavo 

17.198,24 

Tehnologije pridelave zelenjadnic 67.193,12 

Tehnologije pridelave zelišč  5.199,47 

Strokovno tehnična koordinacija v vrtnarstvu 20.797,87 

Skupaj  310.680,44 

 
 


