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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 s e 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 n aše 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 2011
V poskuse za posebno preskušanje smo v letu 2011 vključili naslednje vrste zelenjadnic :
srednje pozno in pozno belo zelje za kisanje, češnjev paradižnik, nizek fižol za stročje in
špinačo. Število sort in poskusna mesta so prikazana v preglednici:
Vrsta
Kapusnice:
srednje pozno zelje za kisanje
pozno zelje za kisanje
Plodovke:
paradižnik češnjev
Stročnice:
nizek fižol za stročje
Ostale zelenjadnice:
špinača

Št. sort
18
10
8
18
18
8
8
10
10

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

Program vrtnarskega centra pri Kmetijskem inštitutu Slovenije je bil v letu 201 1 tako kot do
sedaj 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 srednje
pozno in pozno belo zelje za kisanje, drobnoplodni paradižnik in česen. Rezultate svojega
dela smo predstavili v okviru Zelenjadarskih uric 29.11.2011, ki smo jih organizirali skupaj s
Kmetijsko svetovalno službo.
Pri zelju smo v poskusno kisanje vključili 24 sort iz skupine srednje poznih in poznih sort
belega 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
organizirali na dnevu Zelenjadarskih uric. Ocenjevali smo okus, barvo, konsistenco in izgled
kislega zelja.
Pri drobnoplodnem paradižniku smo preskušali, kako obrezovanje (prikrajševanje) cvetnega
grozda vpliva na pospešitev dozorevanja in enakomernost zorenja plodov. Pri drobnoplodnem
paradižniku se pri dozorevanju plodov pojavijo težave zaradi neenakomernega zorenja
drobnih plodov v cvetnem grozdu. Plodovi namreč zorijo zelo počasi in postopno od vrha
grozda navzdol. Zato se običajno zgodi, da se dozoreli plodovi osujejo s cvetnega grozda še
preden so zreli vsi plodovi na cvetnem grozdu. To pa prepreči pobiranje pridelka v celem
grozdu in s tem zmanjšuje njegovo tržno vrednost. Odločili smo se za dva načina
prikrajševanja, tako da smo na cvetni veji pustili manjše število plodov (večje prikrajševanje)
in večje število plodov (manjše prikrajševanje) ter ju primerjali s pridelavo brez krajšanja
grozdov. Želeli smo ugotoviti, kateri način bi pridelovalcu omogočal pridelavo kakovostnega
pridelka drobnoplodnega paradižnika oz. enakomerno dozorelost plodov v grozdu.
Pri česnu smo jeseni zasnovali poskuse, v katerih preskušamo različne roke za saditev česna.
Pri česnu namreč razlikujemo glede na razvoj in obstojnost med shranjevanjem jesenski ali
ozimni česen, jari ali spomladanski česen in vmesno skupino, v katero verjetno sodi tudi
večina domačih ekotipov. Ozimni česen ima krajše obdobje mirovanja, sadimo ga jeseni, od
septembra naprej, pa vse dokler zemlja ne zmrzne. Vendar bo pri pozni setvi vzkalil šele
spomladi. Spomladanski česen miruje dlje časa in je bolj občutljiv za nizke temperature, zato
ga praviloma sadimo zgodaj spomladi, čeprav je ponekod v navadi že jesensko sajenje.
Vmesna skupina je po morfoloških lastnostih sicer bliže spomladanskemu tipu, ker pa je
odpornejša na nizke temperature, česen iz omenjene skupine navadno sadimo že jeseni.
V poskusih, ki smo jih zasnovali na dveh lokacijah (v Jabljah in v Novi Gorici), preizkušamo
4 termine saditve (saditev v septembru, saditev v oktobru, saditev v novembru in saditev
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zgodaj spomladi). V poskuse so vključeni vsi do sedaj zbrani vzorci česna, skupaj 10 domačih
tipov česna iz različnih pridelovalnih območij.
Podrobnejši rezultati so predstavljeni v nadaljevanju po posameznih vrstah zelenjadnic.
Kapusnice
Leto 2011 je bilo kar ugodno za pridelavo kapusnic. Lepa in topla pomlad je dopuščala
pravočasno pripravo tal in presajanja v optimalnih rokih. Ker so bile že v maju temperature
visoke, padavin pa malo, je bilo potrebno vse poskuse s poznim zeljem namakati takoj po
presajanju. Tudi za srednje pozno zelje, ki smo ga presajali sre di junija, je bilo potrebno
urediti namakanje takoj po presajanju. Težave smo imeli na lokaciji Novega mesta, kjer smo
srednje pozno zelje presajali teden dni kasneje, kot na ostalih dveh lokacijah. Čeprav so bile
sadike takoj po presajanju zalite, je veliko sadik, verjetno zaradi visokih dnevnih temperatur
in vročinskega stresa, propadlo kmalu po presajanju.
• Srednje pozno zelje smo preskušali v Jabljah, Novem mestu in na Ptuju. V skladu s
programom, smo v preizkušanje vključili sorte, ki so primerne za kisanje. Sadike smo vzgojili
v polistirenskih gojitvenih ploščah z 104 celicami v rastlinjaku v Jabljah. Setev smo opravili
sredi maja (16.05.2011), na prosto smo presajali sredi junija (na Ptuju 15. junija, v Jabljah 17.
junija in v Novem mestu 23. junija). Medvrstna razdalja presajanja je bila 60 cm, razdalja v
vrsti 50 cm, v Jabljah 40 cm, tako da je bila končna gostota posevka 33.300 rastlin /ha
oziroma v Jabljah 41.600 rastlin/ha. Namakanje je bilo urejeno na vseh treh poskusnih
lokacijah in je bilo potrebno že takoj ob presajanju. V času rasti smo poskuse 2x dognojili z
KAN-om, večjih težav z boleznimi in škodljivci nismo imeli. Suha in topla jesen je
omogočila, da smo vse sorte v Jabljah in na Ptuju pobrali v optimalni zrelosti, medtem ko v
Novem mestu ocenjevanj in meritev pridelka zaradi slabega sklopa nismo opravili. V Jabljah
smo začeli s pobiranjem sredi septembra (16.09.) in zaključili sredi oktobra (18.10.).
Najzgodnejšo sorto Charmant smo pobrali 91 dni po presajanju, sorti Grandslam in Corton
kot najbolj pozni, pa 123 dni po presajanju. Doseženi pridelek je na ravni povprečnih
pridelkov za lokacijo Jablje, v povprečju smo pobrali 49,29 t/ha tržnega pridelka. Po količini
pridelka so izstopale sorte TRI 6640, Zyklop, TI 146, Autumn Queen, Fieldwinn er, Tenacity
in Grandslam, pri katerih smo pobrali več kot 60,00 t/ha tržnega pridelka. Na Ptuju je bil
poskus zelo lep in izenačen, kar dokazujejo tudi doseženi pridelki. V povprečju smo pobrali
94,10 t/ha tržnega pridelka, največ pri poznih sortah Grandslam (123,08 t/ha) in Tenacity
(122,68 t/ha). S pobiranji smo začeli sredi septembra in zaključili v začetku oktobra. Rezultati
po lokacijah so razvidni iz spodnjih grafikonov.
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Pridelek sortnega poskusa na Ptuju

Pridelek sortnega poskusa v Jabljah
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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 14.04.2011). Presajali
smo sredi maja (Jablje 11.05.2011, Ptuj 18.05.2011, Novo mesto 19.05.201 1). Medvrstna
razdalja presajanja je bila 60 cm, razdalja v vrsti 50 cm, v Jabljah 40 cm, tako da je bila
končna gostota posevka 33.300 rastlin/ha oziroma v Jabljah 41.600 rastlin/ha. Že takoj po
presajanju je bilo potrebno poskuse na vseh treh lokacijah namakati. V času rasti večjih težav
nismo imeli, rastline so se lepo razvijale, lepa jesen pa je omogočila, da so bile vse sorte
pobrane v optimalnih rokih. Da je bilo leto ugodno za pridelavo, dokazujejo tudi doseženi
pridelki. Na Ptuju je bil povprečen tržni pridelek 121,64 t/ha, poskus smo začeli pobirati sredi
septembra, zadnje pobiranje smo opravili v začetku oktobra (med 119 in 141 dni po
presajanju). Po pridelku je izstopala sorta Mentor (182,93 t/ha tržnega pridelka), ki razvije
sploščene do močno sploščene glave, katerih povprečna masa je presegla 6000 g. V Jabljah
smo začeli s pobiranjem nekaj dni prej kot na Ptuju, saj je bilo tudi presajanje za teden dni
zgodnejše. Doseženi pridelki so bistveno nižji, v povrečju smo pobrali 56,28 t/ha tržnega
pridelka, največ pri sortah Theras (73,55 t/ha) in Tolerator (68,08 t/ha). V Novem mestu smo
v povprečju pobrali 50,37 t/ha tržnega pridelka, kot najboljša se je pokazala sorta Selma
(97,20 t/ha). Na omenjeni lokaciji smo imeli nekaj težav z bakterijsko boleznijo 'črna žilavka
kapusnic', zato je pri posameznih sortah visok delež odpadnega pridelka. Medtem ko je bilo
odpada v Jabljah in na Ptuju malo, je delež odpadnega pridelka v Novem mestu okoli 30%.
Na Ptuju smo zasnovali še poskus s kasnejšim terminom presajanja. Setev za vzgojo sadik
smo opravili 26.05.2011, presajali smo 22.6.2011. Medvrstna razdalja presajanja je bila tako
kot v prvem poskusu 60 cm, razdalja v vrsti 50 cm. Prvo pobiranje pridelka smo opravili sredi
oktobra, drugo pa konec oktobra. V povprečju smo pobrali 118,99 t/ha tržnega pridelka,
nekoliko manj torej kot pri prvem terminu presajanja. Po pridelku je izstopala sorta Ambrosia
(145,74 t/ha tržnega pridelka), ki razvije sploščene glave, katerih povprečna masa se je gibala
okoli 5000 g. Rezultati po lokacijah so v spodnjih grafikonih.

Pridelek sortnega poskusa na Ptuju 1. rok
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Pridelek sortnega poskusa na Ptuju 2. rok

Pridelek sortnega poskusa v Jabljah
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Pridelek sortnega poskusa v Novem mestu

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 24 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
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(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 8,6 % suhe snovi in 4,3% sladkorjev, podrobnejši
rezultati analiz po sortah pa so prikazani v spodnjih grafikonih.

Vsebnost suhe snovi v zelju

Vsebnost skupnih sladkorjev v zelju
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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 začetek marca (01.03.2011) za poskus v Novi Gorici
in sredi marca (15.03.2011) za poskusa v Jabljah in Luciji. V plastenjak v Novi Gorici smo
presajali sredi aprila (12.04.2011), v plastenjak v Jabljah v drugi polovici aprila (20.04.2011),
prav tako pa tudi na prosto v Luciji (21.04.2011). Presajali smo na gredice, po dve vrsti na
gredico, razdalja med vrstama je bila 75 cm, med sadikami v vrsti pa 40 cm. Končna gostota
posevka je bila 33.300 rastlin/ha. S pobiranjem pridelka smo seveda najprej začeli v Novi
Gorici in to sredi junija (16.06.2011), na prostem v Luciji konec junija (27.06.2011) in v
Jabljah v začetku julija (04.07.2011). Pridelek smo pobirali 1 x tedensko. V poskusu na
prostem v Luciji smo s pobiranjem zaključili v začetku septembra (01.09.2011). Skupno smo
opravili 7 pobiranj in v povprečju pobrali 47,99 t/ha tržnega pridelka. Največ pridelka smo
pobrali pri sortah Corbus (59,86 t/ha), ki razvije ploščato okrogle plodove povprečne mase
okoli 20 g, Tomatoberry (58,10 t/ha) s srčasto obliko plodov povprečne mase okoli 20 g,
Pollicino (56,75 t/ha), ki razvije jajčaste plodove s povprečno maso okoli 25 g, Sakura (56,54
t/ha) s ploščato okroglimi plodovi povprečne mase okoli 20g, Piccota (54,59 t/ha) z okroglimi
plodovi povprečne mase okoli 20 g in pri sorti Trillo (53,42 t/ha) s prav tako okroglimi,
vendar drobnejšimi plodovi povprečne mase okoli 15 g. Največji delež pridelka smo pobrali v
mesecu juliju (48 %), v avgustu 30 %, v septembru 16 % in v juniju slabih 6 %. Dobrih 75 %
pridelka smo ob pobiranju razvrstili v prvi razred kakovosti, 8 % pa med odpadni pridelek. Pri
pridelavi na prostem je večji predvsem delež razpokanih plodov, praviloma pa so plodovi tudi
slabše obstojni, kot plodovi iz pridelave v zaščitenih prostorih. V Novi Gorici smo skupno
opravili 11 pobiranj, poskus smo zaključili v začetku septembra (zadnje pobiranje
01.09.2011). Povprečni tržni pridelek poskusa je bil 55,59 t/ha, pri najboljši sorti Sakura pa
smo pobrali 91,63 t/ha tržnega pridelka. Delež odpada se je, odvisno od sorte, gibal med 5 %
in 25 %, predvsem so to zelo drobni plodovi pri sortah z močno razvejanimi grozdi. Največji
delež pridelka je bilo pobranega v mesecu juliju (60 %), v juniju 20 %, v avgustu 15 % in v
septembru 5 %. V Jabljah smo lahko pridelek zaradi tople in sončne jeseni pobirali do sredine
oktobra (zadnje pobiranje 10.10.2011), skupno smo opravili 12 pobiranj. V povprečju smo
pobrali 124,83 t/ha tržnega pridelka, pri sortah Sakura, Sweet Million, Ty Ty, Tomatoberry,
Bellini in Supersweet, ki so pokazale kot najboljše, pa smo pobrali več kot 140,00 t/ha tržnega
pridelka. Delež odpada se je gibal med 2 % in 20 %, pri sortah z zelo razvejanimi grozdi
namreč ostane veliko plodov zelo drobnih. Največji delež pridelka smo pobrali v mesecu
avgustu (46 %), v septembru 25 %, v juliju 23 %, slabih 6 % pa v oktobru. Kot najzgodnejša
se je na vseh lokacijah pokazala sorta Sakura.
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Stročnice
Letošnje leto je bilo ugodno tudi za pridelavo stročnic. Topla pomlad z veliko sonca je
omogočila zgodnjo zasnovo posevkov, tako da smo setve opravili nekoliko prej, kot so
običajni roki. Lepa in topla jesen je bila naklonjena jesenskim posevkom, tako da so pridelki
iz jesenskih terminov pridelave enakovredni ali celo boljši kot pridelki iz spomladanskih
terminov pridelave.
• Nizek fižol za stročje smo preskušali v Jabljah, Križah na Gorenjskem, Novi Gorici in
Luciji. V preskušanje je bilo vključenih 9 sort, 4 rumenostročne in 5 zelenostročnih. Vse sorte
smo preskušali v spomladanskem in jesenskem terminu pridelave. Spomladi smo setev
opravili razmeroma zgodaj, v Novi Gorici 12. aprila, v Jabljah 20. aprila, v Luciji 21. aprila, v
Križah pa šele 5. maja. Sejali smo v vrste na razdaljo cca 4 cm v vrsti in 70 cm med vrstami.
V Novi Gorici smo s pobiranjem pridelka začeli sredi junija, kot najzgodnejši smo pobrali
sorti Capitano in Brittle Wax, (16.06.2010), kot najbolj pozno pa sorto Garrafal Enana
(07.07.2010). V povprečju smo pobrali 8,00 t/ha tržnega pridelka, največ pri sortah Atlanta
(13,84 t/ha), Meraviglia (10,17 t/ha) in Anthea (9,96 t/ha). V Luciji smo prvo pobiranje
pridelka opravili 20. junija, doseženi pridelki pa so podobni kot na lokaciji Nove Gorice.
Povprečno smo pobrali 8,02 t/ha tržnega pridelka, izstopata sorti Atlanta (11,93 t/ha) in
Anthea (10,57 t/ha). V Jabljah smo s pobiranjem začeli konec junija (28.06.) in zaključili v
juliju (09.07.). Poskus je bil zelo lep in izenačen, kar kažejo tudi doseženi pridelki, ki so
bistveno višji kot na ostalih lokacijah. V povprečju smo pobrali 14,45 t/ha tržnega pridelka,
spet pa izstopata srednje zgodnji zelenostročni sorti Anthea (19,09 t/ha) in Atlanta (18,09
t/ha). V Križah smo pridelek pobirali v juliju (od 11.07. do 27.07.) in povprečno pobrali 6,58
t/ha tržnega pridelka. Največ pridelka smo tudi na tej lokaciji pobrali pri sortah Anthea (9,80
t/ha) in Atlanta (9,55 t/ha). Na lokaciji Križ ni urejeno namakanje, tako da smo imeli
spomladi zaradi pomanjkanja vlage v tleh nekaj težav zaradi poznega in neenakomernega
vznika. Kasneje je bil poskus delno poškodovan še zaradi toče. Setev za jesenski termin
pridelave smo za lokaciji Križe in Jablje opravili v prvi polovici julija (08.07. Jablje in 11.07.
Križe), za lokaciji Lucija in Nova Gorica pa v drugi polovici julija oz. v začetku avgusta
(22.07. Lucija in 04.08. Nova Gorica). V Križah smo imeli spet nekaj težav zaradi počasnega
vznika, saj na omenjeni lokaciji namakanje ni urejeno. Doseženi pridelek je večji kot pri
spomladanski setvi, v povprečju smo pobrali 10,09 t/ha tržnega pridelka, izstopala je sorta
Atlanta (13,40 t/ha). Sorte so dozorele sredi septembra, razlike v zgodnosti pa so bile precej
manjše, kot pri spomladanski setvi. Tudi v Jabljah so bile razlike v zgodnosti manj izrazite
kot spomladi, stroki pa so zelo hitro prezoreli. S pobiranjem smo začeli 8. septembra in
zaključili 17. septembra. V povprečju smo pobrali nekaj manj pridelka kot pri
spomladanskem terminu, 12,60 ta/ha tržnega pridelka, pri najboljših sortah Doge, Capitano in
Anthea pa več kot 17,00 t/ha. Več težav smo imeli zaradi napada pršice v Luciji. Rastli ne so
se na splošno razvijale slabo, veliko strokov je ostalo nerazvitih, tako da je dosežen tržni
pridelek zelo nizek (4,48 t/ha). Največ pridelka smo pobrali pri sorti Capitano (6,69 t/ha). V
Novi Gorici smo poskus zasnovali šele v začetku avgusta, s pobiranjem pridelka smo začeli v
oktobru (od 04.10. do 11.10.2010). Poskus smo tako kot spomladi namakali z oroševanjem.
Doseženi tržni pridelek je večji kot pri spomladanski pridelavi (10,28 t/ha), kot najbolj rodna
pa se je spet pokazala sorta Atlanta (13,82 t/ha). Podrobnejši rezultati po lokacijah so
prikazani v spodnjih grafikonih.
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Pridelek sortnega poskusa v Jabljah spomladi

Pridelek sortnega poskusa v Luciji spomladi
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Pridelek sortnega poskusa v Novi Gorici spomladi
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Pridelek sortnega poskusa v Jabljah jeseni

Pridelek sortnega poskusa v Luciji jeseni
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Pridelek sortnega poskusa v Novi Gorici jeseni

Pridelek sortnega poskusa v Križah jeseni

20

Poročilo o strokovnih nalogah s področja posebnega preizkušanja sort za opisno sortno listo za leto 2011

Ostale zelenjadnice
Kot smo že omenili, je bilo leto 2011 kar ugodno za pridelavo vseh zelenjadnic. Zgodnja in
lepa pomlad je omogočila zgodnjo zasnovo posevkov, res pa je, da je bilo zaradi manjše
količine padavin potrebno že zgodnjo pridelavo namakati. Lepa in topla jesen pa je bila
ugodna za razvoj jesenskih posevkov, ki so zaradi razmeroma visokih temperatur dozoreli
nekoliko prej kot je običajno.
• Špinačo smo preskušali v Jabljah, Križah na Gorenjskem in Novi Gorici v zgodnjem
spomladanskem terminu pridelave. V Jabljah smo sorte preskušali na prostem in v zaščitenem
prostoru (plastenjak), v Križah in Novi Gorici pa samo na prostem. Sejali smo na gredice v 4
vrste, razdalja med vrstami je bila 20 cm, dolžina poskusne parcelice je bila 1 m. Gostota
setve je bila za vse sorte enaka, to je 150 semen/ m 2. V rastlinjaku smo poskus zasnovali 14.
marca, prvi pridelek smo pobirali 19. aprila. Pridelek zadnjih sort smo pobrali 28. aprila. V
povprečju smo pobrali 18,77 t/ha tržnega pridelka, pri najboljših sortah Spokane, Rembour in
Rembrandt pa več kot 24,00 t/ha. Odpadnega pridelka v zaščitenem prostoru praktično ni bilo.
Na prosto smo v Jabljah sejali 1. aprila, pridelek vseh sort pa smo pobirali hkrati in sicer 31.
maja. Na prostem smo v povprečju pobrali 14,48 t/ha tržnega pridelka, največ pri sorti El
Paso 27,44 t/ha. Na prostem je bilo več odpadnega pridelka, saj so glede na to, da je bil mesec
maj zelo sončen in topel, rastline začele hitro rumeneti in uhajati v cvet. Podobne težave smo
imeli v Novi Gorici, kjer smo poskus na prostem zasnovali 12. aprila . Kljub urejenemu
namakanju je bil vznik zelo neenakomeren, kar je imelo za posledico zelo neizenačen razvoj
rastlin. Medtem ko so posamezne rastline na parcelici že uhajale v cvet, je bilo veliko rastlin
še nerazvitih. Zato smo pridelek vseh sort pobrali hkrati in sicer 1. junija. Povprečni tržni
pridelek poskusa je bil 14,86 t/ha, največ pridelka smo pobrali pri sortah Apollo in Rembrandt
(nad 17,00 t/ha). Poskusa v Križah nismo izvrednotili, saj je bil zaradi slabega vznika zelo
neizenačen.

Pridelek sortnega poskusa v Jabljah v zaščitenem prostoru
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Pridelek sortnega poskusa v Jabljah na prostem

Pridelek sortnega poskusa v Novi Gorici na prostem
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V letu 2011 smo v skladu s sprejetim programom na Vrtnarskem centru Biotehniške
fakultete izvedli naslednje TEHNOLOŠKE POSKUSE:
1. Vpliv obrezovanja na dozorevanje plodov drobnoplodnega paradižnika gojenega na
kameni volni
2.

Poskus poletne pridelave mesečnih redkvic
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1.

VPLIV
OBREZOVANJA
NA
DOZOREVANJE
PLODOV
DROBNOPLODNEGA PARADIŽNIKA (LYCOPERSICON LYCOPERSICUM
MILL.) GOJENEGA NA KAMENI VOLNI.

1.1 NAMEN DELA
Drobnoplodni paradižnik je vrtnina, za katero je v zadnjem času veliko povpraševanje s
strani potrošnikov, predvsem zaradi okusnosti in praktičnosti njegovih plodov. Zanimiv je
tudi zaradi velike vsebnosti antioksidativnih snovi, predvsem karotenoidov in tokoferola
(vitamina E), kar ga uvršča med tiste zelenjadnice, ki varujejo človeški organizem pred
nekaterimi kardiovaskularnimi in rakavimi (rak na prostati) obolenji. Vsebnost
antioksidativnih snovi v plodovih je v največji meri odvisna od genotipa (sorte), velik vpliv
pa imajo tudi prehrana rastlin in okoljski dejavniki, predvsem temperatura in osvetlitev.
Tehnologija gojenja drobnoplodnega paradižnika se ne razlikuje od tehnologije gojenja
debeloplodnega (običajnega) paradižnika. V primeru, da se odločimo za pobiranje celih
grozdov (to je s tržnega vidika bolj zanimivo), se pri dozorevanju pojavijo težave zaradi
neenakomernega zorenja drobnih plodov v grozdu. Plodovi namreč postopno zorijo od vrha
grozda navzdol. Običajno se zgodi, da se dozoreli plodovi osujejo še preden so zreli vsi
plodovi na grozdu. To pa prepreči pobiranje pridelka v celem grozdu in s tem zmanjšuje
njegovo tržno vrednost. Zato je namen naše raziskave proučiti, kako obrezovanje
(prikrajševanje) cvetnega grozda vpliva na pospešitev dozorevanja in enakomernost zorenja
plodov. Odločili smo se za dva načina prikrajševanja, tako da bomo na cvetni veji pustili
manjše število plodov (večje prikrajševanje) in večje število plodov (manjše prikrajševanje)
ter ju primerjali s pridelavo brez krajšanja grozdov. Namen: ugotoviti, kateri način bi
pridelovalcu omogočal pridelavo kakovostnega pridelka drobnoplodnega paradižnika oz.
enakomerno dozorelost plodov v grozdu.
Hidroponsko gojenje omogoča vrtnarsko pridelavo tudi na tistih pridelovalnih območjih, kjer
so tla zaradi talne okužbe ali druge degradacije neprimerna za kmetijsko pridelavo. Hkrati pa
gojenje plodovk na kameni volni omogoča doseganje večjih pridelkov, saj je rast hitrejša in
bujnejša, predvsem zaradi konstantne oskrbe rastlin z vodo in hranili, ki so v hranilni
raztopini v lahko dostopni obliki za rastlino. Pridelovanje običajnega (debeloplodnega)
paradižnika na kameni volni je razvito predvsem v S Evropi in namenjeno celoletni p ridelavi,
v našem pridelovalnem območju pa bi bila njegova pridelava primerna predvsem za
koriščenje manjših,nerodovitnih površin, ki sicer niso primerna za kmetijsko pridelavo,
ugodne mikroklimatske razmere pa tovrstno pridelavo omogočajo.
Z gojenjem drobnoplodnega paradižnika na kameni volni še nimamo izkušenj, predvsem ne s
hitrostjo rasti in dozorevanja plodov, tako da bomo v raziskavo vključili tudi natančnejše
spremljanje rasti in razvoja rastlin po razvojnih fazah; cvetenje, dozorevanje plodov,
beleženje pridelka.
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1.2 MATERIAL IN METODE DELA:
Poskus smo zasnovali v aprilu 2011, ko smo sadike drobnoplodnega paradižnika presadili v
kocke kamene volne, ki smo jih v sredini maja postavili na sistem – na plošče kamene. V
rastlinjaku smo postavili hidroponski sistem s kameno volno, ki je bila položena na gredico
tako, da je bila sadilna razdalja med vrstama 80 cm, v vrsti med rastlinami pa 50 cm. V času
rasti smo izvajali potrebne oskrbovalne ukrepe: namakanje dognojevanje, pinciranje,
privezovanje na oporo, varstvo in krajšanje:
1/2- krajšanje grozda: prešteli smo število plodov v grozdu in in skrajšali grozd na polovico
1/3- krajšanje grozda: prešteli smo število plodov v grozdu in grozd skrajšali za tretjino
K- nekrajšane rastline so bile tiste, kjer smo pustili vse plodove v grozdu, da so pozoreli in
pobrali grozd, ko so bili vsi plodovi na njem zreli.
Pridelek smo pobirali takrat, ko so bili vsi plodovi na posameznem grozdu zreli, grozd stehtali
za vsako posamezno rastlino posebej, da smo dobili maso celega grozda (iz tega izračunali
pridelek na rastlino), prešteli število plodov v grozdu in tudi te stehtali. Iz števila in mase
plodov smo izračunali povprečno maso posameznega ploda. Rezultati so prikazani grafično.
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
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 dotek ala
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
g/1000
NSoli
l
za 5.000 l
mmol /l NO3 N-NH 4 PO4 2K+
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
NH 4NO3
80,0
400,0
1
14 14
MgSO47H 20
486,5 2.432,5
2
196 14
31
234
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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
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
Fe.kelat
17 g
170

Mo

Fe

48
840

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.
1.3 REZULTATI IN RAZPRAVA
V grafih so prikazani rezultati: pridelek drobnoplodnega paradižnika na rastlino po mesecih in
skupen (končen) pridelek, kumulativni seštevek pridelka po pobiranjih; meritve plodov po
etažah (grozdih).
Pridelek

Slika 1. Pridelek drobnoplodnega paradižnika gelde na različno krajšanje grozdov.
Iz slike je razvidno, da smo največji skupni pridelek dobili pri kontrolnih rastlinah, kjer
cvetnih grozdov nismo krajšali, (63 t/ha), statistično značilno manjši je bil pridelek pri
rastlinah, kjer smo grozde krajšali za eno tretjino, in značilno najmanjši pridelek smo pobrali
na rastlinah, kjer smo grozde skrajšali na polovico.
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V sliki 2 pa je prikazano naraščanje pridelka na rastlino glede na krajšanje cvetnih grozdov.
Opazimo, da smo na kontrolnih rastlinah pobrali v začetku pobiranja (prvih 14 dni) značilno
manj pridelka glede na rastline, kjer smo cvetne grozde krajšali, po 4.avgustu pa se je situacija
obrnila, pridelek kontrolnih rastlin je pri pobiranju 1.8. močno narastel in bil do konca rastne
dobe največji (2.457 g/rastlino)i glede na rastline iz obravnavanj, kjer smo cvetne grozde
krajšali (1.741 g/rastlino pri 1/3 krajšanju in 1.414 g/rastlino pri ½ krajšanju).

Slika 2: Kumulativni seštevek pridelka drobnoplodnega paradižnika, glede na tehnološki
ukrep krajšanja cvetnih grozdov.

Pobiranje pridelka po mesecih:

Slika 3: Pridelek drobnoplodnega paradižnika po pobiranjih v juliju 2011
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Slika 4: Pridelek drobnoplodnega paradižnika po pobiranjih v avgustu2011

Slika 5: Pridelek drobnoplodnega paradižnika po pobiranjih v septembru 2011

Iz slik 3, 4, in 5 je razvidno, da smo v prvem obiralnem obdobju – v juliju pobrali največ
pridelka na rastlinah s skrajšanimi cvetnimi grozdi, kar pomeni, da so plodovi na skrajšanih
grozdih dozoreli hitreje kot na neskrajšanih grozdih. Prav tako smo ugotovili, da med
obravnavanjema krajšanje na ½ ali za 1/3 v tem obdobju ni bilo večjih razlik v pridelku.
Plodovi rastlin, kjer cvetnih grozdov nismo krajšali so dozorevali počasneje, a smo po 14
dnevnem obdobju pobiranja nato prav na teh rastlinah pobrali več pridelka, kar se je videlo
tudi kasneje (v septembru), ko smo na kontrolnih rastlinah (z nekrajšanimi grozdi) pobrali več
pridelka kot na ostalih rastlinah.
Meritve grozdov po etažah:
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Ker nas je zanimalo, kakšen vpliv ima krajšanje cvetnih grozdov na maso grozda in na število
plodov v grozdu ter na velikost (maso) posameznega ploda v grozdu smo natančneje
analizirali tudi grozde.

Slika 6: Povprečna masa grozda glede na lego in krajšanje cvetnih grozdov.
Na osnovi izmerjene mase pobranih grozdov smo ugotovili, da so bili najtežji grozdi
kontrolnih rastlin in najlažji grozdi rastlin, kjer smo izvedli krajšanje na ½ grozda. Hkrati je iz
slike razvidno, da so bili pri vseh obravnavanjih najtežji grozdi iz 2. etaže, nato je masa
grozda padala , tako, da so imeli najmanjšo maso grozdi na 6. oz. 7 etaži.

Slika 7. Povprečna dolžina grozda glede na etažo in krajšanje cvetnih grozdov.
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Povprečna dolžina grozda se je gibala med 25 in 60 cm. Najdaljše grozde smo namerili pri
kontrolnih rastlinah (od 30 do 60 cm), kjer grozdov nismo krajšali, najkrajše pa pri rastlinah,
kjer smo grozde skrajšali na polovico in so bili dolgi od 20 do 30 cm. Iz slike je tudi razvidno,
da dolžina grozdov ni bila konstantna v rastni dobi, ampak so bili grozdi iz 2. 3. in 4. etaže pri
vseh obravnavanjih s krajšanjem najdaljši. Pri obravnavanju 1/3 krajšanje smo izmerili 40 cm
dolge (najdaljše) grozde na 6. cvetni etaži.

Slika 7: Povprečno število plodov/grozdu glede na krajšanje in lego (etažo) grozda.
Povprečno število plodov v grozdu se je gibalo okrog 10 (pri grozdih skrajšanih na polovico;
od9 do 18 pri grozdih, skrajšanih na 1/3 in 17 do 28 pri grozdih iz kontrolnih (neksrajšanih)
rastlin
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Slika 8. Prikaz pobiranja grozdov glede na etažo in krajšanje.
Iz slike 8 je razvidno, da plodovi na grozdih niso dozorevali enako dolgo. Najhitreje so
dozoreli plodovi v krajšanih grozdih, ki smo jih pobrali običajno v dveh pobiranjih.
Nekrajšane grozde pa smo pobrali v petih pobiranjih (prvo, drugo in tretjo etažo), grozde iz
višjih etaž pa smo pobrali v treh pobiranjih. Najhitreje so dozoreli plodovi 7 cvetne etaže, ki
smo jih pobrali v dveh pobiranjih. Z višanjem temperature zraka, ki je naraščala v obdobju
Iz slike 9 je razvidno, da se je masa posameznega ploda v grozdu spreminjala in sicer smo v
grozdih 1. in 2. etaže pobrali plodove z največjo maso, ki se je gibala med 23 in 26 g/plod pr i
krajšanih grozdih in 20 do 25 g/plod pri nekrajšanih grozdih. Pri zadnjih pobiranjih oz. v
zadnjih grozdih so imeli plodovi polovico manjšo povprečno maso, ki se je gibala me10 in 13
g/plod.
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Slika 9. Povprečna masa posameznega ploda glede na lego in krajšanje grozda .

1.4 ZAKLJUČKI:
Na osnovi rezultatov lahko ugotovitve strnemo v naslednjih sklepih:
Prikrajševanje grozdov je vplivalo na količino pridelka negativno, saj smo statistično nižji
pridelek dobili na rastlinah s krajšanimi cvetnimi grozdi. Vendar pa je krajšanje grozdov
pozitivno vplivalo na hitrost dozorevanja plodov, saj smo prvih 14 dni pobirali pridelek le na
rastlinah s skrajšanimi cvetnimi grozdi in šele v začetku avgusta je začel naraščati tudi
pridelek na kontrolnih rastlinah, kjer plodov nismo krajšali. Na teh rastlinah smo opazili, da
pri dozorevanju zadnjih plodov v cvetnem grozdu, prvi plodovi že pokajo ali odpadejo prej,
preden so zreli vsi plodovi v cvetni veji.
Naša domneva, da bodo plodovi na skrajšanih grozdih dozorevali hitre je se je potrdila, saj
smo skrajšane grozde pobrali v dveh pobiranjih, plodovi nekrajšanih grozdih pa so zoreli tako
počasi, da smo jih pobrali na začetku rastne dobe v petih pobiranjih (prvo do tretje etaže),
kasnejše etaže pa so pozorevale hitreje in smo tudi nekrajšane grozde pobrali v treh
pobiranjih.

32

Poročilo o strokovnih nalogah s področja posebnega preizkušanja sort za opisno sortno listo za leto 2011

2.

POSKUS POLETNE PRIDELAVE MESEČNIH REDKVIC

2.1 NAMEN NALOGE
Sezoni pridelave mesečnih redkvic sta zgodnja pomlad in pozna jesen, saj mesečne redkvice
ne prenašajo dolgega dne in visokih temperatur in poženejo cvetno steblo preden zadebelijo
hipokotil ali postanejo tržne. Zato mesečne redkvice v poletnem času uvažamo, saj so sodobni
kupci vajeni, da je na policah v vsakem letnem času vsa zelenjava.
V poskusu smo želeli preizkusiti gojenje mesečne redkvice v poletnem času. Predvidevali
smo, da bodo poleti lahko uspevale na plavajočem sistemu, kjer imajo rastline koreninski
sistem v vodi ali hranilni raztopini, kjer so temperature nižje in bodo zato redkvice kasneje
uhajale v cvet. Ker je plavajoči sistem za nas novost, smo morali preizkusiti še najprimernejšo
gostoto setve in tudi različne hranilne raztopine.
2.2 MATERIAL IN METODE DELA
Poskus je potekal v rastlinjaku na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete. Seme sorte
‘Tinto F1’ smo posejali 27. maja v stiroporne gojitvene plošče s 40 (60 ml) in 84 vdolbinami
(35 ml). Tako smo dobili 2 gostoti posevka in sicer 264 in 554 rastlin/m2.
Vdolbine smo pred setvijo napolnili z mineralnim substratom in sicer smo uporabili mešanico
perlita in kosmičev kamene volne v volumenskem razmerju 1:1, kontrolne gojitvene plošče pa
smo napolnili s šotnim substratom. Plošče z mineralnim inertnim substratom smo položili v 4
prirejene bazene, iz gojitvenih miz. Vsak bazen je bil 5 m dolg, 1,5 m širok in 0,03 m globok,
v katerega smo nalili 225 litrov vode. Ko so semena redkvic že kalila, smo vodo obogatili še s
hranili. V vodo smo tudi vpihavali zrak tako, da smo poleg bazenov namestili kompresor, ki
je s pomočjo plastičnih cevk in razpršilcev dovajal zrak koreninam, ki so plava le v vodi oz.
hranilni raztopini. Kontrolne gojitvene plošče napolnjene s šotnim substratom, smo položili
na gojitvene mize in jih redno zalivali – sprva z vodo, po vzniku rastlin pa z enako raztopino,
kot smo jo imeli v bazenih.
V bazenih smo imeli v osnovi 2 hranilni raztopini: eno, ki smo jo pripravili iz soli, po
navodilih iz literature (Resh, 1995) in smo jo označili s črko S in eno, ki smo jo pripravili iz
vodotopnega gnojila, ki je imelo zelo podobno sestavo, kot raztopina S, vendar je bila
enostavnejša za pripravo, saj so bile vse sestavine že vključene v gnojilu. To raztopino smo
poimenovali s črko G.
Raztopina S je bila sestavljena iz naslednjih soli: 165 ppm N kot NO 3 -; 25 ppm N kot NH 4 + ;
50 ppm P kot PO 42-; 210 ppm K+; 200 ppm Ca 2+; 40 ppm Mg2+; 113 ppm S kot SO 42- and
mikrohranila.
Raztopina G pa je bila pripravljena iz vodotopnega gnojila 19-6-20 + mikrohranila v
koncentraciji 1 g/L
Preizkusili smo tudi rast redkvic pri povišanem dušiku, tako da smo obema raztopinama
dodali še 100 ppm N. Tako smo imeli 4 različne hranilne raztopine, ki smo jih poimenovali
S; S+N; G in G+N. Raztopini S in G sta imeli enako koncentracijo N-P-K. Poskus je imel 3
ponovitve – vsaka gojitvena plošča je predstavljala eno ponovitev.
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Dvakrat tedensko smo merili rastne razmere v katerih so rastle mesečne redkvice: temperaturo
10 cm nad rastlinami, temperaturo hranilne raztopine, električno prevodnost hranilne
raztopine in njeno kislost (pH). Ker je bil poskus postavljen v plitkem bazenu (3 cm) smo
morali večkrat dodajati hranilno raztopino, saj je bila evapotranspiracija v teh poletnih
mesecih kar velika.
Redkvice smo pobirali postopoma, ko je bil hipokotil vsaj 2 cm širok. Pobirali smo jih 28.
junija ter 6. in 13 julija. Merili smo višino in maso rastlin, širino in maso zadebeljenega
hipokotila – t.i. glavico in dolžino korenin. Spremljali smo tudi rastline, ki so začele
oblikovati cvetno steblo, saj take redkvice niso več tržno zanimive, ker hipokotil oleseni.
Meritve smo statistično obdelali z multifaktorsko analizo variance in Duncanovim testom pri
95% meji zaupanja.
2.3 REZULTATI IN RAZPRAVA
Rastne razmere
Povprečna temperatura zraka v steklenjaku, merjena v dopoldanskem času, je bila 24,9  C in
se je gibala med 11 in 32  C. Povprečna temperatura hranilne raztopine, kjer so plavale
korenine redkvic, pa je bila 20,1  C in se je gibala med 14 in 26  C, torej so bila nihanja
precej manjša. Kislosti hranilne raztopine nismo uravnavali s kislinami in je bil pH v raztopini
G nekoliko nižji (5,8-7,7) kot v raztopini S (7,2-8,3). Elektro prevodnost je bila zelo podobna
v obeh rastopinah G in S (1,3-1,6 mS/cm), bila pa je višja v raztopinah z dodanim dušikom
G+N in S+N (1.5-2.2 mS/cm), kar je razumljivo.
Gostota rastlin in oblikovanje cvetnega stebla
V predhodnih raziskavah smo ugotovili, da redkvice, ki smo jih gojili v ploščah s 160
vdolbinami (gostota 1056 rastlin/m2) niso uspešno rastle in več kot 50% rastlin ni zadebelilo
hipokotila. Domnevamo, da zaradi pomanjkanja svetlobe. Pri našem poskusu nismo dobili
statistično značilnih razlik med gostotama (264 in 554 rastlin/m2), pač pa so bile značilne
razlike med številom pobranih rastlin v plavajočem sistemu in kontrolo – torej rastlinami, ki
smo jih gojili v šotnem substratu in redno zalivali (graf 1).

Št. pobranih rastlin/m
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264 r./m2
554 r./m2
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Graf 1: Število pobranih hipokotilov/m 2 (> 2 cm), od 28. junija do 13. julija.
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Število pobranih rastlin, gojenih v šoti je bilo zato tako nizko, ker je veliko rastlin pred
debelenjem hipokotila, oblikovalo cvetno steblo. Njihov odstotek je razviden v grafu 2.
Izkazalo se je, da je na uhajanje v cvet vplivala tudi hranilna raztopina, saj so redkvice, gojene
v G, prej oblikovale cvetno steblo od tistih, gojenih v S. Ravno tako je dodatek N vplival na
pospešeno uhajanje v cvet mesečnih redkvic (graf 2).
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Graf 2: Odstotek cvetočih rastlin mesečnih redkvic na koncu poskusa (13. julij) g ojenih pri
različnih gostotah in hranilnih raztopinah
Gostota rastlin je tudi vplivala na velikost in maso glavic. Glavice gojene v šoti so bile
manjše, ravno tako je večja gostota rastlin vplivala na manjše glavice (graf 3). Razlike so bile
stat. značilne.
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Graf 3: Povprečna masa pobranih glavic mesečne redkvice
Zgodnost
Redkvice pri kontrolnih obravnavanjih so se razvijale 1-2 tedna počasneje od tistih, gojenih v
plavajočem sistemu. Razlike so bile večje pri večji gostoti rastlin (graf 4).
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Graf 4: Odstotek pobranih redkvic po tednih (1. teden – 28. junij; 2. teden– 6. julij; 3. teden –
13. julij)

2.4

ZAKLJUČKI

Poletno gojenje mesečnih redkvic v stiropornih ploščah na plavajočem sistemu, se je izkazalo
za zelo uspešno. Rastline so hitreje zadebelile hipokotil in kasneje uhajale v cvet od mesečnih
redkvic, ki smo jih gojili v šoti. V plavajočem sistemu so imele rastline manj temperaturnih
nihanj in enakomernejšo vlago, kar redkvice potrebujejo.
Gojenje v ploščah s 84 in 40 vdolbinami je bilo primerljivo, med številom pobranih
tehnološko zrelih redkvic ni bilo statistično značilnih razlik, so pa bile redkvice z manjšo
gostoto (gojene v ploščah 40) nekoliko zgodnejše in so kasneje uhajale v cv et, kar je
prednost. Pri manjši gostoti tudi porabimo manj semen, kar pri tržnih pridelovalcih ni
zanemarljivo.
Ugotovili smo tudi, da lahko hranilno raztopino naredimo iz vodotopnih gnojil, kar je
spodbudno za začetnike, saj taka raztopina zahteva manj časa in znanja pridelovalca. Hranilna
raztopina iz posameznih soli je bila nekoliko primernejša, vendar med raztopinama ni bilo
statistično značilnih razlik, verjetno zato, ker je rastna doba mesečnih redkvic tako kratka.
Presenetljivo pa sta raztopini s povečano vsebnostjo N vplivali na zgodnejše oblikovanje
cvetnega stebla, kar nismo pričakovali.
Mesečne redkvice niso pomembna zelenjadnica, vendar bi gojenje redkvic v poletnem času
lahko predstavljalo tržno nišo za katerega od slovenskih pridelovalcev. Gled e na velikost
naših vrtnarskih obratov so tržne niše še kako pomembne, saj smo pri pridelavi pomembnejših
zelenjadnic, kot je zelje, čebula ali kakšna od plodovk, zelo težko konkurenčni, razen če ne
bomo spodbujali gojenja lastnih sort.

36

Poročilo o strokovnih nalogah s področja posebnega preizkušanja sort za opisno sortno listo za leto 2011

1.3. IZVAJALCI NALOGE
Kmetijski inštitut Slovenije
Skupaj

Št. ur izvajalca Št. teh. strokovnih ur
1.640
3.340

Podizvajalci
Biotehniška fakulteta
Sodelavci
Skupaj

Št. ur izvajalcev
360

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
50
20
50
40
160

Št. teh. strokovnih ur
180
50
150
80
460

1.4. FINANČNA OPREDELITEV
Rekapitulacija za leto 2011
Strokovna naloga
EUR
Posebno preizkušanje sort zelenjadnic in naloge vrtnarskih centrov in postaj
Posebno preizkušanje sort zelenjadnic
46.145,00
- izvajalec KIS
41.497,00
- podizvajalci
4.648,00
Naloge vrtnarskih centrov in postaj
56.491,00
- izvajalec KIS
42.933,00
- podizvajalci
13.558,00
Skupaj
102.636,00
Financira FURS
Financira MKGP

46.145,00
56.491,00
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STROKOVNA NALOGA

POSEBNO PREIZKUŠANJE SORT SADNIH RASTLIN IN VINSKE TRTE
(zaključno poročilo za leto 2011)

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

Ljubljana, 9. 2. 2012
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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 izbora je
posredovati zbrana priporočila sadjarske stroke pridelovalcem sadja ter jim tako pomagati
glede izbire sort pri pridelovanju posameznih sadnih vrst. V letu 2011 smo na podlagi
opravljene revizije sadnega izbora iz leta 2010 izdali publikacijo z naslovom ''Sadni izbor za
Slovenijo 2010''. V nov sadni izbor je vključenih 28 sadnih vrst s skupaj 315 sortami. Novitet
sadnega izbora je 39.
V nadaljevanju poročila prikazujemo opravljeno delo na podro čju posebnega preizkušanja
sort sadnih rastlin v letu 2011. Podrobnejše poročilo za leto 2011 bo skupaj s s preglednicami
in opisi sort zaključenih preizkušanj objavljeno v publikaciji Kmetijskega inštituta Slovenije z
naslovom ''Posebno preizkušanje in vzgoja novih sort sadnih rastlin v letu 2011''.
2.2. POROČILO O OPRAVLJENEM DELU V LETU 2011
Jablana
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
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 tudi na škrlup odporno
sorto Rubinstep (Pirouette). V letu 2011 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 pripadajoče indekse
zrelosti.
Brdo pri Lukovici, odporne in občutljive sorte 2006
Spomladi leta 2006 smo na lokaciji Brdo pri Lukovici posadili na škrlu p odporne sorte: Opal,
Sirius, Luna, Orion, Ametyst, Mira ter Red Topaz. Sadike sorte Mira so propadle. Iz skupine
občutljivih sort smo posadili različek sorte Fuji z imenom Sun rise Fuji ter različek sorte
Granny Smith, to je Challenger (Dalivair). V letu 2011 smo opravili laboratorijske meritve
plodov (trdota, suha snov, škrobna vrednost) ter določili indekse zrelosti.
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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 2011 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 (Delbardivine) in Brina. Vsaka sorta je zastopana s 100
drevesi. V letu 2011 smo opravili laboratorijske analize plodov.
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 2011 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 konzorcijem drevesničarjev (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. V letu
2011 smo opravili vsa potrebna vzgojna in vzdrževalna dela.
Brdo pri Lukovici, odporne sorte 2011
Marca 2011 smo v ekološki del sadovnjaka na Brdu pri Lukovici posadili nove na škr lup
odporne jablanove sorte, ki smo jih pridobili na podlagi sodelovanja z italijanskim
konzorcijem drevesničarjev (Consorzio italiano vivaisti). Posadili smo sorte, ki so združene v
skupno blagovno znamko Sweet resistants. Gre za sorte Gaia, Gemini, Renoir, Smeralda in
Fujion. Vsaka izmed njih je zastopana s po 80 sadikami. V letu 2011 smo opravili vsa
potrebna vzgojna in vzdrževalna dela.
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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, Konferans in Fetelova. 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 2011 smo nadaljevali z načrtovanimi meritami. Gre za meritve
obsega debla, števila plodov na drevo ter pridelka na drevo. Pri samih pomoloških analizah
smo merili višino ploda, širino ploda, maso ploda, trdoto ploda ter vsebnost suhe snovi v
plodu.

Breskev in nektarina
Sadjarski center Bilje, 2005 – podlage za breskev in nektarino
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, deviška tla) (528
dreves). V letu 2011 smo nadaljevali s planiranimi meritvami. To so meritve obsega debla,
števila plodov na drevo ter pridelka na drevo. Pomološke analize pa vključujejo v išino, širino,
debelino, maso, trdoto ter suho snov vzorčenih plodov.
Sadjarski center Bilje, 2006
Marca 2006 je bilo na lokaciji Sadjarskega centra Bilje posajenih 10 novih sort breskev in
nektarin. Rumeno mesnate breskve so: Rich may, Rubirich, Red mo on 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 posad ili 15 sadik (3 x 5) breskev in
nektarin. V letu 2011 smo nadaljevali s fenološkimi opazovanji, meritvami obsega debla,
meritvami pridelka ter s pomološkimi analizami.
Češnja
Sadjarski center Bilje, 2008
Spomladi 2008 smo v Sadjarskem centru Bilje posadili 15 novih sort češenj, katerih lastnosti
primerjamo 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 primerjamo 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 primerjamo 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 prot i
spomladanskim pozebam in pokanju plodov, sortiment pa pokriva zelo velik razpon v času
zorenja češnje (41 dni). V letu 2011 smo nadaljevali s spremljanjem fenofaz (cvetenje,
nastavek, zorenje), meritvami pridelka ter pomološkimi analizami (okus, čvrstost, splošen vtis
plodov).
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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 primerjamo 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 2011 smo opravili fenološka opazovanja, izmerili pridelek ter opravili pomološke
analize.
Sadjarski center Bilje, Stara gora, Bilje, 2008 – podlage marelice
V Sadjarskem centru Bilje smo spomladi 2008 posadili poskus, v katerem preizkušamo 3
nove podlage za marelico: Wavit, Torinel in Montclar (Rubira). Primerjamo jih s podlago
Mirabolana 29C (Prunus cerasifera). Podlage preizkušamo 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 lokaciji 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. Zaradi obsežnega propadanja dreves sredi
rastne dobe 2011 smo bili prisiljeni lokacijo Bilje izločiti iz nadaljnega opazovanja. Pri
drevesih na lokaciji Stara gora smo v letu 2011 (četrta rastna doba) spremljali nastop
posameznih fenofaz, ocenili nastavek cvetov in plodov, izmerili pridelek ter opravili analize
plodov.

Sliva
Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 2008
Spomladi 2008 smo na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete v Ljubljani posadili večje
število dreves 4-ih 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 2011 (četrta rastna doba) smo spremljali fenološke faze cvetenja in
zorenja, ocenili smo nastavek cvetov in plodov, izmerili pridelek na drevo, maso ploda in
vsebnost suhe snovi ter opravili pomološke analize.

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,
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
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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
kolekcijskem nasadu na lokaciji Strunjan smo v letu 2011 nadaljevali z opazovanjem
cvetenja, rasti in rodnosti ter občutljivosti sort na bolezni in nizke temperature.
Kolekcijski nasad Purissima, 2004 – 2006
V letih 2004 do 2006 smo na lokaciji Purissima posadili kolekcijsko introdukcijski nasad oljk.
V nasad je bilo posajenih 42 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, gojitvena
oblika pa je kotlasta. Ker vsa drevesa ne ustrezajo označeni sorti ali tipu, smo nekatere analize
izvajali po drevesu (ne skupno po sorti). V letu 2011 smo stehtali pridelke po drevesih ter
določili indeks zrelosti ter dobit olja v oljarni. Nadaljevali smo tudi z opisovanjem sort po
sistemih UPOV in RESGEN.

Kaki
Sadjarski center Bilje, 2010
V nasadu Sadjarskega centra Bilje je bil spomladi 2010 v sklopu preizkušanja sort posajen
nov poskus s preizkušanjem sort kakija. Poskus je zasnovan s saditvijo manjšega števila sort z
večjim številom sadik po posamezni sorti in sicer s tistimi sortami, k i se na območju
Sredozemlja najbolj širijo. Tako so bile v poskus vključene štiri sorte kakija in sicer Rojo
Brillante, Kaki Tipo, Triumph in Hachiya. Sadike so cepljene na podlagi Diospyros lotus in
sajene na razdalji 4 m x 3,30 m. Sorte pripadajo različnim pomološkim skupinam glede
trpkosti plodov ob obiranju in sicer Rojo Brillante in Triumph skupini PVA (Pollination
Variant Astringent), Kaki Tipo skupini PVNA (Pollination Variant Non Astringent) ter
Hachiya skupini PCA (Pollination Constant Astringent), pri katerih je za užitnost plodov
potrebna umeditev. Španska sorta Rojo Brillante se zaradi odličnih lastnosti zelo širi v
pridelavi, tako v Španiji, kot tudi v Italiji. Sicer je v Italiji, kakor tudi pri nas, najbolj
razširjena sorta Kaki Tipo, ki je v poskusu posajena kot kontrolna (primerjalna) sorta. Kot
navedeno je Rojo Brillante trpka sorta, pri kateri je s tehnologijo odstranjevanja trpkosti s
CO2 omogočeno uživanje trdih plodov – plodovi se torej po izgubi trpkosti ne zmehčajo,
ampak ostanejo čvrsti. Tovrstno metodo odstranjevanja trpkosti uporabljajo tudi pri sorti
Triumph, ki je najbolj razširjena v Izraelu. Plodovi sorte Triumph se tržijo pod imenom
Sharon fruit. V letu 2011 smo zaradi precejšnjega izpada sadik pri sorti Rojo Brillante
dosadili nove sadike, pri drugih treh sortah je bil izpad minimalen. Prav tako smo v letu 2011
pri sadikah, ki so bile v drugem letu po sajenju, oblikovali prvo etažo palmete z višino
voditeljice približno 2,5 m.

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
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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 2011 smo opravili vsa predvidena fenološka opazovanja in meritve ter ocenili
zdravstveno stanje in analizirali plodove.
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. V letu 2011 smo izmerili obsege debel, ocenili prirast ter
zdravstevno stanje dreves ter stehtali pridelek na drevo.
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 rigorozna rez je imela za
posledico zelo bujno rast in zmanjšano rodno površino. V letu 2011 smo izmerili obsege
debel, stehtali pridelek po drevesu ter ocenili zdravstveno stanje.
Gačnik / Pesnica, 2010
V sklopu pet hektarskega zasebnega proizvodnega nasada s sortami Franquette, Lara, Ron de
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. V letu 2011 smo opravili predvidena
vzdrževalna in gojitvena dela.

Leska
Kolekcijski nasad Maribor - IV, 1998, 2008 in 2009
Kolekcijski nasad leske Maribor -IV 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. Sadike, ki so bile posajene spomladi 2009, so bile že ob
sajenju neenakomerno razvite in so prvo leto zelo neenakomerno rasle. Zaradi tega smo jih
zgodaj spomladi 2010 porezali približno 10 cm nad tlemi, da bi vzgojili izenačene ogrodne
veje. V letu 2011 smo opravili predvidena fenološka opazovanja ter meritve.
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 2011 (peto rastno leto) smo stehtali
pridelek po grmu, izmerili višino grmov ter opravili nekatere pomološke analize.
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Kostanj
Janče / Litija, 1996, 2006
Zasebni nasad žlahtnega kostanja je bil posajen v letih 1995 -1996 in dosajen v letih 20052006. 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 različni bujnosti rasti dreves. V
letu 2011 smo opravili meritve obsega debla in pridelka po drevesu ter analizirali p lodove
(dimenzije ploda, masa ploda, penetracija episperma, embrionija).
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, to so tudi parametri, ki smo jih opazovali in merili v letu
2011.
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. V letu 2011 smo opravili predvidena gojitvena dela.

Jagoda
Brdo pri Lukovici, 2009
V avgustu leta 2009 smo na lokacijo Brdo pri Lukovici posadili enkrat rodne sorte jagod:
Elegance, Fenella, Figaro, Lucy, Sonata in Zumba iz Nizozemske, sorto Selvik iz Poljske ter
standardno sorto Antea iz Italije. Sadilni material je bil zamrznjen (frigo sadike). Jagode smo
gojili po standardni tehnologiji v tunelu. V letu 2011 (drugo rastno obdobje) smo spremljali
vse načrtovane parametre rasti in rodnosti (ocena fenofaz, meritve pridelka, okus plodov).
Brdo pri Lukovici, 2010
V avgustu leta 2010 smo na lokacijo Brdo pri Lukovici posadili enkrat rodne italijanske sorte:
Argentera, Joly, Nora in Tecla ter standardno sorto Clery. Sadilni material je bil zamrznjen
(frigo sadike). Jagode smo gojili po standardni tehnologiji v tunelu. V letu 2011 (prvo rastno
leto) smo spremljali planirane parametre rasti in rodnosti (ocena fenofaz, meritve pridelka,
okus plodov).

Malina
Brdo pri Lukovici, 2009
Meseca maja leta 2009 smo na lokacijo Brdo pri Lukovici posadili dvakrat rodne sorte malin:
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
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rodnih sort. V letu 2011 smo pri sortah opazovali razvoj fenofaz cvetenja in zorenja, merili
pridelek ter degustacijsko ocenjevali plodove. V letu 2011 (tretja rastna doba) so sorte dosegle
polno rodnost.
Ameriška borovnica
Drenov grič, 2005
Junija 2005 smo v poskusno kolekcijski nasad Kmetijskega inštituta Slovenije na Drenovem
griču (Ljubljansko barje) posadili naslednje sorte ameriških borovnic: Bluechip, Bluerich,
Hardyblue in Lateblue, v primerjavi s standardno sorto Bluecrop. Po 5 letih rasti in začetnih
rodnostih grmov smo ugotovili, da so vse štiri sorte v preizkušanju manj perspektivne ter smo
jih zato presadili v nov kolekcijski nasad. Ker so bili grmi presajeni razmeroma pozno, so
rastline zastale v rasti. V letu 2011 smo opravili vsa potrebna vzdrževalna dela.
Drenov grič, 2008
V letu 2008 smo v poskusno kolekcijski nasad Kmetijskega inštituta Slovenije na Drenovem
griču (Ljubljansko barje) posadili nove sorte ameriških borovnic. To so sorte Chandler,
Draper, Liberty in Ozarkblue, v primerjavi s standardno sorto Bluecrop. V jeseni 2010 sm o
dodatno posadili še sorto Aurora. Sadilni material smo uvozili iz Nemčije. V novih nasadih po
svetu so to najbolj zastopane sorte. V letu 2011 smo beležili pričetek posameznih fenofaz
(brstenje, cvetenje, zorenje) ter opravili pomološke analize.
Skupno je bilo v letu 2011 v posebno preizkušanje vključenih 200 sort in podlag 15 –ih
sadnih vrst s skupno cca 3.500 drevesi (grmi), na 15 lokacijah, v vseh sadnih okoliših
Slovenije, od katerih je zaradi pomanjkanja sredstev v financiranje vključenih le 178
sort.
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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 pri novih sortah vinske trte ter podlag ter pri
določanju tehnološke vrednosti novih tujih in 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) preskušanje 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) preskušanje 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) preskušanje 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.
Z načrtnim izvajanjem programa posebnega preskušanja pridobivamo nevtralne podatke 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
preskušanje 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 »Zakon om o vinu in 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 kakovostnega 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, oziroma uvajanje doma selekcioniranih sort in
klonov v redno pridelavo. V program posebnega preskušanja so lahko 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) preskusiti. 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 preisušanja je najhitrejša in učinkovita pot za izboljševanje aktualnega izbora sort
vinske trte in podlag.
Delo pri posebnem preizkušanja vinske trte je v letu 2011 potekalo skladno s sprejetim
programom. Pri delu smo uporabljali standardno veljavne metode in analitske postopke.

3.3. REZULTATI DELA V LETU 2011
V letu 2011 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). Letnik 2011 je bil glede sladkorne stopnje izjemen.
Rezultati meritev in opazovanj 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 21
očes/trs) so vsi kloni Modre frankinje dosegli v letu 2011 količinsko
dobre pridelke, ki se gibljejo med 4,1 in 5,6 kg/trs. Povprečna vsebnost
sladkorja je bila pri tem med 86 in 95 oOe, skupnih kislin pa med 6,2 in
7,4 g/l. Faktorji zrelosti kažejo odličen letnik, saj so skoraj idealni. Po
kakovosti so v povprečju izstopali kloni 23/63, 21/59 in 21/51, s
povprečnimi pridelki med 4,1 in 4,9 kg/trs, sladkornimi stopnjami med
89-95 oOe in vsebnostjo skupnih kislin med 6,2 in 6,8 g/l. Pojava
grozdne gnilobe ob standardni zaščiti ni bilo. Ostali kloni so bili po
sladkornih stopnjah dokaj izenačeni (86-88 oOe), po količini pridelka
pa so nihali med 5,0 in 5,6 kg/trs. Z meritvami bomo nadaljevali v letu
2012.
Zaradi okužb s trsnimi rumenicami, smo v sklopu naloge klonska
selekcija vinske trte vzgojili zdrave izvorne rastline s postopki in vitro .
Izbrane klone 21/51, 21/59 in 13/38 smo v letu 2011 drugič cepili in
pridelali dodatno količino zdravih cepljenk za nadaljne preizkušanje.
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Ker cepiče režemo iz rastlin v rastlinjaku so pridelki cepljenk majhni,
tako da bomo za končno sajenje morali združiti cepljenke iz več sezon.
Sremič
Veliki Kamen
(začetek leta 2007)

Na lokacijah Sremič in Veliki Kamen, 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 2011 kažejo, da je
ob standardni obremenitvi (7-9 očesi/trs), največji odstotek odgnanih
očes/trs dosegla standardna sorta Dornfelder (93%), sledijo C. dorsa
(92 %), C. cubin (91 %) in Acolon (88 %). Odstotek rodnih mladik se
goiblje od 88 % pri sorti Acolon, do 100 % pri sort C. cubin.
Povprečne teže grozdov so sortno značilne, najmanjša je pri sorti C.
cubin (170 g), sledi Modra frankinja (198 g), Acolon (210 g), C. dorsa
(219 g) in Dornfelder (286 g).
Pridelki grozdja po trsu so bili v letu 2011 srednji. Najmanjši pridelek
je dala sorta Acolon (2,7 kg/trs), medtem ko je bil pridelek pri ostalih
sortah dokaj izenačen (C. cubin = 3,1 kg/trs; Dornfelder = 3,4 kg/trs;
Modra frankinja 3,3 kg/trs in C. dorsa = 3,5 kg/trs). Kakovost pridel ka
je bila zelo dobra. Najbolje sta se zopet odrezala C. dorsa (104 oOe
sladkorja; 5,6 g/l skupnih kislin) in C. cubin (95 oOe sladkorja; 7,2 g/l
skupnih kislin), sledi Acolon (88 oOe sladkorja; 8,0 g/l skupnih kislin),
najmanj sladkorja pa je nabrala standardna sorta M. frankinja (85 o Oe
sladkorja; 6,4 g/l skupnih kislin). Vrednosti pH v moštih so bile dokaj
izenačene in so se gibale med 3,1 in 3,4. Napada grozdne gnilobe ni
bilo. Pri nobeni izmed preskušanih sort zaenkrat nismo odkrili trsov, ki
bi se okužili z boleznimi, ki jih povzročajo fitoplazme (trsne
rumenice). Grozdje smo po trgatvi mikrovinificirali, analize in ocena
kakovosti pa bosta opravljeni po stekleničenju.
V tem času smo lahko opravili tudi analize vina letnika 2010, ki smo
jih obenem organoleptično ocenili ter predstavili pridelovalcem. Glede
na deževno leto so bila vina nekoliko manj harmonična in z večjo
vsebnostjo skupnih kislin. Najmanj alkohola je imela sorta Acolon
(alkohol 10,4 vol. %; skupni ekstrakt 25 g/l), so vsebnosti alkohola
(10,9 – 12,1 vol. %) kakor tudi skupnega ekstrakta (27-33 g/l) pri vseh
drugih sortah primerne. Analize polifenolov snovi in antocianskih
barvil kažejo, da so te najvišje pri sorti C. cubin, sledita Modra
frankinja in Dornfelder, nekoliko manjšo vsebnost teh snovi pa
vsebujejo vina sort Acolon in C. dorsa. Pri organolepričnem
ocenjevanju, je najboljšo oceno zopet dobilo vino sorte C. cubin (17,0
točke), sledi Dornfelder (16,8), C. dorsa in Modra frankinja (16,7
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točke) ter Acolon (16,1 točke). Z delom bomo nadaljevali v letu 2012.
Skupno je bilo v vinorodni deželi Posavje v letu 201 1 v postopek posebnega preizkušanja
vključeno 14 novih uvoženih vinskih sort in klonov Modre frankinje, s skupno okrog 1.0 50
trsi na 3 lokacijah. Narejene je bilo 5 mikrovinifikacij.
3.3.2. Vinorodna dežela Primorska
LOKACIJA:
Ampelografski vrt
Kromberk
(začeto leta 2006)

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).
Pri Danijeli je v letu 2011 pridelek grozdja, ob povprečni
obremenitvi 19 očes/trs, tehtal povprečno 3,2 kg/trs (povprečna
teža grozda 178 g), grozdje pa je ob trgatvi (že 10. avgusta !!!)
vsebovalo 84 oOe sladkorja (potencialna vsebnost alkohola v vinu
je 11,3 vol. %) in 5,5 g/l skupnih kislin. Sorta je izjemno zanimiva
tako iz stališča zelo zgodnjega dozorevanja, kot tudi zaradi vel ike
vsebnosti sladkorja. Sorta je posajena le v kolekciji AV Kromberk
(edini trsi, ki obstajajo).

Vinakoper-Koper
(začeto leta 2008)

Stara francoska sorta Viognier dozoreva približno istočasno kot
Chardonnay. V letu 2011 je ob pridelku 3,3 kg/trs dosegla
sladkorno stopnjo 86 oOe, povprečna vsebnost kislin ob trgatvi pa
je bila 5,8 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
2011 je rdeča portugalska sorta Ruffet (Tinta pineihra) dala zelo
dobre rezultate - pridelek 3,2 kg/ trs; sladkorna stopnja 87 oOe;
vsebnost sk. kislin 7,0 g/l). Z delom bomo nadaljevali v letu 2012.
V vinogradih podjetja Vinakoper (lokacija Debeli rtič) smo v letu
2011 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 nekoliko
večjem obsegu, kar izboljšuje verodostojnost dobljenih rezultatov.
Iz zbranih rezultatov meritev in analiz lahko ugotovimo, da je
najnižji pridelek v letniku 2011 dosegla standardna sorta C.
sauvignon (2,0 kg/trs), sledijo pa Tannat (2,5 kg/trs), T. nacional
(3,0 kg/trs), Tempranillo (4,1 kg/trs) in Sangiovese kot rodnejša
sorta s 5,2 kg/trs. Vsebnost skupnih kislin je bila letos glede na
ugodno poletje na splošno nekoliko nižja (med 5,2 in 6,4 g/l),
vsebnost sladkorja pa je bila najnižja pri sortah Sangiovese (78
oOe), Tempranillo (83 oOe) in Tannat (85 oOe), kar je ravno na
meji sprejemljivega za pridelavo vrhunskih rdečih vin. Grozdje
sorte T. nacional je vsebovalo 90 oOe sladkorja, kar je za 27 o Oe
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višje kot v letniku 2008 in za 7 oOe višje kot v letniku 2010. To
kaže, da sladkorne stopnje pri tej sorti v naših klimatskih razmerah
precej nihajo.Glede na nižji pridelek je pričakovano najvišjo
sladkorno stopnjo dosegla standardna sorta Cabernet sauvignon s
91 oOe. Predvsem sorta Primerjava povprečne teže grozda
posameznih sort kaže, da se C. sauvignonu (102 g) najbolj približa
sorta Touriga nacional (117 g), medtem ko so ostale sorte
nekoliko rodnejše (Tannat = 170 g; Sangiovese = 245 g; in
Tempranillo = 333 g).
Grozdje je bilo mikrovinificirano, opravljene so bile analize in
deg. ocene vina letnika 2010. Vina so bila predstavljena
strokovnjakom podjetja Vinakoper, ki je tudi lastnih poskusnega
vinograda. Dosežene degustacijske ocene so bile 16,4
(Sangiovese); 17,6 Touriga nacional; 16,5 Tempranillo in 17,4
točk (Tannat). Cabernet sauvignon je kot standard dosegel (17,3
točke), vsi vzorci pa so uvščeni v zgornjo polovico intervala za
razred 'kakovostno vino'. Vina 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 ponovna
aktivacija sorte, ki je že skoraj izumrla in bi lahko služila za
pridelavo posebnih vin. Preskušanje se odvija v vinogradu
podjetja Vinakoper, s katerim pri izvajanju poskusov dobro
sodelujemo. Obstajala naj bi dva različka Cipro-standard in Ciproaromatični. Sinonim za slednjega naj bi bil po nekaterih
pričevanjih tudi Muškat ruža, ki ga poznajo v hrvaški Istri. Zdi pa
se, da naš različek Cipro-aromatični z muškati nima nobene zveze,
saj je aromatika veliko bolj podobna traminčevi kot muškatni. Oba
različka sorte sta v letu 2011 dosegla dober pridelek (okrog 4
kg/trs), pri tem pa je bila stadkorna stopnja pri standardnem tipu
88 oOe, pri aromatičnem pa 96 oOe (vsebnost skupnih kislin je bila
med 5,5 in 6,1 g/l). Vsebnost sladkorja je bila bistveno večja kot v
prejšnjih, nekoliko slabših letnikih. Na isti lokaciji je standardna
sorta Malvazija dala 4,6 kg grozdja na trs, ob sladkorni stopnji 97
oOe in vsebnosti skupnih kislin 5,2 g/l. Ocena vin letnika 2010 je
pokazala, da je bil Cipro-aromatični ocenjen kot kot boljši tip
(deg. ocena 17,6 točk), medtem ko je bil Cipro-standard ocenjen s
17,0 točkami. Z delom bomo nadaljevali v letu 2012.
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 9,8 rodnimi
očesi/trs) tehtal 4,4 kg/trs, sladkorna stopnja je bila 91 oOe,
vsebnost skupnih kislin pa 6,3 g/l. (količina pridelka je bila torej
podobna kot pri Malvaziji, sladkorna stopnja pa je bila nekoliko
nižja). Na splošno je bila kakovost grozdja pri obeh sortah
odlična. Vino mikrovinifikacije letnika 2010 je bilo na degustaciji
ocenjeno zelo dobro: 16,6 točk Malvazija in 16,8 točk Viognier.
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Alkoholne stopnje so bile pri obeh sortah zadovoljive (12,1 - 12,3
vol. %), prav tako je bila ugodna tudi vsebnost drugih smovi,
pomembnih za kakovost vina (predvsem snovi, ki so nosilci
aromatskega profila). Ker sorti zorita dokaj zgodaj nista toliko
občutili vplivov slabega vremena, ki je pokvarilo trgatev poznejših
sort letnika 2010. S preizkušanjem te sorte bomo nadaljevali v letu
2012.
V letu 2011 je bilo v vinorodni deželi Primorska v postopek posebnega preizkušanja
vključenih skupno 11 uvoženih vinskih sort in standardov; s skupno 825 trsi, na 2 lokacijah.
Narejenih je bilo 5 mikrovinifikacij.
V postopek posebnega preizkušanja vinske trte je bilo v vseh treh vinorodnih deželah
Slovenije, v letu 2011 vključenih skupno 25 vinskih sort z 1.875 trsi na 5 lokacijah.
Glede na manjša razpoložljiva sredstva je v financiranje vključenih le 19 sort vinske
trte.
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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 zainteresiranim
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 uporabnikom. Rezultate
dela pri posebnem preizkušanju vinske trte vsako leto predstavimo tudi neposredno
zainteresiranim uporabnikom (vinogradnikom in vinarjem).
5. FINANČNI OBRAČUN STROKOVNE NALOGE ZA LETO 2011:
Ne glede na to, da je postopek posebnega preskušanja obsegal 200 sort pri 15 vrstah sadnih
rastlin ter 25 sort vinske trte, je zaradi pomanjkanja finančnih sredstev v financiranje
vključenih le 176 sort sadnih rastlin in 19 sort vinske trte.
5.1. Finančni obračun 2011:
SADNE RASTLINE:
Skupaj:

80.039,00 €
42.039,00 €
38.000,00 €

Skupaj:
Povzetek stroškov vinska trta - KIS
Povzetek stroškov vinska trta - podizvajalci

17.085,00 €
17.085,00 €
0,0 €

SKUPAJ POSEBNO PREIZKUŠANJE SADNIH RASTLIN IN
VINSKE TRTE:

97.124,00 €

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

VINSKA TRTA:
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5.2. Ure po izvajalcih 2011 :
a) Sadjarstvo :

Izvajalec KIS
Soizvajalci
BF
CO Koper
SKUPAJ:

Strokovne ure
1.518

Število ur
Tehnične ure
400

Skupaj
1.918

950
380
2.848

212
100
712

1.162
480
3.560

Strokovne ure
304

Število ur
Tehnične ure
209

b) Vinogradništvo:
Izvajalec KIS
SKUPAJ:

Skupaj
513

c) Rekapitulacija - ure za leto 2011 skupaj:

SADJARSTVO
VINOGRADNIŠTVO
SKUPAJ:

Strokovne ure
2.848
304
3.152
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Število ur
Tehnične ure
712
209
921

Skupaj
3.560
513
4.073
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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
56.491,00
80.039,00
17.085,00

153.615,00
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