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UVOD
V poročilu o opravljenem delu podajamo povzetek rezultatov za naslednje naloge:
- Posebno preizkušanje sort zelenjadnic in naloge vrtnarskih centrov in postaj
- Posebno preizkušanje sort sadnih rastlin
- Posebno preizkušanje sort vinske trte
Delo je bilo opravljeno v okviru odobrenih sredstev za posamezno nalogo in v skladu s
sprejetim programom dela.
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1 POSEBNO PREIZKUŠANJE SORT ZELENJADNIC IN NALOGE
VRTNARSKIH CENTROV IN POSTAJ
1.1. UVOD IN NAMEN
Posebno preizkušanje sort zelenjadnic je stalna strokovna naloga, ki se izvaja v skladu z
ZKme in ZSMKR. Temelji na odločitvi, da je zaradi ugotavljanja prilagojenosti na naše
rastne razmere potrebno preverjanje sort zelenjadnic v naših pridelovalnih razmerah. saj je
uporaba primernih sort zelenjadnic, ki so prilagojene na naše rastne razmere, imajo dober
pridelek ustrezne kakovosti in so dovolj odporne proti boleznim in škodljivcem, ključnega
pomena za uspešno pridelavo. Posebno preizkušanje sort zelenjadnic se od leta 2007 dalje
izvaja na podlagi 7-letnega Programa Posebnega preizkušanja sort za obdobje 2007 – 2013, ki
ga je sprejel minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljevanju: minister) s sklepom št. 3432 41/2007/1 z dne 16.03.2007 in v skladu z metodami Posebnega preizkušanja sort, ki jih
sprejme predstojnik Fitosanitarne uprave RS (v nadaljevanju FURS).
V Evropski uniji obstaja skupni katalog sort zelenjadnic, ki je sestavljen iz sort vpisanih v
sortno listo posameznih držav članic. Od vstopa v EU dalje je v Sloveniji možno brez
omejitev tržiti in pridelovati vse sorte, ki so vpisane v skupni katalog sort zelenjadnic. Vpis v
slovensko sortno listo ni več pogoj za trženje semenskega materiala teh sort, zato se je vpis
teh sort v slovensko sortno listo praktično ustavil. V slovenski sortni listi so zaradi tega
vpisane večinoma le slovenske sorte.
Pri zelenjadnicah poteka v tujini zelo intenzivno žlahtnjenje in na trg prihajajo vedno nove
sorte. Za te sorte ni objektivnih podatkov o njihovi vrednosti za pridelovanje in uporabo v
Sloveniji, zato so za gospodarno pridelavo kakovostne zelenjave pri nas strokovno pridobljeni
podatki o agronomskih lastnostih sort v naših rastnih razmerah zelo pomembni.
Namen in cilj Posebnega preizkušanja sort zelenjadnic je pridobiti nevtralne in strokovno
relevantne podatke o sortah, preizkušenih na različnih lokacijah, pri različnih načinih
pridelovanja in za različne namene uporabe sort v naših pridelovalnih razmerah. Posebno
preizkušanje sort nudi strokovno podlago za pripravo Opisne sortne liste, v kateri bodo za
posamezne sorte na pregleden način prikazani podatki o pridelku, o kakovosti pridelka,
primernosti za pridelovanje v posameznih ekoloških območjih Slovenije in primernosti za
različne namene pridelovanja in uporabe pridelka. Opisna sortna lista bo namenjena
dobaviteljem semenskega materiala, strokovnjakom kmetijske svetovalne službe, predvsem
pa pridelovalcem zelenjadnic.
Program vrtnarskih centrov in postaj se ob finančni podpori MKGP izvaja od leta 1992.
Vrtnarska centra delujeta v okviru Biotehniške fakultete v Ljubljani in Kmetijskega inštituta
Slovenije, vrtnarske postaje pa v okviru srednjih kmetijskih šol. Naloga vrtnarskih centrov in
postaj je preskušanje in prikazovanje različnih tehnologij pridelovanja zelenjadnic, tako na
prostem, kot v zaščitenem prostoru. Vsako leto vrtnarske postaje in centra prirejajo dneve
odprtih vrat, na katerih omogočijo ogled svojih poskusnih polj in predstavijo svoje delo
kmetijskim svetovalcem in pridelovalcem iz različnih območij Slovenije. Naloga vrtnarskih
centrov in postaj je tudi uvajanje gojenja manj razširjenih vrst zelenjadnic ter širjenje znanja
na nove pridelovalce z namenom popestriti ponudbo na trgu s presnimi vrtninami.
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1.2. REZULTATI DELA V LETU 2010
V poskuse za posebno preskušanje smo v letu 2010 vključili naslednje vrste zelenjadnic :
zgodnje zelje, srednje pozno in pozno belo zelje za kisanje, češnjev paradižnik, solatne
kumare, endivijo in radič. Število sort in poskusna mesta so prikazana v preglednici:
Vrsta
Kapusnice:
zgodnje zelje
srednje pozno belo zelje za kisanje
pozno belo zelje za kisanje
Plodovke:
paradižnik –češnjev
kumara – solatna
Solatnice:
endivija
radič

Št. sort
22
8
8
6
26
18
8
20
10
10

Lokacije
Jablje, Križe, Nova Gorica
Jablje, Novo mesto, Ptuj
Jablje, Novo mesto, Ptuj
Jablje, Lucija, Nova Gorica
Jablje, Lucija, Ajdovščina
Jablje, Križe, Nova Gorica, Lucija
Jablje, Križe, Nova Gorica, Lucija

Program vrtnarskega centra pri Kmetijskem inštitutu Slovenije je bil v letu 2010 usmerjen v
proučevanje različnih tehnologij pridelovanja zelenjadnic, uvajanje pridelave manj znanih in
manj razširjenih vrst zelenjadnic ter v preskušanje primernosti različnih sort zelenjadnic za
določen namen in način pridelave. V sodelovanju z Vrtnarskimi postajami v Novem mestu,
Novi Gorici in Ptuju smo v tehnološke poskuse vključili en divijo, radič, kumaro, zelje in
česen. Rezultate svojega dela smo predstavili v okviru Zelenjadarskih uric 07.12.2010, ki smo
jih organizirali skupaj s Kmetijsko svetovalno službo.
Pri solatnih kumarah smo v zaščitenem prostoru preskušali dva načina pridelave z namenom,
določiti najprimernejši način in termin pridelave za posamezno pridelovalno območje. V
praksi se poleg neprekinjene pridelave od spomladi do jeseni uveljavlja tudi deljena pridelava
s prvim posevkom zgodaj spomladi in drugim pozno jeseni. Po skusi so bili zasnovani v
Jabljah in Novi Gorici. Rezultati obeh lokacij se zaradi zelo različnih vremenskih razmer v
poletnem času zelo razlikujejo. Za osrednjo Slovenijo (Jablje) se je kot bolj primerna
pokazala pridelava od pomladi do jeseni. Pri dovolj zgodnji zasnovi posevka lahko začnemo s
pobiranjem pridelka že v maju, ob primerni oskrbi pa lahko pridelek pobiramo vse do
septembra. Deljena pridelava (posevek spomladi in posevek jeseni) je smiselna le na
Primorskem, kjer zaradi visokih poletnih temperatur in s tem povezanim odpadanjem
plodičev ter pojavom škodljivcev, s pobiranjem pridelka spomladanskih posevkov zaključimo
že v juniju.
Pri radiču in endiviji smo v različnih pridelovalnih območjih preskušali dva termina setve
(setev v juniju, setev v juliju) z namenom določiti najprimernejši rok setve za posamezne
skupine sort. V preskušanje smo vključili 19 sort endivije, ki se priporočajo za poletno in
jesensko gojenje in 22 sort rdečega glavnatega radiča v tipu Palla Rossa z različno dolžino
rastne dobe (od zelo zgodnih do zelo poznih sort). Potrdilo se je, da so zelo pozne sorte
endivije in radiča (od presajanja do spravila več kot 3 mesece) primerne le za pridelavo v
toplejših priobalnih območjih. Zadnji čas za presajanje poznih sort je v začetku avgusta, sicer
je tveganje, da rastline ne dosežejo tehnološke zrelosti veliko. V ostalih območjih praviloma
ne dozorijo, pri zgodnjem presajanju pa navadno uidejo v cvet. Zgodnje sorte radiča (od
presajanja do spravila 2 meseca) tudi pri zgodnji pridelavi ob ičajno ne uidejo v cvet, so pa
pridelki zaradi manjših glavic manjši kot pri poznih sortah.
Pri zelju smo v poskusno kisanje vključili 18 sort iz skupine srednje poznih in poznih sort
zelja. Pri vseh vzorcih so bile pred začetkom kisanja opravljene analize vsebnosti suhe snovi
in skupnih sladkorjev. Kakovost kislega zelja smo ocenjevali na degustaciji, ki smo jo
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organizirali na dnevu Zelenjadarskih uric. Ocenjevali smo okus, barvo, konsistenco in izgled
kislega zelja.
Zbrane ekotipe česna, ki izvirajo iz Primorske, Bele Krajine in okolice Ilirske Bistrice smo
razmnožili na poskusnem polju v Jabljah. Ocenili smo morfološke lastnosti zbranega
materiala in ga primerjali z lastnostmi sort, ki so na voljo na trgu. Vsi ekotipi, ki izvirajo iz
Primorske so si zelo podobni in že v prvem letu razvijejo cvetno steblo z razvitimi drobnimi
stročki, ki se jih lahko uporabi za razmnoževanje v prihodnjem letu. Ovojna luska strokov je
obarvana rahlo rdeče, pri ostalih zbranih ekotipih je ovojna luska sivo bela do svetlo rjav a.
Podrobnejši rezultati so predstavljeni v nadaljevanju po posameznih vrstah zelenjadnic.
Kapusnice
Za leto 2010 lahko rečemo, da je bilo kar ugodno za pridelavo kapusnic, ki najbolje uspevajo
v zmerno toplih in vlažnih območjih. Razmeroma pozna pomlad z nizkimi jutranjimi
temperaturami in premokra tla nista dopustila zgodnje priprave tal in zgodnje zasnove
posevkov. Presajanje zgodnjega zelja smo tako opravili 10 do 14 dni kasneje kot običajno.
Zaradi poznejšega presajanja smo s spravilom pridelka začeli mesec dni kasneje kot leto
poprej. Pobrani pridelki so bili bistveno nižji, zlasti pri poznejših sortah, večji je delež
odpadnega pridelka, predvsem na račun slabo razvitih glav. Veliko težav smo imeli tudi s
kapusovo muho, tako da v Križah, kjer je bil napad še posebno močan, pridelka zaradi
velikega števila propadlih rastlin nismo izvrednotili. Tudi za pridelavo srednje poznega in
poznega zelja lahko rečemo, da je bilo letošnje leto kar ugodno, razen na težkih tleh in
lokacijah z obilnimi padavinami. Največje težave smo imeli v Jabljah, kjer je zaradi obilnih
padavin in občasnega zastajanja vode propadlo veliko rastlin, zato je bil sklop slab,
dozorevanje pa zelo neenakomerno. Ko je sredi septembra padla rekordna količina padavin, je
bil poskus popolnoma poplavljen. Kasneje se je začelo močno gnitje poplavljenih rastlin, zato
poskusov v Jabljah ni bilo mogoče statistično izvrednotiti.
• Zgodnje zelje smo preskušali v Jabljah, Križah in Novi Gorici v spomladanskem terminu
pridelovanja. Sadike za vse poskuse smo vzgojili v plastenjaku v Jabljah pri Ljubljani. Setev
smo opravili 18.03.2010 v polistirenske setvene platoje s 104 celicami. S presajanjem smo
začeli v drugi polovici aprila, ko so se jutranje temperature dvignile in ni bilo več nevarnosti
pozebe sadik. Presajanje smo tako opravili približno 10 dni kasneje kot običajno (presajanje v
Novi Gorici 20. aprila, v Jabljah 21. aprila in v Križah 26. aprila). Na vsaki poskusni parcelici
je bilo posajenih po 20 rastlin (2 vrsti po 10 rastlin). Razdalja presajanja je bila 40 cm v vrsti
in 50 cm med vrstami (v Jabljah in Križah), tako da je bila končna gostota posevka 50.000
rastlin/ha. V Novi Gorici smo se prilagodili strojni oskrbi poskusa in zato razdaljo med
vrstami povečali na 70 cm, tako, da je bila končna gostota posevka 35.700 rastlin/ha. Presajali
smo na nepokrita tla, v Jabljah in Novi Gorici je bilo namakanje urejeno (v Jabljah kapljično,
v Novi Gorici z razpršilci), v Križah pa možnosti namakanja nismo imeli. Po presajanju so se
rastline zaradi pomanjkanja toplote v mesecu maju, ki je bil oblačen in hladen, zelo počasi
razvijale, tako da smo prve pridelke pobirali šele v začetku julija. Tako smo v Jabljah
najzgodnejše sorte pobrali šele 78 dni po presajanju (prvo pobiranje 8. julija) . S pobiranjem
smo zaključili sredi julija (zadnje pobiranje 16. julija), saj se je zaradi izjemno visokih
temperatur formiranje in polnjenje glav ustavilo. Zato je bil delež odpadnega pridelka višji,
predvsem na račun nepopolno razvitih glav. Vse poznejše sorte so imele zaradi predčasno
zaključene rasti bistveno nižji pridelek kot zgodnejše, ki so dozorele že pred nastopom
vročinskega vala. Povprečen tržni pridelek poskusa v Jabljah je bil 24,47 t/ha, izstopale so
sorte Nozomi (38,39 t/ha), Santorino (38,29 t/ha) in Sunta (3 8,24 t/ha). V Novi Gorici smo
prvo pobiranje pridelka opravili 71 dni po presajanju (prvo pobiranje 1. julija), kot
najzgodnejše smo ocenili sorte Jetma, Kevin, Resistor in Hikari Super Express. S pobiranjem
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pridelka smo podobno kot v Jabljah zaključili sredi julija (zadnje pobiranje 13. julija).
Povprečen tržni pridelek vseh sort je bil 29,43 t/ha, največ pridelka pa smo pobrali pri sorti
Nozomi (40,83 t/ha). V Križah je bil po presajanju zelja močan nalet kapusove muhe, zato je
veliko rastlin propadlo oziroma so zaradi močno poškodovanega koreninskega sistema
povsem zastale v rasti in razvoju. Poskus smo ocenili in statistično obdelali, vendar so
pridobljeni podatki zaradi zelo neizenačenega sklopa in dozorevanja pridelka, manj uporabni
in nezanesljivi. Povprečen tržni pridelek poskusa je bil le 12,84 t/ha, zelo visok je tudi delež
odpadnega pridelka, saj je bilo v povprečju 23 % pobranega pridelka netržnega . Največ
pridelka smo pobrali pri sortah Nozomi (23,46 t/ha), Sunta (21,82 t/ha) in Santorino (20,96
t/ha). Rezultati po lokacijah so razvidni iz spodnjih grafikonov.
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• Srednje pozno zelje smo preskušali v Jabljah, Novem mestu in na Ptuju. V skladu s
programom, smo v preizkušanje vključili sorte, ki so primerne tudi za kisanje. Sadike smo
vzgojili v polistirenskih gojitvenih ploščah z 104 celicami v rastlinjaku v Jabljah. Setev smo
opravili v prvi polovici maja (10.05.2010), na prosto smo presajali v drugi polovici junija (v
Jabljah 14. junija, v Novem mestu 17. junija in na Ptuju 22. junija). Medvrstna razdalja
presajanja je bil 60 cm, razdalja v vrsti 50 cm, končna gostota posevka 33.300 rastlin /ha.
Namakanje je bilo urejeno na vseh treh poskusnih lokacijah, potrebno pa je bilo samo
interventno takoj po presajanju. Glede na to, da je bilo letošnje poletje zelo mokro, kar zelju
tudi ustreza, so se rastline zelo lepo razvijale in pričakovali smo visoke pridelke. Žal je bilo
jeseni padavin na posameznih lokacija preveč (zlasti Jablje in Novo mesto), zato so rastline
začele propadati. Ob poplavah sredi septembra je bilo poskusno polje v Jabljah pod vodo, ko
pa se je voda umaknila pa se je začelo gnitje še nedozorelih rastlin. Zaradi velike
neizenačenosti smo se odločili, da poskusa ni mogoče korektno izvrednotiti in zelja nismo
pobrali. Tudi v Novem mestu smo imeli težave zaradi preveč vode. Doseženi pridelek je nizek
(povprečje poskusa je 30,94 t/ha), dozorevanje je bilo zelo neenakomerno, zato je bilo zaradi
neizenačenosti parcel težko določiti optimalni rok spravila za posamezno sorto. Pridelek smo
pobirali od konca septembra do začetka novembra (med 100 in 130 dni po presajanju). Po
količini pridelka sta izstopali sorti Autumn Queen (57,18 t/ha) in Gloria (52,86 t/ha). Na
Ptuju, kjer težav z obilnimi padavinami ni bilo, je bil poskus res lep in izenač en, kar kažejo
tudi doseženi pridelki. V povprečju smo pobrali 83,18 t/ha tržnega pridelka. Več kot 100 t/ha
tržnega pridelka smo pobrali pri sortah Tenacity (115,94 t/ha), Grandslam (112,66 t/ha),
Tobia (104,51 t/ha), Fieldwinner (101,61 t/ha) in TRI 6640 (100,53 t/ha). Omenjene sorte so
razvile dobro zbite glave s povprečno maso med 4000 in 4500 g. Nekaj težav smo imeli z
bakterijsko boleznijo 'črna žilavka kapusnic', vendar je bila bolezen omejena predvsem na
zunanje lista. Spet pa se je pokazalo, da so posamezne sorte (zlasti sorte z nežnimi, tankimi
listi z manj poprha) bolj občutljive za bolezen. Rezultati po lokacijah so razvidni iz
grafikonov.
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• Pozno zelje smo tako kot srednje pozno preskušali v Jabljah, Novem mestu in na Ptuju.
Tudi za pozno zelje smo sadike vzgojili v rastlinjaku v Jabljah (setev 23.04.2010). Presajali
smo konec maja (Jablje 21.05.2010, Ptuj 24.05.2010, Novo mesto 28.05.2010). Medvrstna
razdalja presajanja je bil 60 cm, razdalja v vrsti 50 cm, končna gostota posevka 33.300 ras tlin
/ha. V Jabljah in Novem mestu smo imeli tako kot pri srednje poznem zelju težave zaradi
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obilnih padavin in občasnega zastajanja vode. Poskusa v Jabljah zaradi jesenskih poplav sploh
ni bilo mogoče oceniti. Tudi poskus v Novem mestu je bil zelo neizenačen. Pridelek smo
odvisno od zgodnosti sorte pobirali od sredine septembra do začetka novembra (med 110 in
155 dni po presajanju) in v povprečju pobrali 46,67 t/ha tržnega pridelka. Kot najboljši sta se
pokazali sorti Tolerator (74,75 t/ha) in Ramco (58,70 t/ha). Poskus na Ptuju smo začeli
pobirati v začetku septembra, zadnje pobiranje smo opravili sredi oktobra (med 100 in 145
dni po presajanju). V povprečju smo pobrali 111,47 t/ha tržnega pridelka, največ pri sortah
Tolerator (140,41 t/ha), Theras (134,67 t/ha) in Ambrosia (129,69 t/ha). Povprečna masa glav
je pri sortah z največ pridelka presegala 5000 g. Delež odpadnega pridelka se je gibal okoli
6%, predvsem na račun prezrelih in razpokanih glav.Rezultati so v spodnjih grafikonih.
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Poskusno kisanje zelja
Ker izbira sorte pomembno vpliva na kakovost kislega zelja, smo sorte, ki so bile vključene v
poskuse posebnega preizkušanja sort zelenjadnic vključili tudi v poskusno kisanje. Za
poskusno kisanje smo iz sortnega poskusa na Ptuju izbrali 21 sort srednje poznega in poznega
zelja. V času trajanja poljskega poskusa so bile vse sorte oskrbovane z enakimi
agrotehničnimi ukrepi. Tudi priprava vzorcev za kisanje in sam postopek kisanja je bil enak
za vse sorte.
Opis priprave vzorcev za kisanje in postopek kisanja:
- spravilo pridelka v tehnološki zrelosti
- po spravilu pridelka smo glave 14 dni skladiščili v suhi lopi
- ponovno čiščenje glav zelja
- pred ribanjem najprej vsaki glavi izdolbemo vreteno
- ribanje je bilo ročno
- pri vsaki sorti je pred kisanjem odvzet povprečen vzorec zribanega zelja za analize
vsebnosti suhe snovi in sladkorjev
- pri vseh sortah smo za kisanje vzeli 15 kg zelja
- solili smo v koncentraciji 2,0 %
- za enakomerno soljenje smo zelje v posebni posodi predhodno zmešali s soljo
- zelje smo kisali v plastičnih sodčkih
- za obtežitev smo uporabili plastične vrečke napolnjene z vodo
- obtežitev je bila 23 %
- zelje smo kisali v kleti Kmetijskega inštituta Slovenije, kjer je bila temperatura med
16 in 18 oC
- vsi vzorci so bili ocenjeni na degustacijah kislega zelja, kjer smo s točkami ocenjevali
okus (0-7 točk), barvo, vonj, konsistenco in izgled (0-3).
Pri sortah za kisanje je pomembno, da razvijejo velike in čim bolj zbite glave z dobro notranjo
strukturo (tanjši listi in listne žile ter kratko vreteno). Pomembna je tudi barva. Za uspešno
kisanje pa mora zelje vsebovati dovolj sladkorjev, primernih za mlečnokislinsko vrenje
(proces v katerem mlečnokislinske bakterije prevrevajo sladkorje v mlečno kislino in druge
stranske proizvode), optimalna količina sladkorja je med 3,5 in 6,5 %.
Naše sveže zelje je v povprečju vsebovalo 8,2 % suhe snovi in 4,1% sladkorjev, podrobnejši
rezultati analiz po sortah pa so prikazani v spodnjih grafikonih.
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Plodovke
Ker so bili skoraj vsi poskusi s plodovkami zasnovani v zaščitenem prostoru, večjih težav pri
pridelavi ni bilo.
• Pri paradižniku smo preskušali sorte v tipu češnjevega paradižnika na 3 lokacijah, in sicer
v Jabljah, Luciji in Novi Gorici. V Jabljah in Novi Gorici smo poskus zasnovali v plastenjaku,
v Luciji pa na prostem. Na vseh lokacijah so bila tla prekrita s črno PE folijo in urejeno
kapljično namakanje. Setev smo opravili konec februarja (25.02.2010) za poskus v Novi
Gorici in sredi marca (15.03.2010) za poskusa v Jabljah in Luciji. V plastenjak v Novi Gorici
smo presajali sredi aprila (12.04.2010), v plastenjak v Jabljah konec aprila (29.04.2010), na
prosto v Luciji pa šele sredi maja (17.05.2010). Presajali smo na gredice, razdalja med
vrstama je bila 75 cm, med sadikami v vrsti pa 40 cm. S pobiranjem pridelka smo najprej
začeli v Novi Gorici konec junija (23.06.2010), v Jabljah v začetku julija (08.07.2010) in v
Ankaranu sredi julija (15.07.2010). Pridelek smo pobirali 1 x tedensko. V Luciji smo s
pobiranjem zaključili konec avgusta (24.08.2010), skupno smo op ravili 7 pobiranj. V
povprečju smo pobrali 37,91 t/ha tržnega pridelka, največ pri sortah Tomatoberry (48,03 t/ha),
ki razvije srčaste plodove povprečne mase okoli 20 g, pri sorti Ty Ty (44,31 t/ha) z okroglimi
plodovi povprečne mase okoli 30 g in pri sorti Sakura (43,50 t/ha) s prav tako okroglimi
plodovi povprečne mase okoli 25 g. V Novi Gorici smo skupno opravili 10 pobiranj, poskus
smo zaključili konec septembra (zadnje pobiranje 20.09.2010). Povprečni pridelek poskusa je
bil 84,06 t/ha, več kot 100 t/ha tržnega pridelka smo pobrali pri sortah Cherelino, Sakura,
Tomatoberry, Ty Ty, Cherubino in Birikino. Vse omenjene sorte razen Tomatoberry razvijejo
okrogel plod, povprečna masa ploda je okoli 20 g, pri sorti Ty Ty so plodovi večji, povprečna
masa ploda je okoli 35 g. V Jabljah smo pridelek pobirali do začetka oktobra (zadnje
pobiranje 05.10.2010), skupno smo opravili 13 pobiranj. V povprečju smo pobrali 104,19 t/ha
tržnega pridelka, več kot 120 t/ha smo pobrali pri sortah Sweet Million, Tomatoberry, Saku ra,
Cherelino, Ty Ty in Goldkrone.
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• Pri kumari smo preskušali sorte v tipu solatne kumare na treh lokacijah (Jablje, Lucija,
Ajdovščina). Vsi poskusi so bili zasnovani v plastenjaku, tla so bila prekrita s črno PE f olijo.
Pod folijo je bilo urejeno kapljično namakanje, za oporo pa je bila postavljena mreža . Sadike
za vse poskuse smo vzgojili v ogrevanem plastenjaku v Jabljah. Setev smo opravili v
polistirenske setvene plošče s 40 celicami in sicer za lokacijo Lucija 25.02.2010, za ostali dve
lokaciji pa 11.03.2010. Presajali smo na gredice, po eno vrsto na folijo, tako da je bila
razdalja med vrstami 130 cm, v vrsti pa 20 cm (gostota posevka 38.461 rastlin/ha) v Jabljah in
Ajdovščini, v Luciji pa je bila medvrstna razdalja 75 cm, v vrsti pa 40 cm (gostota posevka
33.333 rastlin/ha). V Luciji smo presajali 01. aprila, prve plodove smo pobrali že v začetku
maja. V Ajdovščini in Jabljah smo presajali konec aprila (v Ajdovščini 22. aprila, v Jabljah
29. aprila), prve plodove pa smo pobrali v začetku junija. V Luciji smo pridelek pobirali do
20. julija in v tem času opravili skupno 20 pobiranj. Povprečni tržni pridelek poskusa je bil
219,19 t/ha, največ pridelka smo pobrali pri sortah Setman (260,13 t/ha), Slice King (257,69
t/ha) in Salatio (251,31 t/ha). Sorta Setman se je pokazala kot najzgodnejša sorta, dobrih 33 %
pridelka smo pobrali že v mesecu maju. Sorta Slice King je bolj pozna sorta in tudi bolj
občutljiva za pepelasto plesen. V Ajdovščini smo pridelek pobirali do srede avgusta in v
povprečju pobrali 247,19 t/ha tržnega pridelka. Pridelek smo pobirali na 2 dni in tako v dobrih
dveh mesecih in pol opravili skupno 29 pobiranj. Največ pridelka so dale sorte llanoverde
(331,94 t/ha), G.B. (325,26 t/ha) in Slice King (293,41 t/ha). Več kot 90 % pridelka je bilo ob
pobiranjih razvrščeno v prvi kakovostni razred, odpadnega pridelka pa skoraj ni bilo. V
Jabljah smo pridelek pobirali najdlje, do sredine septembra (zadnje pobiranje 14.09.2010).
Pobirali smo na 3 do 4 dni, odvisno od dinamike rasti plodov. Tako smo v treh mesecih in pol
opravili skupno 29 pobiranj. V povprečju smo pobrali 275,09 t/ha tržnega pridelka, največ pri
sorti Slice King (386,16 t/ha). Po pridelku so izstopale še sorte G.B., Kung Fu in Caman z več
kot 300 t/ha tržnega pridelka. V prvi kakovostni razred je bilo razvrščenega slabih 70%
pridelka, v drugi kakovostni razred okoli 20% in odpada okoli 10%. Glavnina pridelka (več
kot 40 %) je bila pobrana v mesecu juliju, okoli 20 % v juniju, med 20 in 30 % v avgustu,
medtem ko je bil delež pridelka v septembru pod 10 %.
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Solatnice
Letošnje leto zaradi zelo mokre in oblačne jeseni ni bilo preveč naklonjeno jesenskim
posevkom. Po presajanju sredi poletja so se rastline sicer lepo razvijale, vendar je bila jesen
zelo mokra in oblačna, zato se je dozorevanje zavleklo pozno v jesen. Velike so bile razlike
med zgodnejšim (poletnim) in poznejšim (jesenskim) terminom pridelave, ter razlike med
samimi sortami. Medtem, ko so zgodnejše sorte, ki so dozorele še pred septembrskimi
poplavami, dale razmeroma dobre pridelke, so pozne sorte zaradi obilnih jesenskih padavin
močno propadale, tako da so pridelki poznih sort bistveno nižji kot zgodnjih. Ker je bila jesen
tudi zelo oblačna, so se rastline razvijale zelo počasi in na nekaterih lokacijah pozne sorte
sploh niso dozorele.
• Endivijo smo preskušali v Jabljah, Križah na Gorenjskem, Novi Gorici in Luciji. Vse
sorte smo preskušali v poletnem (zgodnejšem) in jesenskem (poznejšem) terminu pridelave.
Za osrednjo Slovenijo in Gorenjsko smo prvo setev za vzgojo sadik opravili v začetku junija
(02.06.2010), drugo v začetku julija (02.07.2010). Sadike iz prvega roka setve smo presajali v
prvi polovici julija (v Jabljah 08.07.2010, v Križah 09.07.2010), iz drugega roka setve pa
konec julija oziroma v začetku avgusta (v Jabljah 29.07.2010, v Križah 05.08.2010). Sadili
smo na gredice v tri vrstne pasove, med vrstami in v vrsti je bila razdalja 30 cm, tako da je
bila gostota posevka 71.429 rastlin/ha. V Jabljah smo rastline poletnega termina pridelave
zaradi vročega in suhega vremena v juliju kapljično namakali. Rastline so se lepo razvij ale,
tako da smo s pobiranjem začeli v začetku septembra. Kasneje pa so se zaradi obilnih
septembrskih padavin začele težave, saj je endivija zelo občutljiva za zastajanje vode v tleh.
Srednje pozne in pozne sorte so zato začele propadati, še preden so dosegle tehnološko
zrelost. Povprečni tržni pridelek sort je bil tako le 19,40 t/ha. Največ pridelka sta dali zgodnji
sorti Dimara (29,22 t/ha) in Eros (28,70 t/ha). V jesenskem terminu pridelave namakanje ni
bilo potrebno. Ker je bila jesen mokra in oblačna, so se rastline zelo počasi razvijale. S
pobiranjem pridelka smo začeli konec septembra in zaključili sredi oktobra (od 29.09. do
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19.10.2010). Povprečen tržni pridelek je bil 23,91 t/ha, izstopali sta sorti Dimara (35,77 t/ha)
in Eros (33,28 t/ha). Na poskusni lokaciji Križe možnosti namakanja nismo imeli, tako da so
rastline poletnega termina, kljub interventnemu zalivanju takoj po presajanju, propadle. Tako
imamo za to lokacijo samo rezultate jesenskega termina pridelave. S pobiranjem pridelka smo
začeli sredi oktobra in zaključili sredi novembra (od 13.10. do 12.11.2010). Povprečni tržni
pridelek je bil 27,45 t/ha, najvišje pridelke pa so dosegle srednje pozne do pozne sorte. Največ
pridelka smo pobrali pri sortah Gigante d. Ortolani (36,67 t/ha) in Bossa (34,43 t/ha). Za
Primorsko pridelovalno območje smo prvo setev za vzgojo sadik opravili sredi junija (16.06.),
drugo pa sredi julija (16.07.). Sadike prvega roka setve smo presajali v drugi polovici julija (v
Novi Gorici 20.07. in v Luciji 21.07.), sadike drugega roka setve pa mesec dni kasneje (v
Novi Gorici 20.08. in v Luciji 18.08.2010). V Novi Gorici smo presajali na gredice v tri
vrstne pasove, razdalja je bila 35 cm med vrstami in v vrsti, tako da je bil sklop 61.224 rastlin
/ha. Po presajanju smo namakali z razpršilci. V Luciji smo v zgodnejšem te rminu presajali
podobno kot v Novi Gorici, vendar v tri vrstne pasove brez gredic. V drugem terminu smo
sadili na večje razdalje in sicer 50 cm med vrstami in 35 cm v vrsti, tako da je bil sklop
57.142 rastlin/ha. Prav tako smo namakali z razpršilci. V Nov i Gorici smo pridelek
zgodnejšega termina pobirali od konca septembra do konca oktobra (22.09. do 22.10.2010) in
v povprečju pobrali 25,83 t/ha tržnega pridelka. Več kot 30 t/ha tržnih rozet smo pridelali pri
sortah Parmance (34,13 t/ha) in Natacha (31,79 t/ha). V poznejšem terminu pridelave pozne
sorte sploh niso dosegle tehnološke zrelosti, pa tudi ostale sorte so se pokazale kot manj
primerne za ta termin pridelave. Povprečen tržni pridelek sort, ki so do pobiranja konec
novembra (24.11.) dosegle tehnološko zrelost je bil le 14,07 t/ha. Največ tržnega pridelka smo
pobrali pri sorti Seychel (24,60 t/ha). V priobalnem območju smo pridelek zgodnejšega
termina prav tako pobirali od konca septembra do konca oktobra (od 22.09. do 28.10.2010) in
v povprečju pobrali 33,94 t/ha. Pri najboljših sortah Samy in Full Heart smo pobrali več kot
40 t/ha tržnih rozet. Rastline poznejšega termina pridelave so se razvijale zelo počasi, tako da
smo prve sorte pobrali šele sredi novembra. S pobiranji smo zaradi nizkih temperatur
zaključili konec novembra. Podobno kot v Novi Gorici veliko sort ni doseglo tehnološke
zrelosti. Povprečni pridelek sort, ki so dosegle tehnološko zrelost je bil le 13,94 t/ha.
• Radič smo preskušali v Jabljah, Križah na Gorenjskem, Novi Gorici in Luciji v
zgodnejšem (poletnem) in poznejšem (jesenskem) terminu pridelave. V preskušanje smo
vključili sorte rdečega glavnatega radiča, ki imajo različno dolgo rastno dobo (od zelo
zgodnih do zelo poznih). Za osrednjo Slovenijo in Gorenjsko smo prvo setev za vzgojo sadik
opravili v začetku junija (01.06.2010), drugo v začetku julija (02.07.2010). Sadike iz prvega
roka setve smo presajali v prvi polovici julija (v Jabljah 08.07.2010, v Križah 09.07.2010), iz
drugega roka setve pa konec julija oziroma v začetku avgusta (v Jabljah 29.07.2010, v Križah
05.08.2010). Sadili smo na gredice v tri vrstne pasove, med vrstami in v vrsti je bila razdalja
30 cm, tako da je bila gostota posevka 71.429 rastlin/ha. V Jabljah smo rastline poletnega
termina pridelave kapljično namakali, medtem ko smo jih v Križah samo interventno zalili po
presajanju, saj nismo imeli možnosti namakanja. V jesenskem terminu namakanje ni bilo
potrebno. V Jabljah smo s pobiranjem najzgodnejših sort poletnega termina začeli sredi
septembra, medtem ko smo najbolj pozne sorte pobirali še v decembru. Skupno smo opravili
8 pobiranj (od 10.09. do 14.12.2010). Ker radič dozoreva zelo neenakomerno, sorte pobiramo
postopoma, ko so glave res primerno zbite. V povprečju smo pobrali 14,36 t/ha tržnega
pridelka, največ pri zgodnji sorti Palla rossa 2 selekcija Presto (20,25 t/ha). Pridelek
jesenskega termina smo začeli pobirati v začetku oktobra (08.10.), zaključili smo sredi
decembra (14.12.) in skupno opravili 5 pobiranj. V povprečju smo pobrali 7,45 t/ha tržnega
pridelka, več kot 10 t/ha pri sortah Palla rossa 5 (16,32 t/ha), Palla rossa 2 sel. Presto (12,48
t/ha) in Palla rossa 6 (11,92 t/ha). V Križah so rastline poletnega termina propadle, saj je bilo
po presajanju res vroče in suho vreme, tako da tudi zalivanje takoj po presajanju ni pomagalo.
Pridelek jesenskega termina smo začeli pobirati šele sredi novembra (12.11.), ko so
tehnološko zrelost dosegle prve rastline zgodnejših sort. Veliko poznejših sort tehnološke
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zrelosti sploh ni doseglo. Na podlagi izkušenj tudi iz preteklih let lahko rečemo, da je
presajanje poznih sort v začetku avgusta za Gorenjsko območje prepozno oziroma preveč
tvegano. Za Primorsko pridelovalno območje smo prvo setev za vzgojo sadik opravili sredi
junija (16.06.), drugo pa sredi julija (15.07.). Sadike prvega roka setve smo presajali v drugi
polovici julija (v Novi Gorici 20.07. in v Luciji 21.07.), sadike drugega roka setve pa mesec
dni kasneje (v Novi Gorici 20.08. in v Luciji 18.08.2010). V Novi Gorici smo presajali na
gredice v tri vrstne pasove, razdalja je bila 35 cm med vrstami in v vrsti, tako da je bil sklop
61.224 rastlin /ha. Po presajanju smo namakali z razpršilci. V Luciji smo presajali podobno
kot v Novi Gorici, vendar v tri vrstne pasove brez gredic. Prav tako smo namakali z razpršilci.
V Novi Gorici smo pridelek zgodnejšega termina pobirali od konca septembra do sredine
decembra (od 22.09. do 13.12.2010) in skupno opravili 8 pobiranj. V povprečju smo pobrali
15,66 t/ha tržnega pridelka. Največ pridelka smo pobrali pri zgodnji sorti Palla rossa 2 (23,81
t/ha). Pridelek jesenskega termina smo začeli pobirati konec novembra (24.11.). Zaradi nizkih
temperatur smo s pobiranjem zaključili sredi decembra (13.12.). V poznejšem terminu
pridelave pozne sorte sploh niso dosegle tehnološke zrelosti, pa tudi ostale sorte so se
pokazale kot manj primerne za ta termin pridelave. Povprečen tržni pridelek sort, ki so do
pobiranja sredi decembra (24.11.) dosegle tehnološko zrelost je bil le 5,38 t/ha. Največ
tržnega pridelka smo pobrali pri sorti Palla rossa 6 (9,85 t/ha). V priobalnem območju smo
pridelek zgodnejšega termina začeli pobirati v začetku oktobra (06.10.), s pobiranjem smo
zaključili sredi decembra (13.12.) in skupno opravili 7 pobiranj. V povprečju smo pobrali
14,44 t/ha tržnega pridelka. Največ tržnega pridelka smo pobrali pri sorti Palla ross 5 sel.
Preda (25,28 t/ha). Rastlin poznejšega termina pridelave, ki so se razvijale zelo počasi, sploh
nismo pobirali, saj večina sort ni razvila tržnih glav.
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V letu 2010 smo v skladu s sprejetim programom na Vrtnarskem centru Biotehniške
fakultete izvedli naslednje TEHNOLOŠKE POSKUSE:
1. Proučevanje kakovosti plodov na osnovi ugotavljanja vsebnosti sladkorjev,
organskih kislin in karotenoidov ter vitamina C v plodovih paradižnika glede na tehniko
gojenja (hidropon/talno gojenje)
2. Proučevanje kakovosti plodov cepljenih in necepljenih rastlin iz skupine bučnic – na
primeru lubenice
3.

Proučevanje rasti in razvoja listnatih zelenjadnic na plavajočem sistemu
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1.

PROUČEVANJE KAKOVOSTI PLODOV NA OSNOVI UGOTAVLJANJA
VSEBNOSTI
SLADKORJEV,
ORGANSKIH
KISLIN
IN
KAROTENOIDOV V PLODOVIH PARADIŽNIKA GLEDE NA TEHNIKO
GOJENJA (HIDROPON/TALNO GOJENJE)

1.1 UVOD
Tržno naravnano okolje, v katerem živimo, pogostokrat usmerja rastlinsko produkcijo k
povečevanju proizvodnje in količine pridelka, večkrat ne glede na sredstva in v nasprotju z
delovanjem naravnega okolja, saj na zdravo življenje poleg zadostnih količin pomembno
vpliva tudi pestrost in kakovost hrane. Visoka osveščenost potrošnikov o zdravem načinu
življenja, kamor v prvi vrsti spada tudi ''zdrava prehrana'', je prisilila raziskovalce na področju
rastlinske produkcije, da proučijo tehnike, s katerimi se da pridelati kakovosten pridelek z
visoko vsebnostjo bioaktivnih snovi predvsem iz vrste sekundarnih metabolitov, saj so le te
predvsem v sadju in zelenjavi tiste, ki varujejo človekovo telo pred mnogimi kroničnimi
boleznimi, ki jih povzročajo prosti radikali, predvsem so to bolezni srca in ožilja ter rakava
obolenja. Tako je veliko raziskav usmerjenih v proučevanje vsebnosti naravnih
antioksidantov, kot so askorbinska kislina, tokoferol in nekateri pigmenti, predvsem
karotenoidi. Številne raziskave so bile že opravljene na plodovih paradižnika, ki so primerni
za prehrano ljudi v svežem stanju, veliko pa se ga predela v različne prehrambene izdelke.
Lastnosti antioksidantov v paradižniku imajo predvsem tokoferoli in karotenoidi, med
katerimi je v zadnjem času najbolj izpostavljen in proučevan likopen, ki naj bi dokazano
zmanjševal možnost pojava raka na prostati in preprečeval kardiovaskularne bolezni.
Strokovna literatura navaja, da je tvorba likopena v plodovih paradižnika tesno povezana z
genotipom rastline (sortno značilna) kakor tudi z rastnimi razmerami (osončenje, temperatura)
(Brandt in sod., 2006; Dumas in sod., 2003; Frusciante in sod., 2007). Glede na sorto se
vsebnost lahko razlikuje od 20 do preko 100 mg/1 kg sveže snovi, kar pomeni, da lahko z
pravilnim izborom sort in lokacije gojenja odločilno pripomoremo k večji vsebnosti
sekundarnih metabolitov in s tem k bolj zdravemu in varnemu pridelku v Sloveniji
pridelanega paradižnika. Po drugi strani pa lahko tistim rastlinam, ki rastejo v inertnem
substratu (hidroponsko gojenje), s pravilnim kombiniranjem hranil v hranilni raztopini in
prilagajanjem le-teh razvojnim fazam rastline, ter vzpostavljanjem pravilnega razmerja
kationov v hranilni raztopini, povečamo biosintezo in kopičenje antioksidativnih spojin,
predvsem karotenoidov, fenolnih spojin in alfa tokoferola plodovih (Fanasca in sod., 2006;
2007, Wold, 2004; Rosati, in sod., 2000).
1.2 MATERIAL IN METODE DELA
Poskus za ugotavljanje kakovosti plodov visokega paradižnika smo zasnovali v marcu 2010, s
setvijo in gojenjem sadik v steklenjaku Biotehniške fakultete v Ljubljani. Nato smo v aprilu
sadike presadili v neogrevan rastlinjak na gredico. Na vzporedno gredico pa smo postavili
hidroponski sistem s kameno volno in rastline paradižnika, vzgojene v kockah kamene volne
prestavili na sistem. Na gredici smo rastline sadili na razdaljo 50 cm x 50 cm, na kameni volni
pa je bila razdalja med ploščami kamene volne 80 cm, razdalj rastlin v vrsti pa je bila 33 cm.
V času rasti smo izvajali potrebne oskrbovalne ukrepe (namakanje dognojevanje, pinciranje,
privezovanje na oporo, varstvo) in pobirali tehnološko zrel pridelek.
Hranilna raztopina: Za oskrbovanje rastlin na kameni volni smo pripravili hranilno
raztopino. Koncentrat smo pripravili v dveh ločenih posodah, da ni prišlo do obarjanja. V
1000 l cisterno smo tedensko napolnili z vodo in dodali odmerek koncentrata tako, da smo v
hranilni raztopini dosegli želeno koncentracijo hranil, ki je podana v preglednici. Pri
vsakokratni pripravi hranilne raztopine smo dodali še 100 ml kisline (H 2SO4 , 96% ), da smo
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uravnali pH vrednost hranilne raztopine na 5,5-6,5 pH in EC (električno prevodnost 2-3
mS/cm). Iz cisterne smo hranilno raztopino s pomočjo črpalke črpali v namakalni sistem, ki je
bil razpeljan po poskusni parceli vse do rastlin. Tako je imela vsaka rastlina v kocko kamene
volne zapičen kapljač z dovodno cevko, preko katerega je rastlini po kapljicah dotekala
hranilna raztopina. V začetku poskusa, ko so bile rastline še majhne, se je črpalka vklopila 4 x
dnevno, za 5 minut, z rastjo rastlin in njihovih potreb po vodi in hranilih pa smo povečali
pogostnost dnevnega namakanja na devetkrat dnevno, vsakič po 8 minut.
Sestava hranilne raztopine za makro in mikroelemente je prikazana v preglednicah 1 in 2.
Preglednica 1: Sestava hranilne raztopine makroelementov po Hoagland & Aronu (Resh, 1997)
Zatehte soli za pripravo 1000 l hranilne raztopine za paradižnike v hidroponu:
Količina soli
Kol. soli
mg/l
2Soli
g/1000 l za 5.000 l mmol /l N-NO3 N-NH 4 PO4
K+
Ca ++
Mg++
KNO3
505,5 2.527,5
6
84
195
KH 2PO4
136,0
680,0
1
31
39
Ca(NO3)2
654,7 3.273,50
4
112
160
NH 4NO3
80,0
400,0
1
14
14
MgSO4*
7H 20
486,5 2.432,5
2
48
196
14
31
234
160
48

SO4 2-

64
64

Pripravimo koncentrat 10 l, iz katerega bomo vsakič za pripravo 1000 l hranilne raztopine
vzeli po 2 l, kar pomeni, da imamo 10 l koncentrata za pripravo 5000 l hranilne raztopine. To
pomeni, da zatehte pomnožimo s 5000 in količine raztopimo v 10 l posodi. Posebej
raztapljamo Ca (NO3)2 – posoda A, ostale soli v posodi B.
Preglednica 2: Sestava hranilne raztopine mikroelementov po Hoagland & Aronu (Resh, 1997)
Zatehte soli za pripravo 1000 l hranilne raztopine za paradižnike v hidroponu:
kol. Soli
za 10.000 l µg/l
Soli
mg/l
g
Mn
Zn
B
Cu
Mo
H3BO3
1,9
19
330
MnSO4
2,2
22
550
ZnSO4
1,4
14
327
CuSO4
0,19
1,9
48
Mo Klorid
0,12
1,2
48
Fe.kelat
17 g
170

Fe

840

Pripravimo koncentrat 1 l, nato v 1000 l raztopine odmerimo 100 ml koncentrata, kar pomeni,
da moramo zatehte pomnožiti z 10.000, oziroma da imamo koncentrat za 10.000 l hranilne
raztopine.
Rastline, ki smo jih gojili v tleh smo fertigacijsko godnojevali po shemi, ki je navedena
spodaj. Naenkrat smo fertigirali 4 gredice oz. 120 m 2 površine.
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Datum
Vrsta
dognojevanja gnojila
10.5
17.5
24.5
31.5
7.6
14.6
21.6
28.6
5.7
12.7
19.7
26.7
2.8
9.8
16.8
23.8
30.8
6.9
13.9
20.9
27.9
3.10
Skupaj

10:5:26
10:5:26
10:5:26
Ca(NO3)2
10:5:26
10:5:26
10:5:26
Ca(NO3)2
10:5:26
10:5:26
10:5:26
Ca(NO3)2
10:5:26
10:5:26
10:5:26
Ca(NO3)2
10:5:26
10:5:26
10:5:26
Ca(NO3)2
10:5:26
10:5:26

Količina
gnojila
(kg/ha)
83,3
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Količina hranil (kg/ha)
N
P2O5 K2O
8,3
10
10
16
10
10
10
16
10
10
10
16
10
10
10
16
10
10
10
16
10
10
248,3

4,2
5
5
/
5
5
5
/
5
5
5
/
5
5
5
/
5
5
5
/
5
5
84,2

21,6
26
26
/
26
26
26
/
26
26
26
/
26
26
26
/
26
26
26
/
26
26
437,6

CaO

19

19

19

19

19

95

Količina
dodane vode
(1L/120m 2)
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
15400

S fertigacijo so rastline tako dobile 248kg/ha N, 84,2 kg/ha P 2O5, 95 kg/ha CaO in 437,6 K 2O.
Tako so rastline skupno z založnim in fertigacijo prejele 248,3 kg /h N,84,2 kg /ha P 2O5,
437,6 kg/ha K2O in 95 kg /ha CaO. Skupna poraba vode je bila 15400(1L/120m2
V poskus sta bili vključeni dve sorti visokega paradižnika: 'Amati F1' in 'Gardel F1'.
Opis sort
‘Amati F1’ je indeterminanten tip debelopoldnega paradižnika za svežo uporabo. Rastlina je
bujna, s kratkimi internodiji in z zelo dobro izenačenostjo čvrstih plodov. Plodovi so
intenzivno rdeče barve, okrogle do ploščato okrogle oblike, primerni za transport. Teža
plodov je od 180 do 220 g. Toleranten je na V (Verticillium dahliae), ToMV (Tobacco mosaic
virus), F1 in F2 raso (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici), C5 (Cladosporium fulvum ) ter
N (nematode) (Zehnder, 2004).
‘Gardel F1’ je indeterminanten tip debeloplodnega, mesnatega pradižnika, namenjen za
svežo uporabo, z izvrstno kvaliteto plodov. Rastlina je bujna, razdalja med internodiji je
kratka. Plodovi so okrogli do rahlo sploščeni, v tehnološki zrelosti so škrlatno rdeče barve in
nimajo zelenega obroča. Teža plodov je 190 do 220 g. Odporen je na C5 ( Cladosporium
fulvum), F1 in F2 raso (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici), FCRR (Fusarium oxysporum
f. sp. radicis-lycopersici), ToMV (Tobacco mosaic virus), TYLCV (Tomato yellow leaf curl
virus) in V (Verticillium dahliae) (Semena, 2008).
Poskus smo zasnovali v 4 ponovitvah, vsako ponovitev so predstavljale 3 rastline pri gojenju
v tleh in in po 4 rastline pri gojenju na kameni volni.
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1.3 Kemijske analize plodov:
V času polnega pobiranja plodov (začetek septembra) smo iz vsakega obravnavanja naključno
izbrali po 6 plodov, ki smo jih uporabili za kemijske analize vsebnosti sladkorjev, kislin in
lipofilnih pigmentov – karotenoidov ter tokoferola.
Ekstrakcija sladkorjev in organskih kislin iz plodov
Plodove paradižnika smo razrezali in zatehtali v čašo 5 g sveže mase ter to prelili z 50 ml
bidestilirane vode. To smo homogenizirali z Ultra Torrax T-25 (Ika – Labortechnik).
Pripravljene vzorce smo pustili ekstrahirati na sobni temperaturi pol ure. Vmes smo večkrat
premešali. Redkejši del smo odlili v centrifugirke, vzorec centrifugirali 7 minut pri 10.000
obratih, nato pa prefiltrirali skozi celulozni filter Chromafil® premerom por 0,45 µm,
ter prelili v viale. Viale z vsebino smo zamrznili pri -20 °C do analiz na HPLC.
Analiza s pomočjo visoko ločljivostne tekočinske kromatografije (HPLC)
Določanje ogljikovih hidratov s HPLC
Vzorce smo analizirali z naslednjimi aparaturami: HPLC sistemom Thermo Separation
(TSP), binarno črpalko P2000 (Spectra System), avtomatskim podajalnikom vzorcev AS
1000 (Spectra System) in programsko opremo ChromQuest TM 4.0 za Windows 2000.
Analizirali smo pod kromatografskimi pogoji po Dolenc in Štamp ar (1997b):
Razplinjevalnik: X-ACT TM Your Research,
Mobilna faza: bi-destilirana voda,
Hitrost pretoka mobilne faze: 0,6 ml/min,
Volumen injeciranja vzorca: 20 µl,
Analitska kolona: Phenomenex, Rezex 8 % Ca. Monos.,
Delovna temperatura kolone: 65 °C (termostat Mistral tip 800, Sparl Holland),
Temperatura avtomatskega podajalnika vzorcev: 10 °C,
Detektor: Shodex RI-71, Čas
analize vzorca: 60 min.
Koncentracije topnih sladkorjev (fruktoza, glukoza, saharoza) in sorbitola smo izračunali
po metodi eksternega standarda.
Določanje organskih kislin s HPLC
Vzorce smo analizirali z naslednjimi aparaturami: HPLC sistemom Thermo Separation
(TSP), binarno Črpalko P2000 (Spectra System), avtomatskim podajalnikom vzorcev AS
1000 (Spectra System) in programsko opremo ChromQuest TM 4.0 za Windows 2000.
Analizirali smo pod kromatografskimi pogoji po Dolenc in Štampar (1997b):
Mobilna faza: 4mM H2SO4,
Hitrost pretoka mobilne faze: 0,6 ml/min,
Volumen injeciranja vzorca: 20 µl,
Analitska kolona: BIO-RAD Aminex HPX-87H,
Delovna temperatura kolone: 65 °C,
Temperatura avtomatskega podajalnika vzorcev: 10 °C,
Detektor: Knauer UV-VIS,
Valovna dolžina: 210 nm,
Čas analize vzorca: 30 min.
Koncentracije jabolčne in citronske kisline smo izračunali po metodi eksternega standarda.
Za določanje sladkorjev (glukoze in fruktoze smo uporabili standarde proizvajalca
Fluka Chemie GmbH (Buchs, Švica).
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Pri določanju organskih kislin smo za jabolčno kislino uporabili standard proizvajalca
Merck KgaA (Darmstadt, Nemčija), za citronsko kislino pa standarde proizvajalca Fluka
Chemie GmbH (Buchs, Švica).
Razmerje med sladkorji in kislinami
razmerje med sladkorji in kislinami smo izračunali po formuli Σ sladkorjev / Σ kislin=
(Xglukoza + Xfruktoza + Xsaharoza + Xsorbitol ) / (Xjabolčna kislina + Xcitronska kislina+ Xšikiminska kislina) za
vsako obravnavanje posebej. .
Analiza fotosintetskih pigmentov
Vzorce za analizo pigmentov smo pripravili v laboratoriju Katedre za aplikativno botaniko,
ekologijo in fiziologijo rastlin Oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete po metodi, ki jo
je opisal Pfeifhofer (1989).
Vzorce za analizo pigmentov smo pripravili tako, da smo v epruveto zatehtali 0,2 g zmletih
liofiliziranih plodov paradižnika in ekstrahirali s 3 ml hladnega acetona. Homogenizirali smo
20 sekund na ledu. Pri tem smo uporabili homogenizator Ultra turrax (Janke & Kunkel GmbH
& Co. KG). Sledilo je centrifugiranje 5 minut na 4200 obratih na minuto pri sobni
temperaturi. Supernatant smo prefiltrirali skozi 0,45 μm injekcijski filter (RC-Vliesverstarkt
filter, Sartorius AG) v vzorčno stekleničko za analizo. Celoten postopek ekstrakcije smo
izvedli v zatemnjenem prostoru.
Analizirali smo naslednje pigmente: lutein, klorofil a, klorofil b, likopen, α-karoten in βkaroten.
Kromatografski pogoji:
HPLC sistem: Spectra-Physics (črpalka P 4000 Spectra system, avtomatski podajalnik
vzorcev AS 1000 Spectra system)
Detektor: UV-vis Spectra focus
Kolona: Spherisorb ODS2 5U (5 μm, 250 x 4,6 mm)
Predkolona: Spherisorb ODS2 5U (5 μm, 7,5 x 4,6 mm)
Volumen injiciranja: 20 μl
Mobilna faza: A -100 volumskih enot acetonitrila
-10 volumskih enot bidestilirane vode
-5 volumskih enot metanola
B -2 volumski enoti acetona
-1 volumsko enoto etilacetata
Gradient: linearni gradient od 10% B do 75% B v osemnajstih minutah, nato od 75% do 70%
v sedmih minutah in od 70 % do 100% v petih minutah
Pretok mobilne faze: 1 ml/min
Termostat kolone: Mistral tip 88, Spark Holland
T kolone: 5 oC
T avtomatskega podajalnika vzorcev: 4 oC
Detekcija: 440 nm
Trajanje analize: 30 min
Operacijski sistem: OS/2 standard ed. IBM (SYSLEVEL 5050)
Koncentracije pigmentov smo izračunali po metodi eksternega standarda. Uporabili smo
standarde proizvajalca Sigma.
Analiza tokoferola
Metodo uporabljeno za analizo tokoferola sta opisala Wildi in Lütz (1996).
Ekstrakte za analizo tokoferola smo pripravili v laboratoriju Katedre za aplikativno botaniko,
ekologijo in fiziologijo rastlin Oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete na enak način kot
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ekstrakte za analizo rastlinskih pigmentov.
Kromatografski pogoji:
HPLC sistem: Spectra-Physics (črpalka P 4000 Spectra system, avtomatski podajalnik
vzorcev AS 1000 Spectra system)
Detektor: fluorescenčni detektor
Kolona: Spherisorb ODS2 5U (5 μm, 250 x 4,6 mm)
Predkolona: Spherisorb ODS2 5U (5 μm, 50 x 4,6 mm)
Volumen injiciranja: 20 μl
Mobilna faza: metanol
Pretok mobilne faze: 1 ml/min
T kolone: sobna temperatura
T avtomatskega podajalnika vzorcev: 4 oC
Detekcija: ekscitacija 295 nm, emisija 325 nm
Trajanje analize: 30 min

Slika 8: Kromatogram vsebnosti rastlinskih pigmentov v vzorcu paradižnika
Statistična obdelava podatkov
Zbrane podatke smo uredili tabelarično v programu Excel in jih nato statistično obdelali z
enosmerno analizo variance (ANOVA) s pomočjo programa Statgraphics Plus 4.0. Razlike
med obravnavanji smo testirali s testom mnogoterih primerjav, Duncanov test, pri tveganju
p<0,05.
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1.4 REZULTATI
V preglednica so prikazani rezultati vsebnosti posameznih snovi, ki smo jih določili v
plodovih 2 sort paradižnika, ki smo ga gojili na kameni volni (hidroponika) in v tleh.
1.4.1 Vsebnost sladkorjev
V preglednici 1 je prikazana vsebnost glukoze in fruktoze (g/kg sveže mase SM)) glede na
sorto paradižnika in tehniko gojenja – talno in hidroponsko (na kameni volni)
Preglednica 1: Povprečna vsebnost sladkorjev, (glukoze in fruktoze v plodovih dveh sort
paradižnika, gojenega v tleh in na kameni volni (v hidroponiki)
Sorta

Tehnika

Hidropon
V tleh
Hidropon
V tleh

'Amati'
'Gardel'

Količina
sladkorjev skupaj

Vsebnost glukoze
(g/kg SM)

Vsebnost fruktoze
(g/kg SM)

4,75 ab

11,51 a

16,27 a

3,88 a

11,16 a

15,03 a

5,53 b

13,57 b

19,11

b

4,38 a
12,37 ab
16,77 a b
a, b, c …povprečne vrednosti v stolpcu, ki so označene z isto črko, se med seboj ne razlikujejo statistično
značilno pri 5 % tveganju, Duncan test mnogoterih primerjav (p<0.05) , n=9

Iz preglednice 1 je razvidno, da sta imela na vsebnost sladkorjev v plodovih paradižnika
statistično značilen vpliv tako sorta, kakor tudi tehnika gojenja. Največjo vsebnost glukoze
smo zabeležili v plodovih paradižnika sorte 'Gardel', gojenega na kameni volni (v
hidroponiki). Tudi pri sorti 'Amati' smo v plodovih paradižnika iz hidroponskega sistema
zabeležili večjo vsebnost glukoze glede na plodove iste sorte, gojene v tleh.
Vsebnost fruktoze je bila največja v plodovih sorte 'Gardel' iz hidroponskega sistema
pridelovanja , prav tako tudi vsebnost skupnih sladkorjev, ki je bila statistično večja od
vsebnosti fruktoze v plodovih paradižnika sorte 'Amati' pri p ridelovanju v tleh in na
hidroponu.

1.4.2 Vsebnost kislin
V preglednici 2 je prikazana vsebnost organskih kislin (citronske, jabolčne glukoze in
fruktoze glede na sorto in tehniko gojenja
Preglednica 2: Povprečna vsebnost sladkorjev, (glukoze in fruktoze v p lodovih dveh sort
paradižnika, gojenega v tleh in na kameni volni (v hidroponiki)
Sorta

'Amati'
'Gardel'

Tehnika

Hidropon
V tleh
Hidropon
V tleh

Vsebnost
citronske kisline
(g/kg SM)
1,49 a

Vsebnost jabolčne
kisline (g/kg SM)
0,0114 a

Vsebnost
šikimske kisline
(mg/kg SM)
0,0003464 b

Vsebnost
organskih kislin
(g/kg SM)
1,4971 a

2,02 b

0,0260 b

0,0002685 b

2,0419 b

1,34 a

0,0009 a

0,0002596 a

1,3473 a

1,8386 b
1,82 ab
0,0229 b
0,0003567 a
a, b, c …povprečne vrednosti v stolpcu, ki so označene z isto črko, se med seboj ne razlikujejo statistično
značilno pri 5 % tveganju, Duncan test mnogoterih primerjav (p<0.05) , n=9
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Iz preglednice 2 je razvidno, da je bila vsebnost organskih kislin pri obeh sortah statistično
značilno večja v plodovih paradižnika, ki smo ga gojili v tleh glede na plodove, ki smo jih
pobrali s rastlin, na kameni volni (v hidroponskem sistemu).
1.4.3 Razmerje sladkorji/kisline v plodovih paradižnika
Preglednica 3: Povprečna vsebnost sladkorjev, (glukoze in fruktoze v plodovih dveh sort
paradižnika, gojenega v tleh in na kameni volni (v hidroponiki)
Sorta
'Amati'
'Gardel'

Vsebnost citronske kisline
(g/kg SM)

Tehnika

Hidropon
V tleh
Hidropon
V tleh

11,74 ab
9,074 a
14,76 b

9,217 a
a, b, c …povprečne vrednosti v stolpcu, ki so označene z isto črko, se med seboj ne razlikujejo statistično
značilno pri 5 % tveganju, Duncan test mnogoterih primerjav (p<0.05) , n=9

Iz preglednice 3 vidimo, da je bilo razmerje sladkorji kisline, pri obeh sortah večje v
plodovih iz hidroponskega sistema glede na talno gojenje. Pri sorti 'Gardel' so bile razlike
statistično značilne, pri sorti 'Amati' pa ne.
1.4.4 Vsebnost karotenoidov in luteina v plodovih paradižnika
V preglednici 4 so prikazane povprečne vsebnosti karotenoidov, ki smo jih določili v
plodovih dveh sort paradižnika, ki smo ga gojili na kameni volni in v tleh.
Preglednica 4: Povprečna vsebnost sladkorjev, (glukoze in fruktoze v plodovih dveh sort
paradižnika, gojenega v tleh in na kameni volni (v hidroponiki)
Sorta

'Amati'
'Gardel'

Tehnika

Hidropon
V tleh
Hidropon
V tleh

0,8248 b

13,992 b

0,0812 a

Vsebnost βkarotena
(mg/kg SM)
3,8241 a

0,8227 b

13,790 b

0,0660 a

3,6444 a

0,5287 a

10,493 a

0,0489 a

3,2273 a

Vsebnost luteina
(mg/kg SM)

Vsebnost
likopena
(mg/kg SM)

Vsebnost αkarotena
(mg/kg SM)

2,7046 a
0,5834 a
9,212 a
0,0376 a
a, b, c …povprečne vrednosti v stolpcu, ki so označene z isto črko, se med seboj ne razlikujejo statistično
značilno pri 5 % tvega nju, Duncan test mnogoterih primerjav (p<0.05) , n=9

Iz preglednice 4 je razvidno, da so se plodovi paradižnika v vsebnosti karotenoidov in luteina
med seboj razlikovali tako glede na sorto, kot tudi glede na tehniko gojenja. Vsebnost luteina
je bila sortno značilna in tehnika gojenja ni imela statistično značilnega vpliv nanj. Prav tako
smo ugotovili sortno značilnost glede vsebnosti likopena, za katerega lahko rečemo, da so ga
plodovi sorte 'Amati' vsebovali statistično značilno več kot plodovi sorte 'Gardel'. Tehnika
gojenja na vsebnost likopena ni imela statistično značilnega vpliva. Pri vsebnosti α-karoten
in β-karotena pa nismo ugotovili vpliva ne sorte ne tehnike gojenja, saj se vsebnosti teh dveh
pigmentov v plodovih niso statistično značilno razlikovale glede na sorto in tehniko gojenja.
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1.4.5 Vsebnost tokoferolov v plodovih paradižnika
V preglednici 5 so prikazane povprečne vsebnosti tokoferologo (alfa, delta in gama), ki smo
jih določili v plodovih dveh sort paradižnika, ki smo ga gojili na kameni volni in v tleh.
Preglednica 5: Povprečna vsebnost sladkorjev, (glukoze in fruktoze v plodovih dveh sort
paradižnika, gojenega v tleh in na kameni volni (v hidroponiki)
Sorta
'Amati'
'Gardel'

Tehnika

Hidropon
V tleh
Hidropon
V tleh

Vsebnost α-tokoferola
(mg/kg SM)
5,602 a

Vsebnost δ-tokoferola
(mg/kg SM)
0,0237 ab

Vsebnost γ-tokoferola
(mg/kg SM)
0,7808 a

5,420 a

0,0436 b

0,8972 a

5,369 a

0,0

0,6640 a

a

5,094 a
0,0290 ab
0,8972 a
a, b, c …povprečne vrednosti v stolpcu, ki so označene z isto črko, se med seboj ne razlikujejo statistično
značilno pri 5 % tveganju, Duncan test mnogoterih primerjav (p<0.05) , n=9

Iz preglednice 5 je razvidno, da se vsebnost tokoferolov v plodovih paradižnika ni bistveno
razlikovala. Zasledili smo manjši trend zmanjšane količine δ-tokoferola in γ-tokoferola v
plodovih paradižnika, ki smo ga gojili v hidroponu – na kameni volni glede na plodove, ki
smo jih pobrali z rastlin, gojenih v tleh in trend povečane vsebnosti α-tokoferola v plodovih
paradižnika, ki smo ga gojili v tleh, glede na gojenje v hidroponu.
Sklepi
Na osnovi določitve nekaterih primarnih (sladkorjev in organskih kislin) in sekundarnih
(karotenoidov in tokoferolov) smo ugotovili:
- Trend povečane vsebnosti sladkorjev v plodovih paradižnika, pridelanih v hidroponiki
(pri sorti 'Gardel' so bile vsebnosti glukoze značilno večje glede na talno vzgojo, pri
sorti 'Amati' pa statistično značilnih razlik ni bilo, čeprav je bila vsebnost sladkorjev,
tako glukoze kot fruktoze večja v hidroponsko pridelanem paradižniku glede na talno
pridelovanje.
- Vsebnost organskih kislin je bila pri obeh sortah večja v plodovih pobranih v tleh
glede na hidroponsko pridelovanje, pri sorti 'Amati' je bila vsebnost citronske kisline
statistčno značilno večja v plodovih iz talne pridelave glede na hidroponiko, pri sorti
'Gardel' pa smo opazili le trend povečanja, saj značilnih razlik statistika ni potrdila.
- V vsebnosti karoteoidov so se plodovi med seboj razlikovali le glede na sorto, medtem
ko tehnika gojenja ni imela statistično značilnega vpliva;
- Na vsebnost tokoferolov nista vplivali ne tehnika pridelovanja niti sorta, ugotovili smo
le trend delnega povečanja vsebnosti δ-tokoferola in γ-tokoferola v hidroponsko
pridelanih plodovih glede na pridelovanje v tleh
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2. PROUČEVANJE KAKOVOSTI PLODOV CEPLJENIH IN NECEPLJENIH

RASTLIN LUBENIC (Citrullus aedulis L.)
2.1 UVOD
Zaradi zmanjšane možnosti kolobarjenja se pojavijo v tleh bolezni in škodljivci, ki so
omejitveni dejavniki pri pridelovanju plodovk. Okužene rastline so šibke ali celo propadejo in
tako pride do izpada pridelka. To so bolezni katere povzročiteljice so glive Fusarium spp.,
Verticillium spp., Pyrenocheta spp. in Meloidogyne spp., Pseudomonas solanacearum
(Temperini in sod., 1999)
Cepljenje v vrtnarstvu je tehnika, kjer spojimo rastlinske dele različnih sort ali vrst rastlin
(Kacjan-Maršić, 2004). Pri cepljenju podlaga prispeva koreninski del in del stebla (hipokotil)
do cepljenega mesta, cepič pa nadzemni del. Tako odporna rastlina ostane zdrava, cepiču pa
zagotovi normalno prehrano ter prepreči stik med okuženo zemljo (Bajec, 1979). Za podlago
izberemo sorte iste vrste ali sorodnih vrst odporne na določene bolezni (Osvald in KogojOsvald, 2003).
Rastline, cepljene na podlago z bujnejšim koreninskim sistemom, imajo večjo sesalno moč
korenin in s tem bujnejšo rast. Tako lahko bolje prenesejo stresne razmere, kot je suša in
temperaturni stres-nizke temperature (Lee in sod., 1998). Odlično uspevajo v tleh, ki so
nasičena z vodo (Morra, 1998).
V državah, kjer intenzivno pridelujejo plodovke v rastlinjakih, so uporabljali kemikalijo MB metilbromida za razkuževanje okuženih tal. Metilbromid je učinkovito sredstvo, ki uniči
skoraj vse žive organizme, kot so glive, bakterije, insekte, namatode, pršice in plevele. Dobro
se porazdeli v tleh in prodre globoko v tla. Je zelo škodljiv za ozonski plašč. 70 % vsega MB
se je uporabilo v vrtnarstvu, od tega 37 % za razkuževanje pri gojenju paradižnika, 21 % pri
gojenju jagod, 11 % melon in kumar. Poraba MB je bila v letu 1991 19.217 tisoč ton, leta
2001 pa so jo zmanjšali na 7.700 ton. Vendar je 1. oktobra 2000 začela veljati evropska
uredba (EC 2037/2000) v 15 državah EU, ki je odredila postopno opuščanje uporabe MB. S 1.
januarjem 2005 je prodaja metilbromida v državah članicah EU prepovedana. Torej
predstavlja cepljenje alternativo kemičnemu razkuževanju (Batchelor, 2001).

2.2 MATERIAL IN METODE DELA
Poskus je potekal v rastlinjaku in plastenjaku Biotehniške fakultete. Začel se je z vzgojo sadik
v rastlinjaku, sledilo je cepljenje in aklimatizacija, nato smo aklimatizirane cepljenke
presadili, kjer smo jih oskrbovali do zadnjega pobiranja pridelka. Celoten poskus je potekal
od 08. 04. 2010 do 22. 09. 2010.
V poskus sta bili vključeni dve sorti lubenice:
• 'TEX F1' – mini lubenico
• 'Crimson sweet'
Uporabili smo naslednje podlage buč:
• 'RS 841 F1', 'DFCT' (Cucurbita moscata x Cucurbita maxima)
• "Friend F1" (Lagenaria siceraria)
Poskus je potekal v treh ponovitvah, vsako ponovitev so predstavljale 3 rastline, pos ajene na
sadilno razdaljo 0,8 m x 1,0 m. Skupaj smo imeli 8 obravnavanj (2 sorti, 3 podlage +
necepljene rastline (kontrola)) v 3 ponovitvah, skupaj 24 parcelic. Rastline smo sadili na črnobelo PE folijo, z belo stranjo obrnjeno navzgor.
Rastline smo oskrbovali z vodo preko kapljičnega namakalnega sistema in jih dognojevali. Za
zračenje v plastenjaku smo skrbeli tako, da smo odprli stranice in vrata plastenjaka. Tako smo
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uravnavali zračno vlago in zmanjševali temperaturo v prostoru. Tedensko smo rastline
dognojevali z vodotopnim gnojilom po gnojilni shemi, prikazani v preglednici.
Preglednica 1: Tedensko dognojevanje rastlin
Vodotopno gnojilo
(N:P:K)
19:6:20
19:6:20
15:5:30
15:5:30
10:6:25
10:6:25

Datum
14. junij 2010
19. junij 2010
4. julij 2010
18. julij 2010
25. julij 2010
2. avgust 2010

Odmerek N
( kg/ha)
15
20
20
25
10
10

Količina gnojila
(g)
950
1263
1600
2000
1200
1200

Količina vode
1000 L
1000 L
300 L
140 L
140 L
140 L

Redno smo spremljali zdravstveno stanje rastlin in pojav škodljivcev. Šest dni po presaditvi
rastlin smo opazili napad talnih škodljivcev. Tla smo posipali z Volaton granulami za
zatiranje talnih škodljivcev. Dvakrat smo opazili napad pršic in uši. Prvič smo škropili 25.
junija 2005 s Confidorjem v koncentraciji 0,1 %, drugič pa z Vertimec- om, 2. julija 2005 v
koncentraciji 0,1 %. Napad pršic in uši ni bistveno vplival na rast in razvoj rastlin, saj smo jih
pravočasno zatrli.
Preglednica 2: Varstvo rastlin v času poskusa
Datum
13. junij
25. junij
2. julij

Pripravek
Volaton
Confidor
Vermitec

Količina pripravka
2 g/m 2
10 ml/10 l vode
10 ml/10 l vode

Namen tretiranja
Proti talnim škodljivcem
Proti ušem
Proti pršici

2.3 MERITVE:
Analiza plodov:
Za analizo plodov smo vzeli po 3 plodove iz vsake ponovitve, kar pomeni, da s mo skupaj
imeli 9 plodov na obravnavanje. Plodove smo stehtali, izmerili širino, višino, debelino skorje,
prešteli semena (bela – nedozorela, temna – dozorela) in z refraktometrom vsebnost skupnih
sladkorjev (brix %).
Barvo smo izmerili s čitalcem barve Minolta (kolorimeter Minolta CR -10) na treh mestih na
prečnem prerezu ploda. Kronometer nam rezultat poda v treh koordinatah L, a, b, ki
predstavljajo svetlost in intenzivnost posameznih barv. Parameter L predstavlja svetlost
(belino), večja kot je vrednost L, svetlejši je plod. Parameter a označuje v pozitivnem
območju intenzivnost rdeče barve, v negativnem pa zelene. Parameter b ozačuje v pozitivnem
območju intenzivnost rumene barve, v negativnem pa modre. Parameter C nam predstavlja
živost oz. intenziteto barve. S penetrometrom (tr Italy) smo izmerili tudi trdoto mesa na
sredini ploda in na robu.
Rezultate smo statistično ovrednotili z metodo analize variance ANOVA za dvofaktorski
poskus (sorta, podlaga). Kjer je ANOVA pokazala statistično značilne razlike med
obravnavanji smo uporabili Duncanov preizkus mnogoterih primerjav (α=0,05). Za analizo
smo uporabili Statgraphics Centurion, grafe smo naredili v Microsoft Excelu.
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2.4 REZULTATI
V preglednicah so predstavljeni rezultati meritev plodov cepljenih in necepljenih rastlin
lubenice.
Preglednica 4: Povprečna masa ploda, širina in dolžina plodov; povprečna debelina skorje plodov; p o vprečna
vsebnost skupnih sladkorjev; konsistenca plodov; barva;

TEX

CS

nc
Friend
DFCT
RS 841
nc
Friend
DFCT
RS 841

Debelina

Vsebnost

Masa ploda

Širina ploda

Dolžina

skorje

skupnih

(g)

(cm)

ploda (cm)

plodov

sladkorjev

(mm)

(%Brix)

1562,7 a
1648,1 a
2020,0 a
2569,0 a
4052,4 b
6552,5 c
7174,4 d
5720,9 c

13,5
14,2
15,6
16,3
19,1
21,1
22,7
22,7

a
a
ab
b
c
d
d
d

15,2
15,6
16,9
18,5
20,8
23,4
24,5
22,7

a
a
ab
b
c
cd
d
bc

7,9 a
6,1 a
7,8 a
8,4 a
14,8 b
17,4 b
17,6 b
14,6 b

10,8
10,2
9,1
9,9
9,4
10,6
10,5
9,9

a
a
a
a
a
a
a
a

a, b, c …povprečne vrednosti v stolpcu, ki so označene z isto črko, se med seboj ne razlikujejo statistično
značilno pri 5 % tveganju, Duncan test mnogoterih primerjav (p<0.05) , n=9

Iz preglednice 4 je razvidno, da pri mini lubenici TEX cepljenje ni vplivalo na maso ploda, saj
nismo dobili statistično značilnih razlik, čeprav so bili plodovi cepljenk težji od plodov
necepljenh rastlin. Najtežje plodove smo dobili pri cepljenkah na podlago RS 841 (2,6 kg),
sledijo jim plodovi cepljenk na podlago DFCT (2,0 kg) in na podlago Friend (1,7 kg), medtem
ko so bili podovi necepljenih rastlin v povprečju težki 1,6 kg.
Pri sorti Crimson sweet pa je imelo cepljenje statistično značilen vpliv na maso plodov, saj so
bili vsi plodovi cepljenih rastlin te sorte težji od plodov necepljenih rastlin. Med njimi so bili
najtežji plodovi (7,2 kg) rastlin, cepljenih na podlago DFCT, pa tudi plodovi cepljenk na
podlagi Friend (6,6 kg) in na RS 841 (5,7 kg) so bili značilno težji od plodovo necepljenih
rastlin.
Tudi pri velikosti plodov (dolžini in višini) smo dobili podobne rezultate kot pri masi:pri sorti
TEX nismo ugotovili statistično značilnih odstopanj, le plodovi cepljenk na podlago DFCT so
bili statistično značilno večji (večja širina in dolžina ploda) od plodov ostalih c epljenih in
necepljenih rastlin. Pri sorti Crimson sweet pa so bili plodovi vseh cepljenih rastlin statistično
značilno širši od plodov necepljenih rastlin, v dolžini pa so izstopali le plodovi cepljenk na
podlago DFCT, ki so bili daljši (v povprečju 24,5 cm) od plodovo iz ostalih obravnavanj.
V debelini lupine se plodovi niso razlikovali glede na cepljenje, sta se pa razlikovali sorti med
seboj. Ugotovili smo, da je bila lupina plodov sorte Crimson sweet debelejša (od 14.6 mm do
17,6 mm) od lupine plodov sorte TEX (6,1 mm do 8,4 mm), kar je bilo pričakovano, saj je
spada sorta TEX med t.i mini lubenice, ki imajo manjše in lažje plodove in s tem tudi tanjšo
lupino od običajnih lubenic, kamor uvrščamo tudi sorto Crimson sweet.
V vsebnosti skupnih sladkorjev se plodovi lubenic glede na cepljenje niso razlikovali.
Vsebnost skupnih sladkorjev se je gibala od 9,1 do 10,8 %Brix.
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Preglednica 5 : Povprečna masa ploda, širina in dolžina plodov; povprečna debelina skorje plodov; povprečna
vsebnost skupnih sladkorjev; konsistenca plodov; barva;

Barva plodov

L*
TEX

nc
Friend
DFCT
RS 841
nc
Friend
DFCT
RS 841

CS

43,4

a*
cd

36,9 abc

15,4

b*
c

22,0

C*
c 27,1

h*
d

Trdota mesa
(kg/cm2)
Na
Na
Sredini robu
ploda ploda

55,3 b

1,2 a

1,7

b

11,4 a

16,8 b

20,4 ab

56,0 b

1,3 a

1,4 ab

d

10,1 ab

19,0 bc

21,7 abc

62,5 b

1,1 a

1,5 ab

40,2 bcd
33,5 a

13,7 abc
13,3 abc

19,2 c
13,1 a

23,6 bc
20,5 ab

54,2 b
41,8 a

1,5 a
1,8 a

1,6 ab
1,4 ab

36,8 abc

14,3 abc

12,5 a

19,1 ab

41,2 a

1,3 a

1,1 ab

36,8 abc

15,5

c

12,7 a

19,7 ab

41,0 a

1,9 a

1,5 ab

39,9 bcd

14,3 bc

12,3 a

18,9 a

42,8 a

1,7 a

1,6

45,3

b

a, b, c …povprečne vrednosti v stolpcu, ki so označene z isto črko, se med seboj ne razlikujejo sta tistično
značilno pri 5 % tveganju, Duncan test mnogoterih primerjav (p<0.05) , n=9

Iz preglednice 5 je razvidno, da je imelo cepljenje značilen vpliv na barvo mesa. Pri sorti TEX
so imeli najsvetlejše meso (največje vrednosti parametra L) plodovi necepljenih rastlin in
plodovi cepljenk na podlago DFCT, najtemnejše pa plodovi cepljenk na podlago Friend. Pri
sorti Crimson sweet pa so imeli le plodovi cepljenk na podlago RS 841 značilno svetlejše
plodove od necepljenih rastlin, med plodovi ostalih obravnavan j pa ni bilo razlik v barvi
mesa. V intenzivnosti barve pa so izstopali plodovi necepljenih rastlin sorte TEX, ki je bila
najizrazitejša od plodov iz vseh ostalih obravnavanj. Za mini lubenico TEX je značilno, da je
barva mesa bolj oranžno-rdeča, sorta Crimson sweet pa ima roza-rdeče meso.
Na trdoto mesa cepljenje ni imelo statistično značilnega vpliva. Trdota mesa na sredini ploda
je bila med 1,2 in 1,9 kg/cm 2, na robu pa med 1,4 in 1,7 kg/cm 2.
SKLEPI
Na osnovi zbranih rezultatov lahko povzamemo:
-

-

-

cepljenje dveh sort lubenic na 3 različne podlage je imelo statistično značilen vpliv
na nekatere morfološke lastnosti plodov, kot so: masa ploda, velikost ploda (širina in
dolžina), medtem ko vpliva na debelino lupine nismo ugotovili;
Cepljenje je vplivalo tudi na nekatere druge parametre, ki določajo kakovost plodov,
kot so barva in trdota mesa, vendar razlike niso bile statistično značilne: pri sorti TEX
so imeli plodovi cepljenk na podlago DFCT statistično značilno svetlejše meso glede
na plodove iz ostalih obravnavanj; pri sorti Crimson sweet pa so imeli plodovi
cepljenk na podlago RS 841 statistično značilno svetlejše meso od plodov necepljenih
rastlin, medtem ko se plodovi cepljenk med seboj niso razlikovali v barvi mesa;
Na parametre kot so trdota mesa (na sredini ploda in na robu ploda) ter vsebnost
skupnih sladkorjev cepljenje ni imelo vpliva.
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3
PROUČEVANJE RASTI IN RAZVOJA LISTNATIH ZELENJADNIC
NA PLAVAJOČEM SISTEMU
3.1

UVOD

Gojenje solatnic za rezanje je uveljavljeno predvsem v zemlji. Za pridelovanje rezane
zelenjave pa se v zadnjem času vse bolj uveljavlja plavajoč sistem, ki ima kar nekaj prednosti
pred gojenjem v tleh: ni potrebno zalivanje in dognojevanje, saj hranilno raztopino sproti
obnavljamo in kar je zelo pomembno, nimamo težav s plevelom. Rast rastlin je nekoliko
hitrejša v primerjavi z gojenjem v tleh ali v organskih substratih ravno zato, ker so hranila
lahko dostopna in rastlina nima težav z občasnim pomanjkanjem ali viškom vode. Tudi
spravilo rastlin je lahko delovno bolj prijazno, ker rastlin ne režemo pri tleh ampak jih lahko z
gojitvenimi ploščami vzdignemo na višino delovnih miz, kjer jih porežemo. Prav tako listi
niso umazani, pomembno pa je, da zelenjavo takoj po spravilu – rezanju, spravimo v plastične
vreče, da preprečimo njihovo venenje. Listna zelenjava, ki je gojena na plavajočem sistemu,
vsebuje praviloma več vode oz. ima manj sušine od zelenjave, gojene v tleh.
Cilj raziskave je bil ugotoviti primernost plavajočega sistem za gojenje endivije rezivke.
Vključili smo dve sorti endivije:
- 'Romanesca da taglio' (Sementi Dotto) je kodrolistna endivija namenjena rezanju in
ima hitro rast in urezane, temno zelene liste.
- 'Sabina' (T&T) je v tipu eskarijolke, namenjena pridelavi na prostem v pomladanskem
času. Listi so bolj svetlo zelene barve.
V plavajočem sistemu lahko uporabljamo za gojenje rastlin gojitvene plošče napolnjene z
različnimi inertnim substrati; mi smo uporabili: perlit; perlit+vermikulit 1:1; perlit + kosmiči
kamene volne, 1:1).
V plavajočem sistemu običajno pripravimo hranilno raztopino po znani (objavljeni) recepturi
iz različnih soli (v našem poskusu je bila to H1), v količini, s katero dosežemo želeno
koncentracijo posameznega hranila. Poenostavljeno pa pripravimo hranilno raztopino z
raztapljanjem vodotopnega mineralnega gnojila (v našem poskusu H2), ki vsebuje vsa
potrebna makro in mikrohranila. S pravilnim izborom in preračunom potrebne mase gnojila
lahko pripravimo hranilno raztopino s podobno koncentracijo hranil kot je to v standardno
pripravljeni hranilni raztopini. Zanimalo nas je, kako različno pripravljeni hranilni raztopini
vplivata na pridelek.
Uporabili smo 2 sorti endivije in 4 gnojilne raztopine, tako da smo imeli 4 gojitvene bazene
velikosti 5 m x 1,5 m x 0,03 m, kamor smo natočili po 220 litrov vode. V 2 bazena smo
hranila dodajali s komercialnimi vodotopnimi gnojili in smo jih poimenovali G (gnojilna
raztopina) in G+N (gnojilna raztopina z dodatkom dušika), v ostala 2 bazena pa smo hranila
dodajali v obliki soli, po napotkih za pripravo hranilnih raztopin. Ta obravnavanja smo
poimenovali H in H+N, ker smo pri eni hranilni raztopini povišali količino dodanega dušika.
Za kontrolo smo gojili endivije tudi v gojitvenih ploščah, kjer smo kot substrat uporabili šoto
in jih postavili na gojitvene mize. Te rastline smo redno zalivali in 1-krat tedensko
dognojevali z gnojilnima raztopinama G in G+N.
Vse smo delali v 3 ponovitvah in 2 krat na teden beležili T zraka in merili T vode, pH in EC v
»bazenih«
Preveriti smo želeli, kako se obnesejo endivije za rezanje, gojene v stiropornih gojitvenih
ploščah (84) na plavajočem sistemu, ob različnih načinih dodajanja hranil v bazene in pri
uporabi različnih inertnih substratov
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3.2

MATERIAL IN METODE DELA

Potek del:
4. marec 2010 - setev v gojitvene plošče s 84 vdolbinami, po 2 semeni na vdolbino
15. marec - vznik
3.april – 1. rez 'Romanesca da taglio' (masa/goj. ploščo) in meritev rastlin v 5 vdolbinah na
ponovitev. Merili smo višino in maso rastlin in prešteli liste na posamezni rastlini
9. april – 1. rez 'Sabina' in enake meritve kot zgoraj
14. april – 2. rez 'Romanesca da taglio' (masa/goj. ploščo) in štetje listov/rastlino pri 5
vdolbinah
21. april – 1. in zadnja rez 'Romanesca da taglio' iz kontrole in meritve rastlin v 5 vdolbinah
22. april - 2. rez 'Sabina' (masa/goj. ploščo) in štetje listov/rastlino pri 5 vdolbinah
27. april – 3. rez 'Romanesca da taglio' (masa/goj. ploščo) in štetje listov/rastlino pri 5
vdolbinah
28. april – 1. in zadnja rez 'Sabina' iz kontrole in meritve rastlin v 5 vdolbinah
4. maj - 3. rez 'Sabina' (masa/goj. ploščo) in štetje listov/rastlino pri 5 vdolbinah
Ob vsaki rezi smo dali 50 g listov sušiti za več dni na 40 ºC in izračunali sušino.
Tekom poskusa smo 2-krat na teden merili tudi T vode v bazenih, pH , EC in kisik. Beležili
smo tudi, koliko vode je evapotranspiriralo oz. koliko smo je dodajali. Izračunali smo tudi,
koliko hranil smo porabili v posameznih bazenih.

3.3

REZULTATI

Vznik rastlin, ki smo ga ugotavljali 10 do 12 dni po setvi, je prikazan v preglednici 1.
Preglednica 1: Število in odstotek preživelih rastlin v posamezni gojitveni plošči s 84
vdolbinami – po 2 semeni/vdolbino
Gnojenje

Subs

G
G
G

P
P+V
P+K
povp
P
P+V
P+K
povp
P
P+V
P+K
povp
P
P+V
P+K
povp
šota
šota

H
H
H
G+N
G+N
G+N
H+N
H+N
H+N
G
G+N
povp.

Rastline 'Roman. da taglio'
št /ploščo
% preživelih
130,00
77,38
134,67
80,16
137,67
81,94
134,11
79,83
125,00
74,40
129,00
76,79
141,33
84,13
131,78
78,44
129,33
76,98
126,67
75,40
125,00
74,40
127,00
75,60
128,67
76,59
122,33
72,82
136,00
80,95
129,00
76,79
128,33
76,39
136,33
81,15
132,33
78,77

Rastline 'Sabina'
št /ploščo
% preživelih
122
72,62
125,33
74,60
112,67
67,06
120,00
71,43
126,33
75,20
116,33
69,25
119,67
71,23
120,78
71,89
107,00
63,69
117,33
69,84
111,00
66,07
111,78
66,53
123,33
73,41
127,00
75,60
130,00
77,38
126,78
75,46
128,33
76,39
132,00
78,57
130,17
77,48
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Slika 1: Odstotek preživelih rastlin endivije pri različnih tehnologijah gojenja

Število rastlin na posamezno ploščo smo preverjali na koncu poskusa. Pri obeh sortah je
najmanj preživelih pri G+N, vendar razlike niso stat. značilne. Statistično značilno pa so
semena bolje kalila v šoti, v primerjavi s perlitom in mešanico perlit+vermikulit.
Preglednica 2: Pridelek endivije 'Romanesca da taglio' pri posameznih rezeh (datumi rezi: 3 ,1 4 . in 2 7 . a p ril
2010)
Sorta

Gnojenje

Substrat

Prid/m 2

Pridelek v g/ploščo
1.rez

2.rez

3. rez

Skupaj

Romanesca

G

P

154,67

79,33

140,67

374,67

2248,00

da taglio

G

P+V

208,67

101,3

166,00

476,00

2856,00

G

P+K

216,67

105,00

136,67

458,33

2750,00

193,33

95,22

147,78

436,33

2618,00

povp.
H

P

209,33

87,33

134,00

430,67

2584,00

H

P+V

235,00

104,00

159,33

498,33

2990,00

H

P+K

256,00

120,00

136,67

512,67

3076,00

233,44

103,78

143,33

480,56

2883,33

povp.
G+N

P

160,67

92,67

129,33

382,67

2296,00

G+N

P+V

190,67

109,33

121,33

421,33

2528,00

G+N

P+K

204,33

148,33

102,00

454,67

2728,00

185,22

116,78

117,56

419,56

2517,33

povp.
H+N

P

149,33

102,00

144,67

396,00

2376,00

H+N

P+V

184,67

113,33

134,67

432,67

2596,00

H+N

P+K

196,67

140,33

138,67

475,67

2854,00

176,89

118,56

139,33

434,78

2608,67

povp.
G

šota

108,67

-

-

108,67

652,00

G+N

šota

110,67

-

-

110,67

664,00

109,67

658,00

povp.

109,67
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Statistična analiza je pokazala, da je bil pridelek največji pri uporabi hranilne raztopine (H),
medtem ko med ostalimi obravnavanji ni bilo statistično značilnih razlik. Pričakovali smo, da
se bo dodatek dušika odrazil na večjem pridelku, a se to ni izkazalo.
Glede substratov smo s statistično analizo ugotovili, da je bil pridelek v šoti najslabši, sledil je
pridelek v perlitu, največji pridelek pa smo dobili v mešanih substratih – perlit+kam. volna in
perlit+vermikulit. Med tema dvema substratoma ni bilo značilnih razlik (slika 2).

Pridelek v g/ploščo

500
400
300
200
100
0
perlit

perlit+vermikulit

perlit+kam.volna

šotni substrat

substrat

gnojilna

gnojilna+N

hranilna

hranilna+N

Slika 2: Pridelek endivije 'Romanesca da taglio' na posamezno ploščo, glede na substrat gojenja

Pri sorti 'Sabina' smo dobili zelo podobne rezultate glede substratov. Mešanici substratov sta
se bolje obnesli kot sam perlit ali kontrola v šoti. Najboljše gnojenje je bilo s hranilno
raztopino (tako H kot H+N), statistično značilno slabši pridelek pa je bil ob dodajanju hranil z
vodotopnim gnojilom (obravnavanji G in G+N).
Pridelek po rezeh
V preglednici 3 so prikazani pridelki endivije, po rezeh, ki so bile opravljene 30 oz. 35. Dan po setvi
(1. Rez), 40. Oz. 42 –ti dan po setvi (2. Rez) in 53 oz. 54.ti dan po setvi. (3. Rez).
Preglednica 3: Pridelek endivije 'Sabina' pri posameznih rezeh (9 in 22. april in 4. maj 2010)
Sorta

Gnojenje

Substrat

Sabina

G
G
G
povp.
H
H
H
povp.
G+N
G+N
G+N
povp.
H+N
H+N
H+N
povp.
G
G+N
povp.

P
P+V
P+K
P
P+V
P+K
P
P+V
P+K
P
P+V
P+K
šota
šota

1.rez
179,33
260,00
257,00
232,11
218,33
293,33
311,67
274,44
200,33
278,00
203,33
227,22
185,33
252,67
321,33
253,11
134,00
174,00
154,00

Pridelek v g/ploščo
Prid (g/m 2)
2.rez
3. rez
skupaj
220,00 144,00
543,33
3260,00
218,00 142,67
620,67
3724,00
243,00 136,67
636,67
3820,00
227,00 141,11
600,22
3601,33
280,67 146,00
645,00
3870,00
292,00 137,33
722,67
4336,00
324,00 177,33
813,00
4878,00
298,89 153,56
726,89
4361,33
222,00 102,00
524,33
3146,00
217,33 109,33
604,67
3628,00
224,67 108,67
536,67
3220,00
221,33 106,67
555,22
3331,33
280,00 156,67
622,00
3732,00
304,67 185,33
742,67
4456,00
334,00 168,00
823,33
4940,00
306,22 170,00
729,33
4376,00
134,00
804,00
174,00
1044,00
924,00
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Slika 3: Pridelek endivije 'Sabina' na posamezno ploščo, glede na substrat gojenja

Iz preglednice 3 in slike 3 je razvidno, da tudi tu, dodajanje dušika v raztopino ni vplivalo na
povečanje pridelka. Med obravnavanji G in G+N, ter H in H+N, ni bilo signifikantnih razlik.
Preglednica 4: Odstotek suhe snovi v listih endivije pri sortah 'Romanesca da taglio' in 'Sabina' v odvisn ost i o d
rezi in tehnologije gojenje
Gnojenje

Subs.

G
G
G

P
P+V
P+K
povp.
P
P+V
P+K
povp.
P
P+V
P+K
povp.
P
P+V
P+K
povp.
šota
šota
povp.

H
H
H
G+N
G+N
G+N
H+N
H+N
H+N
G
G+N

% suhe snovi 'Romana di taglia'
% suhe snovi 'Sabina'
1.rez
2.rez
3. rez
povp.
1.rez
2.rez
3. rez
povp.
7,86
7,57
5,23
6,88
8,48
4,42
5,51
6,14
7,14
7,28
5,38
6,60
7,80
4,75
5,33
5,96
6,90
6,71
5,49
6,37
8,67
4,64
5,59
6,30
7,30
7,18
5,37
6,62
8,32
4,60
5,48
6,13
7,65
7,71
5,81
7,06
8,04
4,71
5,56
6,10
7,23
7,34
5,55
6,71
7,78
4,65
5,57
6,00
6,75
6,64
5,48
6,29
8,47
4,56
5,42
6,15
7,21
7,23
5,62
6,69
8,10
4,64
5,52
6,08
7,48
6,98
6,19
6,88
8,53
4,68
5,95
6,39
7,29
6,98
6,23
6,84
7,55
4,97
5,82
6,12
7,41
6,39
6,39
6,73
7,65
5,07
6,09
6,27
7,39
6,78
6,27
6,82
7,91
4,91
5,96
6,26
7,14
7,27
5,77
6,73
7,75
4,35
5,11
5,74
7,22
7,27
5,61
6,70
7,84
4,52
5,35
5,90
7,65
6,27
5,45
6,45
7,54
4,30
5,03
5,62
7,34
6,94
5,61
6,63
7,71
4,39
5,16
5,75
13,23
13,23
9,31
9,31
12,87
12,87
8,19
8,19
13,05
13,05
8,75
8,75
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Slika 4:Suha snov (%) v listih 2 sort endivije ('Romanesca da taglio' in 'Sabina') glede na tehnologijo gojenja

Sorta 'Sabina' ima malo manj sušine od 'Romanesca da taglio', kar je bilo pričakovano, glede
na to, da je 'Sabina' v tipu eskarijolke, 'Romanesca da taglio' pa je kodrolistna endivija, ki ima
manjše listne ploskve in bolj izražene žile. Pri obeh sortah pa je viden izrazito povečan %
suhe snovi pri gojenju v šotnem substratu izven bazenov, kar je bilo tudi pričakovano, saj so v
enakem obdobju rasti (50-60 dni) bile rastline v plavajočem sistemu 3 krat rezane, v šoti,
izven bazenov pa samo 1 krat. Znotraj plavajočega sistema pa rastline niso imele
signifikantnih razlik v odstotku suhe snovi.
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1.3. IZVAJALCI NALOGE
Kmetijski inštitut Slovenije
Skupaj

Št. ur izvajalca Št. teh. strokovnih ur
1917
3267

Podizvajalci
Biotehniška fakulteta
Skupaj

Št. ur izvajalcev
368

Ostali podizvajalci
Institucija
Kmetijsko - živilska šola Nova Gorica
Kmetijska šola Grm
KGZ Nova Gorica
Selekcijsko poskusni center Ptuj
Skupaj

Št. teh. strokovnih ur
150

Št. ur izvajalca

Št. teh. strokovnih ur

60
20
40
26
146

170
70
150
120
510

1.4. FINANČNA OPREDELITEV
Rekapitulacija za leto 2010
Strokovna naloga
EUR
Posebno preizkušanje sort zelenjadnic in naloge vrtnarskih centrov in postaj
Posebno preizkušanje sort zelenjadnic
58.058,80
- izvajalec KIS
53.058,00
- podizvajalci
5.000,80
Naloge vrtnarskih centrov in postaj
49.980,20
- izvajalec KIS
35.989,59
- podizvajalci
13.990,61
Skupaj
108.039,00
Financira FURS
Financira MKGP

48.574,00
59.465,00
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STROKOVNA NALOGA

POSEBNO PREIZKUŠANJE SORT SADNIH RASTLIN IN VINSKE TRTE
(zaključno poročilo za leto 2010)

Organizacija nosilka strokovne naloge:
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana
Oddelek za sadjarstvo in vinogradništvo

Nosilec strokovne naloge:
Dr. Matej Stopar
Koordinator za sadne rastline: Boštjan Godec, univ. dipl. ing. agr.
Koordinator za vinsko trto: Radojko Pelengić, univ. dipl. ing. agr.

Pripravili:
Radojko Pelengić, mag. Boris Koruza in Boštjan Godec
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2 POSEBNO PREIZKUŠANJE SORT SADNIH RASTLIN
2.1. UVOD IN NAMEN
Posebno preizkušanje sort sadnih rastlin je strokovna naloga, ki jo na podlagi letnega
programa dela izvaja in koordinira Kmetijski inštitut Slovenije v sodelovanju z Biotehniško
fakulteto, Sadjarskima centroma Bilje in Gačnik ter s Poskusnim centrom za oljkarstvo iz
Kopra.
V okviru te naloge preskušamo pretežno tuje sorte sadnih rastlin, ki so potencialno zanimive
za pridelovanje v naših agroekoloških razmerah. Poleg tega je v Sloveniji sortiment sadnih
rastlin sestavljen skoraj izključno iz tujih sort, zato je njihovo nadzorovano uvajanje in
preizkušanje pri nas ključnega pomena za stabilno in ekonomsko konkurenčno pridelavo
sadja. Posebno preizkušanje sort je torej nujno za utemeljeno priporočanje pridelovanja
določene sadne sorte v večjem obsegu, saj omogoča spoznavanje njihovih lastnosti v naših
pedoklimatskih razmerah. Eden glavnih ciljev dela v okviru strokovne naloge »Posebno
preizkušanje sort sadnih rastlin« je oblikovanje sadnega izbora za Slovenijo, katerega revizijo
opravimo na podlagi zbranih podatkov prezskušanj vsake štiri leta. Namen sadnega iz bora je
posredovati zbrana priporočila sadjarske stroke pridelovalcem ter jim tako pomagati glede
izbire sort pri pridelovanju posameznih sadnih vrst. Zadnjo revizijo sadnega izbora smo
odgovorni nosilci za posamezne sadne vrste v okviru strokovne naloge Posebno preizkušanje
sort sadnih rastlin opravili v letu 2010. Sklepna predstavitev rezultatov revizij posameznih
sadnih vrst je bila decembra 2010 v Mariboru. Novo vključene sorte bodo skupaj z
obstoječimi sortami sadnega izbora predstavljene v publikaciji ''Sadni izbor za Slovenijo
2010'', ki bo izšla predvidoma konec marca 2011.
V nadaljevanju poročila prikazujemo opravljeno delo na področju posebnega preizkušanja
sort sadnih rastlin v letu 2010. Podrobnejše poročilo za leto 2010 bo skupaj s s preglednic ami
objavljeno v publikaciji Kmetijskega inštituta Slovenije z naslovom ''Posebno preizkušanje in
vzgoja novih sort sadnih rastlin v letu 2010''.

2.2. REZULTATI DELA V LETU 2010

Jablana
Brdo pri Lukovici, Gačnik, odporne in občutljive sorte 2004
Na lokacijah Brdo pri Lukovici in Gačnik smo v letu 2004 z namenom preizkušanja posadili
nekatere nove sorte, ki so zanimive za pridelavo v naših agroekoloških razmerah. Na obeh
lokacijah smo posadili naslednje sorte: Nicoter (Kanzi), Nicogreen (Greenstar), Milwa
(Diwa), La Flamboyante (Mairac), Sansa, Santana, Collina in Primiera. Zadnje tri sorte so na
škrlup odporne. Samo na lokaciji Brdo pri Lukovici smo posadili tudi sorto Fuji Raku Raku.
Dodatno smo na ekološki kmetiji Bregar v Znojilah pri Krki v preizkušanje vključili na škrlup
odporno sorto Santana. V letu 2010 smo nadaljevali z meritvami notranje kakovosti plodov
(trdota, suha snov, škrobna vrednost) ter izvrednotili indekse zrelosti (Streifov indeks).
Preizkušanje je pri teh sortah z letom 2010 zaključeno.
Brdo pri Lukovici, Gačnik, odporne in občutljive sorte 2005
V letu 2005 smo nadaljevali s trendom sajenja novih sort, ki so primerne za naše pridelovalne
razmere. Na obeh lokacijah (Brdo pri Lukovici, SCGačnik) smo posadili naslednje sorte: Gala
Brookfield (Baigent), Braeburn Mariri Red, Red Delcorf Eversdijk, Bellida, Fuji Beni
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Shogun, Rubin Fuji, Elise, Civni (Rubens), Caudle (Cameo) in sorto Dalinbel (Antares), ki je
odporna na škrlup. Samo na lokaciji Brdo pri Lukovici smo posadili na škrlup odporno sorto
Rubinstep (Pirouette). V letu 2010 smo na obeh lokacijah opravili laboratorijske meritve
plodov (trdota, suha snov, škrobna vrednost) ter spremljali dozorevanje sort. Na podlagi
sukcesivno izmerjenih vrednosti smo za posamezne sorte izračunali indekse zrelosti.
Brdo pri Lukovici, odporne in občutljive sorte 2006
Spomladi leta 2006 smo na lokaciji Brdo pri Lukovici posadili na škrlup odporne sorte: Opal,
Sirius, Luna, Orion, Ametyst, Mira ter Red Topaz. Sadike sorte Mira so propadle. Iz skupi ne
občutljivih sort smo posadili različek sorte Fuji to je Sun rise Fuji in različek sorte Granny
Smith, to je Challenger (Dalivair). V letu 2010 smo opravili laboratorijske meritve plodov
(trdota, suha snov, škrobna vrednost) ter določili indekse zrelosti.
Brdo pri Lukovici, odporne in občutljive sorte 2007
Spomladi leta 2007 smo na lokaciji Brdo pri Lukovici posadili nekatere nove jablanove sorte.
Posadili smo naslednje na škrlup odporne sorte: 5 sadik sorte Starcats, 5 sadik sorte Goldcats,
5 sadik sorte Greencats, 5 sadik sorte Suncats, 5 sadik sorte Redcats, 4 sadike sorte Pomfital,
5 sadik sorte Versailes, 21 sadik sorte Crimson Crisp (Coop 39), 13 sadik sorte Skaistis in 9
sadik sorte Rudenis. Slednji dve sorti smo dobili na podlagi sodelovanja med Kmetijskim
inštitutom Slovenije in Litovskim inštitutom za hortikulturo iz Kaunasa. Poleg odpornih sort
smo posadili tudi 20 sadik sorte Dalinip (različek sorte Pinova) in 20 sadik sorte Dalirene
(različek sorte Pilot). Slednjo smo morali zaradi okužbe z ognjevko še v istem letu uničiti. V
letu 2010 smo opravili laboratorijske analize plodov nekaterih sort.
Brdo pri Lukovici, odporne sorte 2008
Spomladi leta 2008 smo na lokaciji Brdo pri Lukovici nadaljevali s trendom sajenja
perspektivnih jablanovih sort. V ekološki del sadovnjaka smo posadili 4 na škrlup odporne
jablanove sorte, primerne za ekološki način pridelave jabolk. Posajene so bile naslednje sorte:
Summerfree, Golden orange, Delfloga in Brina. Vsaka sorta je zastopana s 100 drevesi. V letu
2010 smo opravili laboratorijske analize plodov nekaterih sort.
Brdo pri Lukovici, Gačnik, jablanove podlage 2008
V letu 2008 smo z namenom preizkušanja posadili različne šibkorastoče jablanove podlage.
Na obeh lokacijah bomo spremljali 13 jablanovih podlag (JTE-E, JTE-G, JTE-H, CG-3, CG6, P-16, P-22, SUP-1, SUP-2, SUP-3, SUP-4, M9 TYP337, M9-EMLA), slednja predstavlja
standard. Referenčne sorte so na lokaciji Brdo pri Lukovici Zlati delišes Reinders, Fuji Kiku 8
in Topaz, medtem ko je na lokaciji Gačnik namesto sorte Topaz referenčna sorta Dalinbel. V
letu 2010 smo opravili vsa potrebna gojitvena in vzdrževalna dela.
Brdo pri Lukovici, odporne in občutljive sorte 2010
V letu 2010 smo nadaljevali s trendom sajenja novih tržno zanimivih sort. Na podlagi
sodelovanja z italijanskim CIV-om (Consorzio Italiano Vivaisti) smo pridobili 10 sadik na
škrlup odporne sorte CIVG198 (Libery x Gala) s tržnim imenom Modi. Preko lastnika sorte
INOVA Fruit iz Nizozemske smo pridobili 10 sadik sorte Wellant (PRI selekcija x Elstar).
Preko podjetja Feno iz Italije, lastnika sorte, smo pridobili 10 sadik sorte Roho 3615 s tržnim
imenom Evelina, ki je eden od perspektivnih različkov sorte Pinova. Preko sodelovanja z
belgijskim sadjarskim inštitutom Better3fruit smo prišli do treh novih sort. Te so Zonga
(Alkmene x Delcorf), Tunda (Delcorf x Liberty) in Zari (Elstar x Delcorf). Prvi dve sta
posajeni z 10 sadikami, medtem ko je sorta Zari posajena s 15 sadikami.
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Hruška
Sadjarski center Bilje, 2007 – podlage za hruško
V Sadjarskem centru Bilje smo v letu 2007 posadili 6 podlag za hruško: sejanec hruške,
kutina MA, Fox 11, Farold 40 - Daygon, lastne korenine, kutina BA 29. Na podlage smo
cepili naslednje sorte: 'Viljamovka', 'Conference' in 'Abate fetel'. Sajenje je potekalo 6.
februarja 2007. Gojitvena oblika je ozko vreteno. Sadilna razdalja je 4 x 2 m. V statistično
zasnovanem poskusu smo za vsako podlago posadili 15 (3 x 5) dreves ene sorte (15 dreves x
6 podlag x 3 sorte = skupaj 270 sadik). Pri vseh sortah so drevesa na podlagi Fox 11 pokazala
znake inkompatibilnosti. V letu 2010 smo nadaljevali z načrtovanimi meritami. Po obsegu
debla so bila najbujnejša drevesa sorte 'Viljamovka' na podlagah lastne korenine in Farold 40,
najmanjšo bujnost pa so pokazala drevesa na podlagi kutina BA 29. Najbujnejši podlagi sta
imeli pri sorti 'Viljamovka' tudi največ plodov na drevo, največji pridelek na drevo in na
hektar. Podlage so vplivale na različne dimenzije ploda. Tako so imeli plodovi sorte
'Viljamovka' največjo višino ploda na lastnih koreninah, najmanjšo višino pa na kutini BA 29.
Najširši so bili plodovi na podlagi kutina MA, najožji pa na podlagi Farold 40. Masa ploda je
bila največja na podlagi kutina MA, najmanjša pa podlagi Farold 40. Plodovi na podlagi
kutina MA so imeli zelo majhno trdoto plodov (3,8 kg/cm 2). Največjo trdoto plodov smo
izmerili pri plodovih na podlagi kutina BA 29, sledijo plodovi na podlagah Farold 40 in
sejanec hruške. Po obsegu debla so bila najbujnejša drevesa sorte 'Conference' na podlagi
Farold 40, najmanjšo bujnost pa so pokazala drevesa na podlagi kutina MA. Najbujnejša
podlaga je imela pri sorti 'Conference' tudi največ plodov na drevo, največji pridelek na drevo
in na hektar. Najmanj plodov na drevo, najmanjši pridelek na drevo in na hektar so ime la
drevesa na lastnih koreninah. Podlage so vplivale na različne dimenzije ploda. Tako so imeli
plodovi sorte 'Conference' največjo višino ploda na lastnih koreninah, najmanjšo višino pa na
kutini BA 29. Najširši so bili plodovi na podlagi kutina MA, najožji pa na podlagi Farold 40.
Masa ploda je bila največja na podlagi kutina MA, najmanjša pa podlagi Farold 40. Plodovi
na podlagi kutina MA so imeli zelo majhno trdoto plodov (3,8 kg/cm 2). Največjo trdoto
plodov smo izmerili pri plodovih na podlagi kutina BA 29, sledijo plodovi na podlagah Farold
40 in sejanec hruške. Po obsegu debla so bila najbujnejša drevesa sorte 'Abate Fetel' na
podlagah kutina BA 29, lastne korenine in Farold 40, najmanjšo bujnost pa so pokazala
drevesa na podlagi Fox 11. Največ plodov na drevo pri sorti 'Abate Fetel' so imela drevesa na
podlagi Farold 40, največji pridelek na drevo in na hektar pa na podlagi kutina BA 29.
Najmanjše število plodov, najmanj pridelka na drevo in na hektar pa so imela drevesa na
podlagi Fox 11. Podlage so vplivale na različne dimenzije ploda. Tako so imeli plodovi sorte
'Abate Fetel' največjo višino ploda na podlagi kutina BA 29, najmanjšo višino pa na sejancu
hruške. Najširši so bili plodovi na podlagi kutina MA, najožji pa na podlagi Farold 40. Masa
ploda je bila največja na podlagi kutina MA, najmanjša pa podlagi Farold 40. Plodovi na
podlagi Farold 40 so imeli najmanjšo trdoto plodov (4,1 kg/cm 2). Največjo trdoto plodov smo
izmerili pri plodovih na podlagi kutina BA 29, sledijo plodovi na podlagah lastne korenine in
Fox 11. Po prvih letih opazovanja se je pokazalo, da podlaga Fox 11 ni primerna podlaga za
sorte 'Viljamovka', 'Conference' in 'Abate Fetel', saj so se pri vseh treh sortah izrazito pokazali
znaki inkompatibilnosti, propadlo pa je tudi veliko dreves.

Breskev in nektarina
Sadjarski center Bilje, 2005 - podlage
V letu 2005 je bilo posajenih 11 podlag (GF 677, sejanec, Monegro, Barrier, Cadaman,
Adesoto, Mrs 2/5, Julior, Isthara, Penta, Tetra), na katere smo cepili 2 sorti (Redhaven in
Royal Glory). Drevesa so posajena v dveh različnih tipih tal (utrujena in deviška tla) (528
dreves). V letu 2010 smo nadaljevali s planiranimi meritvami. Podlage niso vplivale na čas

Poročilo o strokovnih nalogah s področja posebnega preizkušanja sort za opisno sortno listo za leto 2010

cvetenja sorte Redhaven. Podlage na deviških tleh so imele manjše obsege debla kot pa
podlage na utrujenih tleh. Povprečni obseg debla pod 20 cm so imele podlage Isthara, Penta in
Tetra na deviških tleh. Podobno kot pri obsegu debla je tudi pri številu plodov, pridelku na
drevo in pridelku na hektar. Sorta Redhaven je imela večje število plodov in večji pridelek na
utrujenih tleh kot pa na deviških tleh, razen pri podlagah Cadaman, Mrs 2/5, Julior, Isthara in
Penta. Pridelek nad 20 t/ha smo imeli le pri podlagi Barrier na deviških tleh. V letu 2010 so
vse podlage dosegle pridelek nad 20 t/ha. Plodovi na deviških tleh so imeli manjšo maso
plodov kot plodovi na utrujenih tleh. Prav tako so podlage vplivale na dimenzije plodov. Na
utrujenih tleh je bila povprečna masa ploda od 177,9 g do 260,3 g, na deviških tleh pa od
158,1 g do 192,4 g. Masa koščice je bila pri podlagi Mrs 2/5 enaka na obeh tleh, medtem ko
je bila masa koščice večja na deviških tleh le pri podlagah GF 677, Barrier, Cadaman in
Adesoto. Plodovi sorte Redhaven na utrujenih tleh so imeli večjo trdoto kot plodovi na
deviških tleh, razen na podlagah Adesoto in Isthara, kjer je bilo ravno obratno. Podlage niso
vplivale na čas cvetenja sorte Royal Glory, prav tako tudi ne tla. Podlage pri sorti Royal
Glory so na deviških tleh v letu 2010 dosegle obsege debla podobne podlagam na ut rujenih
tleh. Povprečni obseg debla pod 25 cm je imela podlaga Isthara in Mrs 2/5 na utrujenih ter
Isthara in Julior na deviških tleh. Podobno kot pri obsegu debla je tudi pri številu plodov na
drevo. V letu 2010 je bilo na drevesih precej manj plodov kot v predhodnem letu (2009).
Število plodov na drevo manj kot 30 je imela sorta Royal Glory na podlagah Isthara in Julior
na utrujenih tleh ter podlage Adesoto, Mrs 2/5, Julior in Isthara na deviških tleh. Pridelek nad
8 t/ha smo imeli pri utrujenih tleh na podlagah sejanec breskve in Cadaman, na deviških tleh
pa na podlagah GF 677, Tetra in Penta. Nobena podlaga ni presegla pridelka 13 t/ha oz. 11 kg
na drevo. Masa ploda sorte Royal Glory se je razlikovala med podlagami in tlemi. Na
utrujenih tleh je bila povprečna masa ploda od 170,3 g do 204,1 g, na deviških pa od 154,1 g
do 204,3 g. Povprečno maso ploda na deviških tleh so imeli plodovi na podlagah sejanec
breskve, Monegro, Cadaman, Adesoto, Mrs 2/5 in Julior večja kot na utrujenih tleh. Masa
koščice je bila manjša na utrujenih tleh v primerjavi z deviškimi tlemi pri naslednjih
podlagah: Monegro Barrier, Mrs 2/5 in Julior. Trdota plodov je bila večja na deviških tleh na
podlagah GF 677, sejanec breskve, Monegro, Cadaman, Mrs 2/5, Julior in Penta v primerjavi
z utrujenimi tlemi.
Sadjarski center Bilje 06
Marca 2006 je bilo posajenih 10 novih sort breskev in nektarin. Rumeno mesnate breskve so:
Rich may, Rubirich, Red moon in Kaweah; belo mesnata sorta breskev Crizia; rumeno
mesnate nektarine: Laura, Guerriera in Amiga; belo mesnate nektarine: Maria Lucia in Silver
Giant. Podlaga je GF 677, gojitvena oblika vretenast grm, razdalja sajenja 4 x 2 m. Za vsako
sorto smo posadili 15 sadik (3 x 5) breskev in nektarin. Leto 2010 je bilo vremensko
povprečno leto. Breskve in nektarine so v letu 2010 cvetele od 30. 3. do 11. 4.. Najzgodnejše
po začetku cvetenja so bile sorte Rich may, Rubirich, Red moon, Crizia, Laura, Guerriera in
Silver Giant. Ocena cvetnega nastavka je pokazala, da so breskve in nektarine cvetele slabo ,
razen sort Laura, kjer je bila ocena cvetnega nastavka 4. Najslabši cvetni nastavek sta imeli
sorti Rich may in Rubirich, in sicer 2. Najslabši nastavek plodov sta imeli sorti Guerriera in
Silver Giant. V letu 2010 je bila najzgodnejša po času zorenja so rta Rich may, ki je začela
zoreti 23. 6.. Najbolj pozni po času zorenja sta bili sorti Kaweah in Silver Giant, ki smo ju
obirali 26. 8. Ob obiranju smo prešteli plodove in jih stehtali. Pridelek v letu 2010 je bil v
povprečju za polovico manjši kot v preteklem letu. V letu 2010 so vse sorte imele pridelek.
Največji pridelek so imela drevesa sorte Red moon in Laura (13,6 t/ha in 13,0 t/ha). Sledita
sorti Crizia s 8,8 t/ha in sorta Amiga s 6,7 t/ha. Najmanjši pridelek je imela sorta Silver Giant
(1,2 t/ha). Pridelek pod 5 t/ha so imele še sorte Rich may (2,2 t/ha), Rubirich (3,8 t/ha) in
Kaweah (4,8 t/ha). Ostale sorte so imele pridelek med 5 in 11 t/ha. Povprečno maso ploda nad
200 g so imele sorte: Guerriera, Amiga in Silver giant, od 170 do 200 g pa Red m oon in
Crizia. Največjo povprečno maso koščice so imele sorte Amiga, Guerreira in Laura,
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najmanjšo pa sorta Kaweah. Sorte smo tudi degustacijsko ocenili. Sorta Redhaven je bila
ocenjena kot prav dobra. Sorte Kaweah, Guerreira, Amiga in Maria Lucia so bile ocenjene kot
odlične, kot prav dobra do odlična sorta Silver Giant, kot dobra je bila ocenjena sorta Crizia.
Ostale sorte pa so bile degustacijsko ocenjene kot prav dobre. Če primerjamo sorte breskev in
nektarin lahko ugotovimo, da sta imeli sorti Red moon in Silver giant največji obseg debla.
Sorte Crizia, Amiga, Kaweah, Guerriera in Maria Lucia so bile najšibkejše, saj so imele
povprečni obseg debla manjši od 26 cm. Vse ostale sorte so imele povprečne obsege debla od
26 do 30 cm. V preglednici 5 so podane tudi povprečne dimenzije plodov. Plodovi sort
Kaweah in Silver Giant so bili ob merjenju zelo zreli, kar kažejo tudi meritve trdote.

Češnja
Sadjarski center Bilje, 2008
Spomladi 2008 smo v Sadjarskem centru Bilje posadili 15 novih sort češenj, katerih lastnosti
bomo primerjali s standardnima sortama Biggareau Burlat in Burlat C1. Večji del kolekcije
(12 sort) je cepljen na podlago Gisela 5, 5 sort pa je na podlagi sejanec češnje. Posadili smo
sorte Early Bigi , Summertime, Sweet Early, Merchant, Vigred, Grace Star, Black Star,
Techlovan, Kordia, Regina in Staccato na podlagi Gisela 5. Navedene sorte bomo primerjali s
standardom Biggareau Burlat , cepljenim na podlago Gisela 5. Posadili smo tudi 4 nove sorte
češnje, cepljene na podlago sejanec češnje: Vera , Carmen, Skeena in Alex, ki jih bomo
primerjali s standardno sorto Burlat C1, cepljeno na podlago sejanec češnje. Posajenih je 10
dreves za posamezno sorto. Izbrane sorte se odlikujejo v dobrih pomoloških lastnostih,
odpornosti proti spomladanskim pozebam in pokanju plodov, sortiment pa pokriva zelo velik
razpon v času zorenja češnje (41 dni). V letu 2010 (tretja rastna doba) so cvetele vse sorte
češenj, cepljene na podlago Gisela 5, razen sorte Staccato, prvi pridelek pa so imele le sorte
Summertime, Early Bigi in Sweet Early. Začetek cvetenja najzgodnejše sorte Summertime je
bil 6. 4., vrh cvetenja iste sorte pa je bil 10. 4. Dva dni kasneje so cvetele sorte Biggareau
Burlat, Vigred, Early Bigi in Merchant. Vrh cvetenja pozno cvetočih sort (Black Star, Kordia,
Techlovan, Regina in Sweet Early) je bil 19. 4. Zaradi majhne količine obranih češenj nismo
izvedli nadaljnjih pomoloških ocenjevanj in meritev. Na podlagi sejanec češnje drevesa v tem
letu še niso cvetela.

Marelica
Sadjarski center Bilje, Stara gora, 2008 – sorte marelice
Spomladi 2008 smo v Sadjarskem centru Bilje, na lokaciji Stara gora, posadili 10 sort
marelice. Izbrane sorte ustrezajo novim zahtevam glede pomoloških lastnosti, in glede na
literaturne podatke dobro prenašajo mraz in pozno cvetijo. Sorte so: Bora, Ninfa, Pinkcot,
Sylvercot, Kyoto, Bergeron, Tardicot, Farbaly, Fardao, katerih lastnosti bomo primerjali z
lastnostmi standardne sorte Goldrich. Sorte so cepljene na podlago Mirabolana 29C. Posadili
smo 10 dreves za posamezno sorto. Drevesa so posajena na terasah, razdalja sajenja v vrsti je
3 m. V letu 2010 so cvetele že vse sorte. Začetek cvetenja je nastopil pri najzgodneje cvetoči
sorti (Ninfa) 22. marca (vrh cvetenja 25. 3.), en dan kasneje pa pri sorti Goldrich. Fenofaze
cvetenja so bile najkasnejše pri sortah Bergeron, Farbaly in Tardicot (začetek cvetenja: 27. 3
in vrh cvetenja: 30.3.). V tem letu so imele prvi pridelek sorte: Goldrich (zorenje: 1. 7. – 6.
7.), Kyoto (zorenje: 1. 7. – 6. 7.) in Sylvercot (zorenje: 18. 6. – 6. 7.).
Sadjarski center Bilje, Stara gora, Bilje, 2008 – podlage marelice
V Sadjarskem centru Bilje smo spomladi 2008 posadili poskus, v katerem bomo preizkusili 3
nove podlage za marelico: Wavit, Torinel in Montclar (Rubira). Primerjali jih bomo s podlago
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Mirabolana 29C (29C). Podlage bomo preizkusili z dvema sortama, ki se oprašujeta in se
razlikujeta v bujnosti: Bergeron (srednje bujna) in Orange red (bujna). Poskus smo bili
prisiljeni, zaradi pomanjkanja prostora, razdeliti na dve lokaciji. Na lokac iji Stara gora smo
posadili po 10 sadik sort Bergeron in Orangered na podlagah Wavit, Torinel in 29C ter 5
sadik sorte Bergeron na podlagi Montclar. Na lokaciji Bilje smo posadili po 5 sadik sort
Bergeron in Orangered na podlagah Wavit in Torinel, 5 sadik sorte Orangered na podlagi 29C
ter 5 sadik sorte Bergeron na podlagi Montclar. V letu 2010 (tretja rastna doba) so drevesa
obeh sort na različnih podlagah cvetela, rodnost pa je bila zabeležena le pri nekaterih
drevesih, zato pomoloških meritev in ocenjevanj v tem letu nismo izvajali. Sorta Orange Red
je cvetela od 25. 3. (začetek cvetenja) do 3. 4. (konec cvetenja), sorta Bergeron pa od 26. 3.
do 3. 4. 2010.

Sliva
Sadjarski center Bilje, 2003
Spomladi leta 2003 smo v Sadjarskem centru Bilje posadili 10 evropskih sort sliv (po tri
sadike/sorto): Jojo, Čačanska rana, Čačanska najbolja, Čačanska lepotica, Čačanska rodna,
Herman, Pitestean, Ontario in Valjevka, ob primerjavi s sorto Stanley. Nastop fenofaz
cvetenja v letu 2010 je bil v prvi polovici aprila, podobno kot v letih 2007, 2008 in 2009. V
primerjavi z letom 2009 so slive v letu 2010 cvetele in zorele nekaj dni kasneje. Nastavek
cvetov in plodov je bil v povprečju odličen, izstopala je le sorta Herman, pri kateri smo
izmerili tudi najmanjši povprečni pridelek plodov na drevo (1,6 kg). Pridelek v letu 2010 je
bil od 1,6 (Herman) do 41 kg (Ontario). Povprečna masa plodov različnih sort je bila v letu
2010 od 22 g (Čačanska rodna) do 49 g (Pitestean in Ontario). Sorta Pitestean tudi v tem letu
ni presenetila z dobrimi pomološkimi lastnostmi. Ponovno so bili njeni plodovi trpki, zato ni
bila degustacijsko ocenjena. Z oceno odlično za splošen vtis plodov sta bili ocenjeni sorti
Čačanska rodna in Valjevka kljub majhni povprečni masi plodov. Opozoriti je pot rebno, da
masa plodov oziroma velikost plodov tudi pri slivi, kadar se prodaja kot namizno sadje,
pomembno oblikuje ceno. V letu 2010 je bila z najslabšo oceno glede splošnega vtisa plodov
ocenjena sorta Ontario zaradi neprivlačnega videza in slabšega okusa.
Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 2008
Spomladi 2008 smo na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete v Ljubljani posadili večje
število dreves 4 perspektivnih sort slive: Topfirst, Toptaste, Top 2000 (Plumtastic) in
Haganta. Po 5 dreves posamezne sorte bomo vključili v meritve in opazovanja in jih
primerjali s standardno sorto Stanley. Razdalje sajenja so 4 x 2,5 m, drevesa pa so oblikovana
v ozko vreteno. V letu 2010 (tretja rastna doba) smo spremljali fenološke faze cvetenja in
zorenja ter ocenili nastavek cvetov in plodov. V letu 2010 so vse sorte prešle v rodnost. Sorte
so cvetele od 19. 4. (Haganta - začetek cvetenja) do 2. 5. (Haganta in Plumtastic - konec
cvetenja). Nastavek cvetov in plodov je bil pri vseh sortah odličen, nekoliko manjši le pri
Stanley. Obilno deževje konec avgusta oz. v začetku septembra je povzročilo pokanje plodov
vseh sort, razen zgodaj zoreče sorte Topfirst (obrana 28. 7.). Plodovi so bili obrani predčasno
(3.9.) in niso bili primerni za nadaljnje pomološke meritve in ocenjevanja.
Oljka
Kolekcijski nasad strunjan, 1995 - 1998
V letih 1995-98 je bil v Strunjanu, v sodelovanju z zasebnikom, posajen oljčni nasad z
različnimi sortami in tipi oljk, z namenom njihovega preskušanja in primerjave. V nasadu je
bilo posajenih skupno 28 sort in tipov oljk in sicer: Frantoio, Nocelara del Belice, Grignan,
Athena, Moraiolo, Cipressino, Arbequina, Štorta, Buga, Coratina, Santa Caterina, Črnica,
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Maurino, Picholine, Leccione, Itrana, Leccio del corno, Istrska belica, Ascolana tenera,
Leccino in Pendolino. Poleg navedenih sort je bilo posajenih tudi 7 različnih tipov, ki so bili
najdeni na različnih lokacijah po Slovenski Istri in so zanimivi za nadaljnjo proučitev (Oljka bela, Belica Pucer, NN Zelvis, NN Rozi, NN Sada, NN Sanovada, NN Vrba). Po nekajletnih
opazovanjih smo za nekatere neznane tipe ugotovili, da ustrezajo nekaterim že znanim
sortam. Tako je bila NN Oljka - bela najverjetneje Leccino (v 2004 se je posušila), NN Rozi
Ascolana tenera in NN Vrba Pendolino. Pri vseh je razdalja sajenja 5 m x 3 m, gojitvena
oblika pa monokono. Večina sort je bila pri postavitvi zastopana s petimi drevesi. V letih po
pozebi 1996 so bile dosajene sorte, ki so bile dosegljive. V introdukcijskem nasadu
opazujemo rast in rodnost ter občutljivost na bolezni, škodljivce in nizke temperature. Poleg
pozebe 1996, zaradi katere smo morali posamezna drevesa zamenjati, druga obnoviti
(močneje porezati), smo imeli od leta 2000 dalje večje ali manjše težave s kaparjem (Saissetia
oleae), v 2003 pa še z izrazito sušo z izredno visokimi temperaturami, ki so v času cvetenja
naredila še dodatno škodo. Dolgo vlažno obdobje v jesenskem času 2005 je botrovalo okužbi
s pavjim očesom. Škropljenje v tistem obdobju ni bilo priporočljivo zaradi obiranja, kasneje
pa zaradi nastopa nizkih temperatur. Spomladansko škropljenje ni zadostovalo, da bi drevesa
ohranili zdrava. Suša takoj po cvetenju je še dodatno pripomogla k slabi rodnosti v letu 2006,
lahko bi rekli celo k izpadu pridelka. Zaradi izrazitih težav s kaparjem smo v 2 007 izvedli
temeljitejšo rez, poleg tega pa so bile zaradi tople jeseni in zime ter sušnega obdobja že od
vsega začetka leta dalje tudi v letu 2007 težave z rodnostjo. Tudi leto 2008 je bilo posebno,
saj je bilo v spomladanskem času pred cvetenjem veliko padavin, rastline so imele na
razpolago dovolj hranil, zato je bilo cvetenje optimalno. Zaradi pomanjkanja padavin v
obdobju pred obiranjem ter visokih temperatur so plodovi zelo hitro dozoreli in vsebovali
višje odstotke olja. V letu 2009 so oljke nekoliko prej zacvetele, vendar je bilo pomanjkanje
padavin v vegetacijskem obdobju usodno za zelo slabo rodnost. Za razliko od razmer v letu
2009 je bilo leto 2010 bogato s padavinami, zato so bili tudi pridelki višji, nekoliko več težav
pa je bilo z boleznimi. Za leto 2010 so značilne obilnejše padavine v celotnem rastnem
obdobju, zato je bila tudi rodnost višja kot v prejšnjih letih, več težav pa so večje količine
padavin povzročale bolezni. Najvišji pridelek oljk so imele sorte Leccio del Corno,
Arbequina, Itrana in Leccino, najnižji pa sorte Štorta, Santa Caterina in Leccione. Med
domačimi in udomačenimi sortami so imele višje pridelke sorte Belica – Pucer, NN Sada in
Buga, zelo nizkega pa sorta Štorta. Najvišja količina olja na drevo je bila pri sorti Leccio del
Corno, nekoliko nižja pa pri sortah Coratina in Arbequina, najnižjo količino pa so imele sorte
namenjene vlaganju – Santa Caterina, Štorta, Ascolana tenera in Athena. V laboratorijski
oljarni, kjer lahko predelujemo minimalno količino 400 do 700 g, smo ugotavljali dobit olja v
oljarni za nekatere sorte iz introdukcijskega nasada (kjer je bilo možno). Na podlagi dobiti
olja smo izračunali pridelek olja na drevo. Pred začetkom predelave smo stehtali 100 plodov
in določili povprečno težo ploda. Poleg tega smo določili tudi indeks zrelosti (MI = Maturity
index), ki lahko doseže maksimalno vrednost 7. Tako vrednost doseže, ko so vsi opazovani
plodovi v celoti obarvani (od povrhnjice do koščice). Kljub temu, da načeloma priporočajo
obiranje pri vrednosti MI = 3,5, ugotavljamo, da je ta vrednost neprimerna za nekatere sorte.
V letu 2010 je bila teža plodov kljub višjemu pridelku višja, na kar so vplivale obilne
padavine v času dozorevanja. Nekatere sorte se pozno obarvajo (Istrska belica, Arbequina,
Coratina, Itrana, Leccio del corno, Leccione, Picholine). Pri nekaterih sortah smo opazili, da v
naših razmerah (zgodnje ohladitve pred obarvanjem plodov) ne moremo za obiranje počakati,
da plodovi dosežejo indeks zrelosti 3,5, ki ga priporočajo kot primernega za doseganje visoke
kakovosti olja. Iz podatkov lahko razberemo, da v vseh opazovanih letih dosegajo najvišjo
dobit oljke sorte Istrska belica. Za leto 2010 so zaradi večje količine vode v plodovih značilne
nekoliko nižje dobiti olja kot v prejšnjih letih. Najvišjo dobit je dosegla sorta Cipressino
(13,4%), najnižjo dobit pa je tako kot v prejšnjih štirih letih opazovanja dosegla sorta Athena
(3,3%, 4,6%, 6,4%). V letu 2010 smo nadaljevali s spremljanjem časa cvetenja oljk po
sistemu RESGEN. Cvetenje smo spremljali na vsake tri dni od 21. maja do 8. junija. Pri
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vsakem drevesu posamezne sorte smo beležili naslednje faze: pojav prve vidnosti cvetnega
venca (E), začetek cvetenja (F), polno cvetenje (F1) in odpadanje ali temnenje venčnih listov
(G). Na podlagi tega smo za vsako sorto izračunali začetek cvetenja in polnega cvetenja,
konec polnega cvetenja in cvetenja, povprečni datum polnega cvetenja, trajanje polnega
cvetenja in cvetenja v celoti. V 2010 je cvetenje začelo v običajnem času, povprečen vrh
cvetenja pa je bil 2. junija podobno kot v letih 2008 in 2003. Izjema je bilo leto 2007, ko je
cvetelo približno tri tedne pred običajnim časom (vrh cvetenja 19. maj). Poleg tega smo
(RESGEN metoda) ocenili intenzivnost cvetenja glede na % krošnje s cvetovi v 6 kategorij
(0%, 1-20%, 21-40%, 41-60%, 61-80%, 81-100%). Intenzivnost cvetenja je bila večinoma od
40 do 70 odstotna, najboljša pa je bila pri sortah Cipressino, Grignan, Leccio del Corno,
Pendolino in Coratina. Na domačih in udomačenih sortah iz kolekcijskega nasada smo na
desetih označenih vejicah spremljali oploditev. Prešteli smo število socvetij na vejici in
število cvetov. Po 40 dneh smo ugotavljali, koliko plodičev je ostalo na posameznih socvetjih
in vejicah. V literaturi zasledimo, da ja za dober pridelek dovolj od 1 do 5 % oploditev. V letu
2010 je bila pri opazovanih sortah prosta oploditev v povprečju nekoliko nižja kot običajno.
Pri sorti Istrska belica je bila oploditev dobra (3,51%), medtem ko je bila pri sorti Leccino
zelo slaba (0,26%). Pri pridelku to ni bilo opazno. Zunanje razmere zelo pomembno vplivajo
na rezultate, zato je dobro take poskuse ponavljati v več letih.
Kolekcijski nasad Purissima, 2004 – 2006
V letih 2004 do 2006 smo na Purissimi posadili kolekcijsko introdukcijski nasad. V nasad j e
bilo posajenih 42 vzorcev različnih sort in tipov. Znane sorte so naslednje: Arbequina,
Ascolana tenera, Athena, Buga, Cipressino, Coratina, Črnica, Drobnica (Lama), Grignan,
Istrska belica, Itrana, Frantoio, Lastovka, Leccino, Leccione, Mata, Maurino, Nocellara del
Belice, Oblica, Pendolino, Picholine, Santa Caterina in Štorta. Poleg tega so bile v nasad
posajene tudi neznane sorte oziroma tipi (NN Aleks 13/1, NN Angelina, NN Belica Pucer,
NN Bruno NV, NN Debeli rtič 13/20, NN Debeli rtič 14/24, NN Debeli rtič M, NN Debeli
rtič 13/3, NN Mišnica Pištan, NN Mišnica Sv. Peter, NN Padna 1, NN Planjave, NN Puče 1 ,
NN Sada, NN Sanovada, NN Sada 2 Pobegi, NN Zelena, NN Zelenjak viseča) in podlage za
sorto Istrska belica (Črnica, sejanec Istrske belice). Razdalje sajenja so 6 x 6 m, predvidena
gojitvena oblika pa je kotlasta. Ker vsa drevesa ne ustrezajo označeni sorti ali tipu, smo
nekatere analize izvajali po drevesu (ne skupno po sorti). Stehtali smo pridelke po drevesih ter
določili indeks zrelosti in dobit olja v oljarni. V letu 2010 sta najvišje dobiti (nad 18%)
dosegli sorti Istrska belica (19,76%) in Coratina (18,12%) ter drevesa sort oziroma tipov Pu -F
8/14 (18,12%) in Pu-L 9/9 (20,13%), najnižje dobiti (pod 8%) pa so dosegle Mata (4,03%),
Ascolana tenera (5,67%), Santa Caterina (5,67 %) in Pu-Al 4/4. V 2010 smo nadaljevali tudi z
opisovanjem v introdukciji po sistemu UPOV in RESGEN, da bomo lahko primerjali
posamezne sorte z že opisanimi sortami v tujini (pristnost) in pa s sortami (znanimi in
neznanimi) v Slovenski Istri. V nasadu Purissima smo opazovanja izvajali po drevesih.

Kaki
Sadjarski center Bilje, 2010
Spomladi 2010 je bil na lokaciji Sadjarskega centra Bilje posajen nov poskus s preizkušanjem
sort kakija. V preizkušanje smo vključili sorte, ki se na območju Sredozemlja najbolj širijo.
Tako smo v poskus posadili štiri sorte kakija z večjim številom sadik po posamezni sorti in
sicer: Rojo Brillante (50 sadik), Kaki Tipo (20 sadik), Triumph (20 sadik) in Hachiya (20
sadik). Sorta Rojo Brillante je španska sorta, ki se zaradi odličnih lastnosti v zadnjih 15 letih v
Španiji zelo širi, obseg pridelave pa se v zadnjih letih povečuje tudi v Italiji. Sicer je v Italiji,
kakor tudi pri nas, najbolj zastopana sorta Kaki Tipo, ki je v nasadu posajena kot k ontrolna
sorta. Sorta Triumph (plodove se trži pod imenom 'Sharon fruit') je najbolj razširjena v
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Izraelu, kjer predstavlja kar 99 % pridelave. Po španskih podatkih sorta Triumph zori
nekoliko kasneje od sorte Rojo Brillante. Obe sorti sta trpki, iz skupin e PVA (Pollination
Variant Astringent), kjer je za užitnost ploda potrebna umeditev. Pri teh dveh sortah je v tujini
razvita tehnologija odstranitve trpkosti s tretiranjem s CO 2, pri čemer ostanejo plodovi čvrsti,
trdi. Primerjalno je v poskusu posajena še sorta Hachiya, ki je zaradi dobrih pomoloških
lastnosti plodov zanimiva za pridelovanje, je pa prav tako trpka sorta iz skupine PCA
(Pollination Constant Astringent) in je za uživanje potrebna umeditev. Sadike sort Rojo
Brillante in Kaki Tipo so bile kupljene v Italiji novembra 2009 in shranjene v zakopu v Biljah
do sajenja. Sadike sort Triumph in Hachiya so bile pridelane pri nas. Spomladi marca so bile
vse sorte posajene v nasad. Žal pri sorti Rojo Brillante po sajenju ni odgnalo 30 sadik (60 %
izpad), 1 oziroma 2 sadiki nista odgnali pri sortah Kaki Tipo in Hachiya, medtem ko pri sorti
Triumph ni propadla nobena sadika. Vzrok za tak izpad pri sorti Rojo Brillante ni znan
(možnost pozebe, slabše razvit koreninski sistem…). Manjkajoče sadike bomo dosadili s
ponovnim sajenjem spomladi 2011.

Oreh
Kolekcijski nasad MB-IV, 1995, 2003, 2005, 2007
V kolekcijskem nasadu zbiramo prve informacije o 10 novih sortah oreha in štirih standardih,
ki so bili posajeni v letih 2003-2007. Pri sortah Fernette, Fernor in Lara ter standardih
Franquette in G-139, ki so bili posajeni leta 1995, je formalni postopek opazovanja na tej
lokaciji zaključen. Ker pa gre za tržno zelo zanimive sorte, jih bomo še naprej spremljali za
primerjavo s sortami, ki smo jih introducirali kasneje. Zanima nas predvsem njihova rodnost
v odraslem obdobju in fenološki razvoj ter reakcija na vremenske razmere v posameznih letih.
V letu 2010 so drevesa odgnala med 14. aprilom in 2. majem, kar je za en dan do devet dni
pozneje kot preteklo leto in zelo blizu dolgoletnemu povprečju. Najzgodnejši in v rangu
zgodnjega standarda, sorte G-139, sta bili madžarski sorti Milotai-10 in M-10/37. Pozna
standarda Elit in Parisienne sta vzbrstela zadnja, med introduciranimi sortami pa sta bila
najpoznejša (29. aprila) francoski križanec H-99-10 in sorta Fernette. Cvetenje se je začelo
zadnje dni aprila do prvih dni maja. Vrh cvetenja je pri moških socvetjih nastopil med 28.
aprilom (H-102-3 in Parisienne) in 12. majem (A-117/31) oz. 16. majem (pozni standard Elit),
pri ženskih cvetovih pa med 28. aprilom (Milotai-10 in M-10/37 iz leta 2005) in 17. majem
(A-117/15, Fernor, Fernette). Vsi pozni standardi so bili še dan do dva dni poznejši.
Najstarejša drevesa so obilno cvetela, pri sortah, posajenih od leta 2003 dalje, pa je bila
obilnost cvetenja srednja. Najboljše ocene smo dodelili madžarski sorti Tiszacsecsi-83.
Pridelek je bil manjši od pričakovanega. Najprej ga je povzročila slaba oploditev, ki je bila
posledica velikih temperaturnih nihanj v maju (od 1,8 oC nad oz. 1,4 oC pod dolgoletnim
povprečjem) in zelo izdatno deževje v drugi dekadi maja. Deževna fronta z neurji v začetku
junija in zelo hladno vreme (2 oC pod povprečjem) z obilnim deževjem sredi meseca pa so
povzročile izdatno trebljenje mladih plodov. Tako so bili pridelki tudi za več kot polovico
manjši od preteklega leta. Štiriletna drevesa sort M-10/9, M-10/37, A-117/31 in standarda Elit
pa so ostala celo brez pridelka. Vegetativna rast je bila zaradi slabše rodnosti srednje bujna do
bujna. Mladike so bile pri nekaterih, zlasti terminalno rodnih sortah, presegle 70 cm. Najkrajši
poganjki so zrasli pri lateralno rodnem francoskem križancu H-102-3, ki ima kljub temu
največji obseg debla v skupini sort iz leta 2003. Madžarski sort Milotai-10 in Tiszacsecsi-8 3
iz leta 2005 sta bujnejše rasti od standarda Elit in šibkejši od druge standardne sorte,
Parisienne. V skupini sort, posajenih leta 2007, je imel daleč najbujnejšo rast in največji
obseg debla križanec A-117/15. Zdravstveno stanje dreves je bilo slabše kot običajno in je
odražalo vpliv nadpovprečnih padavin v kritičnih obdobjih razvoja. Kljub škropljenju po
principih integriranega varstva, smo kar pri polovici sort, posajenih po letu 2003, zabeležili
močnejši napad rjave pegavosti (Gnomonia leptostyla) na listih, več peg kot običajno pa smo
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našli tudi na plodovih. Bakterijski ožig (Pseudomonas arboricola pv. juglandis) je bil prisoten
v manjšem obsegu; nekoliko bolj prizadeti so bili le plodovi sort Fernor, H -99-10 in
Franquette ter toletni poganjki standarda Elit. Orehova muha se je letos pojavila pozneje in v
manjšem obsegu kot pretekla leta. Razvojni krog škodljivca, ki je izletal konec avgusta, pa se
niti ni povsem zaključil, saj so z žerkami naseljeni plodovih zgodaj in nenadno dozoreli. Zato
je bila neposredna škoda zaradi orehove muhe manjša kot prejšnji dve leti, je pa bilo potrebno
dosledno pranje plodov, s čimer smo jim odstranili napol razpadlo in počrnelo zunanjo lupino.
Orehi so dozoreli med 24. septembrom in 4. oktobrom. Razmeroma zgodnje in ze lo
skoncentrirano zorenje je bilo posledica hladnega in nadpovprečno mokrega vremena z neurji
(36 % dežja nad dolgoletnim povprečjem in za 1,2 oC nižja temperatura) v drugi dekadi
septembra. Pri večini sort so bili orehi lažji kot običajno, saj sta neobičajna vročina in suša, ki
sta trajali od konca junija in celo prvo polovico julija, ko so temperature v Mariboru za 3,4 o C
presegle dolgoletno povprečje, zavrli rast. Najtežje orehje sta imeli sorta Lara in zgodnji
standard G-139 iz te skupine (14,3 oz. 14,2 g), najbolj drobne in najlažje pa štiriletna drevesa
križanca M-10/14 (6,7 g). Tudi izplen jedrc je bil manjši kot pretekla leta, saj so se v hladnem
avgustu in septembru slabše razvijala kljub nadpovprečnim padavinam. Samo pri M -10/9 je
izplen jedrc presegel 50 %. Kar deset sort je imelo skoraj povsem gladko luščino (ocena 8,0),
orehi sorte Fernor so imeli najbolj hrapavo in zelo tipično brazdasto luščino (ocena 6,5), pri
ostalih pa je bila luščina zelo gladka (7,0 do 7,5). Debela je bila od 0,8 mm (M -10/9 ) do 1,4
mm (Lara, G-139, H-102-3 in Franquette iz leta 2003). Polovički luščine sta bili najtesneje
spojeni pri poznem standardu Elit (ocena 8,0), le malo slabše, a še vedno dovolj čvrsto (7,0
oz. 7,5), pa pri vseh ostalih sortah in standardih. Jedrca, ki so v večini primerov nekoliko
slabše napolnjevala luščino, so se zelo dobro izluščila in se ločila tudi od jedrnih pregrad, tako
da smo dobili pretežno cele polovičke jedrc. Pri francoskem križancu H-99-10 je bil delež
celih polovičk pri luščenju 100 odstoten (ocena za ločljivost jedrca 9,0). Zaradi velike
vlažnosti dozorelih plodov in deževnega vremenu, ki je zelo oteževalo spravilo, smo
podaljšali čas sušenja in na koncu pridelali plodove z nekoliko temnejšimi jedrci kot običajno.
Kolekcijski nasad smo spomladi dopolnili s po dvema sadikama romunskih sort Valmit,
Valrex, Valcor, Portval in standardno sorto Chandler. Z opazovanji bomo pričeli prihodnje
leto.
Voličina / Lenart, 2001
Zasebni proizvodni nasad, v katerem primerjamo sorte Lara, Fernor in Fernette s standardoma
Elit in Franquette, je obdelan na konvencionalni način. Tla so v celoti zatravljena. Negovano
ledino vzdržujejo na skoraj celi površini, samo neposredno okrog dreves travo nekajkrat na
leto pokosijo z nahrbtno koso. Terminalno rodni standardni sorti imata tudi v trinajstem letu
starosti še vedno bujno rast. Oceni za prirast v letu 2010 (6,5 – Elit oz. 8,6 - Franquette)
kažeta, da so pri sorti Elit toletne mladike dolge preko 50 cm, pri sorti Franquette pa celo
preko 70 cm v primerjavi s približno 20 oz. 30 cm dolgimi mladikami pri sortah Fernette in
Lara ter okrog 40 cm dolgimi pri sorti Fernor. Kratki poganjki so zrasli predvsem v spodnjih
dveh tretjinah krošenj, kjer se je razvila glavnina plodov, v vrhovih pa so mladike lahko
dosegle tudi 70 cm ali celo več. Pridelek je bil večji kot preteklo leto, a manjši kot pred
dvema letoma. Verjetni razlog so neustrezni vremenski pogoji po cvetenju in v prvi polovici
letnega razvojnega cikla. Največ plodov smo, tako kot pretekla leta, pobrali pri so rti Lara,
najmanj pa pri standardni sorti Elit. V nasadu, kjer niso opravili niti enega škropljenja, se je v
razmeroma velikem obsegu pojavila rjava pegavost (Gnomonia leptostyla). Prizadela je
predvsem liste: največ nekrotičnih peg sta imeli sorti Lara in Fernor (ocena 5,2 oz. 5,6).
Orehov ožig (Pseudomonas arboricola pv. juglandis) pa se skoraj ni pojavil niti na plodovih
niti na poganjkih.
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Knezdol / Trbovlje, 2003
V zasebnem proizvodnem nasadu travo med drevesi dva do trikrat letno pokosijo za krmo,
čisto površino okrog orehov pa vzdržujejo s herbicidom v kolobarju premera 2 m. Ker želijo
lastniki ohraniti tak način vzdrževanja tal, je bilo treba najnižje ležeče veje na drevesih oreha
odstraniti, tako da je deblo zdaj višje od 120 cm. Razmeroma rigoro zna rez je imela za
posledico zelo bujno rast in zmanjšano rodno površino. Obseg debel se je povečal za 12 oz.
14 % in meri 53,3 cm pri sorti Fernette oz. 49,1 cm pri sorti Fernor. V letu 2010 so pobrali o d
1,3 do 6,9 kg orehov na drevo. Povprečni pridelek je znašal 4,1 kg/drevo (Fernette) oz. 2,8
kg/drevo (Fernor). Zdravstveno stanje dreves je bilo kljub obilnim padavinam v kritičnih
obdobjih zelo dobro, kar gre pripisati izvedenemu osnovnemu škropljenju med brstenjem ter
ugodni – nagnjeni in zračni legi nasada, kjer se listna površina po dežju ali rosi dokaj hitro
osuši.
Gačnik / Pesnica, 2010
V sklopu pet hektarskega zasebnega proizvodnega nasada s sortami Franquette, Lara, Ronde
de Montignac in Meylannaise smo spomladi posadili po pet sadik genotipov , ki smo jih
odbrali v postopku pozitivne množične selekcije. Genotipe Zdole-59, Zdole-60, Erjavec in
Pukšič bomo primerjali s standardno sorto Franquette. Proučevanje je namenjeno dokončni
odbiri avtohtonega materiala za tržno pridelavo.

Leska
Črešnjevec / Slovenska Bistrica, 2007
V zasebnem, 5 ha velikem proizvodnem nasadu z Istrsko dolgoplodno lesko kot vodilno
sorto, spremljamo sorto Daria in križanec št. 119 (To-119), ki sta bila vzgojena na torinski
univerzi. Primerjamo ju z Istrsko dolgoplodno lesko. Posajenih je po 12 grmov vsake sorte,
osnovni namen preizkušanja pa je pridobiti podatke o količini in kakovosti pridelka ter
razmerju med vegetativno rastjo in rodnostjo. V letu 2010 sta obe italijanski sorti rasli bujneje
od standarda. Grmi sorte Daria so bili v povprečju visoki 214 cm, križanec To -119 je meril
192 cm v višino, Istrska dolgoplodna pa samo 130 cm. Največji pridelek (180 g/grm) je imel
križanec To-119, sledila je sorta Daria s 120 g/grm in standard, Istrska dolgoplodna leska s
100 g/grm. Posušeni lešniki v luščini so tehtali 3,5 g (Istrska dolgoplodna leska), 2,2 g (Daria)
oz. 2,0 g (To-119). .
Kolekcijski nasad Maribor - IV, 2008 in 2009
Kolekcijski nasad leske je namenjen pridobivanju osnovnih informacij o vsaki sorti, ki jo
želimo na novo preizkusiti v Sloveniji. V letu 2008 smo ga dopolnili z dveletnimi sadikami
francoskega križanca N-650 in romunskih sort Valcea in Cozia, spomladi 2009 pa z
enoletnimi sadikami francoskih križancev Feriale in Ferwiller, romunskih sort Arutela in
Romavel ter standarda za namizne sorte, Istrsko dolgoplodno lesko in standarda za
industrijske sorte, Tonda di Giffoni. Prve tri sorte so dobro rasle in jeseni 2010 merile od 170
cm (Cozia) do 187 cm (Valcea) v višino. Grmi so olistali med 26. in 29. marcem. Vse sorte so
razvile tako moška socvetja kot ženske cvetove in v vseh primerih je bilo cvetenje
homogamno. Najbolj zgodnja je bila sorta Valcea (28. februar in 1. marec), najpoznejša pa
sorta Cozia (11. in 12. marec). Pri N-650 je bilo cvetenje obeh vrst cvetov obilnejše kot pri
ostalih dveh sortah. Sadike, ki so bile posajene spomladi 2009, so bile že ob sajenju
neenakomerno razvite in so tudi prvo leto zelo neenakomerno rasle. Zato smo jih zgodaj
spomladi 2010 porezali približno 10 cm nad tlemi, da bi vzgojili izenačene ogrodne veje. Vse
sadike so dobro odgnale in jeseni merile v višino 67 cm (Arutela), 70 cm (Romavel), 80 cm
(Istrska dolgoplodna leska in Tonda di Giffoni), 98 cm (Feriale) in 105 cm (Ferwiller).
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Kostanj
Janče / Litija, 1996, 2006
Zasebni nasad žlahtnega kostanja je bil posajen v letih 1995-96 in dosajen v letih 2005-2006.
Na osnovi preizkušanja 13 sort v prvem obdobju in vzporednega preizkušanja na lokaciji
Maribor, smo predlagali prve sorte kostanja v slovenski sadni izbor v letih 2002, 2006 in
2010. Zaradi aktualnosti še vedno spremljamo sorte Bouche de Betizac, Marsol, Garrone
rosso, Skookum, Colossal in Precoce Migoule iz prvega obdobja. Glavna pozornost pa je
namenjena sortam Marigoule, Maraval in Marsol (standard), ki so bile posajene pred petimi
leti. Neizenačenost sadilnega materiala se še danes kaže v bujnosti rasti dreves: največji obseg
debla (47 cm) imajo drevesa standardne sorte Marsol, ki so bila posajena kot kakovostne 2 letne sadike. Sledijo drevesa sorte Marigoule (38 cm), posajena kot šibke enoletne saike.
Sorta Maraval, ki je bila posajena kot šibka sadika, vzgojena iz potaknjenca, in še to eno leto
kasneje kot Marsol in Marigoule, ima najšibkejšo rast (obseg debla 19 cm). Marsol je rodil v
povprečju 4,3 kg kostanjev/drevo, Marigoule 2,6 kg/drevo, Maraval pa 0,7 kg/drevo. Kostanji
so tehtali 13,9 g (Marigoule), 19,2 g (Marigoule) in 23,3 g (Marsol) (preglednica 26). Mlajša
drevesa sorte Marsol so imela skoraj enako težke plodove kot starejša. Najtežje kostanje je
dala sorta Bouche de Betizac (32,7 kg oz. 30,6 plodov/kg). Pri nobeni sorti se episperm ne
zajeda v embrio, poliembrionija pa je bila prisotna pri sortah Garrone rosso, Precoce Migoule
in Marigoule.
Smlednik, 2008 - podlage
V zasebnem proizvodnem nasadu preizkušamo skladnost med šestimi različnimi podlagami sejanci sort Marsol, Maraval, Bouche de Betizac, Kozjak-1, Precoce Migoule in Martin, ter
dvema, pri nas najbolj uveljavljenima sortama, Marsol in Bouche de Betizac. Poleg skladnosti
med podlago in sorto nas zanima tudi vpliv podlag na vegetativno rast dreves, začetek
rodnosti in samo rodnost dreves. V letu 2010, to je v tretjem letu po sajenju, sta dobro rasli še
dve tretjini posajenih dreves. Sedem se jih je posušilo in so bile deloma zamenjane s sadikami
iste kombinacije, pet pa jih je lastnik rezal nazaj, približno 10 cm nad cepljenim mestom, da
je pridobil nadomestni poganjek. Doslej so se kot najbolj zanesljive pokazale naslednje
kombinacije: Marsol x Kozjak-1, Marsol x Maraval ter Bouche de Betizac x B. Betizac in
Bouche de Betizac x Marsol. Najslabša je bila kombinacija Bouche de Betizac x Kozjak -1,
kjer je ena sadika propadla, dve pa sta bili šibki in ju je bilo treba obnoviti z rigorozno rezjo.
Pri normalno rastočih drevesih smo izmerili obsege debel ter ocenili bujnost rasti in
obraščenost. Marsol x Marsol se je pokazala kot najbolj bujna kombinacija (obseg debla 16,2
cm, ocena za bujnost 8,4) v primerjavi s kombinacijo Marsol x Martin (6 cm, ocena za
bujnost 3). Bujno raste tudi Bouche de Betizac, cepljen na sejanec sorte Marsol, samo malo
šibkeje pa Bouche de Betizac na sejancu iste sorte ter Marsol na sejancu sorte Maraval. Obe
sorti se povsem drugače stransko obraščata, tako glede na gostoto kot tudi glede na dolžino
stranskih poganjkov. Bouche de Betizac je razvil daljše in številčnejše mladike kot Marsol.
Najgosteje obraščeni sta bili kombinaciji Marsol x Maraval (6,3 stranskih poganjkov, dolgih
do 30 cm) ter Bouche de Betizac x Marsol (7,3 stranskih poganjkov, dolgih 40 – 70 cm).
Janče-1, 2009 in 2010
V majhnem zasebnem nasadu, ki je namenjen preizkušanju kakovostnih kostanjev, odbranih
iz različnih avtohtonih populacij, rastejo genotipi L-žaga (Lozice), Avbar in Martin (Mirna
peč) ter Kozjak-1 (Štajerska). Primerjali jih bomo s standardnima sortama Bouche de Betizac
in Marsol. Po eni oz. dveh rastnih dobah so se sadike dobro vrasle. Pri vseh so že odgnali prvi
stranski poganjki. Tudi, če so rasli prenizko, smo jih pustili, da smo pridobili čimveč listne
površine za boljšo rast mladih občutljivih dreves. Spomladi 2011 bomo prenizke stranske
poganjke odrezali do osnove in začeli oblikovati krošnje na višini 1 m.

Poročilo o strokovnih nalogah s področja posebnega preizkušanja sort za opisno sortno listo za leto 2010

Jagoda
Brdo pri Lukovici, 2008
Avgusta leta 2008 smo posadili enkrat rodne sorte jagod adria, galia in record. Primerjali smo
jih s standardno sorto alba. Sadike smo uvozili iz Italije. Gojili smo jih po standardni
tehnologiji v tunelu. Fenofaze razvoja jagod so se v letošnjem letu razlikovale od
predhodnega leta. Rastline so zaradi hladnega in vlažnega vremena začele brsteti zelo pozno.
Kljub neugodnim vremenskim razmeram so v letu 2010 cvetele skoraj v istem času kot v
preteklem letu. Začetek zorenja je bil pozen in je pri sortah v preizkušanju, v primerjavi z
lanskim letom, zaostajal za dva tedna, pri standardni sorti alba pa za deset dni. Zaradi slabega
vremena se je obiranje poznih sort zavleklo do konca junija. Rast sort galia in record je bila
tudi v drugem letu rodnosti izredno bujna, rast sorte alba je bila srednje bujna in sorte adria
zelo šibka in zakrnela. Sorta alba ima običajno, v primerjavi z drugimi sortami, zelo izdolžene
poganjke. Zaradi nizkih zimskih temperaturah in pomanjkanja snega, so mnogi poganjki
delno ali v celoti pomrznili, kar je imelo za posledico slabšo rast. Sorta adria je zelo
pomrznila, kar se je izrazilo v šibki in zakrneli rasti, temnih, nesvetlečih listih ter v izredno
majhnem in nekakovostnem pridelku. V primerjavi s pridelkom v prvi rodnosti, je bil pri
sortah galia in record ter standardni sorti alba v drugi rodnosti, pridelek izrazito večji, plodovi
pa manjši in številčnejši. Največji predelek med sortami v preizkušanju je dosegla sorta
record. Velika obremenjenost posamezne rastline se je izrazila tudi v slabšem okusu in slabši
obarvanosti plodov. Povprečna masa plodov v vseh obiranjih je bila izredno majhna. Tudi
povprečna masa plodov v tretjem obiranju, ko se plodovi najbolj optimalni, je bila izredno
nizka. Masi 15 g na plod sta se približali le sorti alba in record. Število plodov je bilo je bilo
pri sorti adria premajhno, pri sorti galia ustrezno, pri sortah alba in record pa preveliko.
Optimalno število plodov naj bi bilo okrog 40. Neugodne vremenske razmere so se pri sorti
adria izrazile ne samo v slabi rasti, ampak tudi v okusu plodov. Okus sorte adria je bil
povprečen, medtem ko je bil v prvi rodnosti odličen. Ocene okusa ostalih sort so se od
lanskega leta le malo razlikovale, kar nakazuje na to, da optimalna rast omogoča razvoj
normalnega in okusnega pridelka. Zaradi gojenja v zaščitenem prostoru in ustreznega
zdravstvenega varstva, je bilo zdravstveno stanje rastlin in plodov dokaj ugodno. Zaradi
velike gostote grmov in izredno velikega števila plodov, je bil delež plodov napadenih s sivo
plesnijo, zelo velik le pri sorti record. Od ostalih bolezni je največ škode povzročila pepelasta
plesen, ki je najbolj prizadela sorti alba in adria, nato record in najmanj sorto galia. Od
škodljivcev sta največ škode povzročila navadna pršica in resar na sorti galia.
Brdo pri Lukovici, 2009
V avgustu leta 2009 smo posadili enkrat rodne sorte elegance, fenella, figaro, lucy, sonata in
zumba iz Nizozemske, sorto selvik iz Poljske in standardno sorto antea iz Italije. Sadilni
material je bil zamrznjen. Jagode smo gojili po standardni tehnologiji v tunelu. Prijem rastlin
je bil zelo dober, razen pri sorti selvik, kjer je večji del sadik, verjetno zaradi neustreznega
transporta, propadel. Vrednotenje posameznih parametrov je bilo pri sorti selva izvedeno na
manjšem vzorcu. V letu 2010 je bila neenotna rast izražena pri sortah elegance, figaro in
lucy. Sorte fenella, zumba in antea so imele enotno in bujno rast. Rastline so zaradi hladnega
in vlažnega vremena začele brsteti zelo pozno. Najbolj zgodaj je zacvetela sorta zumba. Sorte
antea, elegance, selvik in sonata so bile srednje pozne, sorte fenella, figaro in lucy pa pozne.
Po času zorenja so vse sorte, razen sorte zumba, srednje pozne. Sorta zumba je
zgodnja.Povprečna masa pridelka na grm je bila nizka do povprečna. Dober pridelek sta
dosegli sorti elegance in sonata, relativno dober pa sorta zumba. Nizek pridelek je imela sorta
lucy. Pri ostalih sortah se je povprečni pridelek gibal med 280 in 400 g na grm. Optimalno
število plodov na grm, sta dosegli najbolj rodni sorti elegance in sonata. Izredno majhno
število plodov je imela sorta lucy. Ostale sorte so imele srednje veliko število plodov.
Povprečna masa plodov v vseh obiranjih je bila srednje velika. Izstopali sta sorti lucy in
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standardna sorta antea. Masa plodov v tretjem obiranju je bila pri večini sort velika, pri sorti
fenella pa zelo velika. Povprečni plodovi so bili le pri sorti selvik. Dober pridelek na hektar so
dosegle sorte elegance, sonata, zumba in standardna sorta antea. Sorte so se po lastnostih
plodov in okusu med seboj zelo razlikovale. Po okusu so bile zelo dobre sorte figaro, lucy in
zumba. Pri ocenjevanju sorte je zelo pomembna občutljivost na posamezne bolezni, posebno
na pepelasto plesen in antraknozo. V letošnjem letu je največ problemov povzročala pepelasta
plesen. Med sortami se je kot najbolj občutljiva izkazala standardna sorta antea. Občutljivi sta
bili tudi sorti elegance in lucy, delno občutljivi figaro in zumba. Kot manj občutljive so se
izkazale sorte selvik, sonata in fenella. Na podlagi meritev in ocen posameznih parametrov, so
izmed sort v preizkušanju, po prvem letu najbolj obetavne sorte sonata, zumba in elegance.
Sonata je imela velik in kakovosten pridelek in je bila malo občutljiva na pepelasto plesen.
Zumba je imela odličen okus in relativno dober pridelek. Zaradi občutljivosti na pepelasto
plesen, bo v prihodnje potrebna posebna skrb varovanju rastlin pred to boleznijo. Sorta
elegance je imela dober pridelek, vendar je občutljiva na plesen. Okus plodov je bil
povprečen.

Malina
Brdo pri Lukovici, 2009
Meseca maja leta 2009 smo posadili dvakrat rodne maline sort autumn bliss, himbo top in
polka. Standardna sorta je autumn bliss. Posadili smo tkivno vzgojene sadike, uvožene iz
Švice. Nasad je posajen na folijo in je pokrit s tunelom. V poskusnem nasadu imamo
tehnologijo enkratnega (poletno jesenskega) obiranja dvakrat rodnih sort. V drugem letu po
sajenju je nasad dosegel popoln sklop. Sorte so se v rasti med seboj zelo razlikovale. Sorti
polka in himbo top sta bili v primerjavi s standardno sorto autumn bliss višji in bujnejši.
Sklop je bil redkejši. V letu 2010 so se v času cvetenja in zorenja sorte med seboj zelo
razlikovale. Najbolj zgodnja je bila sorta autumn bliss, sledila ji je polka in nato himbo top.
Zaradi zaporednega zorenja so se posamezna obiranja med seboj prekrivala. Višek zorenja
vseh treh sort je bil v mesecu avgustu. Plodove smo obirali do 3. novembra. Obiranje smo
prekinili zaradi prekinitve zorenja zaradi nizkih temperatur in snega.
Najvišji skupen pridelek je dosegla sorta autumn bliss. Na meter nasada je bil pridelek 3,17
kg, kar je 10,6 t na ha. Pri sorti himbo top in polka je bil pridelek nekaj večji kot 8 t na ha.
Kakovost plodov je bila zelo dobra, čeprav je povprečna masa plodov v vseh obiranjih med
2,7 in 2,8 g na plod, kar je v primerjavi s tujimi podatki malo. Najvišjo oceno za okus je
dosegla sorta polka. V prvih obiranjih so bili plodovi večji in so pri vseh sortah presegali 3 g.
Zdravstveno stanje plodov je bilo dobro. Jeseni so se na steblih sort autumn bliss in himbo top
pojavili znaki sušice. Najmanj je bila okužena sorta polka.
Brdo pri Lukovici, 2004
Leta 2004 smo maline sort chilliwack, fairview, ruby in titan v primerjavi s standardno sorto
willamette, posadili v lonce, napolnjene s šotnim substratom, da bi se izognili morebitnemu
propadanju sadik zaradi bolezni odmiranje malin (Phytophthora). Kljub presaditvi, je bila rast
rastlin izredno slaba in šibka. Malinova sušica je v letu 2010 popolnoma uničila rodne
poganjke in pridelek.
Ameriška borovnica
Drenov grič, 2005
Junija 2005 smo v poskusno kolekcijski nasad Kmetijskega inštituta Slovenije na Drenovem
griču (Ljubljansko barje), posadili sorte ameriških borovnic bluechip, bluerich, hardyblue in
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lateblue, v primerjavi s standardno sorto bluecrop. Po 5 letih rasti in začetnih rodnostih grmov
smo v letu 2010 ugotovili, da so vse štiri sorte v preizkušanju manj perspektivne. Presadili
smo jih v nov kolekcijski nasad. Ker so bili grmi presajeni razmeroma pozno, so rastline
zastale v rasti. Po presajanju smo cvetove zatrgali, zato v letošnjem letu ni bilo pridelka.
Drenov grič, 2008
V letu 2008 smo v poskusno kolekcijski nasad posadili nove sorte chandler, draper, liberty in
ozarkblue, v primerjavi s standardno sorto bluecrop. Sadilni material smo uvozili iz Nemčije.
V novih nasadih po svetu, so to najbolj zastopane sorte.Rast grmov vseh sort je bila srednje
bujna. Brsteti in cveteti so začele vse sorte kasneje kot standardna sorta bluecrop. V letu 2010
je najbolj pozno zacvetela sorta ozarkblue. Lastnosti plodov v prvih letih niso povsem tipične,
vendar nakazujejo trend lastnosti sorte v polni rodnosti. Oblika vseh plodov je bila izrazito
sploščena. Masa plodov vseh sort je bila večja kot masa plodov standardne sorte. Največje
plodove je imela sorta chandler, sledila ji je draper. Po okusu je vse presegala sorta libe rty, ki
je imela usklajen in prijeten okus.
Skupno je bilo v letu 2010 v posebno preizkušanje vključenih 194 sort in podlag 15 –ih
sadnih vrst s skupno 2.863 drevesi (grmi), na 16 lokacijah, v vseh sadnih okoliših
Slovenije.
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3 POSEBNO PREIZKUŠANJE SORT VINSKE TRTE
3.1. UVOD:
Gospodaren in uspešen razvoj našega vinogradništva in vinarstva je v veliki meri odvisen od
uporabe takih sort in podlag trte, ki so kar najbolj prilagojene na našim pridelovalnim
razmeram, ki so ob primerni zaščiti dovolj odporne na bolezni in škodljivce, ki so tržno
zanimive, in ki ob standardni tehnologiji zagotavljajo stalne pridelke ustrezne tehnološke
kakovosti. Posebno preskušanje izvajamo tako pri novih sortah vinske trte ter podlag, kot pri
določanju tehnološke vrednosti tujih in novih doma selekcioniranih klonov sort vinske trte.
Ciklus preizkušanja vinskih sort trte traja 7-9 let (4 leta do polne rodnosti in še 3-5 let
opazovanj, meritev in analiz). Kriteriji preskušanja so:
a) preizkušanje novih tujih sort za nadomeščanje obstoječih vinskih sort zaradi
izboljšanja kakovosti vina, boljše odpornosti na bolezni (npr. glivične bolezni,
fitoplazme, škodljivce, itn.) oziroma stresne razmere (npr. suša, pozeba, klimatske
spremembe), oziroma za dopolnitev obstoječega izbora vinskih sort (zaradi
popestritve tržne ponudbe naših vin);
b) preizkušanje novih doma vzgojenih in uvoženih klonov že rajoniziranih vinskih sort, s
ciljem doseganja boljše kakovosti in izenačene rodnosti, večje vsebnosti nekaterih
snovi v vinu ter večje odpornosti na sivo grozdno plesen;
c) preizkušanje podlag za vinsko trto, ki so odpornejše na bolezni in škodljivce (npr.
trsno uš, nematode, bakterije in fitoplazme) ali tolerantnejše na stresne rastne razmere
(npr. sušo) in klimatske spremembe.
Načrtno izvajanje programa posebnega preizkušanja je pogoj za pridobivanje nevtralnih
podatkov o primernosti sort in klonov vinske trte ter podlag, za njihovo gospodarno gojenje v
naših agro-ekoloških razmerah. Delo, ki sicer poteka kontinuirano že od leta 1958 in je
usklajeno s programom, ki ga vsako leto odobri naročnik (FURS, MKGP). Izvajalec
programa strokovne naloge je Kmetijski inštitut Slovenije - Oddelek za sadjarstvo in
vinogradništvo. Posebno preizkušanje sort vinske trte je stalna strokovna naloga, ki se izvaja
skladno z »Zakonom o kmetijstvu (Zkme, Ur. l. RS, št. 54/00), Zakonom o semenskem
materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR, Ur. l. RS, št. 58/02 in ZSMKR-UPB1, Ur. l. RS št.
25/05), posredno pa tudi z »Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin« in »Zakonom o vinu i n
drugih proizvodih iz grozdja in vina« ter podzakonskimi akti, ki iz njih izhajajo.

3.2. NAMEN IN CILJI
Glavni namen strokovne naloge je izboljšanje trsnega izbora glede tistih tehnoloških
značilnosti sort, ki so pomembne za gospodarno pridelavo kakovo stnega grozdja in vina.
Posebno preizkušanje obsega ugotavljanje agro-ekološke prilagojenosti ter tehnološke
vrednosti zanimivih sort iz drugih geografskih območij, ki bi bile lahko pridelovalno in tržno
zanimive tudi v naših ekoloških razmerah (posebej ob pojavu klimatskih sprememb), oziroma
uvajanje doma selekcioniranih sort in klonov v redno pridelavo. V program posebnega
preizkušanja morajo biti vključene tako žlahtne sorte kot podlage, njeni glavni cilji pa so:
• izboljšanje splošne kakovosti pridelka, ne le glede vsebnosti sladkorja, temveč tudi glede
ostalih pomembnih sestavin vina (skupni polifenoli, višji alkoholi in drugi nosilci
aromatične sestave vina, barvila, antioksidanti, itn.);
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• ugotavljanje za sorto primerne količine pridelka/ha, ki mora zagotavljati tako ustrezno
kakovost kot ekonomičnost pridelave;
• izboljšanje odpornosti obstoječih sort na bolezni in škodljivce (trsna uš, zračni prenašalci
bolezni trte, nematode, grozdna gniloba, bolezen ESCA, itn.) oziroma zmanjševanje
njihove občutljivosti na stresne razmere (npr. suša, slabše rastišče, itn.);
• nadomeščanje za bolezni preobčutljivih vinskih sort inpodlag z novimi, manj občutljivimi.
Zaradi agrobioloških razlik med sortami in zaradi njihovih različnih reakcij na dane ekološke
razmere, je potrebno nove sorte (klone), preden jih vpišemo v priporočeni oziroma dovoljeni
seznam sort, vsestransko (biološko, tehnološko in gospodarsko) preizkusiti. Stremimo k temu,
da v redno pridelavo načeloma sprejmemo le tiste žlahtne sorte in podlage, ki vsaj v eni od
željenih lastnosti prekašajo standardne sorte, ali pa pomembno prispevajo k popestritvi
ponudbe vina, v posameznem pridelovalnem okolišu. Uvajanje novih sort prek programa
posebnega preizkušanja je najhitrejša in učinkovita pot za izboljševanje aktu alnega izbora sort
vinske trte in podlag.
Delo pri posebnem preizkušanja vinske trte je v letu 2010 potekalo skladno s sprejetim
programom. Pri delu smo uporabljali standardno veljavne metode in analitske postopke.

3.3. REZULTATI DELA V LETU 2010
V letu 2010 smo nadaljevali postopke posebnega preizkušanja uvoženih ter doma
selekcioniranih sortah vinske trte, v vseh treh vinorodnih deželah Slovenije in sicer:
3.3.1. Vinorodna dežela Posavje
LOKACIJA

Gadova Peč, Pleterje
(začetek leta 2008)

REZULTATI DELA
Na lokaciji Gadova Peč (vinorodni okoliš Dolenjska) smo nadaljevali s
spremljanjem 10 novih klonov sorte Modra frankinja na podlagi SO4
kl. 31 (kloni: 23/13, 21/59, 29/17, 19/3, 21/51, 21/57, 18/13, 23/63,
21/33 in 13/38). Rezultati meritev in opazovanj v letu 2010 kažejo, da
so bili cilji selekcije glede količine in kakovosti pridelka zvečine
doseženi. Težava pa je, da je sorta Modra frankinja zelo občutljiva na
bolezni, ki jih povzročajo fitoplazme (trsne rumenice). Kljub zmerni
obremenitvi (povprečno 20,8 očes/trs) so vsi kloni Modre frankinje
dosegli v letu 2010 količinsko dobre pridelke, ki se gibljejo med 4,9 in
7,0 kg/trs. Povprečna vsebnost sladkorja je bila pri tem med 74 in 85
oOe, skupnih kislin pa med 8,1 in 9,6 g/l. Faktorji zrelosti k ažejo na
nekoliko porušeno tehnološko razmerje med sladkorji in skupnimi
kislinami v moštu, kar je posledica neugodnih klimatskih razmer med
rastno dobo (velika količina padavin). Po kakovosti so v povprečju
zopet izstopali kloni 23/63, 21/59 in 21/51, s povprečnimi pridelki med
5,2 in 6,2 kg/trs, sladkornimi stopnjami med 80-83 oOe in vsebnostjo
skupnih kislin med 8,2 in 8,4 g/l. Za razliko od drugih let sta letos
dobre rezultate pokazali tudi kloni 19/7 (ki je dosegel izmed vseh celo
najvišjo sladkorno stopnjo 85 oOe), in klona 18/13 ter 13/58 (81-83
oOe sladkorja in 8,2 g/l skupnih kislin).
Kot rečeno je na pridelek v letu 2010 vplivala obilica padavin, kar pa
pri klonih ob standardni zaščiti do trgatve ni povzročilo večjega pojava
grozdne gnilobe. Ostali kloni so bili po sladkornih stopnjah dokaj
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izenačeni (74-79 oOe), po količini pridelka pa so nihali med 6,0 in 7,0
kg/trs. Z meritvami bomo nadaljevali v letu 2011.

Sremič
(začetek leta 2007)

Zaradi okužb s trsnimi rumenicami, smo v sklopu naloge klonska
selekcija vinske trte vzgojili zdrave izvorne rastline s postopki in vitro .
Pri izbranih klonih 21/51, 21/59 in 13/38 bodo letos pridelane prve
zdrave trsne cepljenke, ki bodo služile za vzgojo izvornih rastlin in
baznih matičnih trsov klonov, ki bodo eventualno vključeni v postopek
uradne potrditve.
Na lokaciji Sremič, so bile v letu 2005, za namene posebnega
preizkušanja posajene 4 nove, iz Nemčije uvožene rdeče vinske sorte,
in sicer: Cabernet dorsa (križanec: Dornfelder x Cabernet sauvignon),
Acolon (križanec: Modra frankinja x Dornfelder), Cabernet cubin
(križanec: Modra frankinja x Cabernet sauvignon) in Dornfelder
(križanec: Herfelsteiner (Modri pinot x Modri tirolan) x Heroldrebe
(Portugalka x Modra frankinja)), v primerjavi s standardno sorto
Modra frankinja. Vse naštete nove sorte so torej križanci sort žlahtne
vinske trte (Vitis vinifera, L.). Posebno preiskušanje smo začeli z
namenom, da bi preverili, ali lahko katera od njih vsaj deloma
nadomesti našo tradicionalno sorto Modra frankinja, ki je zelo
občutljiva na peronosporo in predvsem na fitoplazme (trsna rumenica).
Povprečni rezultati meritev in analiz pridelka letnika 2010 kažejo, da je
ob standardni obremenitvi (8-9 očesi/trs), največji odstotek odgnanih
očes/trs dosegla standardna sorta Modra frankinja (91%), sledijo C.
cubin (84 %), Acolon (79 %) in C. dorsa (70 %). Število rodnih
mladik/trs je bilo dokaj izenačeno (med 5,2 in 8,0 %), skoraj vse
mladike so bile rodne. Odstotek rodnih mladik se goiblje od 97 % pri
sorti Acolon, do 100 % pri ostalih treh sortah. Povprečne teže grozdov
so sortno značilne, najmanjša je pri sorti Acolon (85 g), sledi C. cubin
(117 g), C. dorsa (123 g) in M. frankinja (158 g). Grozdi vseh
preiskušanih sort so majhni, kar je značilnost sort za pridelavo
vrhunskih vin.
Pridelki grozdja po trsu so bili majhni. Največji pridelek sta dala M.
frankinja (2,4 kg/trs) in C. cubin (2,3 kg/trs), sledi C. dorsa (1,7 kg/trs)
in Acolon ( 1,3 kg/trs). Razlog za manjše pridelke v letu 2010 je toča,
ki je poškodovala 45 % grozdja. Kakovost pridelka je bila glede na
zelo slabe vremenske razmere zelo dobra. Najbolje sta se odrezala C.
dorsa (97 oOe sladkorja; 5,9 g/l skupnih kislin) in C. cubin (90 oOe
sladkorja; 8,4 g/l skupnih kislin), sledi Acolon (83 oOe sladkorja; 10,0
g/l skupnih kislin), najmanj sladkorja pa je nabrala standardna sorta M.
frankinja (82 oOe sladkorja; 7,3 g/l skupnih kislin). Vrednosti pH v
moštih so bile dokaj izenačene in so se gibale med 3,2 in 3,6. Napad
grozdne gnilobe je bil pri preiskušanih sortah ob jesenskem deževju
bistveno manjši, kot pri standardni sorti. Dobre rezultate je dala tudi
sorta Dornfelder, s povprečno 3,3 kg grozdja na trs, 86 oOe sladkorja in
7,9 g/l skupnih kislin v moštu. Splošni vtis letnika 2010 je, da so
pridelki količinsko nižji od lanskih, sladkorne stopnje pa glede na
velike količine dežja predtrgatvijo relativno dobre. Pri nobeni izmed
preskušanih sort zaenkrat nismo odkrili trsov, ki bi se okužili z
boleznimi, ki jih povzročajo fitoplazme (trsne rumenice). Grozdje smo
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po trgatvi mikrovinificirali, analize in ocena kakovosti pa bosta
opravljeni po stekleničenju.
Vina letnika 2009 smo analizirali, degustacijsko ocenili in predstavili
pridelovalcem. Razen sorte Acolon (alkohol 10,7 vol. %; skupni
ekstrakt 26 g/l), so vsebnosti alkohola (12,5 – 14,0 vol. %) kakor tudi
skupnega ekstrakta (28-32 g/l) pri vseh drugih sortah velike. Analize
polifenolov snovi in antocianskih barvil kažejo, da so te najvišje pri
sorti C. cubin, sledita Modra frankinja in Dornfelder, nekoliko manjš o
vsebnost teh snovi pa vsebujejo vina sort Acolon in C. dorsa. Pri
organolepričnem ocenjevanju, je pooblaščena degustacijska komisija
(KIS) najvišjo povprečno oceno dodelila vinu sorte C. cubin (17,1
točke), sledijo pa M. frankinja, Dornfelder in C. dorsa in Acolon s
podobnimi ocenami (med 16,6 in 16,8 točke). Z delom bomo
nadaljevali v letu 2011.
Skupno je bilo v vinorodni deželi Posavje v letu 2010 v postopek posebnega preizkušanja
vključeno 14 klonov Modre frankinje in novih uvoženih vinskih sort, s skupno okrog 1.050
trsi na 2 lokacijah. Narejene so bile 4 mikrovinifikacije.
3.3.2. Vinorodna dežela Primorska
LOKACIJA
Ampelografski vrt
Kromberk
(začeto leta 2006)

Vinakoper-Koper
(začeto leta 2008)

REZULTATI DELA
Na lokaciji AV Kromberk smo nadaljevali s spremljanjem fenofaz
in botaničnih značilnosti belih vinskih sort Viognier, (poreklom iz
Francije), Ruffet (Tinta pineihra) in Touriga nacional (poreklom
iz Portugalske) ter Daniela (domača samonikla sorta). V letu 2010
je pridelek grozdja pri Danieli tehtal 4,4 kg/trs (povprečna teža
grozda 186 g), grozdje pa je ob trgatvi (prve dni septembra)
vsebovalo 89 oOe sladkorja in 6,7 g/l skupnih kislin. Sorta je
izjemno zanimiva tako iz stališča zgodnjega dozorevanja, kot tudi
zaradi zelo velike vsebnosti sladkorja. Sorta je posajena le v
kolekciji AV Kromberk (edini trsi, ki obstajajo).
Stara francoska sorta Viognier dozoreva približno istočasno kot
Chardonnay. V letu 2010 je ob pridelku 3,8 kg/trs dosegla
sladkorno stopnjo 85 oOe, povprečna vsebnost kislin ob trgatvi pa
je bila 7,0 g/l. Kaže, da bi ta sorta v razmerah vinorodne dežele
Primorska lahko dajala vina vrhunske kakovosti, zato se preizkuša
tudi na dodatni lokaciji (Vinakoper-Debeli rtič). Prav tako smo
poskusno lokacijo iz Kromberka, kjer razpolagamo le z manjšim
številom trsov, prenesli na novo lokacijo pri Vinakoper tudi pri
portugalski rdeči vinski sorti Touriga nacional. Pri meritvah v letu
2010 je rdeča portugalska sorta Ruffet (Tinta pineihra) dala bolj
povprečne rezultate kot v predhodnih letih - pridelek 3,1 kg/ trs;
sladkorna stopnja 81 oOe; vsebnost skupnih kislin 7,3 g/l). Z
delom bomo nadaljevali v letu 2011.
V vinogradih podjetja Vinakoper (lokacija Debeli rtič) smo v letu
2010 nadaljevali s preskušanjem štirih tujih rdečih vinskih sort
Tempranillo, Touriga nacional, Tannat in Sangiovese, v
primerjavi s standardno rdečo sorto Cabernet sauvignon. Zaradi
velikosti poskusnih vinogradov lahko meritve opravljamo v
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nekoliko večjem obsegu, kar izboljšuje verodostojnost d obljenih
rezultatov. Iz zbranih rezultatov meritev in analiz lahko
ugotovimo, da je najnižji pridelek v lanskoletnih rastnih razmerah
zopet dosegla standardna sorta C. sauvignon (1,8 kg/trs), sledijo
pa T. nacional (2,3 kg/trs), Tannat (2,4 kg/trs), Tempranillo (4,3
kg/trs) in Sangiovese kot masovnejša sorta s 5,4 kg/trs. Vsebnost
skupnih kislin je bila letos na splošno nekoliko višja (med 7,2 in
9,3 g/l), vsebnost sladkorja pa je bila najnižja pri sortah
Sangiovese (73 oOe), Tempranillo (78 oOe) in Tannat (81 oOe),
kar je pod mejo sprejemljivega za pridelavo vrhunskih rdečih vin.
Na tak rezultat so v letu 2010 vplivale neugodne vremenske
razmere. Grozdje sorte T. nacional je vsebovalo 83 oOe sladkorja,
kar je za 20 oOe višje kot v letniku 2008. Glede na nižji pridelek je
pričakovano najvišjo sladkorno stopnjo dosegla standardna sorta
C. sauvignon s 90 oOe (tudi 10 oOe manj kot v letu 2008).
Predvsem sorta Sangiovese je v primerjavi s prejšnjimi leti , glede
kakovosti povsem zatajila. Primerjava povprečne teže grozda
posameznih sort kaže, da se C. sauvignonu (93 g) najbolj približa
sorta Touriga nacional (99 g), medtem ko so ostale sorte nekoliko
rodnejše (Tannat = 151 g; Sangiovese = 216 g; in Tempranillo =
312 g).
Grozdje vseh petih sort je bilo mikrovinif icirano, opravljene so
bile analize in deg. ocene vina letnika 2009. Vina so bila
predstavljena strokovnjakom podjetja Vinakoper, ki so bili z
opravljenim delom zelo zadovoljni. Degustacijske ocene so se
gibale med 16,5 (Sangiovese), 17,3 Touriga nacional, 16,8
Tempranillo in 17,0 točk (Tannat). C. sauvignon se je kot standard
letos uvrstil tik za najvišje ocenjeno Tourigo nacional (17,2
točke), vsi vzorci pa so se uvrstili v zgornjo polovico intervala za
razred 'kakovostno vino'. Vina letnika 2010 bodo pripravljena za
stekleničenje tekom letošnje pomladi in nato predstavljena
degustacijski komisiji ter uporabnikom rezultatov (Vinakoper).
Na isti lokaciji smo nadaljevali s preskušanjem tehnološke
vrednosti stare rdečkaste lokalne sorte Cipro. Namen je ponov na
aktivacija sorte, ki je že skoraj izumrla in bi lahko služila za
pridelavo posebnih vin. V vinogradu podjetja Vinakoper, s
katerim pri izvajanju poskusov dobro sodelujemo, je bilo pred leti
na novo posajenih prek 2000 trsov te sorte, z dvema različkoma .
Cipro-standard in Cipro-aromatični. Oba različka sorte sta v
letu 2010 dosegla soliden pridelek (okrog 2 kg/trs), pri tem pa je
bila stadkorna stopnja pri standardnem tipu 81 oOe, pri
aromatičnem pa 86 oOe (vsebnost skupnih kislin je bila 7,3
oziroma 6,9 g/l). Vsebnost sladkorja je bila bistveno manjša kot v
letu 2009 (okrog 100 oOe). Na isti lokaciji je standardna sorta
Malvazija dala 2,6 kg grozdja na trs, ob sladkorni stopnji 100 oOe
in vsebnosti skupnih kislin 4,9 g/l. Oba različka sta bila
mikrovinificirana in deg. ocenjena. Cipro-aromatični se je izkazal
kot boljši tip (deg. ocena 17,7 točk), medtem ko je bil Cipro standard ocenjen s še vedno zelo dobrimi 17,3 točkami. Z delom
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bomo nadaljevali v letu 2011.
Na isti lokaciji smo nadaljevali s preizkušanjem bele francoske
vinske sorte Viognier, pri čemer nam kot primerjalna sorta prav
tako služi dobra stara Malvazija, ki zori približno v istem času.
Pridelek grozdja sorte Viognier je (ob obremenitvi z 9 rodnimi
očesi/trs) tehtal 5,0 kg/trs, sladkorna stopnja je bila 89 oOe,
vsebnost skupnih kislin pa 4,9 g/l. Kakovost pridelka je bila torej
odlična in to kljub letos zopet dvakrat večjemu pridelku kot pri
Malvaziji. Vino mikrovinifikacije letnika 2009 je bilo na
degustaciji ocenjeno zelo dobro: 16,8 točk Malvazija in 17,0 točk
Viognier. Alkoholne stopnje so bile pri obeh sortah visoke (13,2 13,9 vol. %), prav tako je bila ugodna tudi vsebnost drugih smovi,
pomembnih za kakovost vina (predvsem snovi, ki so nosilci
aromatskega profila). S preizkušanjem te sorte bomo nadaljevali v
letu 2011.
V letu 2010 je bilo v vinorodni deželi Primorska v postopek posebnega preizkušanja
vključenih skupno 10 uvoženih vinskih sort in standardov; s skupno okrog 750 trsi, na 2
lokacijah. Narejenih je bilo 8 mikrovinifikacij.
3.3.3. Vinoroda dežela Podravje
LOKACIJA
Jeruzalem-Ormož
(kolekcija)
(začeto leta 2007)

REZULTATI DELA
Na lokaciji Jeruzalem (stara kolekcija STS Ivanjkovci) smo
nadaljevali s posebnim preskušanjem 6 klonov sorte Beli pinot.
Rezultati meritev in opazovanj kažejo, da so v letošnjih
podnebnih razmerah (velika količina padavin), kloni v
povprečju dosegli dosegli sladkorno stopnj 79 oOe (med 74 in
85 oOe) in to kljub relativno obilnemu pridelku. Najvišjo
sladkorno stopnjo je zopet dosegel klon 46/2 (85 oOe; 7,1
kg/trs; 7,4 g/l skupnih kislin), tik za njim je klon 72/18/144 (81
oOe; 6,2 kg/trs; 7,8 g/l skupnih kislin), sledjo pa kloni 51/39,
72/18/138, 72/18/118 in 54/17/11 s povprečno 74-78 oOe; 5,6 6,8 kg pridelka/trs in 9,0-9,1 g/l skupnih kislin. Na nekoliko
nižjo vsebnost sladkorjev v moštu je v letu 2010 kot rečeno
vplivala nekoliko večja količina padavin. Klona 209/46/2 in
72/18/144 sta odstopala tudi po zdravstvenem stanju grozdja ob
trgatvi, saj je bil pri njiju % jagod napadenih od sive grozd ne
plesni majhen (do 15 %), pri ostalih pa je bilo gnilobe med 30
in 40 %.

Skupno je bilo v letu 2010 v Vinorodni deželi Podravje v postopek posebnega preizkušanja
vključenih 6 klonov in standard bele vinske sorte Beli pinot, s skupno 450 trsi na 1 lokaciji.
Narejeni sta bili 2 mikrovinofikaciji.
V postopek posebnega preizkušanja vinske trte je bilo v vseh treh vinorodnih deželah
Slovenije, v letu 2010 vključenih skupno 30 vinskih sort in klonov z 2.250 trsi na 5
lokacijah.
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4. NAČIN OBJAVE REZULTATOV
Rezultati dela pri strokovni nalogi "Posebno preizkušanje sadnih rastlin in vinske trte" se
objavijo kot letno poročilo naročniku (MKGP in FURS) za namen priprave opisne sortne liste
in v obliki ustnih ter pisnih informacij, ki so vedno na razpolago zain teresiranim
pridelovalcem sadja in grozdja ter kmetijski svetovalni službi na Kmetijskem inštitutu
Slovenije. Vsake 4 leta se zbrani podatki uporabijo za izdelavo publikacije “Sadni izbor za
Slovenijo”, ki jo posredujemo naročniku in vsem zainteresiranim u porabnikom. Rezultate
dela pri posebnem preizkušanju vinske trte vsako leto predstavimo tudi neposredno
zainteresiranim uporabnikom (vinogradnikom in vinarjem).
5. FINANČNI OBRAČUN STROKOVNE NALOGE ZA LETO 2010:
5.1. Finančni obračun 2010:
SADNE RASTLINE:
Skupaj:

84.319,20 €
44.319,20 €
40.000,00 €

Skupaj:

17.984,20 €
17.984,20 €
0,0 €

Povzetek stroškov sadne rastline - KIS
Povzetek stroškov sadne rastline - podizvajalci

VINSKA TRTA:
Povzetek stroškov vinska trta - KIS
Povzetek stroškov vinska trta - podizvajalci
SKUPAJ POSEBNO PREIZKUŠANJE SADNIH RASTLIN IN
VINSKE TRTE:

102.303,40 €

5.2. Ure po izvajalcih 2010 :
a) Sadjarstvo :
Izvajalec KIS
Soizvajalci
SKUPAJ:

Strokovne ure
1.592
1.400
2.992

Število ur
Tehnične ure
394
310
704

Strokovne ure
300

Število ur
Tehnične ure
300

Skupaj
1.986
1.710
3.696

b) Vinogradništvo:
Izvajalec KIS
SKUPAJ:

Skupaj
600

c) Rekapitulacija - ure za leto 2010 skupaj:
SADJARSTVO
VINOGRADNIŠTVO
SKUPAJ:

Strokovne ure
2.992
300
3.292

Število ur
Tehnične ure
704
300
1.004

Skupaj
3.696
600
4.296
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4 REKAPITULACIJA CELOTNEGA PROGRAMA
Povzetek stroškov po posameznih nalogah
Strokovna naloga
1. Posebno preizkušanje sort zelenjadnic in naloge vrtnarskih
centrov in postaj
2. Posebno preizkušanje sort sadnih rastlin
3. Posebno preizkušanje sort vinske trte

Skupaj

EUR
59.465,00
84.252,00
17.984,00

161.701,00

