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1

POSEBNO PREIZKUŠANJE SORT POLJŠČIN

1.1

UVOD

Pri pridelovanju poljščin je uporaba primernih sort, ki so prilagojene na rastne razmere, imajo
dober pridelek ustrezne kakovosti in so dovolj odporne proti boleznim in škodljivcem,
ključnega pomena za uspešno pridelavo.
Po Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR, Ur.l. RS, št. 25/05 -UPB1 in
41/09,32/12,90/12-ZdZPVHVVR) - v nadaljevanju ZSMKR, je vpis sort v sortno listo pri
poljščinah obvezen. Preizkušanje vrednosti sorte za pridelovanje in uporabo (v nadaljevanju:
preizkušanje VPU) pa je eden izmed obveznih kriterijev za vpis sorte v sortno listo.
Posebno preizkušanje sort poljščin (v nadaljevanju: PPS poljščin) temelji na dejstvu, da je
zaradi ugotavljanja prilagojenosti na naše rastne razmere, potrebno preverjanje sort poljščin v
naših pridelovalnih razmerah. PPS poljščin je zato stalna strokovna naloga, ki se izvaja v
skladu z ZSMKR. PPS poljščin se od leta 2007 dalje izvaja na podlagi 7-letnega Programa
PPS 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 PPS, ki jih
sprejme predstojnik Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo
rastlin (v nadaljevanju: UVHVVR).
Namen in cilj PPS poljščin 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. V PPS so vključene sorte iz slovenske in
evropske sortne liste.
S PPS se tako zagotovi strokovne podlage za pripravo opisne sortne liste (v nadaljevanju
OSL). V OSL 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.

1.2

POROČILO O OPRAVLJENEM DELU

V poskuse PPS smo v letu 2013 vključili naslednje vrste poljščin: strna žita (krmni ječmen,
pšenica, tritikala), koruzo za zrnje in silažo, krompir, trave, metuljnice, zrnate stročnice in
ozimno oljno ogrščico.
Število sort in število poskusnih mest pri poljščinah je navedeno v preglednici.
Vrsta
Št. sort
Lokacije
Koruza za zrnje
44
Jablje, Maribor, Rakičan, Novo mesto, Ajdovščina,
Nova Gorica
Koruza za silažo
20
Jablje, Rakičan
Ozimna pšenica
34
Jablje, Maribor, Rakičan
Ozimni ječmen
17
Jablje, Maribor, Rakičan
Ozimna tritikala
8
Jablje, Maribor, Rakičan
Trave:
15
- trpežna ljuljka
4
- travniški mačji rep
3
Jablje, Rakičan
- travniška bilnica
4
- navadna pasja trava
4
Metuljnice:
15
Jablje, Rakičan
4
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- lucerna
- bela detelja
- črna detelja
Travno deteljne
mešanice:
- večletne
- dve do triletne

6
5
4
16

Oljnice in predivnice
- oljna ogrščica
- soja
- lan
Krompir

11
4
2
5
38
24
24

10
6

Jablje

Jablje, Rakičan
Komenda
Rakičan
Novo mesto

Koruza za zrnje in silažo
Zaradi racionalizacije dela so v poskusih združeni hibridi koruze za registracijo novih sort in
tistih, ki so v postopku preskušanja za PPS, če je to strokovno utemeljeno. Setev je bila na
večini lokacij opravljena v okviru optimalnih rokov. Vznik koruze je bil vsled sorazmerno
toplega vremena sorazmerno hiter in enakomeren. Sredi maja se je močno ohladilo in
posevki koruze so doživeli temperaturni stres, kar se je odrazilo v počasni rasti in posevki so
pričeli rumeneti. Posevke koruze so redčile strune, veliko škode so napravile tudi vrane. V
času hitre rasti koruze ter v cvetenju in oplodnji so bile neugodne ugodne rastne razmere,
predvsem zaradi pomanjkanja vode v tleh in visokih temperatur. Predvsem na prodih in
peskih so posevki občutili pomanjkanje vlage v tleh julija in avgusta. V času nastopa suhega
in vročega vremena v juliju in avgustu je koruza v Jabljah in Mariboru ni imelo usodnih
posledic, ker so bili poskusi zasnovani na težjih tleh. Vendar tudi na teh poskusnih mestih, je
bila zaradi ekstremno visokih temperatur oplodnja slabša kot sicer. Bolj so bili prizadeti
poskusi v Rakičanu. Bolezni na listih je bilo srednje, več je bilo koruzne vešče. Bolezni na
listih je bilo sorazmerno malo, več je bilo koruzne vešče zaradi sorazmerno suhega vremena
se jeseni fuzarij na storžih ni pojavil v večji meri. Opravljena so bila vsa z metodiko
predvidena ocenjevanja.. Poskusi za silažo so bili požeti v prvi polovici septembra., s
spravilom poskusov za zrnje pa smo začeli v zadnji dekadi septembra. Poskusov zaradi
slabega vznika in prizadetost od suše nismo ovrednotili s poskusnega mesta v Novem mestu.
Najvišji pridelki zrnja po poskusnih mestih so bili doseženi v Jabljah in Mariboru, p recej nižji
pa v Rakičanu. Poskuse so si v rastni dobi na različnih lokacijah ogledali zastopniki in
predstavniki večine selekcijskih hiš, ki so s semenom koruze prisotni na slovenskem trgu. Vsi
preskušani hibridi so registrirani v Sloveniji ali pa so vpisani na skupni katalog sort EU,
njihovo seme pa je bilo v letu 2013 na voljo pridelovalcem. Izbor najbolj primernih hibridov
je bil objavljen konca marca 2013 v strokovnih javnih občilih, izdana pa je bila tudi Opisna
sortna lista za pridelovanje zrnja.
Strna žita
V poskuse za posebno preskušanje je bilo vključeno 59 sort različnih vrst ozimnega žita V
letu 2013 je bil največji obseg preizkušanja pri ozimni pšenici (34 sort)in ozimnem ječmenu
(17 sort). Na istih poskusnih mestih, to je v Jabljah, Mariboru in Rakičanu smo preizkušali še
8 sort ozimne tritikale. Setev je bila opravljena v okviru optimalnih rokov, Vznik je bil
sorazmerno hiter in enakomeren, razen v Jabljah, ker je zaradi nasičenosti tal v času vznika
propadlo veliko semena in so bili posevki precej redki, poskus z ječmenom pa je zaradi tega v
v celoti propadel. Zima je bila sorazmerno topla in z dolgotrajno snežno odejo. Na posevkih,
5
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kjer je bila zgodaj opravljena setev se je pojavila tudi snežna plesen, ki je ponekod dokaj
dobro razrečila posevke. Izgub oziroma poško zaradi mraza ni bilo zaznati. Za razvoj žitnih
posevkov in oblikovanje količine in kakovosti zrnja so odločilne vremenske razmere od
začetka spomladanske rasti pa do zaključka nalivanja zrnja, kar je v naših rastnih razmerah od
marca pa do konca junija. V tem obdobju je največji prirastek suhe snovi in s tem največja
potreba po vodi. V letu 2013 je bilo za to obdobje značilno, da je bilo dovolj padavin tudi
razporeditev je bila dokaj ugodna, tako da so se posevki lepo razvijali in se primerno zgostili.
kar se je kasneje odrazilo v zelo solidni letini.
Ozimna pšenica
Poskuse smo izvajali na treh poskusnih mestih (Jabljah, Rakičan, Maribor), v katere je bilo
vključeno 34 sort. Najvišji povprečni pridelki so bili doseženi v Rakičan u (9,58 t/ha). Med
srednje zgodnimi sortami so dosegle najvišje pridelke sorte Alka(9,65t/ha) in Euclide (9,58
t/ha). Na poskusnem mestu Jablje so najvišji pridelek dosegle sorte Kerubino (6,78 t/ha) in
Illico (6,73 t/ha). V Mariboru sta najvišji pridelek dosegli sorti Sailor (7,61 t/ha) in Kerubino
(7,05 t/ha).
Na vseh poskusnih mestih smo zrnje pšenice analizirali na vsebnost beljakovin,
sedimentacijsko vrednost, število padanja in določili hektolitrsko maso. Na osnovi teh
parametrov smo pridelke zrnja posameznih sort razvrstili v A, B 1 in B2 kakovostni razred, pri
čemer smo upoštevali enake kriterije kot pri odkupu pšenice. Po kakovosti pridelka zrnja je
bilo največ sort uvrščeno v B1 kakovostni razred, po lokacijah pa sta po kakovosti izstopali
lokaciji Rakičan in Jablje, kjer je večina sort dosegla B1 kakovostno razred. Občutno slabša je
bila kakovost pšenice v Mariboru, kjer so le nekatere sorte dosegle B2 kakovostni razred,
ostale pa so se uvrstile izven kakovostnega razreda .
Ozimni ječmen
V poskuse za posebno preskušanje za opisno sortno listo smo vklju čili 17 sort na treh
poskusnih mestih in sicer v Jabljah, Rakičanu in Mariboru. Kot smo že omenili je poskus z
ječmenom v Jabljah propadel zaradi slabih vremenskih razmer že jeseni 2012 (zasičenost tal z
vodo v času kalitve), v Mariboru pa zaradi vodne ero zije spomladi 2013. Na teh dveh
lokacijah sta bila poskusa tako prizadeta, da jih nismo poželi in ovrednotili. Zelo lep poskus je
bil v Rakičanu. Povprečni pridelek ja znašal (7,89 t/ha), med sortami sta najvišje pridelke
dosegli sortiMarssa (9,31 t/ha) in Melodica (9,28 t/ha).
Ozimna tritikala
Pri ozimni tritikali smo na treh lokacijah (Jablje, Maribor in Rakičan) preizkušali po 8 sort.
Najvišji povprečni pridelek je bil dosežen v Rakičanu (8073 t/ha). Od posameznih sort so je
najvišji pridelek dosegla v Mariboru in Rakičanu sorta Agostino (8,01 t/ha , Maribor; 9,89
t/ha Rakičan). V Jabljah je najvišji pridelek dosegla sorta Calorius (6,19 t/ha)
Krompir
Pri posebnem preskušanju smo v Komendi posadili skupno 38 sort, od tega 16 zgodnjih, 15
srednje zgodnjih in 7 poznih. Na Grmu je bilo posajenih 24 sort od tega 10 zgodnjih, 10
srednje poznih in 4 pozne ter v Rakičanu 24 sort od tega 10 zgodnjih, 10 srednje poznih in 4
pozne.
V letu 2013 smo opravili vsa potrebna dela v zvezi z zasnovo poskusov. Opravlj ene so bile
analize tal, pripravljena tla so bila pognojena v skladu z analizami. Krompirjevi nasadi so bili
v Rakičanu in Grmu posajeni v tretji dekadi aprila, v Komendi pa v začetku maja. Razklog za
dokaj pozno saditev je bila pozna in mokra pomlad. Zaradi hladnega maja je bila nadaljnja
rast nasadov počasna. Tla so bila zbita, tako da je bila krompirjevka majhna in mnoge –
predvsem zgodnje - sorte niso strnile vrst. Zaradi hude suše je bil pridelek nizek. Na Grmu,
6
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smo imeli ponovno velike težave s krajami v poskusnih nasadih, tako da je vrednotenje
pridelkov v srednje poznem in poznem poskusu pokazalo, da rezultati niso realni.. V
septembru smo izkopali vse ostale poskuse s krompirjem na vseh treh lokacijah. Doslej smo
opravili vsa zastavljena dela. Opravljene so bile tudi vse ocene med vegetacijo. Izkopani
vzorci so bili v celoti pregledani, prešteti in stehtani. Opravili smo meritve suhe snovi. V
Komendi so bili najvišji pridelki pri srednje poznih sortah, pri zgodnjih in poznih pa zelo
majhni. V Rakičanu so bili najvišji pridelki poznih sort. Kakovost krompirja je bila slaba.
Zaradi stresnih razmer je bilo veliko sort steklastih, sladkih in zato neprimernih za jedilno
uporabo.
Zaradi poletne suše in pozne saditve v Komendi nismo mogli dobro oceniti občutljivosti sort
na krompirjevo plesen na listih.
V Komendi smo dosegli naslednje največje pridelke:
1. zgodnji poskus: Essme 36,40 t/ha, Arinda 34,01 t/ha, Exscellency 30,36 t/ha, s povprečjem
poskusa 25,72 t/ha
2. srednje zgodnji poskus: Lusa 58,99 t/ha, Savanna 50,52 t/ha, Ambition 48,24 t/ha, s
povprečjem poskusa 41,33 t/ha
3. pozni poskus: Jelly 42,07 t/ha, Desiree 39,90 t/ha, Manitou 39,76 t/ha, s povprečjem
poskusa 35,41 t/ha
Na SKŠ Rakičan so bili doseženi naslednji največji pridelki:
1. zgodnji poskus: Arizona 38,06 t/ha, Colomba 36,21 t/ha, Casablanca 34,86 t/ha, s
povprečjem poskusa 32,13 t/ha
2. srednje pozni poskus: Savanna 38,88 t/ha, Arizona 36,56 t/ha, Sante 36,27 t/ha, s
povprečjem poskusa 33,39 t/ha
3. pozni poskus: Jelly 46,48 t/ha, Desiree 42,13 t/ha, Monte carlo 42,07 t/ha, s povprečjem
poskusa 39,75 t/ha
Na SKŠ Grm so bili doseženi naslednji največji pridelki:
1. zgodnji poskus: Colomba 29,02 t/ha, Concordia 28,60 t/ha, Minerva 26,67 t/ha, s
povprečjem poskusa 21,94 t/ha
Opravili smo tudi ocenjevanje jedilne kakovosti sort kuhanega in ocvrtega krompirja.
Ocenjevanje jedilne kakovosti kuhanega krompirja je potekalo po mednarodni skali EAPR, ki
je predpisana v naši metodiki. Barvo ocvrtega krompirja smo ocenjevali po nizozemski skali
od 000 do 4. Sorte v posebnem preskušanju smo ocenili strokovnjaki Kmetijskega inštituta
Slovenije.
Trave in metuljnice
V letu 2013 smo preskušali 15 sort različnih vrst trav in 15 sort različnih vrst metuljnic.
Povečini so bili poskusi v 3 letu rasti in zato slabše odporni na poletni sušni in vročinski stres.
V letu 2013 smo pridelke na poskusih vrednotili pri dveh ali treh košnjah in opravili še eno
čistilno košnjo. Travno deteljne mešanice, ki so bile v prvem letu rabe smo kljub prej
opisanim izrednim poletnim vremenskim razmeram kosili kar šest krat. Na obeh poskusnih
mestih v Jabljah in Rakičanu smo skladno z metodo preskušanja trav in metuljnic opravili vsa
predvidena ocenjevanja in meritve. Rezultati preskušanja v letu 2013 so v obdelavi.
Oljnice
Preskušali smo 2 sorti soje, 5 sort oljnega lanu in 4 sorte oljne ogrščice. Z namenom pridobiti
osnovne informacije o sortah in pridelovalnem potencialu oljnega lanu smo v Jabljah drugo
leto preskušali 5 sort lanu. Povprečen pridelek vseh sort je bil letošnje sušno in vroče leto na
7
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ravni pridelka soje in sicer okoli 1 t/ha suhega zrnja. Rezultati zadnjih dveh let kažejo, da bi
oljni lan lahko v Sloveniji poleg soje postal alternativna poljščina za pridelavo olja in
beljakovin. Na obeh poskusnih mestih v Jabljah in Rakičanu smo opravili vsa predvidena
ocenjevanja in meritve. Rezultati preskušanja v letu 2013 so v obdelavi.

1.3

IZVAJALCI NALOGE

Kmetijski inštitut Slovenije
Sodelavci
Št. ur izvajalca
Skupaj
954

Št. teh. strokovnih ur
3.299

Podizvajalci
Institucija
Biotehniška šola Rakičan
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske
vede Maribor
Kmetijska šola Grm
KGZ Nova Gorica
Skupaj

Št. ur izvajalca
180
68
90
20
358
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1.4

FINANČNA OPREDELITEV
EUR

Poljščine
Skupaj
Krompir
Skupaj

84.041,00
27.559,00

Skupaj poljščine in krompir

111.600,00

specifikacija stroškov analiz je navedena v tabeli spodaj

Specifikacija stroškov analiz
Vrsta analize
Cena EUR
Poljščine
Suha snov
8,50
Surove beljakovine
13,07
Surove vlaknine
16,21
Vlaga - informativna
2,67
Absolutna masa
4,65
Hektolitrska masa
7,74
Analiza škroba
33,96
Groba vlaga
6,89
Sedimentacijska vrednost
24,70
Število padanja
14,90
Surove maščobe
15,95
Krompir
C vitamin
20,17
Surove beljakovine
6,21
Suha snov
2,39
Elisa test
74,58
Skupaj analize

Št. vzorcev
275
159
76
881
185
353
40
566
102
102
22
19
19
17
15,927

9

Skupaj EUR
21.240,57
2.337,50
2.078,13
1.231,96
2.352,27
860,25
2.732,22
1.358,40
3.899,74
2.519,40
1.519,80
350,90
1.729,69
383,23
117,99
40,63
1.187,84
22.970,26
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2 POSEBNO PREIZKUŠANJE SORT ZELENJADNIC IN NALOGE
VRTNARSKIH CENTROV IN POSTAJ
2.1

UVOD

Posebno preizkušanje sort zelenjadnic je stalna strokovna naloga, ki se izvaja v skladu z
ZKme in ZSMKR. Temelji na odločitvi, da je zaradi ugotavljanja prilagojenosti na naše
rastne razmere potrebno preverjanje sort zelenjadnic v naših pridelovalnih razmerah. saj je
uporaba primernih sort zelenjadnic, ki so prilagojene na naše rastne razmere, imajo dober
pridelek ustrezne kakovosti in so dovolj odporne proti boleznim in škodljivcem, ključnega
pomena za uspešno pridelavo. Posebno preizkušanje sort zelenjadnic se od leta 2007 dalje
izvaja na podlagi 7-letnega Programa Posebnega preizkušanja sort za obdobje 2007 – 2013, ki
ga je sprejel minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljevanju: minister) s sklepom št. 3432 41/2007/1 z dne 16.03.2007 in v skladu z metodami Posebnega preizkušanja sort, ki jih
sprejme predstojnik Fitosanitarne uprave RS (v nadaljevanju FURS).
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 MKO 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 p ostaje 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.

2.2

POROČILO O OPRAVLJENEM DELU

V poskuse za posebno preskušanje smo v letu 201 3 vključili naslednje vrste zelenjadnic:
rdeče zelje, kitajski kapus, jajčevec, paprika v tipu bele babure in čebula. Število sort in
poskusna mesta so prikazana v preglednici:
Obseg PPS:
Vrsta
Št.
Lokacije
sort
Kapusnice:
21
rdeče zelje
12
Jablje, Ptuj, Nova Gorica
kitajski kapus
9
Jablje, Nova Gorica
Plodovke:
39
jajčevec
19
Jablje, Nova Gorica, Ptuj
tunel/zaščiten prostor
paprika bela babura
20
Jablje, Nova Gorica, Ptuj
10
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Čebulnice:
čebula jesenska

15
15

Jablje, Nova Gorica, Ptuj

Program vrtnarskega centra pri Kmetijskem inštitutu Slovenije je bil v letu 2013 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 Vrtnarskim a
postajama v Novi Gorici in na Ptuju, smo v tehnološke poskuse vključili preskušanje sort
jajčevca na prostem in v zaščitenem prostoru, preskušanje rokov saditve česna, preskušanje
skladiščnih sposobnosti izbranih sort čebule
Rezultate svojega dela smo predstavili na Dnevu zelenjadnic 12.9.2013, ki smo ga skupaj z
vrtnarsko postajo v Novi Gorici organizirali na poskusnem polju Biotehniške šole v Šempetru
pri Gorici. Na Dnevu zelenjadnic smo omogočili ogled sortnih poskusov s čebulo, papriko in
jajčevcem in predstavili najpogostejše težave (škodljivce, bolezni, fiziološke motnje) pri
gojenju plodovk. Rezultate letošnjih poskusov pa smo predstavili na 7. Zelenjadarskih uricah
10.12.2013, ki smo jih organizirali skupaj s Kmetijsko svetovalno službo.
Podrobnejši rezultati so predstavljeni v nadaljevanju po posameznih vrstah zelenjadnic.
Kapusnice
• Rdeče zelje smo preskušali v Jabljah, Novi Gorici in na Ptuju. V poskuse je bilo
vključenih 12 sort. Sadike smo vzgojili v polistirenskih gojitvenih ploščah z 104 celicami v
rastlinjaku v Jabljah. Setev smo opravili sredi maja (21.05.2013), na prosto smo presajali v
juniju (v Jabljah 17. junija, v Novi Gorici 26. junija in na Ptuju 28. junija). V Jabljah in na
Ptuju je bila medvrstna razdalja presajanja 70 cm, razdalja v vrsti 40 cm, tako da je bila
končna gostota posevka 35.700 rastlin/ha. V Novi Gorici je bila razdalja presajanja 50 cm
med vrstami in 40 cm v vrsti, končna gostota posevka je bila 50.000 rastlin/ha. Namakan je je
bilo urejeno na vseh treh poskusnih lokacijah. V času rasti smo poskuse 2x dognojili, prvič z
NPK gnojilom in drugič z KAN-om. Medtem ko v Novi Gorici nismo imeli težav z boleznimi
in škodljivci, je bil v poskusu v Jabljah in predvsem v poskusu na Ptuju močan napad
kapusove hržice. Ker je bil kljub škropljenju kar velik delež rastlin, ki so imele poškodovane
srčne liste in niso oblikovale glav, pridelka na Ptuju nismo pobirali. Poskus v Novi Gorici je
bil zelo lep in izenačen, kar dokazujejo tudi doseženi pridelki. S pobiranjem smo začeli sredi
septembra (18.09.) in zaključili sredi novembra (22.11.). V povprečju smo pobrali 32,90 t/ha
tržnega pridelka. Po količini pridelka so izstopale sorte Redsky (49,43 t/ha), Scarlet O'Hara
(42,15 t/ha), ki sta obe srednje zgodnji, ter bolj pozni sorti Buscaro (41,60 t/ha) in Varna
(41,02 t/ha). V poskusu v Jabljah so po pridelku izstopale sorte Red Rookie (16,42 t/ha),
TEX 2703 (10,74 t/ha) in Kosaro (8,66 t/ha). S pobiranji smo začeli sredi oktobra (16.10.) in
zaključili sredi novembra (12.11.). Rezultati po lokacijah so razvidni iz spodnjih grafikonov.
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Pridelki rdeče zelje, Nova Gorica, 2013
• Kitajski kapus smo preskušali v Jabljah in Novi Gorici. V preskušanje je bilo vkl jučenih
9 sort. Sadike smo vzgojili v polistirenskih gojitvenih ploščah z 104 celicami v rastlinjaku v
Jabljah. Setev smo opravili sredi junija (18.06.2013), na prosto smo presajali sredi julija (v
Jabljah 18. julija, v Novi Gorici 25. julija). Razdalja presajanja je bila 40 cm med vrstami in v
vrsti, tako da je bila končna gostota posevka 62.500 rastlin/ha. V času rasti smo poskuse 1x
dognojili z KAN-om. V Jabljah smo imeli po presajanju največ težav z bolhači, medtem ko
nam v Novi Gorici, verjetno tudi zaradi namakanja z oroševanjem, bolhači niso povzročali
večjih težav. V Novi Gorici smo v poskusu v povprečju pobrali 35,85 t/ha tržnega pridelka, v
Jabljah pa le 16,71 t/ha. Delež odpadnega pridelka je bil na obeh lokacijah zelo velik (okoli
50%). Rezultati po lokacijah so razvidni iz spodnjih grafikonov.

12

Poročilo o strokovnih nalogah s področja posebnega preizkušanja sort za opisno sortno listo za leto 2013

60,00

Jablje, 2013

tržni t/ha

odpadni t/ha

tržni t/ha

odpadni t/ha

50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

Pridelki kitajski kapus, Jablje, 2013

100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

Nova Gorica, 2013

Pridelki kitajski kapus, Nova Gorica, 2013

Plodovke
• Jajčevec smo preskušali v Jabljah, na Ptuju in v Novi Gorici. V poskuse je bilo vključenih
19 sort. Na vseh treh lokacijah smo sorte preskušali v zaščitenem prostoru – tunelu in na
prostem. Sadike smo vzgojili v rastlinjaku v Jabljah, setev za vzgojo sadik smo opravili
istočasno za poskuse v tunelih in na prostem in sicer 7. marca. Poskuse v tunelih smo
zasnovali konec aprila v Jabljah oziroma v začetku maja na ostalih dveh lokacijah (v Jabljah
24.04., v Novi Gorici 7.05. in na Ptuju 8.05.). Na prosto smo presajali približno teden dni
kasneje (v Jabljah 9.05., v Novi Gorici 15.05. in na Ptuju 13.05.). Tako na prostem kot v
tunelih smo presajali na gredice prekrite s črno PE folijo, 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. Na vseh lokacijah je bilo urejeno kapljično namakanje. S pobiranjem
pridelka smo seveda najprej začeli v tunelih, v začetku julija v Jabljah (03.07.), sredi julija pa
na Ptuju (10.07.) in v Novi Gorici (12.07.). Na prostem smo prvo pobiranje opravili sredi
julija v Jabljah (11.07.), konec julija pa tudi v Novi Gorici (25.07.) in na Ptuju (30.07.). V
13
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zaščitenem prostoru smo pridelek pobirali 1 x tedensko, na prostem je zadostovalo pobiranje
na vsakih 14 dni. V poskusu na prostem v Novi Gorici smo s pobiranjem zaključili v začetku
septembra (10.09.). Skupno smo opravili samo 4 pobiranja in v povprečju pobrali 17,49 t/ha
tržnega pridelka. Največ pridelka smo pobrali pri sortah Macarena (25,58 t/ha) in Beatrice
(24,72 t/ha). Dobrih 57 % pridelka smo ob pobiranju razvrstili v prvi razred kakovosti, 30 % v
drugi razred kakovosti in 13 % med odpadni pridelek. Več kot 78 % tržnega pridelka smo
pobrali v mesecu avgustu, v juliju slabih 10 % in v septembru 12 %. V tunelu v Novi Gorici
smo skupno opravili 9 pobiranj, zadnje v začetku meseca oktobra. V povprečju smo v
poskusu pobrali 79,39 t/ha tržnega pridelka, po pridelku so z več kot 100 t/ha izstopale sorte
Agata (116,12 t/ha), Amadeo (104,39 t/ha) in Giralda (100,45 t/ha). Tudi v zaščitenem
prostoru smo glavnino pridelka pobrali v mesecu avgustu (52 %). Delež pridelka pobranega v
mesecu juliju je 26 %, v septembru 12 % in oktobru 10 %. Pri pridelavi v tunelu je precej višji
delež pridelka, ki smo ga ob pobiranju razvrstili v prvi razred kakovosti (7 7 %) in nižji delež
odpada (7%). Tudi na Ptuju je bil poskus zasnovan na prostem in v zaščitenem prostoru. Na
prostem smo opravili skupno 6 pobiranj, zadnje v septembru (2 4.09.). Povprečni tržni
pridelek poskusa je bil 57,75 t/ha, izstopale so sorte Agata s 88,33 t/ha, Macarena s 75,69 t/ha,
Black Bell s 74,14 t/ha in Beatrice s 71,69 t/ha tržnega pridelka. Okoli 61 % pridelka smo ob
pobiranju razvrstili v prvi razred kakovosti, 37 % v drugi razred kakovosti, delež odpadnega
pridelka pa je bil zelo nizek, med 0 % in 4 %, odvisno od sorte. Glavnino pridelka smo na
prostem pobrali v mesecu avgustu (66 %), v juliju 19 % in v septembru 15 %. V zaščitenem
prostoru smo pridelek pobirali do sredine oktobra in skupno opravili 1 0 pobiranj. Povprečni
tržni pridelek poskusa je bil 68,21 t/ha, po pridelku pa so izstopale sorte Amadeo (90,36 t/ha),
Diva (90,18 t/ha), Bonica (85,63 t/ha) in SRX 1560 (83,13 t/ha). Glavnino pridelka smo
pobrali v avgustu (51 %), v juliju 30 %, v septembru 17 % in v oktobru le slaba 2 %. Ob
pobiranju smo več kot 72 % pridelka razvrstili v prvi razred kakovosti, delež odpadnega
pridelka je bil le 1 %. Tudi v Jabljah smo sorte jajčevca preskušali tako na prostem kot v
zaščitenem prostoru. Na prostem smo prvo pobiranje opravili sredi julija (11.07.). Pridelek
smo pobirali do konca septembra in skupno opravili 10 pobiranj. V povprečju smo pobrali
37,00 t/ha tržnega pridelka, največ pri sortah Amadeo (55,33 t/ha) in Black Bell (51,18 t/ha).
Delež odpadnega pridelka je bil zelo nizek, med 0 % in 6 %, odvisno od sorte. Dobrih 74 %
pridelka smo razvrstili v prvi razred kakovosti in v drugi 24 %.V mesecu juliju smo pobrali
42 % pridelka, 45 % v avgustu in 13 % v septembru. V tunelu smo s pobiranjem pridelka
začeli v začetku julija in do začetka oktobra opravili skupno 14 pobiranj. V povprečju smo pri
sortah pobrali 115,09 t/ha tržnega pridelka. Po višini pridelka so izstopale sorte Macarena
(141,33 t/ha), Amadeo (135,01 t/ha) in Clara (134,28 t/ha). Kar 87 % pridelka smo ob
pobiranju razvrstili v prvi razred kakovosti in odpadnega pridelka skoraj ni bilo. Glav nino
pridelka smo pobrali v juliju (46 %) in avgustu (46 %), v septembru le slabih 6 % in v oktobru
2 %. Rezultati po lokacijah so razvidni iz spodnjih grafikonov.
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Šempeter pri Novi Gorici, na prostem, 2013
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Šempeter pri Novi Gorici, tunel, 2013
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• Papriko v tipu bele babure smo preskušali v Jabljah, na Ptuju in v Novi Gorici. V
poskuse je bilo vključenih 20 sort. Na vseh treh lokacijah smo sorte preskušali v zaščitenem
prostoru – tunelu. Sadike smo vzgojili v rastlinjaku v Jabljah, setev za vzgojo sadik smo
opravili 28. februarja. Poskuse v tunelih smo zasnovali konec aprila v Jabljah in Novi Gorici
oziroma v začetku maja na Ptuju (v Jabljah 24.04., v Novi Gorici 23.04. in na Ptuju 8.05.).
Presajali smo na gredice prekrite s črno PE folijo, po dve vrsti na gredico, razdalja med
vrstama je bila 70 cm, med sadikami v vrsti pa 30 cm. Končna gostota posevka je bila 47.400
rastlin/ha. Na vseh lokacijah je bilo urejeno kapljično namakanje. S pobiranjem pridelka smo
začeli konec junija, v Novi Gorici 26.06., na Ptuju 28.06. in v Jabljah 03.07.. S pobiranji smo,
20
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odvisno od lokacije zaključili konec oktobra. V Jabljah smo zadnje pobiranje opravili 9.10.,
skupno smo opravili 11 pobiranj. V povprečju smo pobrali 119 t/ha tržnega pridelka, izstopale
so sorte Ramona, CLX 2645, Apollo, Vedrana in Boni, pri katerih smo pobrali več kot 135
t/ha tržnega pridelka. Okoli 60 % pobranega pridelka smo razvrstili v prvi razred kakovosti,
odpadnega pridelka je bilo okoli 9%, to pa so bili predvsem plodovi, pri katerih so bili opazni
znaki pomanjkanja Ca. V mesecu juliju smo pobrali 28% pridelka, glavnino (40%) v
avgustu,okoli 22 % v septembru in 8% v oktobru. V Novi Gorici smo zadnje pobiranje
opravili 22. oktobra, skupno pa smo opravili 10 pobiranj. V povprečju smo pobrali 67,67 t/ha
pridelka, izstopale so sorte Ramona, Belladonna in Šorokšari. Ob prvem pobiranju v mesecu
juniju smo pobrali dobre 3% pridelka, v juliju 43%, v avgustu in oktobru po 21% in v
septembru 12% pridelka. Delež pridelka, ki smo ga ob pobiranju razvrstili v prvi razred
kakovosti je 43%, visok je delež odpadnega pridelka, kar 28%, kar je verjetno posledica bolj
neenakomerne oskrbe z vodo in zato bolj izraženimi znaki pomanjkanja Ca na plodovih. Na
Ptuju smo zadnje pobiranje opravili 21. oktobra, skupno pa smo opravili 8 pobiranj. V
povprečju smo v poskusu povbrali 89,54 t/ha tržnega pridelka, največ pri sortah Apollo in
CLX 5632. Ob pobiranju je bilo 65% pridelka razvrščenega v prvi razred kakovosti, 27% v
drugi razred kakovosti in 8% v odpadni pridelek. Glavnino pridelka (38%) smo pobrali v
mesecu avgustu, v juliju 31%, v septembru 22%, 8% v oktobru in manj kot 1% v juniju.
Natančnejši podatki o pridelku so razvidni iz grafikonov.
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Čebulnice
• Čebulo smo preskušali v Jabljah, Novi Gorici in na Ptuju. V poskuse je bilo vključenih
20 sort. Na vseh treh lokacijah smo sorte preskušali na prostem preko vzgoje sadik. Sadike
smo vzgojili v rastlinjaku v Jabljah, setev za vzgojo sadik smo opravili 1. marca. Poskuse smo
zasnovali sredi aprila, na ptuju 17.04., v Novi Gorici 19.04. in v Jabljah 29.04.. Presajali smo
na gredice po štiri oziroma tri vrste na gredico, razdalja med vrstami je bila 30 cm, med
sadikami v vrsti pa 10 cm. Končna gostota posevka je bila 400.000 rastlin/ha. Na vseh
lokacijah je bilo urejeno kapljično namakanje. S pobiranjem pridelka smo začeli v začetku
avgusta, Razen dveh sort med ostalimi ni velikih razlik v času dozorevanja. V Jabljah smo v
povprečju pobrali 19,74 t/ha tržnega pridelka, izstopale so sorte Exacta, Man as in Bonus.
Slabši pridelki so deloma posledica poznejšega presajanja in manj ugodnih tal za pridelavo
čebule. V Novi Gorici smo pobrali v povprečju 42,19 t/ha tržnega pridelka, izstopale so sorte
Exacta, Candy, Manas in Opera. Na Ptuju je povprečen pridelek sort 40,03 t/ha, največji
pridelek smo pobrali pri sorti Elbrus. Natančnejši podatki o pridelku so razvidni iz
grafikonov.
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V letu 2013 so v skladu s sprejetim programom na Vrtnarskem centru Biotehniške
fakultete izvedli naslednja TEHNOLOŠKA POSKUSA:
1. Vpliv cepljenja na pridelek in kakovost plodov pri mini lubenici, cepljeni na različne
podlage
Uvod
Cepljenje v vrtnarstvu je tehnika, kjer spojimo rastlinske dele različnih sort ali vrst rastlin. Pri
cepljenju podlaga prispeva koreninski del in del stebla (hipokotil) do cepljenega mesta, cepič
pa nadzemni del. Za podlago izberemo sorte iste vrste ali sorodnih vrst odporne na določene
bolezni.
Rastline, cepljene na podlago z bujnejšim koreninskim sistemom, imajo večjo sesalno moč
korenin in s tem bujnejšo rast. Tako lahko bolje prenesejo stresne razmere, kot je suša in
temperaturni stres – nizke temperature. Odlično uspevajo v tleh, ki so nasičena z vodo.
Namen našega poskusa je bilo proučiti skladnost dveh sort lubenic, ki smo jih vzeli za cepiče
in podlag, ki so bile iz različnih rodov: Lagenaria siceraria in Cucurbita moscata x Cucurbita
maxima). Predvidevali smo, da bo pridelek cepljenih lubenic večji od samo-cepljenih rastlin.
Zanimalo nas je tudi ali cepljenje vpliva na kakovost plodov in predvidevali, da so plodovi
cepljenih rastlin po morfoloških lastnostih enaki kot plodovi samo-cepljenih. Pričakovali smo
tudi, da se pridelek in njegova kakovost ne bodo razlikovali glede na uporabljeno podlago.
Material in metode dela
Poskus je potekal v rastlinjaku in plastenjaku Biotehniške fakultete. Začel se je z vzgojo sadik
v rastlinjaku, sledilo je cepljenje in aklimatizacija, nato smo aklimatizirane cepljenke
presadili, kjer smo jih oskrbovali do zadnjega pobiranja pridelka. Celoten poskus je potekal
od 18. 04. 2013 do 5.9. 2013.
V poskus smo vključili sorto mini lubenice:
• MODELINO' – mini lubenico
Uporabili smo naslednje podlage buč:
• 'RS 841 F1', 'Rootpower F1' (Cucurbita moscata × Cucurbita maxima)
• "Friend F1" (Lagenaria siceraria),
• Samo-cepljene rastline (podlaga 'Modelino') -kontrola
Poskus je potekal v treh ponovitvah, vsako ponovitev so predstavljale 3 rastline, posajene na
sadilno razdaljo 0,8 m x 1,0 m. Skupaj smo imeli 8 obravnavanj (2 sorti, 3 podlage +
necepljene rastline (kontrola)) v 3 ponovitvah, skupaj 24 parcelic. Rastline smo sadili na črnobelo PE folijo, z belo stranjo obrnjeno navzgor. Tla smo temeljno pognojili s 500 kg /ha NPK
gnojila 15:15:15
Rastline smo oskrbovali z vodo preko kapljičnega namakalnega sistema in jih dognojevali. Za
zračenje v plastenjaku smo skrbeli tako, da smo odprli stranice in vrata plastenjaka. Tako smo
uravnavali zračno vlago in zmanjševali temperaturo v prostoru. Tedensko smo rastline
dognojevali z vodotopnim gnojilom in sicer smo fertigirali 6 x in skupaj dali po gnojilni
shemi, prikazani v preglednici.
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Preglednica 1: Tedensko dognojevanje rastlin
Vodotopno gnojilo
Odmerek N
Datum
(N:P:K)
( kg/ha)
10. junij 2013
19:6:20
15
17. junij 2013
19:6:20
20
2. julij 2013
15:5:30
20
16. julij 2013
15:5:30
25
23. julij 2013
10:6:25
10
5. avgust 2013
10:6:25
10

Količina gnojila
(g)
950
1263
1600
2000
1200
1200

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

Redno smo spremljali zdravstveno stanje rastlin in pojav škodljivcev. Šest dni po presaditvi
rastlin smo opazili napad talnih škodljivcev. Izvajanje varstva rastlin je prikazano v
preglednici 2.
Preglednica 2: Varstvo rastlin v času poskusa
Datum
Pripravek
Količina pripravka
10. junij
Volaton
2 g/m 2
15. junij
Confidor
10 ml/10 l vode
7. julij
Vermitec
10 ml/10 l vode

Namen tretiranja
Proti talnim škodljivcem
Proti ušem
Proti pršici

Meritve:
Rezultate meritev smo statistično ovrednotili z metodo analize variance ANOVA za
dvofaktorski poskus (sorta, podlaga). Kjer je ANOVA pokazala statistično značilne razlike
med obravnavanji smo uporabili Duncanov preizkus mnogoterih primerjav (α=0,05). Za
analizo smo uporabili Statgraphics Centurion, grafe smo naredili v Microsoft Excelu.
Rezultati
Pobrane plodove smo za vsako rastlino posebej prešteli in stehtali. V slikah je prikazan
pridelek plodov v kg na rastlino in v t/ha, število plodov na rastlino in masa posameznega
ploda.
Pridelek v kg/rastlino in v t/ha.

Slika 2. Pridelek v kg/rastlino mini lubenice, cepljene na različne podlage, Ljubljana, 2013.
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Slika 3. Pridelek mini lubenice v t/ha, cepljenih na različne podlage, Ljubljana, 2013.
Iz slik 2 in 3 je razvidno, da je bil pridelek mini lubenice 'Modelin o' na cepljenkah na
podlago 'Rootpower' (8,7 kg/rastlino oz. 108 t/ha) in 'RS 841' (8,9 kg/rastlino oz. 111 t/ha)
statistično značilno večji od pridelka cepljenk na podlago 'Friend' (6,2 kg/rastlino oz. 78
t/ha), ta pa je bil večji od samo-cepljenih rastlin (3,9 kg/rastlino oz. 43 t/ha).
Število plodov/rastlino

Slika 4. Število plodov mini lubenice cepljene na različne podlage. Ljubljana, 2013.
Iz slike 4 je razvidno, da so imele cepljenke na podlago Rootpower (4,4 plodove/rastlino)
značilno več plodov/rastlino glede na ostale cepljenke, med katerimi ni bilo statistično
značilnih razlik.
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Masa ploda

Slika 5. Povprečna masa plodov mini lubenice cepljene na različne podlage. Ljubljana, 2013 v
Iz slike 5 je razvidno, da se plodovi v masi niso razlikovali statistično značilno, glede na
podlago, na katero so bile cepljenke cepljene. Povprečna masa plodov je bila med 1700 in
2200 g.
Meritve plodov
Pri pobiranju smo vzeli po 3 plodove iz vsake ponovitve, kar pomeni, da smo skupaj imeli 9
plodov na obravnavanje. Plodove smo stehtali, izmerili širino, višino, debelino skorje, prešteli
semena) in z refraktometrom izmerili vsebnost skupnih sladkorjev (brix %).
Barvo smo izmerili s čitalcem barve Minolta (kolorimeter Minolta CR -10) na treh mestih na
prečnem prerezu ploda. Kronometer nam rezultat poda v treh koordinatah L, a, b, ki
predstavljajo svetlost in intenzivnost posameznih barv. Parameter L predstavlja svetlost
(belino), večja kot je vrednost L, svetlejši je plod. Parameter a označuje v pozitivnem
območju intenzivnost rdeče barve, v negativnem pa zelene. Parameter b označuje v
pozitivnem območju intenzivnost rumene barve, v negativnem pa modre. Parameter C nam
predstavlja živost oz. intenziteto barve. S penetrometrom (tr Italy) smo izmerili tudi trdoto
mesa na sredini ploda in na robu.
V preglednicah so predstavljeni rezultati meritev plodov cepljenih in samocepljenih rastlin
lubenice.
Preglednica 1: Povprečna masa ploda, širina in dolžina plodov; povprečna debelina lupine
plodov; povprečna vsebnost skupnih sladkorjev; konsistenca plodov; barva;
podlaga

Masa ploda
(g)

Širina ploda
(cm)

Modelino'
'Friend'
'Rootpower'
'RS 841'

2490,2
2779,6
2447,3
2688,2

161,6 ab
165,7 a
158,6 b
161,3 ab

Debelina
Dolžina ploda
lupine plodov
(cm)
(mm)
186,3 b
200,8 a
187,6 b
194,2 ab

5,2 a
6,4 b
7,4 b
6,4 b

Vsebnost
skupnih
sladkorjev
(%Brix)
13,4 a
11,4 b
10,9 b
11,5 b

a, b, c …povprečne vrednosti v stolpcu, ki so označene z isto črko, se med seboj ne razlikujejo statistično
značilno pri 5 % tveganju, Duncan test mnogoterih primerjav (p<0.05) , n=9
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Preglednica 2 :Konsistenca – trdota, barva ploda in število semen (pešk) v plodukonsistenca plodov;
barva;

Barva mesa

'Modelino'
'Friend'
'Rootpower'
'RS 841'

L*

a*

b*

C*

število
semen v
plodu

43,4
46,6
41,7
44,5

22,0 b
24,8 a
24,5 a
24,5 a

22,0 b
25,8 a
23,3 ab
25,0 ab

30,8 b
35,8 a
33,8 a
35,1 a

217,0
185,2
187,7
209,3

Trdota mesa
(kg/cm2)
Na
Na
Sredini
robu
ploda
ploda
1,6 c
2,1 bc
3,4 a
2,8 b

2,0 b
2,3 ab
2,4 ab
2,9 a

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

Iz preglednica 1 in 2 lahko razberemo, da je cepljenje statistično značilno vplivalo na:
- obliko plodov – cepljenke na podlago Friend so imele daljše in širše plodove od ostali
cepljenk.
- debelino lupine: plodovi cepljenk so imeli značilno debelejšo lupino v primerjavi s
plodovi samocepljenih rastlin (podlaga je Modelino);
- vsebnost skupnih sladkorjev: plodovi samocepljenih rastlin so bili slajši – imeli so
značilno več skupnih sladkorjev (13,4 % Brix) glede na plodove cepljenk, kjer se je
TSS gibal med 10,9 in 11,5 % Brix;
- Trdoto mesa v plodovih: najtrše meso smo zabeležili v plodovih cepljenk na podlago
'Rootpower' (3,4 kg /cm 2) in najmehkejše pri plodovih iz samocepljenih rastlin (1,6
kg/cm2); na robovih plodov je bilo najtrše pri plodovih cepljenk na podlago RS 841
(2,9 kg/cm 2) in najmanj trdo pri samocepljenih rastlinah (2,0 kg/cm2).
2. Vpliv gnojenja z žveplom in dušikom na kakovost in količino pridelka česna (Allium
sativum L.).
Česen (Allium sativum L.) je vrtnina, ki je cenjena predvsem zaradi vsebnosti organskih
spojin z žveplom, ki mu dajejo značilno aromo in okus. Poleg tega im ajo te spojine tudi
veliko antimikrobno in antioksidativno delovanje. V največji koncentraciji je prisoten alliin.
Za izgradnjo teh spojin je potrebno žveplo. V literaturi navajajo, da se v tehnologije
pridelovanja vključuje tako dognojevanje z žveplom, ki poveča vsebnost žveplovih spojin v
česnu, kakor tudi povečanje odmerkov dušika, z namenom povečanja pridelka, kar pa lahko
negativno vpliva na količino žveplovih spojin.
Namen našega poskusa je ugotoviti, kako se različne sorte česna odzovejo na gnojenje z
žveplom in dušikom. V ta namen bomo posadili 4 sorte česna, ki so zanimive tudi za
slovensko pridelovalno območje in jih dognojevali z dvema odmerkoma dušika in dvema
odmerkoma žvepla. Rastline bomo spremljali skozi rastno dobo, jih pobrali v tehnološki
zrelosti in izmerili nekatere morfološke lastnosti ter izračunali pridelek.
Material in metode dela:
Poskus smo zasnovali kot bločni poksus v katerem smo imeli 2 dejavnika: sorta (4 sorte) in
gnojenje z žveplom (gnojenje z žveplom (S60 - 60kg S/ha in gnojenje brez žvepla – S0).
Skupaj smo imeli 8 obravnavanj, vsako obravnavanje smo zasnovali v treh ponovitvah.
V poskus smo vključili 4 sorte česna: 'Gardos', 'Gardacho', 'Garcua' (Planasa, Španija) in
'Ptujski spomladanski' (Semenarna Ljubljana).
Priprava gredic: jesensko oranje, spomladi brananje in priprava zemljišča za sajenje
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Gnojenje:
gnojilni odmerek: 90 kg N/ha, 100 kg P2O5/ha in 150 kg K2O/ha
gnojenje z žveplom:
1. 0 kg S/ha
2. 60 kg S/ha (žveplo dodamo z mineralnim gnojilom Calcin-S (18% S). Za gnojenje smo
uporabili gnojilo NPK (7:20:30) (500 kg/ha) in 170 kg KAN-a/ha.
Datum sajenja: 4 april 2013, pobiranje: od 15. julija do 15. avgusta (‘Garcua‘, ‘Gardos‘,
‘Gardacho‘), 30. avgust (‘ Ptujski spomladanski‘)
Sadilna razdalja: 25 cm x 15 cm
Rezultati:
Pridelek česna v t/ha

Slika 6. Pridelek (t/ha) za 4 sorte česna, ki smo jih gnojili z in brez žvepla, Ljubljana, 2013.
Iz slike 6 je razvidno, da so se pridelki česna razlikovali predvsem glede na sorto, med tem,
ko gnojenje z žveplom ni vplivalo statistično značilno na pridelek. Največji pridelek smo
dobili pri španski sorti 'Gardos' (9,9 t/ha brez dodanega žvepla in 9,4 t/ha z dodanim žveplom.
Značilno manjši je bil pridelek česna 'Ptujski spomladanski' (7,8 t/ha oz 7.4 t/ha). Nekoliko
manjši je bil pridelek sorte 'Gardacho' (6,8 t/ha). Najmanjši pridelek smo dobili pri sorti
'Garcua' (5,2 oz. 3,4 t/ha).
Povprečna masa glavice

Slika 7. Povprečna masa glavice 4 sort česna, ki smo jih gnojili z in brez žvepla, Ljubljana,
2013.
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Sorte česna so se razlikovale tudi po povprečni masi glavice in sicer je imela sorta 'Gardos'
najtežje glavice, (35,7 g), nekoliko lažje so bile glavice sort 'Garcua' (32 g oz 30 g) in
'Gardacho' (26 g), značilno lažje od mase glavic ostalih sort so bile glavice sorte 'Ptujski
spomladanski' (24 g oz. 22 g).
Premer glavice

Slika 8. Premer glavic pri 4 sortah česna, ki smo jih gnojili z in brez žvepla, Ljubljana, 2013.
Iz slike 8 je razvidno, da se španske sorte niso razlikovale v premeru glavice, ki je bil v
povprečju okro 40 mm, značilno manjši premer (35 mm) od ostalih sort so imele glavice
česna sorte 'Ptujski spomladanski'. Gnojenje z žveplom ni vplivalo na premer glavice.
Kalibriranje česna – razvrstitev v velikostne razrede

Slika 9. Delež glavic česna posamezne velikosti pri 4 sorte, ki smo jih gnojili z in brez žvepla,
Ljubljana, 2013.
Iz slike 9 je razvidno, da je imelo gnojenje z žveplom pri španskih sortah pozitiven učinek na
velikost glavic. Pri teh sortah je bil delež glavic v velikostnem razredu 40 -50 mm večji pri
rastlinah, ki smo jih gnojili z žveplom (31 do 38%) glede na rastline, kjer žveplo ni bilo
dodano, tam je bil delež glavic v tem velikostnem razredu (19 -30%). Največ glavic smo
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pobrali v velikostnem razredu 30-40 mm (od 52 do 70%). V največjem velikostnem raz redu
glavic (50-60 mm ) smo dobili glavice le pri sorti 'Gardacho', a le 2-4%. Pri sorti 'Ptujski
spomladanski' smo dobili približno polovico glavic v velikostnem razredu 30 -40 mm in drugo
polovico velikosti pod 30 mm. Rastline gnojene z žveplom so imele n ekoliko večji delež
manjših glavic (<30mm) glede na rastline, katerim žvepla nismo dodali.
Zaključek:
Gnojenje z žveplom ni imelo statistično značilnega vpliva na pridelek česna in velikosti
glavic, pri španskih sortah ('Garcua', 'Gardos' in 'Gardacho') je vplivalo le na večji delež
glavic večjega premera (40-50 mm) glede na rastline, ki niso bile gnojene z žveplom.
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2.3

IZVAJALCI NALOGE

Kmetijski inštitut Slovenije
Sodelavci
Skupaj

Št. ur izvajalca Št. teh. strokovnih ur
1.950
2.360

Podizvajalci
Biotehniška fakulteta
Sodelavci
Skupaj

Št. ur izvajalcev
150

Ostali podizvajalci
Institucija

Št. teh. strokovnih ur
180

Št. ur izvajalca

Št. teh. strokovnih ur

0
20
40
60

250
0
200
450

Kmetijsko - živilska šola Nova Gorica
KGZ Nova Gorica
Selekcijsko poskusni center Ptuj
Skupaj

2.4. FINANČNA OPREDELITEV
o
Skupaj
1. Kmetijski inštitut
Skupaj
2. Podizvajalci
Skupaj

EUR
88.912,00

12.485,00
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3

POSEBNO PREIZKUŠANJE SORT SADNIH RASTLIN

3.1

UVOD IN NAMEN

Posebno preizkušanje sort sadnih rastlin je strokovna naloga, ki jo na podlagi letnega
programa dela koordinira in izvaja Kmetijski inštitut Slovenije v sodelovanju s
podizvajalcema: Biotehniško fakulteto ter Kmetijsko gozdarskim zavodom Nova Gorica
(Poskusnim centrom za oljkarstvo Koper).
V okviru te naloge preizkušamo 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 preizkušanje in
uvajanje v pridelavo pri nas ključnega pomena za stabilno in ekonomsko konkurenčno
pridelavo sadja. Posebno preizkušanje sort je torej nujno za utemeljeno priporočanje
pridelovanja določene sorte sadja 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 preizkušanj vsaka 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. Zadnja revizija
sadnega izbora je bila narejena leta 2010, v letu 2011 je na podlagi te revizije izšla publikacija
z naslovom ''Sadni izbor za Slovenijo 2010''. Ta vsebuje opise vseh v sadni izbor vključenih
priporočenih sort sadnih rastlin. Vseh sadnih vrst je 28, medtem ko je število sort 315. Bogato
je tudi slikovno gradivo publikacije.
V nadaljevanju poročila prikazujemo opravljeno delo na področju posebnega preizkušanja
sort sadnih rastlin v letu 2013. Podrobnejše poročilo za leto 2013 bo s preglednicami in opisi
sort zaključenih preizkušanj objavljeno v publikaciji Kmetijsk ega inštituta Slovenije z
naslovom ''Posebno preizkušanje in vzgoja novih sort sadnih rastlin v letu 2013''.

3.2

POROČILO O OPRAVLJENEM DELU V LETU 2013

Jablana
V letu 2013 sta na količino in kakovost pridelka jabolk v dokajšnji meri vplivala dolgo
zimsko obdobje z zapoznelim nastopom pomladi ter nato poletno sušno obdobje z visokimi
temperaturami. Hladno vreme in dokaj pogoste snežne padavine, ki so v presledkih padale od
januarja do aprila, so preprečevale zgodnje odganjanje drevja. Jablane so sicer od gnale okrog
20. marca, vendar je nato daljše obdobje nestabilnega in predvsem hladnega vremena
onemogočalo njihovo rast in razvoj. Rast se je tako nadaljevala šele po 10. aprilu. Cvetenje
večine sort jablan je nastopilo okrog 25. aprila, vrh je bil 30. aprila ter konec cvetenja okrog
5. maja. Lahko govorimo, da je bilo v letu 2013 cvetenje dokaj skoncentrirano in praktično
neodvisno od lokacije ter jablanove sorte, saj so bile razlike v času cvetenja minimalne (3 – 5
dni). Visoke temperature julija in avgusta so v kombinaciji s pomanjkanjem padavin
preprečevale normalen razvoj in rast plodov, kar je vplivalo na manjšo končno velikost in
težo plodov. Posledično so bili hektarski pridelki jabolk nekoliko nižji od dolgoletnega
povprečja. Čas obiranja je bil v primerjavi z dolgoletnim povprečjem kasnejši, v odvisnosti od
sorte od 10 do 14 dni. Plodovi so bili v precejšnji meri poškodovani zaradi sončnih ožigov,
so pa bile v tem smislu precejšnje razlike med sortami. Sončni ožigi so zelo negativni vplivali
na kakovost plodov, prav tako je bila poslabšana njihova skladiščna sposobnost. Praktično
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nevidne oz. komaj vidne poškodbe povrhnjice plodov so se kasneje izkazale kot usodne za
obstoj plodov.
Brdo pri Lukovici, odporne in občutljive sorte 2007
Pomladi leta 2007 smo na lokaciji Brdo pri Lukovici posadili nekatere nove jablanove sorte.
Precejšen poudarek smo dali skupini stebričastih jablan (tki. balerink), ki smo jih posadili 7
sort: 5 sadik sorte Starcats, 5 sadik sorte Goldcats, 5 sadik sorte Greencats, 5 sadik sorte
Suncats, 5 sadik sorte Redcats, 4 sadike sorte Pomfital in 5 sadik sorte Versailles. Poleg tega
smo posadili še 21 sadik na škrlup odporne sorte Coop 39 (Crimson Crisp), 13 sadik sorte
Skaistis ter 9 sadik sorte Rudenis. Slednji dve na škrlup odporni 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 2013 smo opravili meritve pridelka ter laboratorijske analize
plodov (trdota, suha snov, škrobna vrednost). Izmed sort stebričaste rasti sta imeli v letu 2013
največji pridelek sorti Redcats in Goldcats, slednja je imela tudi največjo povprečno maso
plodov (176,4 g). Litovski na škrlup odporni sorti Rudenis in Skaistis zorita v naših razmerah
pridelovanja zelo zgodaj, pri čemer zori sorta Rudenis nekaj dni pred sorto Skaistis. Ponovno
se je pokazalo, da so plodovi sorte Rudenis (128,5 g) kar občutno manjši od plodov sorte
Skaistis (147,7 g). Na škrlup odporna sorta Coop 39 (Crimson Crisp) je imela v letu 2013
največji pridelek na drevo (8,3 kg). Analiza bujnosti rasti stebričastih sort jablan je potrdila,
da sorta Suncats izstopa z dolgimi poganjki ter je za stebričasto jablano dokaj netipične rasti.
Brdo pri Lukovici, odporne sorte 2008
Pomladi leta 2008 smo na lokaciji Brdo pri Lukovici nadaljevali s trendom saje nja
perspektivnih jablanovih sort. V ekološki del sadovnjaka, kjer jabolka pridelujemo v skladu s
Pravilnikom o ekološki pridelavi sadja, smo posadili 4 na škrlup odporne jablanove sorte.
Posajene so bile naslednje sorte: Summerfree, Golden Orange, Delfloga (Delbardivine) in
Brina. Vsaka sorta je zastopana s 100 drevesi. V letu 2013 smo opravili meritve pridelka ter
laboratorijske analize plodov (trdota, suha snov, škrobna vrednost). Glede količine
pridelka/drevo negativo izstopata sorti Summerfree (1,6 kg/drevo) ter sorta Brina (2,9
kg/drevo). Sorti Golden Orange in Delfloga sta imeli glede na ekološki način pridelave jabolk
zelo dobre povprečne pridelke na drevo in sicer 8,5 oz. 9,2 kg pridelka na drevo. Najbolj je
suša prizadela plodove sorte Summerfree, ki so imeli v povprečju le 109,6 g. Povprečna masa
plodov drugih treh sort je bila srednje velika: Brina (187,3 g), Golden Orange (164,4 g) in
Delfloga (180,7 g). Glede trdote plodov ob obiranju se je najbolj izkazala sorta Brina, katerih
plodovi so imeli trdoto 8,8 kg/cm 2. To nakazuje na dober skladiščni potencial te sorte.
Plodovi sorte Brina so v primerjavi s plodovi drugih treh sort izstopali tudi glede vsebnosti
suhe snovi, ki je znašala 15,9 °Brix.
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 s
tržnim imenom Fresco. Ta je križanec PRI- selekcije s sorto 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. Žal je do sedaj propadlo 8 dreves te sorte.
Preko sodelovanja z belgijskim sadjarskim inštitutom Better3fruit smo prišli do treh novih
zanimivih 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 2013 smo opravili vsa potrebna vzgojna in vzdrževalna dela ter opravili
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meritve pridelka in laboratorijske analize plodov (trdota, suha snov, škrobna vrednost).
Največji povprečni pridelek na drevo smo izmerili pri sorti CIVG198 (Modi) s 6,3 kg pridelka
/ drevo, ki pa ima najmanjše plodove (158,4 g). Ravno nasprotno velja za sorto Wellant
(Fresco), katere plodovi so največji (206,9 g), pridelek po drevesu pa najmanjši (1,5 kg /
drevo). Glede na vrednosti indeksa zrelosti (Streifov indeks) si belgijske sorte po času
dozorevanja sledijo v vrstnem redu Tunda, Zonga in Zari. Vse so tipično poletne sorte, ki
zorijo meseca avgusta.
Brdo pri Lukovici, odporne sorte 2011
Marca 2011 smo v ekološki del sadovnjaka na Brdu pri Lukovici posadili nove na škrlup
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. Sorte pridelujemo v skladu s
Pravilnikom o ekološki pridelavi sadja. V letu 2013 smo opravili laboratorijske analize
(trdota, suha snov, škrobna vrednost) ter prve meritve pridelka. Količine pridelka so glede na
starost dreves pričakovano še relativno majhne, največji pridelek na drevo smo zabeležili pri
sorti Renoir (2,0 kg/drevo). Najdebelejše plodove sta imeli sorti Smeralda (165,2 g) in Gemini
(163,2 g). Glede na vrednosti indeksa zrelosti (Streifov indeks) si sorte po času dozor evanja
sledijo po vrstnem redu Gaia, Gemini, Renoir, Smeralda in Fujion. Glede na literaturne
podatke glede časa dozorevanja smo ugotovili dokajšen razkorak pri sorti Renoir ter malo
manjšega pri sorti Smeralda. Prva naj bi po podatkih iz literature zorela 24 dni pred
standardno sorto Zlati delišes, sorta Smeralda pa 10 dni pred Zlatim delišesom. Naše
ugotovitve so drugačne. Po naših rezultatih je sorta Renoir zrela 7 do 10 dni pred Zlatim
delišesom, medtem ko sorta Smeralda zori v času zorenja Zlatega delišesa. V letu 2013 je bilo
pri sortah Gaia, Gemini in Renoir precej plodov poškodovanih zaradi sončnega ožiga. Nekaj
manj je bilo sončnega ožiga pri plodovih sorte Smeralada, medtem ko pri plodovih najkasneje
zoreče sorte Fujion sončnega ožiga praktično ni bilo.
Brdo pri Lukovici, 2012
Pomladi 2012 smo na podlagi sodelovanja s CIV-om (Consorzio italiano vivaisti) pridobili in
v sadovnjaku KIS-a na Brdu pri Lukovici posadili 10 sadik na škrlup odporne jablanove sorte
z oznako A9D7-74. V letu 2013 smo opravili vsa potrebna vzdrževalna in vzgojna dela.
Brdo pri Lukovici, 2013
Decembra 2012 smo na lokaciji Brdo pri Lukovici posadili 9 novih jablanovih sort. Med
njimi je 7 sort iz skupine na škrlup odpornih sort. To so 4 perspektivne sorte češkega porekla
Admiral (Mira x Bohemia), Karneval (Vanda x Cripps Pink), Merkur (Topaz x Rajka) in
Shalimar (Topaz x Zlati delišes), dva italijanska križanca D9E9 -76 in D9B8-49 ter
nizozemska sorta SQ 133, ki je poznana tudi pod tržnim imenom Allura. Poleg na škrlup
odpornih sort smo posadili tudi 2 sorti italijanskega porekla, ki na škrlup nista odporni. To sta
sorta CIV 323, s tržnim imenom Isaaq ter sorta Civnired, ki je bolje obarvani različek sorte
Civni (Rubens). Skupaj je bilo posajenih 80 dreves. V letu 2013 smo oprav ili vsa potrebna
vzgojna in vzdrževalna dela.
Analiza skladiščne sposobnosti plodov v preizkušanje vključenih jablanovih sort
Plodove večine v preizkušanje vključenih jablanovih sort skladiščimo v navadni hladilnici,
kjer vzdržujemo konstantno temperaturo med 2 in 4 °C ter relativno vlažnost okrog 90 % . Po
večmesečnem skladiščenju plodov ugotavljamo njihove skladiščne lastnosti na podlagi
meritev trdote plodov ter splošnega vtisa plodov. Rezultati meritev trdote plodov ob
izskladiščenju bodo objavljeni v publikaciji ''Posebno preizkušanje in vzgoja novih sort
sadnih rastlin v letu 2013''.
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Hruška
Sadjarski center Bilje, 2007
V Sadjarskem centru Bilje smo v letu 2007 posadili 6 podlag za hruško: sejanec hruške,
kutina MA, Fox 11, Farold 40-Daygon (OHF Old Home x Farmingdale, USA), lastne
korenine, kutina BA 29. Na podlage smo cepili naslednje sorte: 'Viljamovka', 'Conference' in
'Abate fetel'. Sajenje je potekalo 6. februarja 2007. Gojitvena oblika je ozko vreteno. Sadilna
razdalja je 4 x 2 m. V statistično zasnovanem poskusu smo za vsako podlago posadili 15 (3 x
5) dreves ene sorte (15 dreves x 6 podlag x 3 sorte = skupaj 270 sadik). Pri vseh sortah so
drevesa na podlagi Fox 11 pokazala znake inkompatibilnosti. V letu 2013 razlik v času
cvetenja med podlagami nismo zasledili. Pri sorti 'Viljamovka' je bil začetek cvetenja 19. 4.
2013, vrh cvetenja 23. 4. 2013 in konec cvetenja 29. 4. 2013. Plodove sorte 'Viljamovka' smo
obirali 30. 8. 2013. Po obsegu debla so bila najbujnejša drevesa sorte 'Viljamovka' n a
podlagah Farold 40 in lastne korenine, najmanjšo bujnost pa so pokazala drevesa na podlagi
kutina BA 29. Najbujnejši podlagi sta imeli pri sorti 'Viljamovka' tudi največ plodov na
drevo, največji pridelek na drevo in na hektar. Pri drevesih na lastnih k oreninah smo dosegli
pridelek nad 20 t/ha. Pri drevesih na sejancu se je videlo, da drevesa kasneje vstopijo v
rodnost, saj so v preteklem letu imela drevesa najmanjši pridelek, v letošnjem letu pa so imela
manjši pridelek od dreves na sejancu drevesa na obeh kutinovih podlagah. Podlage so vplivale
na dimenzije ploda. Tako so imeli plodovi sorte 'Viljamovka' največjo višino ploda na
sejancu, najmanjšo višino pa na podlagi kutina MA. Najširši so bili plodovi na lastnih
koreninah, najožji pa na podlagi Farold 40. Prav tako je bila masa merjenih plodov največja
na lastnih koreninah, najmanjša pa na podlagi Farold 40. Plodovi na lastnih korninah so imeli
najmanjšo trdoto plodov (6,8 kg/cm 2). Največjo trdoto plodov smo izmerili pri plodovih na
kutini MA, sledijo plodovi na podlagi Farold 40. Sejanec kot podlaga je vplival na manjšo
vsebnost suhe snovi, saj je bila le ta najmanjša. Nad 13 % suhe snovi so vsebovali plodovi
dreves na podlagah kutina MA in kutina BA 29 ter na lastnih koreninah. V letu 2013 pri sorti
'Conference' razlik v času cvetenja med podlagami nismo zasledili. Pri sorti 'Conference' je bil
začetek cvetenja 22. 4. 2013, vrh cvetenja 25. 4. 2013 in konec cvetenja 30. 4. 2013. Plodove
sorte 'Conference' smo obirali 12. 9. 2013. Po obsegu debla so bila najbujnejša drevesa so rte
'Conference' na lastnih kreninah, najmanjšo bujnost pa so pokazala drevesa na podlagi kutina
MA, kar je enako kot v prejšnjem letu. Drevesa na podlagi lastnih koreninah in podlagi Fox
11 so imela pri sorti 'Conference' tudi največ plodov na drevo, najv ečji pridelek na drevo (nad
13 kg/drevo) in na hektar (nad 16 t/ha). Najmanj plodov na drevo, najmanjši pridelek na
drevo in na hektar so imela drevesa na sejancu. Podlage so vplivale tudi na dimenzije ploda,
vsebnost suhe snovi in trdoto mesa pri sorti 'Conference'. Tako so imeli plodovi sorte
'Conference' največjo višino ploda na podlagi Fox 11 in širino ploda na lastnih koreninah,
najmanjšo višino ploda na podlagi Farold 40 in širino na podlagi kutina MA. Masa ploda je
bila največja na sejancu, najmanjša pa podlagah kutina MA in Farold 40. Plodovi na podlagi
Fox 11 in lastnih koreninah so imeli najmanjšo trdoto plodov (3,1 kg/cm 2 in 3,6 kg/cm 2).
Največjo trdoto plodov smo izmerili pri plodovih na podlagi Farold 40. Pri plodovih z dreves
na podlagi kutina MA smo opazili manjšo vsebnost suhe snovi (10,4 %), medtem ko so
plodovi na ostalih podlagah imeli vsebnost suhe snovi večjo od 12 %. V letu 2013 je bil pri
sorti 'Abate Fetel' začetek cvetenja 18. 4. 2013, vrh cvetenja 22. 4. 2013 in konec cvetenja 29.
4. 2013. Razlik v času cvetenja med podlagami nismo zasledili. Plodove sorte 'Abate Fetel'
smo obirali 12. 9. 2013. Po obsegu debla so bila najbujnejša drevesa sorte 'Abate Fetel' na
podlagah sejanec, lastne korenine, kutina BA 29 in Farold 40, najmanjšo bu jnost pa so
pokazala drevesa na podlagi Fox 11. Največ plodov na drevo pri sorti 'Abate Fetel' so imela
drevesa na lastnih koreninah in podlagi Farold 40 ter tudi največji pridelek na drevo in na
hektar. Najmanjše število plodov, najmanj pridelka na drevo in na hektar pa so imela drevesa
na podlagi kutina MA, le 3,7 t/ha. Pridelek večji od 14 t/ha so imela drevesa na lastnih
koreninah in podlagi Farold 40. Tudi pri sorti 'Abate Fetel' so podlage vplivale na dimenzije
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ploda. Tako so imeli plodovi sorte 'Abate Fetel' največjo višino ploda na podlagi Fox 11,
širino ploda pa na sejancu hruške, najmanjšo višino na podlagi Farold 40 in najmanjšo širino
ploda na lastnih koreninah. Masa ploda je bila največja na sejancu, sledi podlaga Fox 11,
najmanjša masa ploda pa je bila pa lastnih koreninah in podlagi Farold 40. Plodovi na sejancu
so imeli najmanjšo trdoto plodov (5,3 kg/cm 2). Največjo trdoto plodov smo izmerili pri
plodovih na podlagi kutina MA. Plodovi, ki so imeli najmanjšo trdoto, so vsebovali tudi,
zraven lastnih korenin (15,4 %), največ suhe snovi (15 %). Po prvih letih opazovanja se je
pokazalo, da podlaga Fox 11 ni primerna podlaga za sorte 'Viljamovka', 'Conference' in
'Abate Fetel', saj so se pri vseh treh sortah izrazito pokazali znaki inkompatibilnosti, propadlo
pa je tudi veliko dreves. Pri sorti 'Viljamovka so propadla 4 drevesa, pri sorti 'Conference' 5
dreves in pri sorti 'Abate Fetel' 5 dreves. Vsa omenjena drevesa so propadla že v prejšnjih
letih.
Breskev in nektarina
Sadjarski center Bilje 05
V letu 2005 je bilo posajenih 11 podlag (GF 677, sejanec, Monegro, Barrier, Cadaman,
Adesoto, Mrs 2/5, Julior, Isthara, Penta, Tetra, na katere smo cepili 2 sorti (Redhaven in
Royal Glory). Drevesa so posajena v dveh različnih tipih tal (utrujena in devišk a tla) (528
dreves). Z opazovanjem smo začeli v letu 2008 in ga v naslednjih letih nadaljevali. Sorta
Redhaven je na utrujenih tleh začela s cvetenjem 11. 4. 2013 na vseh podlagah, razen na
podlagi Julior 14. 4. 2013 in na podlagi Monegro 13. 4. 2013, vrh cvetenja je bil 15. 4. 2013
(Julior 17. 4. 2013, Monegro 16. 4. 2013), konec cvetenja pa 21. 4. 2013 pri vseh podlagah.
Na deviških tleh je sorta Redhaven na vseh podlagah začela s cvetenjem 9. 4. 2013, vrh
cvetenja je bil 14. 4. 2013 in konec cvetenja 19. 4. 2013. Na deviških in utrujenih tleh smo
sorto Redhaven na vseh podlagah obirali 23. 7. 2013 (prvo obiranje) in 26. 7. 2013 (drugo
obiranje). Podlage in tla so vplivale na obseg debla in tudi na število plodov in pridelek.
Podlage na deviških tleh so imele manjše obsege debla kot pa podlage na utrujenih tleh.
Povprečni obseg debla pod 30 cm so imele podlage sejanec, Isthara in Tetra na utrujenih in
deviških tleh ter podlage Cadaman, Adesoto, Mrs 2/5 in Penta na deviških tleh. Pridelek nad
15 t/ha smo imeli pri utrujenih tleh na podlagi Isthara ter na deviških tleh na podlagah GF
677, Barrier, Adesoto, Mrs 2/5, Julior, Isthara in Penta. Tla so vplivala na velikost ploda, prav
tako pa tudi podlage. Plodove z maso večjo od 200 g smo obrali na drevesih na utrujenih tleh
na podlagah GF 677 in Cadaman ter na deviških tleh na podlagah GF 677, sejanec, Barrier,
Cadaman in Tetra. Podlaga in tla so vplivala tudi na trdoto in vsebnost suhe snovi. Trdoto nad
3 kg/cm2 so imeli plodovi na utrujenih tleh pri sorti Redhaven na podlagah Mrs 2/5 in Penta
ter na deviških tleh na podlagah Cadaman in Isthara. Sorta Royal Glory je tako na utrujenih
tleh na vseh podlagah začela cveteti 4. 4. 2013, vrh cvetenja so drevesa na vseh podlagah
dosegla 11. 4. 2013, konec cvetenja pa je bil 16. 4. 2013 pri vseh podlagah. Na deviških tleh
je na vseh podlagah začela cveteti sorta Royal Glory 4. 4. 2013, vrh cvetenja so drevesa na
vseh podlagah, razen podlage Julior (11. 4. 2013), dosegle 9. 4. 2013, konec cvetenja pa je bil
16. 4. 2013 pri vseh podlagah. Na deviških in utrujenih tleh smo sorto Royal Glory na vseh
podlagah obirali 8. 7. 2013 (prvo obiranje) in 15. 7. 2013 (drugo obiranje). Skoraj vse podlage
pri sorti Royal Glory na deviških tleh so imele manjše obsege debla kot pa podlage na
utrujenih tleh (razen podlag Cadaman, Penta in Tetra). Povprečni obseg debla pod 30 cm je
imela le podlaga Isthara na deviških tleh. Podobno kot pri obsegu debla sta tudi na število
plodov na drevo imela pomemben vpliv podlaga in tla. Pridelek nad 10 t/ha smo v letu 2013
imeli pri utrujenih tleh le na podlagi Penta, na deviških tleh pa na podlagah Mrs 2/5, Isthara,
Penta in Tetra. Povprečno maso ploda nad 200 g so imela drevesa na podlagi Cadaman,
Adesoto in Julior na utrujenih tleh ter na podlagah GF 677, Mrs 2/5 in Tetra na deviških tleh.
Trdoto plodov manjšo od 3 kg/cm 2 so imeli na utrujenih tleh plodovi na podlagah Monegro,
Isthara in Penta ter na deviških tleh na podlagi Tetra. Največjo vsebnost suhe snovi smo
40

Poročilo o strokovnih nalogah s področja posebnega preizkušanja sort za opisno sortno listo za leto 2013

izmerili v plodovih sorte Royal Glory na podlagi Julior na utrujenih tleh (12,9 % ). Vsebnost
suhe snovi pod 10,0 % so imeli le plodovi na podlagi Monegro na utrujenih tleh.
Sadjarski center Bilje 06
Marca 2006 je bilo posajenih 10 novih sort breskev in nektarin. Rumeno mesnate breskve so:
Rich may, Rubirich, Red moon in Kaweah; belo mesnata sorta breskev Crizia; rumeno
mesnate nektarine: Laura, Guerriera in Amiga; belo mesnate nektarine: Maria Lucia in Silver
Giant. Podlaga je GF 677, gojitvena oblika vretenast grm, razdalja sajenja 4 x 2 m. Za vsako
sorto smo posadili 15 sadik (3 x 5) breskev in nektarin. Z opazovanjem smo začeli že v letu
2008, kljub temu, da je bil predviden začetek opazovanja leta 2009. Breskve in nektarine so v
letu 2013 cvetele od 3. do 23. aprila. Najzgodnejši po začetku cvetenja sta bili sorti Crizia in
Laura. Ocena cvetnega nastavka je pokazala, da so breskve in nektarine cvetele zadovoljivo
pri sortah Rich may, Rubirich in Kaweah, saj je bila ocena cvetnega nastavka 2,0. Najboljši
cvetni nastavek so imele sorte Laura, Guerriera in Amiga (5,0). V letu 2013 je bila
najzgodnejša po času zorenja sorta Rich may, ki je začela zoreti 18. junija. Najbolj pozni po
času zorenja sta bili sorti Kaweah (zorela je 29. 8. – 10. 9.) in Silver Giant, ki smo jo obirali
22. - 29. avgusta. Ob obiranju smo plodove prešteli in jih stehtali. V letu 2 013 so vse sorte
imele pridelek. Največji pridelek so imela drevesa sorte Laura (25,4 t/ha). Sledili sta sorti Red
moon in Amiga z 18,1 t/ha oz. 16,3 t/ha. Najmanjši pridelek je imela sorta Rich may (1,1
t/ha). Pridelek nad 10 t/ha je imela še sorta Silver Giant. Povprečno maso ploda nad 200 g je
imela le sorta Silver Giant, od 150 do 200 g pa sorte Rubirich, Red moon, Kaweah, Guerriera
in Amiga. Največjo povprečno maso koščice je imela sorta Amiga, najmanjšo pa sorta
Kaweah. Sorte smo tudi degustacijsko ocenili. Sorta Redhaven je bila ocenjena kot prav
dobra. Sorte Red moon, Kaweah, Guerreira, Maria Lucia in Silver Giant so bile ocenjene kot
odlične, ostale sorte pa kot prav dobre. Če primerjamo sorte breskev in nektarin lahko
ugotovimo, da sta imeli sorti Red moon in Rubirich največji obseg debla. Sorti Maria Lucia in
Amiga sta bili najšibkejši, saj so imele povprečni obseg debla manjši od 33 cm. Vse ostale
sorte so imele povprečne obsege debla od 33 do 38 cm. Meritve trdote plodov kažejo na to, da
so bili plodovi obrani v tehnološki zrelosti in jih je zato potrebno za uživanje še malo
dozoreti, razen pri sorti Crizia. Največjo trdoto so imeli plodovi sort Amiga in Kaweah.
Sadjarski center Bilje 12
Marca 2012 je bilo posajenih 15 novih sort ploščatih breskev in nektarin. Rumeno mesnate
breskve so: Plane Gem, Plane Top, Plane Sun, Plane Gold, Ornela, Oriane, Ordigan; belo
mesnate sorte ploščatih breskev: Ufo 3, Ufo 4, Platifirst, Early Sandwich, Platicarpa Bianca,
Platibell, Platifun; rumeno mesnata nektarina je: Platimoon. Omenjene sorte bomo primerjali
s standardnima sortama Veteran in Norman. Gojitvena oblika je palmeta. Za vsako sorto smo
posadili 12 sadik breskev in nektarin, razen za sorti Oriane in Plane Top po 8 ter standardni
sorti Veteran in Norman po 10 sadik (skupaj 192 sadik, na površini 1500 m 2). Omenjene sorte
so cepljene na podlagi GF 677, razen sorte Ordigan, ki je cepljena na podlago BSB 1 (Češka
podlaga - sejanec vinogradniške breskve) in sorte Ornela, kjer je polovica sadik cepljenih na
podlagi GF 677 in druga polovica na podlago BSB 1. V letu 2013 smo poskrbeli za dobro
rast, da so breskve lepo prirasle. Imeli pa smo že tudi prvi pridelek , zato smo se odločili, da
bomo rezultate prvega pridelka predstavili pri vseh sortah, ki so le -tega imele. Ploščate
breskve in nektarine so v letu 2013 cvetele od 5. do 19. aprila. Najzgodnejše po začetku
cvetenja so bile sorte Plane Top, Early Sandwich, Platibell in Platifun. Ocena cvetnega
nastavka je pokazala, da so breskve in nektarine cvetele srednje dobro. Sorti Ornela in UFO 4
sta imeli oceno cvetnega nastavka 5,0, sorti Early Sandwich in Platicarpa Bianca pa 4,5, kar
sta zelo dobra cvetne nastavka. Najslabši cvetni nastavek sta imeli sorti Plane Gem in Oriane,
in sicer 2,0. V letu 2013 je bila najzgodnejša po času zorenja belomesnata breskev Early
Sandwich, ki je začela zoreti 18. junija. Najbolj pozna po času zorenja je bila sorta Plane Top
(zorela je 29. 8.). Med poznimi sortami, ki sta zoreli 22. 8., sta sorti Oriane in Ordigan ter
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sorta Plane Gold, ki je zorela od 20. do 22. avgusta. Ob obiranju smo prešteli plodove in jih
stehtali. V letu 2013 so imele pridelek vse sorte, razen sorte Oriane in standardnih sort
Veteran in Norman. Največji pridelek so imela drevesa sorte UFO 4 (2,4 t/ha) in sorte UFO 3
(2,1 t/ha). Pridelek manjši od 1 t/ha so imele sorte Ornela, Ordigan, Early Sandwich, Platibell,
Platifun in Platimoon. Ostale sorte so imele pridelek med 1 in 2 t/ha. Povprečno maso ploda
nad 100 g je imela sorta Palne Top, od 90 do 100 g pa sorte Palne Sun, Plane Gold, Ordigan
in Platimoon. Ostale sorte so imele plodove, katerih masa ni dosegla 90 g. Največjo
povprečno maso koščice sta imeli sorti Ordigan in Platimoon, najmanjšo pa plodovi sorte
Platifun. Sorte smo tudi degustacijsko ocenili. Sorta Plane Top je bila ocenjena kot odlična,
sorti Ornela in Platifirst pa kot dobri. Ostale sorte so bile ocenjene kot prav dobre oziroma
prav dobre–odlične. Če primerjamo sorte breskev in nektarin lahko ugotovimo, da sta imeli
sorti Platifirst in UFO 3 največji obseg debla. Sorte Ornela, Platifun, Veteran in Norman so
bile najšibkejše, saj so imele povprečni obseg debla manj kot 6,0 cm. Vse ostale sorte so
imele povprečne obsege debla od 6,5 do 10,5 cm.
Češnja
Sadjarski center Bilje, 2008
Spomladi 2008 smo v Sadjarskem centru Bilje posadili 15 sort češenj, katerih lastnosti
primerjamo s standardnima sortama Biggareau Burlat in Burlat C1 (skupno 17 sort). Večji del
kolekcije (12 sort) je na podlagi Gisela 5, na podlagi sejanec češnje pa je 5 sort. Vključene
sorte so: Early Bigi® Bigisol (-6*) (Francija), Summertime ® (-3), Sweet Early ® Panaro 1 (-2)
(Burlat x Sunburst, Italija), Merchant (+6) (Velika Britanija), Vigred (+8) (Germersdorfer x
Burlat, Slovenija), Grace Star ® (+10) (Burlat x O. P., Italija), Black Star ® (+16) (Lapins x
Burlat, Italija), Techlovan ® (+20) (Van x Kordia, Češka), Kordia (+24) (neznan starševski
par, Češka), Regina (+30) (Schneiders späte Knorpelkirsche x Rube, Nemčija) in Staccato ®
(+40) (Sweetheart x neznana sorta, Kanada) na podlagi Gisela 5. Navedene sorte primerjamo
s standardno sorto Biggareau Burlat (0) (B. Burlat), ki je cepljena na podlago Gisela 5.
Posadili smo tudi 4 nove sorte češnje, cepljene na podlago sejanec češnje: Vera ® (+8)
(Madžarska), Carmen ® (+14) (Madžarska), Skeena ® (+30) ((Bing x Stella) x (Van x Stella),
Kanada) in Alex ® (+35) (Madžarska), ki jih bomo primerjali s standardno sorto Burlat C1 (0),
cepljeno na podlago sejanec češnje. Posajenih je 10 dreves za posamezno sorto. Češnje so v
letu 2013 cvetele od 15. aprila do 30. aprila, kar je občutno kasneje kot v pre dhodnem letu.
Vrh cvetenja večine sort češenj je bil v zadnji triadi aprila, medtem, ko je bil v predhodnjem
letu v prvi triadi aprila. Najzgodneje je zacvetela sorta Early Bigi, najkasneje pa sorti Kordia
in Regina, 21. Vrh cvetenja je bil najzgodneje pri sorti Sweet Early, najkasneje pa sortah
Kordia in Regina. Ocene nastavka cvetov oz. ocene cvetenja so bile odlične pri sortah Early
Bigi, Sweet Early, Merchant, Vigred, Grace Star, Kordia in Regina, ocene nastavka plodov pa
so bile odlične le pri sortah Grace Star in Black Star. Ocene nastavka plodov večine ostalih
sort so bile 3 ali 5. Letos je po ocenjevanju nastavka plodov prišlo še do množičnega
odpadanja (trebljenja) plodov. Rezultat je bil izredno slab pridelek večine sort (do 2 kg), razen
pri sortah Grace Star (7,0 kg) in Black Star (6,2 kg). Razlog za močno trebljenje plodičev in
slabo rodnost pripisujemo slabi osončenosti in prenizkim temperaturam po cvetenju. Kljub v
povprečju dvotedenskem zamiku cvetenja so bile zgodnje in srednje pozne sorte češenj zrele 5
dni kasneje kot v predhodnjem letu, pozne sorte pa so dozorele kot običajno. To pomeni, da je
bilo obdobje razvoja plodov v letu 2013 krajše, izraziteje pri poznih sortah. Povprečna masa
plodov različnih sort je bila med 7,0 in 13,4 g. Kljub zelo slabi obloženosti dreves je bila pri
mnogih sortah povprečna masa plodov manjša kot v prejšnjih letih. Največjo maso plodov in
najboljše pomološke lastnosti lahko pričakujemo od sort, ki zorijo v višku sezone zorenja
češenj, manjše povprečne mase plodov in slabše pomološke lastnosti pa imajo na splošno
sorte, ki zorijo zgodaj in sorte, ki zorijo zelo pozno. Vsem zgodnjim sortam je skupna
zgodnost in plodovi, ki so v glavnem srednje čvrsti. Izrazito pozne sorte podaljšujejo sezono
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češenj, odlikuje pa jih tudi čvrstost plodov. Pomološke lastnosti in masa plodov je bila v letu
2013 slabša zaradi prevladujočega deževnega in hladnega vremena med zorenjem večine sort.
Vključenim sortam med preizkušanjem izmerimo več lastnosti, kot jih je prikazanih v
preglednicah, med njimi so tudi trdota plodov, dolžina peclja in velikost koščice. Sorti z
največjo izmerjeno trdoto sta bili Regina in Kordia, sorte z najmanjšo trdoto pa Carmen,
Black Star in Grace Star, Big. Burlat, Alex, Sweet Early, Vera in Skeena. Sorti z na jdaljšim
pecljem sta Kordia in Regina, sorte z najkrajšim pecljem pa Big. Burlat, Alex, Sweet Early,
Vera in Skeena. Sorte z največjimi koščicami so: Vigred, Merchant in Regina, sorte z
najmanjšimi koščicami pa Alex, Vera, Staccato in Black Star.
*predviden čas zorenja sorte v dnevih glede na standardno sorto Burlat, povzet po podatkih
drugih avtorjev
Marelica
Sadjarski center Bilje, 2008 – sorte
Spomladi 2008 smo v Sadjarskem centru Bilje, na lokaciji Stara gora, posadili 10 sort
marelice. Vključene sorte so: Bora ® (Italija), Ninfa (Italija), Pinkcot® Copty (Francija),
Sylvercot® (Italija), Kioto (Francija), Bergeron (Francija), Tardicot ® (Francija), Farbaly ®
(Francija) in Fardao ® (Francija), katerih lastnosti bomo primerjali z lastnostmi standardne
sorte Goldrich. Vse 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. Zaradi
hladnega in deževnega vremena marca 2013, so marelice zacvetele kasneje kot običajno,
cvetenje pa je bilo izrazito dolgo, saj so različne sorte cvetele v obdobju, ki je bilo daljše od
enega meseca. Zaradi cvetenja v neugodnih vremenskih razmerah (hladno, deževno) je bil
izrazito slab nastavek plodov in kasneje tudi pridelek. Maloštevilne plodove, ki so ostali po
drevesih, je dodatno zmanjšal še tat, ki je ocenil, da si lahko, sicer na splošno izredno slabo
letino marelice v tem letu, izboljša s krajo v poskusnem sadovnjaku. Meritve pri sortah, kjer
je bil vzorec plodov dovolj velik, smo sicer opravili, podatki pa niso najbolj reprezentativni
zaradi slabe obloženosti dreves, zaradi obiranja plodov s strani tatu, ... Do sedaj je največ
dreves propadlo pri sorti Kioto (70 %), Fardao (40 %) in Bergeron (40 %). Po šestih rastnih
dobah le pri sorti Ninfa še ni prišlo do propadanja dreves. Število propadlih dreves
posamezne sorte kaže na občutljivost sorte za pritisk bolezni v rastnih razmerah poskusnega
sadovnjaka na lokaciji stara Gora. Sorte z največjim številom propadlih dreves so očitno z elo
občutljive, tukaj izstopa sorta Kioto. V nasadu so že nekaj let prisotni problemi, ki se kažejo
kot: sušenje posameznih vej ali celih dreves, pokanje lubja na deblu in vejah, smolenje,
zvijanje listov, ... Mnogo naštetih znakov je prisotnih tudi pri drevesih, ki še rastejo,
popolnoma zdravih dreves pa v nasadu ni.
Sadjarski center Bilje, 2008 – podlage
V Sadjarskem centru Bilje smo spomladi 2008 posadili poskus, v katerem preizkušamo 3
podlage za marelico: Wavit® Prudom (Prunus domestica), Torinel® Avifel (Prunus
domestica) in Montclar® Chanturgue (Prunus persica). Primerjali jih bomo s podlago
Mirabolana 29C (29C) (Prunus cerasifera). Podlage preizkušano 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 na
lokaciji Bilje smo to lokacijo že po četrti rastni dobi izločili iz nadalnjega spremljanja.
Preizkušanje marelic spremlja tudi na lokaciji Stara gora izrazito slabo zdrastveno stanje in
propadanje dreves. Na splošno so drevesa sorte Bergeron propadala bolj (propadlih povprečno
43

Poročilo o strokovnih nalogah s področja posebnega preizkušanja sort za opisno sortno listo za leto 2013

60 % dreves) kot drevesa sorte Orangered (povprečno 20 % dreves). Izrazit je tudi medsebojni
vpliv sorte in podlage. Pri sorti Orangered je najmanj dreves propadlo na podlagi Torinel, pri
sorti Bergeron pa je bilo na podlagi Torinel propadanja največ. Propadanja dreves obeh sort je
bilo na podlagi Wavit podobno, na podlagi mirabolana (29C) pa različno glede na sorto:
Orangered 20 %, Bergeron 60 %. Tudi v tem poskusu je bil pridelek marelice izrazito majhen
ne glede na sorto ali podlago zaradi neugodnih vremenskih razmer med cvetenjem, dodatno
pa so bili plodovi tudi pokradeni. Zato smo meritve in ocenjevanja pomoloških lastnosti lahko
opravili samo pri sorti Orangered.
Sliva
Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 2008
Spomladi 2008 smo na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete (BF) v Ljubljani posadili
večje število dreves štirih sort slive, ki naj bi bile tolerantne ali odporne proti šarki: Topf irst ®
(Čačanska najbolja x Ruth Gerstetter, Nemčija), Toptaste ® (Valor x Domača češplja,
Nemčija), Top 2000 ® (Plumtastic) (Stanley x neznana sorta, Nemčija) in Haganta ® (Čačanska
najbolja x Valor, Nemčija) ter standardne sorte Stanley. V meritve in opazovanja smo
vključili 5 dreves posamezne sorte. Razdalje sajenja so 4 x 2,5 m, drevesa pa so oblikovana v
ozko vreteno. Vremenske razmere v letu 2013 so bile očitno zelo ugodne za slivo, saj sta bila
količina in kakovost sliv zelo dobri. Slive so cvetele v zadnji triadi aprila, približno 14 dni
kasneje kot v predhodnjem letu, zrele pa so bile približno ob istem terminu. Razlike v nastopu
fenofaz cvetenja so bile med sortami minimalne. Največji povprečni pridelek na drevo so
imela drevesa sorte Stanley, najmanjšega pa sorti Haganta in Topfirst predvsem zaradi
občutno manjšega volumna dreves teh sort. Sorte Topfirst, Toptaste in Ha ganta prekašajo
standardno sorto Stanley glede velikosti plodov, vendar je rodnost sorte Stanley večja,
približa se ji le sorta Toptaste. Kot zelo rodna se je do sedaj izkazala sorta Plumtastic, v
določenih letih celo bolj kot Stanley. Plodovi te sorte so zelo majhni in so primerni predvsem
za predelavo, medtem kot ostale sorte namizne sorte slive.
Sadjarski center Bilje, 2012
Novembra 2011 smo v SC Bilje posadili sortni poskus slive. Vključili smo 10 sort, odpornih
ali tolerantnih proti šarki. Nove sorte slive, ki prihajajo iz Čačka, so: Timočanka (Stanley x
California blue), Pozna plava ® (samooploditev Čačanska najbolja), Krina (Wangenheimova x
Italijanska), Boranka (California Blue x Ruth Gerstetter) in Mildora (Large Sugar Prune x
Čačanska lepotica), sorte, ki so jih ustvarili v Nemčiji, pa so: Katinka ® (Ortenauer x Ruth
Gerstetter), Topfive ® (Čačanska najbolja x Auerbaher), Tolledo ® Topstar Plus (Ersinger x
Čačanska najbolja), Topking® (Čačanska najbolja x Italijanska) in Top 2000 ® Plumtastic
(Stanley x neznana sorta). Poleg novih sort so v sortni poskus vključene 3 standardne sorte:
Čačanska lepotica, Stanley in Domača češplja. Nove sorte se odlikujejo v pomoloških
lastnostih, primernih za uporabo plodov za svežo porabo ali za predelavo. V meritve in
opazovanja smo vključili 5 dreves posamezne sorte. Razdalje sajenja so 4 x 3 m. Sorte iz
Čačka in standardne sorte so cepljene na podlago Mirabolana, nemške sorte pa na podlago St.
Julien A. V drugi rastni dobi (leto 2013) je bilo poskrbljeno za primerno rast dreves. Kljub
temu so do sedaj propadla 4 drevesa sorte Čačanska lepotica in 1 drevo sorte Topking.
Oljka
Kolekcijski nasad Strunjan, 1995 – 1998
V letih 1995-98 je bil v Strunjanu, v sodelovanju z zasebnikom, posajen oljčni nasad z
različnimi sortami in tipi oljk, z namenom njihovega preskušanja in primerjave. V nasadu je
bilo posajenih skupno 28 sort in tipov oljk in sicer: Frantoio, Nocelara del Belice, Grignan,
Athena, Moraiolo, Cipressino, Arbequina, Štorta, Buga, Coratina, Santa Caterina, Črnica,
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Maurino, Picholine, Leccione, Itrana, Leccio del corno, Istrska belica, Ascolana tenera,
Leccino in Pendolino. Poleg navedenih sort je bilo posajenih tudi 7 različnih tipov, ki so bili
najdeni na različnih lokacijah po Slovenski Istri in so zanimivi za nadaljnjo proučitev (Oljka bela, Belica Pucer, NN Zelvis, NN Rozi, NN Sada, NN Sanovada, NN Vrba). Po nekajletnih
opazovanjih smo za nekatere neznane tipe ugotovili, da ustrezajo nekaterim že znanim
sortam. Tako je bila NN Oljka - bela najverjetneje Leccino (v 2004 se je posušila), NN Rozi
Ascolana tenera in NN Vrba Pendolino. Pri vseh je razdalja sajenja 5 m x 3 m, gojitvena
oblika pa monokono. Večina sort je bila pri postavitvi zastopana s petimi drevesi. V letih po
pozebi 1996 so bile dosajene sorte, ki so bile dosegljive. V introdukcijskem nasadu
opazujemo rast in rodnost ter občutljivost na bolezni, škodljivce in nizke temperature. Do 10.
junija je v letu 2013 padlo približno 600 mm padavin, kar je le nekoliko manj kot v celem letu
2012, zato smo imeli kljub običajnemu ukrepanju proti pavjemu očesu, precej težav z
boleznijo. Posledično so bili tudi pridelki zelo nizki. Dolgo poletno obdobje brez padavin (več
kot dva meseca) je vplivalo na upočasnjeno dozorevanje in nizke dobiti olja. V letu 2013 so
bili pridelki nekoliko nižji zaradi težav s pavjim očesom (mokra pomlad). Najvišji pridelek je
imela sorta Leccino, za njo pa Pendolino. Nad 10 kg na drevo sta imeli še sorti Maurino in
Grignan. Prav tako kot leto prej je bila akcesija NN Sanovada skoraj brez pridelka, zelo malo
pa sta imeli tudi sorta Itrana in St. Caterina. Pod 0,5 kg pridelka pa so imele sorte Štorta,
Črnica, Belica Pucer in sorta Leccione. Najvišjo količino olja na drevo je imela tako kot pri
pridelkih sorta Arbequina, nekoliko nižjo pa Leccino, Pendolino in Maurino. Nad 0,5 kg olja
na drevo sta imeli še sorti Cipressino in Grignan. Pri nekaterih sortah zaradi premajhne
količine pridelka nismo mogli določevati dobiti olja. V letu 2013 zaradi pomanjkanje vode in
izredno visokih temperatur v poletnem času procesi v rastlinah niso potekali kot običajno –
dozorevanje in tvorba olja je zaostajala. Plodovi so bili v povprečju v začetku obiranja bolj
drobni kot običajno, kasneje pa so se zaradi obilice padavin samo napihnili z vodo. Iz
podatkov lahko razberemo, da v vseh opazovanih letih dosegajo najvišjo dobit oljke sorte
Istrska belica, včasih tudi sorta Frantoio in Coratina. Tako kot v letu 2012 je tudi v letu 2013
pomanjkanje padavin vplivalo na daljši poletni počitek, zato so bile tudi dobiti precej nižje
kot v prejšnjih letih. Najvišjo dobit je dosegla sorta Istrska belica (13,7 %), najnižjo pa je tako
kot v prejšnjih štirih letih opazovanja dosegla sorta Athena (6,5 %). V introdukcijskem
nasadu je potekalo spremljanje časa cvetenja po sistemu RESGEN (Project on conservation,
characterisation, collection and utilisation of genetic resources in olive, International olive
council) vsake tri dni od 25. maja do 15. junija. Pri vsakem drevesu posamezne sorte smo
beležili naslednje faze: pojav prve vidnosti cvetnega venca (E), začetek cvetenja (F), polno
cvetenje (F1) in odpadanje ali temnenje venčnih listov (G). Na podlagi tega smo za vsako
sorto izračunali začetek cvetenja in polnega cvetenja, konec polnega cvetenja in cvetenja,
povprečni datum polnega cvetenja, trajanje polnega cvetenja in cvetenja v celoti. V 2013 je
cvetenje začelo podobno kot v letih 2004, 2005 in 2006, povprečen vrh cvetenja pa je bil 28.
maja. Poleg tega smo (RESGEN metoda) ocenili intenzivnost cvetenja glede na % krošnje s
cvetovi v 6 kategorij (1=0%, 2=1-20%, 3=21-40%, 4=41-60%, 5=61-80%, 6=81-100%).
Intenzivnost cvetenja je bila tako kot v letu prej večinoma zelo slaba. Nekatere sorte so bile
skoraj brez cvetov (Črnica, Itrana, Leccio del corno, NN Sanovada, Santa Caterina ), medtem
ko so nekatere dobro cvetele (Arbequina, Athena, Cipressino, Frantoio, Leccino, Grignan...).
Na domačih in udomačenih sortah iz kolekcijskega nasada smo na desetih označenih vejicah
spremljali oploditev. Prešteli smo število socvetij na vejici in število cvetov. Po 40 dneh smo
ugotavljali, koliko plodičev je ostalo na posameznih socvetjih in vejicah. V literaturi
zasledimo, da ja za dober pridelek dovolj od 1 do 5 % oploditev. Tudi v letu 2013 je bila
samooploditev v nasadu v Strunjanu zelo nizka. Najboljši rezultati so bili pri sorti Istrska
belica (0,56 %), medtem ko so imele ostale sorte pod 0,2 % oploditev, Štorta se ni oplodila.
Tudi v letu 2013 je bila v kolekciji v Strunjanu najboljša oploditev sorte Leccino, vendar je
bil odstotek precej nižji kot leto prej (3,49%). Zelo nizko oploditev pa je bila, kakor tudi v
letu 2011, pri sorti Štorta in Črnica. Ostale sorte ali akcesije so imele oploditev nad 1,32 %.
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Kolekcijski nasad Purissima, 2004 – 2006
V letih 2004 do 2006 smo na Purissimi posadili kolekcijsko introdukcijski nasad. V nasad je
bilo posajenih 42 vzorcev različnih sort in akcesij. Znane sorte so naslednje: Arbequina,
Ascolana tenera, Athena, Buga, Cipressino, Coratina, Črnica, Drobnica (Lama), Grignan,
Istrska belica, Itrana, Frantoio, Lastovka, Leccino, Leccione, Mata, Maurino, Nocellara del
Belice, Oblica, Pendolino, Picholine, Santa Caterina in Štorta. Poleg tega so bile v nasad
posajene tudi neznane sorte oziroma tipi (NN Aleks 13/1, NN Angelina, NN Belica Pucer,
NN Bruno NV, NN Debeli rtič 13/20, NN Debeli rtič 14/24, NN Debeli rtič M, NN Debeli
rtič 13/3, NN Mišnica Pištan, NN Mišnica Sv. Peter, NN Padna 1, NN Planjave, NN Puče 1,
NN Sada, NN Sanovada, NN Sada 2 Pobegi, NN Zelena, NN Zelenjak viseča) in podlage za
sorto Istrska belica (Črnica, sejanec Istrske belice). Razdalje sajenja so 6 x 6 m, predvidena
gojitvena oblika pa je kotlasta. V letu 2012 so bile v okviru projekta opravljene tudi genetske
analize vseh dreves v nasadu, tako smo lahko veliko nejasnosti v nasadu razčistili. Za drevesa,
ki jih nismo mogli identificirati smo analize izvajali po drevesu (ne skupno po sorti), pri jasno
definiranih sortah pa skupno. V letu 2013 smo stehtali pridelke po drevesih ter določili trdoto
plodov, indeks zrelosti in dobit olja v oljarni. Najvišjo dobit olja v laboratorijski oljarni je
imela akcesija sejanec sorte Istrska belica (17,7 %) pri indeksu obarvanja 2,11 in trdoti 149
g/mm2, za njim pa sorta Istrska belica (17,5 %) pri indeksu obarvanja 1,01 in trdoti 200
g/mm2. Za tema sta bila dva vzorca sorte Coratina (15,2 %, 15,0 %). Sorta Leccino je imela
dobit 10,6 % pri indeksu obarvanja 3,75 in 10,1% pri indeksu 3,57. Najnižjo dobit je imela
akcesija S 8/6 (3,4 %) pri indeksu 5,33, nizke so imele še akcesija Dc (4,4 %, indeks 2,15) ,
akcesija Sn (8,2 %, indeks 3,11) in Buga (9,0 %, indeks 3,99, obiranje 4.11.). Pri prvem
obiranju sorte Buga v oktobru (4.10.) je bila dobit višja (11,9 %) pri nižjem indeksu obarvanja
(2,83). Rezultati so bili vezani na pomanjkanje vode v času pred prv im obiranjem in
padavinah pred obiranjem v novembru. Ugotovili smo, da sorta Buga zelo hitro in izrazito
reagira na nihanja v dostopnosti vode. Ob pomanjkanju vode se zelo hitro naguba, ob
padavinah pa zelo hitro napije vode – masa ploda izrazito naraste. Rezultat je močno nihanje
v dobiti ob padavinah oziroma pomanjkanju vode in prisotnosti vetrov. V letu 2013 smo
ugotavljali povprečen pridelek na drevo po genetsko razčiščenih sortah in ugotovili, da so bili
proidelki bistveno boljši kot v kolekciji v Strunjanu. Najvišji pridelek je bil pri sorti Picholine
(24,3 kg), visok pa tudi pri sorti Leccio del corno (23,0 kg) in Coratini (20,7 kg). Dobre
pridelke so dosegle tudi akcesija Ms 7/4, sorta Maurino, Leccino in Frantoio. Zelo nizke
pridelke pa je imela sorta Buga in nekatere akcesije: Sn, Pl 3/10, Pl 5/10, Dc, S? 8/6... Zaradi
visoke dobiti in dobre rodnosti je imela največ olja na drevo sorta Coratina (3,4 kg). Nad 2 kg
olja pa so imele še sorte Picholine, Leccio del corno in Maurino ter akcesije Bs/s 11/7, La
24/1 in Ms 7/4. Zelo nizke pridelke olja na drevo so dosegle tiste sorte, ki so imele tudi nizke
pridelke plodov (Buga, Sn, Dc, Pl 3/10, Pl 5/10, S? 8/6...). V letu 2013 smo prvič spremljali
oploditev tudi na Purissimi. Tam so bili rezultati samooploditve boljši - najbolje se je oplodila
Buga (0,76 %), nekoliko manj pa Leccino (0,68 %) in Istrska belica (enako kot v Strunjanu –
0,56 %). Pri sorti Štorta in akcesiji NN Sada ni prišlo do samooploditve. V 2013 smo
nadaljevali tudi z opisovanjem v introdukciji po sistemu UPOV in RESGEN, da bomo lahko
primerjali posamezne sorte z že opisanimi sortami v tujini (pristnost) in pa s sortami (znanimi
in neznanimi) v Slovenski Istri. V nasadu Purissima smo nekatera opazovanja izvajali po
sortah, druga pa po drevesih.
Kaki
Sadjarski center Bilje, 2010
Spomladi 2010 smo v Sadjarskem centru Bilje v sklopu strokovne naloge posadili štiri sorte
kakija za namen preizkušanja. Tako so bile v poskus vključene sorte Rojo Brillante, Kaki
Tipo, Triumph in Hachiya. Sadike so sajene na razdalji 3,30 m v vrsti x 4 m med vrstami in
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cepljene na podlagi Diospyros lotus. Sorte pripadajo različnim pomološkim skupinam glede
trpkosti plodov ob obiranju in sicer:
- Rojo Brillante, iz skupine PVA (Pollination Variant Astringent),
- Triumph, iz skupine PVA (Pollination Variant Astringent),
- Kaki Tipo iz skupine PVNA (Pollination Variant Non Astringent),
- Hachiya iz skupine PCA (Pollination Constant Astringent).
Rojo Brillante je španska, za potrošnika zelo zanimiva sorta z odličnimi lastnostmi, predvsem
v smislu zunanjega izgleda plodu. Rojo Brillante je sicer ob obiranju (v tehnološki zrelosti)
trpka sorta (PVA), pri kateri je možno uživanje trdih plodov s tehnologijo odstranjevanja
trpkosti s CO2. Sorta Kaki Tipo je najbolj razširjena pri nas, odlično uspeva tudi v Italiji kjer
se širi. V poskusu je posajena kot standardna sorta. Sorta Triumph je vedno bolj popularna,
najbolj pa je razširjena v Izraelu. Plodovi sorte Triumph se tržijo z blagovno znamko 'Sharon
fruit'. V poljskem poskusu preizkušanja smo rodnost in pomološke lastnosti spremljali na 20
sadikah vsake sorte. Izračuni povprečnega števila plodov in pridelka se nanašajo na drevesa,
ki so rodila, saj vsa drevesa v letu 2013 še niso zarodila. Sorta Rojo Brilannte je bila dosajena
leta 2011. V četrti rastni dobi so vse preizkušane sorte kakija dobro zarodile, najbolj drevesa
sorte Triumph. Sorta Kaki Tipo glede na št. plodov sicer ni dosegla najbolj rodnega
Triumpha, vendar je bil pridelek (kg/drevo) zaradi največje poprečne deb eline plodov, skoraj
izenačen s Triumphom. Ocene zunanjega izgleda plodu gredo vsekakor najbolj v prid sorti
Rojo Brillante. Lepi na izgled sta bili tudi sorti Hachiya in Triumph, najslabšega videza pa so
bili plodovi sorte Kaki Tipo (nekoliko izsušeni, nagubani plodovi, veliko črnih površinskih
črt). Glede okusnosti ploda izstopa sorta najslabšega izgleda, t.j. Kaki Tipo, sledita mu sorti
Rojo Brillante ter Triumph (nekoliko manj sladka od Kaki Tipa, sočna). Za odtenek slabši
okusa od Rojo Birillanta in Triupmpha pa smo ocenili sorto Hachiya.
Oreh
Kolekcijski nasad MB-IV, 2003, 2005, 2007, 2010, 2011
V kolekcijskem nasadu zbiramo prve informacije o 15 tujih sortah oreha iz francoskega,
madžarskega, romunskega in ameriškega žlahtnjiteljskega programa. Posadili smo jih v
obdobju 2003-2011 in jih primerjamo s štirimi standardnimi kultivarji. Sorte v preizkušanju
so spomladi 2013 odgnale med 22. aprilom in 2. majem, kar je tri do deset dni kasneje kot
preteklo leto – leto 2012. Samo v dveh primerih (M-10/14 in 00-006-48) smo zabeležili za
dan oz. dva bolj zgodnje brstenje. Razlog za kasnejši začetek rastne dobe je neobičajno mrzel
začetek pomladi, ko so bile v Mariboru od marca do prve dekade aprila povprečne
temperature zraka za 1,9 do 4,1 oC pod dolgoletnim povprečjem. Bolj so zamujale srednje
pozne sorte, kot so H-102-3, Milotai-10, M-10/37, M-10/9 in Valkor. Poznejše sorte, kot sta
H-93-71 in H-99-10 ter pozne standardne sorte Franquette, Parisienne in Elit pa so odgnale tri
dni kasneje kot preteklo leto. Ob nadpovprečno topli prvi dekadi maja, ko je povprečna
temperatura za 3,7 oC presegla povprečje 1961-90, je cvetenje nastopilo v normalnem
terminu, od sredine zadnje dekade aprila do začetka maja. Vrh cvetenja moških inflorescenc
je bil dosežen med 28. aprilom (M-10/37) in 12. majem (standard Elit). Cvetenje ženskih
cvetov se je zavleklo zaradi prodorov mrzlega zraka po 10. maju. Ob nizkih temperaturah, ki
so vztrajale vse do konca meseca, so ženski cvetovi cveteli vse do sredine zadnje dekade maja
(H-99-10 in 91-094-18), vrh cvetenja pa je nastopil med 2. majem (M-10/9) in 23. majem (91094-18). Obilnost cvetenja je bila srednja, saj sta suša in vročina v juniju in juliju 2012
povzročili slabšo diferenciacijo. V letu 2013 je bilo cvetenje tudi pod močnim vplivom
obilnega dežja, v prvi dekadi maja ga je padlo 316 %, v celem maju pa 148 % od
dolgoletnega povprečja. Posledica nestabilnega, hladnega in deževnega vremena je bilo
izrazito odpadanje ženskih cvetov tik pred oprašitvijo ali takoj po oploditvi. Fiziološkemu
trebljenju se je pridružilo še odpadanje komaj oplojenih cvetov, ki jih je preko okuženega
cvetnega prahu napadla orehova črna pegavost, Xanthomonas arboricola pv. juglandis.
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Rezultat je bil dobro viden v izredno slabem pridelku, ki smo ga zabelež ili jeseni pri vseh
proučevanih sortah in je bil za 54 do 91 % manjši kot pred dvemi leti. Standardni sorti
Franquette se je še najbolj približala francoske sorta H-102-3 (Ferjean), pri ostalih sortah iz
obdobja 2003-2007 smo nabrali komaj po nekaj 100 g plodov na drevo. Po nekaj orehov so
imela tudi drevesa sort, ki so bile posajene v letih 2010 in 2011, vendar so ti plodovi zaradi
kasnejše hude suše in vročine odpadli. Kljub slabi obloženosti s plodovi drevesa niso bujno
rasla, saj so vegetativno rast blokirali vročinski valovi, ki so se začeli sredi junija in so trajali
vse do avgusta, ter izrazita suša s komaj 25 do 44 % normalnih padavin. Mladike so v večini
primerov zrasle od 15 do 30 cm, in v redkih primerih okrog 50 cm (00-006-48, H-93 -71, H99-10). Šibka rast se je odrazila tudi na prirastu obsegov debel, ki so se v primerjavi s
preteklim letom povečala največ za 4 oz. 3 cm (Chandler, Valkor, Tiszacsecsi-83), pri drugih
sortah pa komaj za cm ali dva. Po habitusu sta francoski in madžarski sorti H -93-71 in
Milotai-10 podobni standardni sorti Franquette in imata srednje razprostrte in dobro
obraščene krošnje. Druge sorte iz obdobja 2003-2007 so nekoliko bolj pokončne in redkeje
obraščene ter bolj podobne standardoma Parisienne in Chandler. Najbolj poko nčen habitus,
primerljiv s standardno sorto Elit, imata Valkor in 90-027-23. Plodovi so tehtali od 8,9 g (H 93-71) do 12,2 g (standard Franquette) in so bili pri večini preizkušanih sort lažji kot preteklo
leto, kar gre pripisati pomanjkanju padavin v juniju in prvi polovici julija, ko orehi rastejo v
luščino. Največje odstopanje (- 18 %) smo izmerili pri sorti M-10/37, medtem ko so bili
plodovi sorte H-102-3 celo za 13 % težji kot lansko leto. Bolj izenačen je bil vpliv poletnih
vremenskih razmer na izplen jedrc, ki je bil rekordno nizek: od 36 % (H -93-71) do 45,6 %
(Tiszacsecsi-83 in Sexton). Presenetljivo nizek izplen jedrc je imela standardna sorta
Franquette (36,9 %), ki ga lahko pojasnimi z nekoliko večjo obremenitvijo dreves v
primerjavi z drugimi sortami. Posledica izjemne poletne vročine in suše je bila tudi debelejša
luščina orehov. Merila je tudi do 0,5 mm več kot preteklo leto: od 1,0 mm (M-10/37 in M10/9) do 1,7 mm (M-10/14). Luščine so bile dobro spojene na šivu (ocene od 7 do 8), jedrca
pa so se zlahka izluščila iz luščine (ocene 7,5 do 8,5), kar je posledica njihove majhnosti oz.
nizkega izplena.Vse sorte vključno s standardi so imele svetla jedrca z ocenami od 7 (A 117/15) do 8,5 (H-99/10). Zdravstveno stanje dreves je bilo dobro. Razen zgodn jih okužb
cvetov in mladih plodičev z bakterijsko črno pegavostjo (Xanthomonas arboricola pv.
juglandis) smo na listih, plodovih in poganjkih opazili zelo malo bolezenskih znakov. Pri
sortah M-10/9 in Valkor je bilo listje nekoliko bolj napadeno z glivično rjavo pegavostjo
(Gnomonia leptostyla) in ocenjeno z ocenama 6,5 oz. 6, sicer pa je bilo zdravstveno stanje
vseh drugih sort in standardov ocenjeno z ocenami od 7 do 8, kar pomeni, da je bila na tkivu
komaj kakšna majhna bolezenska pega. Edina dobra posledica ekstremnih vremenskih razmer
preko celega leta je bila manjša škoda zaradi orehove muhe. Domnevamo, da se je precejšen
del populacije muhe, ki v razvojnem stadiju bube prezimlja v tleh pod krošnjo dreves, zadušil
oz. utopil zaradi dolgotrajne in visoke snežne odeje. V Mariboru je namreč v od januarja do
konca marca zapadlo 121 cm snega in se je snežna odeja obdržala preko 48 dni. Naravni
pogoji so bili nenaklonjeni tudi odrasli samici orehove muhe, ki običajno pride iz zemlje sredi
julija. Prehod iz tal je močno oteževala presušena in zbita zemlja. Verjetno so tudi posamezni
vročinski udari slabo vplivali na prehod muhe iz zemlje. Tako nismo zasledili zgodnje škode
na plodovih. Manjši odstotek od muhe počrnelih orehov smo našli pozno poleti. Povzročile so
jih muhe, ki so prišle iz zemlje konec avgusta. Napadeni plodovi so imeli počrnelo luščino,
vendar napad ni pustil resnih posledic za kakovost jedrc. V številnih primerih pa smo na
plodovih opazili velike rumenkastorjave pege na zelenih lupinah. Šlo je za sončni ožig na
izpostavljenih delih plodov. Opečena lupina se je prisušila na olesenelo notranjo luščino. Na
teh mestih se jedrca zaradi velike vročine niso normalno razvijala. Pri vseh sortah smo ob
pomološki analizi opazili po nekaj bolj ali manj zakrnelih ali slabše razvitih jedrc. Vpliv
sončnih ožigov se zelo dobro odraža v variabilnosti mase jedrc, ki je znašala od 7 % (Sexton)
do 53 % (M-10/14).
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Voličina / Lenart, 2001
V zasebnem nasadu, ki leži na blagem pobočju z dobrim zračnim režimom v Volič ini,
preizkušamo sodobne, tudi v Evropi tržno najbolj zanimive sorte Lara, Fernor in Fernette v
primerjavi s standardnima sortama Franquette in Elit. Poskusni del nasada je posajen po
metodi naključnih blokov, kjer je vsaka sorta zastopana s po 12 drevesi. Po bujnosti rasti
standardna sorta Franquette presega vse druge sorte. Drevesa imajo za dobro tretjino večje
obsege debel od najšibkejše sorte Fernette. Sorti Lara in Fernor sta po bujnosti podobni
drugemu standardu, sorti Elit. Po habitusu so si vse prou čevane sorte podobne, z nekoliko
pokončnimi ogrodnimi vejami, najredkejše krošnje je razvila sorta Lara. V letu 2013 so
neugodne vremenske razmere z izrazitim primanjkljajem padavin v poletnih mesecih in tremi
vročinskimi udari zelo slabo vplivale tako na rast kot tudi na rodnost dreves. Mladike so
povečini zrasle do 30 cm, najkrajše smo izmerili pri sorti Fernor. Nekoliko daljše sta imeli
obe standardni sorti, še posebej Franquette, kjer so mladike na obodu in v vrhovih krošenj
merile tudi do 70 cm (ocena za prirast 6,7). Katastrofalno nizek pridelek je bil posledica
intenzivnega fiziološkega trebljenja, ki je nastopilo konec maja zaradi izjemnih ohladitev in
obilice dežja ter nevihtnega vremena konec maja. Najmanjši pridelek smo zabeležili pri sorti
Lara, ki je sicer običajno med najboljšimi. V primerjavi s preteklim letom se je pridelek
zmanjšal za šestkrat. Za polovico se je zmanjšal pridelek pri sorti Fernor, ki je, tako kot v
prejšnjih dveh letih obrodila največ. Med fitosanitarnimi problemi je največ škode povzročila
orehova rjava pegavost (Gnomonia leptostyla), ki je prizadela zlasti liste, najbolj pri sorti
Lara. Nekaj malih peg smo našli tudi na plodovih vseh sort, še najmanj pri sorti Fernor in
standardu Franquette. Na plodovih smo zasledili tudi zmeren napad orehove črne pegavosti.
Za razliko od prejšnjih dveh let je bila škoda zaradi orehove muhe neznatna pri vseh sortah.
Knezdol / Trbovlje, 2003
V zasebnem proizvodnem nasadu, ki leži na nadmorski višini 500 m, preizkušamo lateralno
rodni sodobni sorti Fernor in Fernette. Poudarek pri dolgoletnem spremljanju je pridelek.
Znano je, da so lateralno rodne sorte bolj rodne od terminalnih, pa tudi, da so nagnjene k
alternativni rodnosti, zlasti če niso dovolj dobro prehranjene ali če so slabo p reskrbljene z
vlago v tleh. Rezultati domačih raziskav kažejo tudi, da je sorta Fernor zelo občutljiva za
vročinski in sušni stres v času diferenciacije cvetov. Take razmere so bile poleti 2012 in so se
močno odrazile na pridelku v letu 2013. Sorta Fernor je dala samo 5,7 kg orehov na drevo, kar
je za 44 % manj manj kot leto prej. Pridelek se je zmanjšal tudi pri sorti Fernette, in sicer za
31 %. Neugodne vremenske razmere s hladnimi in nevihtnimi intervali po cvetenju ter sušo in
vročino v poletnih mesecih, o katerih smo poročali za Štajesrko, so vladale tudi v Zasavju.
Odrazile so se v nadpovprečnem trebljenju takoj po oplodivti in v manjšem pridelku na drevo.
Tudi vegetativna rast je bila prizadeta. Obsegi debel so se v primerjavi s prejšnjim letom
povečali samo za 5 oz. 6 % in so merili 68,4 cm pri sorti Fernor in 73,8 cm pri sorti Fernette.
V preteklih letih smo zabeležili precejšnjo alternativno rodnost in upadanje rasti pri obeh
sortah. Da bi spodbudili rast rodnih poganjkov, ki morajo biti za dober in stalen pridelek
debeli vsaj 8-9 mm in dolgi najmanj 10 cm, smo na izbranih drevesih spomladi pred
brstenjem opravili pomladitveno rez. Po tri nosilne veje 2. reda, debele približno 7 cm v
premeru smo odrezali na podobni razdalji od sredine krošnje oz. provodnika. Med letom so se
prikrajšane veje dobro obrasle. Spomladi 2014 bomo lanske mladike prešteli in izmerili ter
preverili, ali so brsti na njih rodni ali vegetativni. Opravili bomo redčenje mladik in pustili
samo dva do tri najbujnejše, ki bodo nadomestile stare tanke, kratke in slabo olistane
poganjke.
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Leska
Kolekcijski nasad Maribor - IV, 2008-10
Kolekcijski nasad leske v Mariboru je namenjen osnovnemu preizkušanju tujih sort. V
opazovanju imamo sorte N-650, Cozia in Valcea, ki so bile posajene spomladi 2008 ter sorte
Feriale, Ferwiller, Arutela in Romavel. Enoletne sadike zadnjih štirih sort so bile posajene
spomladi 2009, a so bile zaradi slabe in neizenačene rasti naslednjo pomlad prirezane nazaj,
tako da so v letu 2010 razvile nove ogrodne veje. Introducirane sorte primerjamo s sortama
Istrska dolgoplodna leska, ki je standard za namizne sorte ter Tonda di Giffoni, kot standard
za industrijske sorte. Leska je gojena v obliki grma s štirimi do petimi ogrodnimi vejami,
posajena na razdalji 5 m x 4 m. V medvrstnem pasu vzdržujemo negovano ledino, pas v vrsti
je dvakrat letno tretiran s herbicidom in enkrat plitvo mehansko prekopan. Varstvo pred
boleznimi in škodljivci izvajamo po načelih integrirane pridelave in vključuje eno do dve
tretiranji proti lešnikarju in proti boleznim bakterijskega izvora. Konec šeste rastne dobe se že
dobro vidi način rasti posamezne sorte: grmi sorte Valcea so visoki in ožji (višina 3,15 m in
širina 2,8 m), medtem ko je pri sorti Cozia širina grma večja od višine (3, 1 m vs. 2,9 m).
Pokončno rast ima tudi sorta N-650. Med sortami iz druge skupine so grmi v vseh primerih
višji kot široki: sorta Feriale ima z 2,6 m najvišje grme, standardna sorta Istrska dolgoplodna
leska pa z 190 cm najnižje. V letu 2013 je najbolj zgodnja leska zacvetela že v januarju, 10 do
35 dni prej kot preteklo leto, najpoznejše sorte pa so s cvetenjem počakale vse do prve
dekade marca. Že 22. oz. 31. januarja je fenofaza vrh cvetenja ženskih cvetov nastopila pri
sorti Valcea in standardu T.di Giffoni. 25. oz. 29. januarja so bile v polnem prašenju moške
inflorescence pri N-650 in T.di Giffoni. Zgodnje cvetenje je bilo posledica nadpovprečno
tople zime, ko sta bila december in januar za 1,5 oz. 2 oC toplejša kot običajno. Pri srednje
poznih in poznih sortah je razvoj počakal zaradi ohladitev v februarju in marcu, ko so bile
pvprečne dnevne temperature za 0,2 do 1,9 oC pod dolgoletnim povprečjem. Za tri tedne se je
zavlekla tudi fenofaza listanje, ki pri leski vedno nastopi kasneje kot cvetenje. Največ ženskih
cvetov sta razvili francoski sorti Ferwiller in Feriale (ocena 5,5 in 6), najmanj pa romunski
Arutela in Romavel (ocena 2 in 2,5). Po obilnosti cvetenja moških cvetov je izstopala
romunska sorta Cozia (ocena 6). Po normalnem cvetenju in oprašitvi pozimi je prišlo pri
oploditvi v juniju in nadaljnjem razvoju plodov preko poletja do motenj, ki so jih povzročia
izrazita temperaturna nihanja v maju in juniju, še posebej prvi vročinski val na začetku tretje
dekade junija. Skupaj s pomanjkanjem vlage so privedla do slabe oploditve pri leski. Edino
sorta Arutela ni imela neoplojenih lešnikov, pri drugih pa je bil njihov delež med 2,1 %
(Feriale) in 47,2 % (Valcea). Neoplojeni lešniki so deloma odpadli takoj, kar je neustrezno
razvitih še ostalo na grmih, pa so odpadli 29. julija, ko je Štajersko zajelo neurje z močnimi
sunki vetra. Med proučevanimi sortami se je pridelek močno zmanjšal pri N-650 (samo 50
g/grm, kar je samo 7 % od lanske količine), pri sorti Cozia je bil enak kot preteklo leto (290
g/grm), pri sorti Valcea pa se je celo za dvakrat povečal (600 g/grm), Sorte iz druge skupine
so dale v vseh primerih bistveno večji pridelek, in sicer od 120 g/grm pri sorti Arutela in
standardu Istrska dolgoplodna leska, do 360 g/grm pri sorti Ferwiller oz. 416 g/grm pri
standardu T.di Giffoni. Zorenje plodov se je začelo v zadnji dekadi avgusta, najbolj zgodaj
(23. oz. 25.8.) pri sortah Valcea in Cozia, najpozneje (7.9.) pa pri sorti Ferwiller. Zaradi
obilnega dežja in hladnega vremena v septembru (249 % običajnih padavin in za 0,6 do 0,8 oC
hladneje), se je zorenje zavleklo neobičajno dolgo - vse do prvih dni oktobra. Zadnji so
dozoreli lešniki sort Feriale in Ferwiller ter standarda T.di Giffoni (med 2. in 7. oktobrom).
Sušni in vročinski stres v juliju in avgustu, ko je bila povprečna mesečna temperatura za 3,7
oC nad dolgoletnim povprečjem in je padlo komaj 25 oz. 32 % običajnih padavin, sta
povzročila nepopravljivo škodo tako za zunanjo kot za notranjo kakovost plodov. Lešniki v
luščini so bili drobni in so tehtali od 1,1 g (Cozia) do 2,7 g (N-650, Feriale, Romavel), kar je
za 10 do 31 % manj kot preteklo leto (Preglednica 35). Zelo lahka so bila tudi jedrca (od 0,5 g
pri sorti Cozia) do 1,4 g (Romavel) in tudi izplen jedrc je bil neobičajno nizek: od 22,2 % (N50
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650) do izjemnih 51,8 % (Romavel). Posamezna jedrca so ostala zakrnela in zgrbančena.
Največji delež takih jedrc je imela Istrska dolgoplodna leska, kjer izmed 30 analiziranih
plodov niti eden ni imel popolnoma razvitega in napolnjenega jedrca. Brez zakrnelih jedrc je
bil drugi standard, T.di Giffoni, pri ostalih sortah pa je bilo takih plodov med 10 % (Romavel)
in 45 % (Cozia, Valcea). Luščin je bila pri sorti Cozia in standardu T.di Giffoni zelo tanka
(0,7 oz. 0,8 mm), pri sortah Arutela, Feriale in Istrska dolgoplodna leska pa debelejša (1,3
mm). Izmerili smo tudi maksimalni premer ali kaliber plodov, ki je bil v vseh primerih manjši
kot pri Istrski dolgoplodni leski (od 16,4 do 22 mm). Plodovi in jedrca so bili pri vseh sortah
zelo izenačeni, z izjemo Istrske dolgoplodne, ki je imela vsa jedrca bolj ali manj zgrbančena
in zakrnela.
Črešnjevec / Slovenska Bistrica, 2007
V zasebnem proizvodnem nasadu primerjamo italijanski sorti Torino -119 in Daria ter
standard Istrska dolgoplodna leska. V nasadu, ki je obdelan po načelih integrirane pridelave z
negovano ledino v medvrstnem prostoru in herbicidnim pasom v vrstah, želimo pridobiti
podatke o pridelku dveh italijanskih sort, namenjenih za slaščičarsko industrijo. V sedmem
letu po sajenju so grmi šibko rasli zaradi suše in dobre obloženosti s plodovi. Grmi obeh
italijanskih sort so za dobro tretjino višji, a nekoliko ožji od standardne sorte. Najbolj bujne
rasti so grmi sorte Daria (3,1 m visoki in 2,6 m široki). Sorta Daria je bila po pridelku
izenačena s standardom (2,2 kg/grm) in je za 13 % presegla sorto Torino -119. Spomladi in
zgodaj poleti so zelo dobro obloženi grmi napovedovali še boljši pridelek, vendar je 29. julija
ob sunkovitih udarih vetra vsaj tretjina plodov v šopih odpadla. Lešniki so doz oreli zelo
pozno. Spravilo se je zavleklo do konca prve dekade oktobra in je bilo zaradi pogostega dežja
in razmočenega terena zelo težavno. Ob visoki izhodiščni vlagi je bilo še posebej zahtevno
sušenje. Lešniki obeh italijanskih sort so drobnejši od stan darda in imajo kaliber 19,5 mm
(Daria) oz. 20,1 mm (Torino-119) ter enako maso (2,1 g) v primerjavi z Istrsko dolgoplodno
lesko s 25,9 mm kalibra ter maso 3,2 g. Standardna sorta ima tudi debelejšo luščino. Jedrca so
bila v vseh primerih drobna in lahka, izplen jedrc ni bil še nikoliko tako nizek: 25 % pri
Torino-119, 28 % pri standardni sorti ter 35 % pri sorti Daria. Izjemna vročina in suša, ki je
kljub težkim tlom z visoko vodno kapaciteto prišla do izraza tudi v tem nasadu, je pri Istrski
dolgoplodni leski povzročila 25 % zakrnelih in zgrbančenih jedrc. Sorta Daria je imela takih
jedrc 10 %, jedrca sorte Torino-119 pa so se v celoti lepo napolnila.
Kostanj
Janče / Litija 2006
V zasebnem nasadu Janče nad Litijo preizkušamo sorto Marigoule, ki je v na šem prostoru
povsem nova in sorto Maraval, ki je že v sadnem izboru, pa jo želimo še dodatno spoznati,
predvsem z vidika pridelka. Primerjamo ju s standardno sorto Marsol, ki se je v naših
pridelovalnih razmerah uveljavila kot kakovostna sorta s srednjim, a stabilnim pridelkom ter
največjo sposobnostjo preživetja v območjih s še prisotnim in agresivnim kostanjevim rakom.
Po škodi, ki jo je povzročil zgodnji jesenski sneg v oktobru 2012, je lastnik saniral rane,
požagal začesnjene veje in intenzivno skrbel za drevesa, da bi si čim hitreje opomogla. V
osmem letu po sajenju so najvišje zrasla drevesa standardne sorte Marsol in z 8,3 m kar za 3
m prerasla drevesa sorte Maraval. Drevesa sorte Marigoule so le nekoliko nižja od standarda,
imajo pa večji obseg debel in gosteje razraščene krošnje. Sorta Marigoule je dala tudi največji
pridelek: 7,2 kg/drevo v primerjavi s 3,2 kg/drevo pri standardni sorti in 2,0 kg/drevo pri sorti
Maraval. Pri tem je potrebno upoštevati, da je bila sorta Maraval posajena eno leto ka sneje
kot Marsol in Marigoule in da so bile sadike zelo šibke. Pomološka analiza plodov je
pokazala, da je imela sorta Maraval največje in najtežje plodove, kar je najbolj razvidno iz
podatka o številu plodov v 1 kg. Pri sorti Maraval jih je bilo 51,7, pri standardu 53,1 in pri
sorti Marigoule 62,1. Sorte se razlikujejo tudi po obliki plodov. Marigoule ima transverzalno
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eliptično obliko (ocena 4), ki je tipična za marone, medtm ko so plodovi sort Marsol in
Maraval nekoliko bolj ovalni (ocena 1). Z obliko so pogojene tudi dimenzije hiluma, ki je
najdaljši in najširši pri sorti Marigoule. Barva lupine je pri sorti Maraval rjava s
temnordečkastim prilivom, pri sorti Marigoule temno rjava in pri standardu svetlordečkasto
rjava. Plodovi vseh sort imajo vzdolžne priže na lupini, ki jih naredijo bolj atraktivne in so
ena od lastnosti maronov. V vseh primerih je bilo pod lupino eno samo jedro, kar opisujemo z
monoembrionijo, episperm pa se je zelo malo ali skoraj nič zajedal v jedro.
Smlednik, 2008 - podlage
V zasebnem nasadu, ki je posajen na terasah, sta zastopani sorti Marsol in Bouche de Betizac
(Betizac), cepljeni na različne podlage. Preizkušamo vpliv sejancev evrojaponskih križancev
Marsol, Betizac, Maraval in Precoce Migoule ter dveh sejancev evropskega kostanja, ki sta
bila selekcionirana iz slovenskih avtohtonih populacij na Dolenjskem in Štajerskem in smo ju
poimenovali Martin ter Kozjak. V nasadu je še vedno zelo agresiven kostanjev rak, zaradi
katerega je v šestih letih propadlo 17 dreves od 37 posajenih (46 %). Izgubili smo
kombinacije Betizac/Maraval in Betizac/Precoce Migoule ter Marsol/Betizac, Marsol/Precoce
Migoule in Marsol/Martin. Izmed preostalih kombinacij najbolje raste sorta Marsol, cepljena
na sejanec Marsola, kar je razvidno iz največjega obsega debla (44,2 cm) in najvišje ocene za
bujnost rasti (7,8). Drevesa sorte Marsol, cepljena na sejanec Maravala so bistveno šibkejše
rasti in imajo povprečni obseg debla 32,5 cm. Imajo pa gostejše krošnje (ocena za obraščenost
7,5 vs. 5,0) in tudi večji pridelek (79,5 ježic/drevo vs. 61,8 ježic/drevo) kot v kombinaciji
Marsol/Marsol. Sejanec Kozjak je vplival na šibko rast sorte Marsol (obseg debel 25,8 cm).
Ta drevesa so najredkeje obraščena in imajo trikrat manjši pridelek od prvih dveh kombinacij.
Pri sorti Bouche de Betizac podlaga ne vpliva bistveno na bujnost dreves, ki so vsa šibkejša
od sorte Marsol v vseh kombinacijah in imajo obseg debel od 31,5 cm (Betizac/Martin) do
35,5 cm (Betizac/Kozjak). Sejanec sorte Betizac je kot podlaga vplival na gostejše obraščanje
istoimenske sorte (ocena 8), medtem ko so drevesa Betizac/Kozjak najredkeje obraščena
(ocena 5). Drevesa sorte Betizac, cepljena na sejanec Martin so dala največj pridelek (74,5
ježic/drevo) v primerjavi s kombinacijo Betizac/Marsol, kjer smo prešteli 58 ježic/drevo.
Razvoj plodov je bil zelo prizadet pri vseh kombinacijah, predvsem se je zaradi poletne suše
razvilo manjše število normalno velikih plodov/ježico. Najpogosteje smo v ježici našli po en
do dva normalno razvita kostanja, kombinacije Betizac/Marsol, Betizac/Martin in
Marsol/Marsol pa so dale tudi nekaj ježic s po tremi normalno razvitimi kostanji v ježici.
Janče-1, 2009 in 2010
Zasebni nasad kostanja je posajen pod Jančami, na nadmorski višini 640 m v bližini bogatih
naravnih rastišč praega kostanja. Zavetno pobočje še dopušča mehanizirano obdelavo tal, ki
vključuje vzdrževanje negovane ledine v medvrstnem prostoru in tretiranje drevesnih
kolobarjev s herbicidom. V dveh vrstah so naključno razporejeni genotipi L-žaga, Avbar in
Martin, ki so bili z metodo pozitivne množične selekcije odbrani iz lokalnih populacij
domačega kostanja v Vipavski dolini in na širšem območju Mirne peči. Primerjamo jih s
standardoma Marsol in Bouche de Betizac. Ob koncu četrte oz. pete rastne dobe so drevesa
zrasla od 3,5 do 4,6 m v višino. Najnižji je genotip L-žaga, sledijo Avbar s 3,6 m ter Martin in
prvi standard Bouche de Betizac s 3,8 m, najvišja drevesa pa ima drugi standard, sorta
Marsol, pri kateri smo izmerili tudi največji obseg debel. Zgodaj poleti so vsa drevesa
nastavila tako moška socvetja kot ženske cvetove. Zaradi suše so se ježice čez poletje slabo
razvijale. Nekatere so odpadle še pred jesenjo ali pa so vse do pozne jeseni ostale majhne,
kostanji v njih pa nerazviti in neuporabni. Jeseni 2013 smo nasad dopolnili z dvema sadikama
genotipa Kozjak, ki je bil odbran na Štajerskem.
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Jagoda
Brdo pri Lukovici, 2010 in 2011
V avgustu leta 2010 smo posadili enkrat rodne italijanske sorte argentera, joly, nora in tecla
ter standardno sorto clery. Sadike so bile zamrznjene. V letu 2011 smo spremljali prvi
pridelek. V letu 2012 smo spremljali drugi pridelek rastlin, sajenih v letu 2010 in prvi
pridelek rastlin, sajenih v letu 2011, ki so bile vzgojene iz živic. V letu 2011 smo sorto joly
nadomestili s sorto dely, standardno sorto clery pa s standardno sorto elsanta. V letu 2013
smo spremljali drugi pridelek rastlin, razmnoženih iz živic v letu 2012. Pri navedenih sortah
smo dvakrat spremljali pridelek enoletnih rastlin in dvakrat pridelek dveletnih rastlin. Jagode
smo gojili po standardni tehnologiji na črni foliji v tunelih. Ob triletnem spremljanju faz rasti
posameznih sort smo ugotovili, da so bile, glede na začetek cvetenja, v primerjavi s sorto
clery, sorte dely, nora in tecla srednje pozne, argentera pa pozna. Glede na začetek zorenja je
bila sorta dely približno enako zgodnja kot sorta clery, nora in tecla srednje pozni ter
argentera pozna sorta. Termini začetkov posameznih faz so med leti zaradi različnih
vremenskih razmer, ki so pogojevale posamezne faze, izredno nihali. Povprečni pridelek
posameznih sort je bil nizek. Razlog nizkih povprečnih pridelkov lahko iščemo v kakovosti
sadilnega materiala, močni spomladanski pozebi v letu 2012, v genskem pote ncialu
posamezne sorte ali v tehnoloških posebnostih posamezne sorte, ki bi jih morali raziskati
(termin sajenja, kakovost sadilnega materiala, varstvo rastlin, gnojenje). Najvišji povprečni
pridelek je dosegla standardna sorta clery (347 g/rastlino). Sled ila ji je sorta tecla (327
g/rastlino). Najmanj je bila rodna sorta argentera (187 g/rastlino). Kakovost plodov je bila, ne
glede na količino pridelka, primerljiva s predhodnimi leti. Najboljši okus (5) je imela sorta
dely, sledila ji je standardna sorta clery (4,2) ter sorti tecla in argentera z dobrim okusom (3,6;
3,5). Sorta nora je dosegla povprečen okus (2,9). Najvišjo stopnjo sladkorjev je dosegla sorta
tecla, sledili sta ji dely in clery, ter nora in argentera.
Brdo pri Lukovici, 2012
V avgustu leta 2012 smo posadili enkrat rodne francoske (Planasa) sorte daisy, daroyal,
darselect, deluxe, diana in donna v primerjavi s standardno sorto italijanskega izvora clery.
Sadike so bile zamrznjene. V letu 2013 je bil začetek cvetenja standardne sorte clery p ribližno
enak kot v drugih poskusih v letu 2012 in nekoliko bolj pozen kot v predhodnih letih. Pomlad
je bila nadpovprečno deževna in slabo osončena, zato je bilo cvetenje zelo dolgo. Začetek
zorenja je bil bolj pozen kot v predhodnih letih. V primerjavi s standardno sorto clery, je bil
začetek cvetenja sorte daroyal zgoden, začetek cvetenja sort darselect, diana in donna srednje
pozen in sort daisy in deluxe pozen. Glede na začetek zorenja so bile sorte daroyal, diana in
donna zgodnje, sorti darselect in deluxe srednje pozni ter daisy pozna. Količine pridelka na
grm so bile majhne. Kot najbolj rodna se je izkazala sorta daroyal. Po pridelku sta ji sledili
diana in donna. Pri ostalih sortah, vključno s standardno sorto clery, je bil pridelek majhen.
Tudi število plodov je bilo izredno majhno in je le pri sorti diana in donna dosegalo polovico
povprečnega optimalnega števila plodov na rastlino. Povprečna masa plodov je bila zelo
velika. Nihala je od 14,3 g/plod pri sorti daisy do 21,5 g/plod pri sorti darselec t. Tudi
povprečna masa plodov v tretjem obiranju je bila izredno visoka in je pri sorti darselect
dosegla celo 42,5 g/plod. Pridelki na hektar so bili zadovoljivi le pri sortah daroyal in diana.
Razlog za majhne pridelke lahko iščemo v majhnem številu plodov na rastlino, kar je lahko
posledica prepoznega sajenja, kratke jeseni, okužbe cvetov s sivo plesnijo ali drugih
razlogov. Kakovost plodov je bila zelo izenačena. Od standardne sorte clery (3,6) je bistveno
odstopala le najbolj rodna sorta daroyal (2,8). Ocene okusa vseh ostalih sort so bile
povprečne, od 3,3 do 3,6. Vrh zorenja so skoraj vse sorte dosegle sočasno s sorto clery, kar je
bilo nedvomno povezano s prvim vročinskim valom, ki je Slovenijo zajel v sredini junija.
Manjši zamik vrha zorenja smo zaznali pri sorti darselect, izraziti zamik (en teden) pa pri sorti
daisy, ki se je izmen vseh sort izkazala kot najbolj pozna. Občutljivost posameznih sort na
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pepelasto plesen se je najbolj izrazila v jesenskem času. Najbolj so bile občutljive sorte diana,
donna in daroyal (1;1,5; 2), srednje občutljive pa vse ostale sorte, vključno s standardno sorto
clery. Nobena izmed sort v preizkušanju ni bila odporna ali tolerantna na pepelasto plesen.
Malina
Brdo pri Lukovici, 2009
Meseca maja leta 2009 smo posadili dvakrat rodne maline sort autumn bliss, himbo top in
polka v primerjavi s standardno sorto autumn bliss. Posadili smo tkivno vzgojene sadike,
uvožene iz Švice. Nasad je bil posajen na folijo in pokrit s tunelom. Maline smo gojili po
tehnologiji enkratnega obiranja dvakrat rodnih sort (poletno jesenski pridelek). Poganjki
dvakrat rodnih malin so bili zaradi tehnologije izkoriščanja poletno jesenskega pridelka, do tal
porezani v fazi mirovanja. Novi poganjki so iz tal začeli izraščati v sredini marca. G ostota
poganjkov je bila pri vseh sortah približno enaka, saj smo poganjke ustrezno redčili.
Intenzivnost rasti je bila pri sortah različna. Višina poganjkov je bila najnižja pri standardni
sorti autumn bliss, sledili sta himbo top in polka. Sorte so se me d seboj razlikovale tudi v
posameznih fenofazah. Glede na začetek cvetenja je bila v obdobju od 2010 do 2013 najbolj
zgodnja autumn bliss, sledili pa sta himbo top in polka. Med tema dvema sortama je bila
razlika v tem, da je začetek cvetenja skoraj sovpadal, vendar je bilo trajanje cvetenja sorte
himbo top daljše. V začetku zorenja so bile sorte izenačene, kar je sovpadalo z začetkom
toplih obdobji, ki so bile rastline prisiljene k hitrejšemu dozorevanju. Med polko in himbo
topom je bila razlika v tem, da je bil kljub sočasnemu zorenju višek obiranja sorte polke bolj
zgodaj kot višek obiranja sorte himbo top. Z obiranjem smo pri vseh treh sortah začeli v
začetku julija in zaključili konec oktobra ali v začetku novembra. Višek zorenja sorte autumn
bliss je bil običajno v zadnji tretjini julija in začetku avgusta, sorte polka v začetku avgusta in
sorte himbo top konec julija in v začetku oktobra. Ta sorta je imela dva izrazita vrhunca
obiranja. Največji pridelek smo v vseh treh letih dosegali pri standardni sorti autumn bliss, pri
kateri je bil povprečni triletni pridelek 10,3 t na ha. Pri sorti polka je bil pridelek 8,6 t/ha in pri
sorti himbo top 8,4 t/ha. Povprečna masa plodu je bila najnižja pri sorti autumn bliss (2,6
g/plod), pri polki in himbo topu pa enaka (2,8 g/plod). V začetnih obiranjih so bili plodovi
vseh sort večji in kakovostnejši. Okus vseh treh sort je bil zelo dober. Po okusu je sorta polka
presegala standardno sorto autumn bliss in himbo top. Posebno veliki so bili plodovi v prvih
treh obiranjih. V letu 2013 pridelka nismo vrednotili. V začetku zorenja, v mesecu juliju so se
namreč temperature zraka močno zvišale, kar je vplivalo na nadaljnjo tvorbo cvetov
(devernalzacijo) in s tem na pridelek. V začetku avgusta je Slovenijo zajel vročinski v al s
temperaturami okrog 40 °C in visoko koncentracijo ozona, kar je nedvomno negativno
vplivalo na rast in pridelek. Ko so se vremenske razmere v mesecu septembru normalizirale,
se je pri vseh sortah nadaljevala normalna zasnova cvetov in normalno obiranje. V malinah so
v letošnjem letu izjemno gospodarsko škodo povzročile tudi ose, ki so uničevale pridelek. V
vseh treh letih je kljub zaščiti rastlin s fungicidi, veliko škodo povzročala malinova sušica, ki
pri dvakrat rodnih malinah povzroča odpadanje starejših listov na spodnjih delih poganjkov.
Bolezen ni povzročila propada rastlin, ampak je zaradi manjše listne površine posredno
vplivala na manjši pridelek. Na sušico je sorta polka bolj odporna od standardne sorte autumn
bliss in himbo top.
Ameriška borovnica
Drenov grič, 2005
Leta 2005 smo v poskusno kolekcijski nasad Kmetijskega inštituta Slovenije na Drenovem
griču (Ljubljansko barje), posadili sorte ameriških borovnic bluechip, bluerich, hardyblue in
lateblue, v primerjavi s standardno sorto bluecrop. Po 5 letih rasti in začetni rodnosti smo
ugotovili, da so vse štiri sorte v preizkušanju slabo perspektivne. Presadili smo jih v nov
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kolekcijski nasad. Po presajanju smo pridelek ponovno merili v letu 2012. Na podlagi
spremljanja fenofaz v obdobjih od leta 2008 do 2013 smo ugotovili, da se sorte po začetku
brstenja in cvetenja med seboj zelo malo razlikujejo, z izjemo sorte lateblue, ki začne cveteti
izrazito pozno, v sredini maja. Glede na začetek zorenja je najbolj zgodnja sorta bluechip.
Začetek zorenja sorte hardyblue sovpada z začetkom zorenja standardne sorte bluecrop, zato
je srednje pozna. Bluerich je srednje pozna do pozna sorta in lateblue zelo pozna sorta.
Pridelek vseh sort v preizkušanju je bil majhen. Povprečna masa plodu je bila pri s ortah
hardyblue in lateblue majhna, pri ostalih sortah pa srednje velika do velika, enaka kot pri
standardni sorti bluecrop. Okus vseh sort v preizkušanju je bil neizrazit in neskladen. V
povprečju so vse sorte dosegle manj točk kot standardna sorta bluecrop. Rast grmov je bila
srednje bujna, razen pri sorti lateblue, ki je dosegala tako bujnost kot standardna sorta
bluecrop. Rast sorte lateblue je izredno široka in razprta, skoraj plezajoča. V letu 2008 so bile
sorte zelo prizadete zaradi monilije (Monilinia vaccinii-corymbosi). Kot zelo občutljiva se je
izkazala sorta bluerich, ki je bila bolj občutljiva od standardne sorte bluecrop. Vse ostale sorte
(bluechip, lateblue in hardyblue) so se izkazale kot manj občutljive na monilijo.
Drenov grič, 2008 in 2010
V letu 2008 smo v poskusno kolekcijski nasad posadili nove sorte ameriških borovnic
chandler, draper, liberty in ozarkblue, v primerjavi s standardno sorto bluecrop. V jeseni 2010
smo v preizkušanje vključili še sorto aurora. Sadilni material smo uvozili iz Nemčije. V letu
2012 je na novih sortah zimska pozeba povzročila veliko škode na enoletnih poganjkih in
rodnih brstih. Posebno so bile prizadete sorte draper, liberty in ozarkblue. Po poškodbi so se
rastline obrasle in v letu 2013 imele velik rodni potencial. Zorenje posameznih sort je bilo
podobno kot v predhodnih letih. Sorti chandler in draper sta začeli zoreti 1. in 3. julija, enako
kot standardna sorta bluecrop. Pozni sorti liberty in ozarkblue sta začeli zoreti 18. julija in
zelo pozna sorta aurora šele 3. avgusta. Zaradi izrazito vročega poletja s številnimi dnevi, v
katerih je temperatura zraka presegala 35 °C, se je proces dozorevanja poznih in zelo pozne
sorte ustavil. Plodovi so ostali majhni in nerazviti. Posamezni plodovi so prisilno dozoreli. Po
normalizaciji vremenskih razmer so plodovi pozne sorte aurora dozoreli, vendar niso dosegli
povprečne mase iz prejšnjih let. Zaradi vremenskih razmer meritev plodov in lastnosti rasti
grmov nismo opravili. Zdravstveno stanje vseh rastlin v opazovanju je bilo kljub neugodnim
rastnim pogojem dobro. Z meritvami pridelka bomo nadaljevali v prihodnjem letu.
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3.3

IZVAJALCI NALOGE

Izvajalec KIS
Izvajalec KIS
Soizvajalci
BF
CO Koper

Strokovne ure
1.310

Število ur
Tehnične ure
370

Skupaj
1.680

650
280

140
50

790
330

2.240

560

2.800

SKUPAJ:
FINANČNA OPREDELITEV

3.4

SADNE RASTLINE:
Skupaj:
Povzetek stroškov sadne rastline - KIS
Povzetek stroškov sadne rastline - podizvajalci

61.223,00€
36.120,00 €
25.103,00 €

Specifikacija stroškov posebnega preizkušanja
Specifikacija dela (št. ur) pri posebnem preizkušanju sadnih rastlin za 1 sorto/leto:
Delo:
Fenološka opazovanja
Obiranje pridelka
Meritve in analize plodov
Obdelava podatkov
Skupaj:
•
•

Strokovnih ur
6
/
6
4
16

Tehničnih ur
/
4
/
/
4

potni stroški/leto = 40 km/sorto;
analize plodov = 67,91 €/sorto letno (suha snov, vsebnost sladkorjev, vsebnost kislin,
vsebnost škroba, trdota, barva, itn. )
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4

POSEBNO PREIZKUŠANJE SORT VINSKE TRTE

4.1

UVOD

Uspešen ekonomski 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 klon ov 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 (MKO). 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 »Zakonom o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina«
ter podzakonskimi akti, ki iz njih izhajajo.

4.2

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:
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• izboljšanje splošne kakovosti pridelka, tako glede vsebnosti sladkorja, kot tudi glede
ostalih pomembnih sestavin vina (skupni polifenoli, višji alkoholi in drugi nosilci
aromatične sestave vina, barvila, antioksidanti, itn.);
• ugotavljanje za sorto primerne količine pridelka/ha, ki mora zagotavljati tako ustrezno
kakovost kot ekonomičnost pridelave;
• izboljšanje odpornosti obstoječih sort na bolezni in škodljivcev (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 sorte žlahtne vinske trte in podlag, 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 strokovne
naloge posebnega preisušanja je najhitrejša in učinkovita pot za izboljševanje aktualnega
trsnega.
Delo pri posebnem preizkušanja vinske trte je v letu 2012 potekalo skladno s spre jetim
programom. Pri delu smo uporabljali standardno veljavne metode in analitske postopke.

4.3

REZULTATI DELA V LETU 2013

V letu 2013 smo nadaljevali postopke posebnega preizkušanja uvoženih ter doma
selekcioniranih sort vinske trte, v dveh vinorodnih deželah Slovenije in sicer:
4.3.1 Vinorodna dežela Posavje
LOKACIJA:

Sremič, Veliki Kamen
(začetek leta 2009,
zaključek 2014)

REZULTATI DELA:
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 preskušanje 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 2013 kažejo, da je
ob povprečni standardni obremenitvi (8 očes/trs) največji odstotek
odgnanih očes/trs dosegla standardna sorta Dornfelder (95%), sledijo
C. dorsa (93 %), C. cubin (90 %) in Acolon (89 %). Odstotek rodnih
mladik se je gibal med 89 % pri sorti Acolon, do 100 % pri sort C.
cubin. Povprečne teže grozdov so sortno značilne, najmanjša je pri
sorti C. cubin (173 g), sledi Modra frankinja (202 g), Acolon (211 g),
C. dorsa (225 g) in Dornfelder (294 g).
Pridelki grozdja po trsu so bili v letu 2013 srednji. Najmanjši pridelek
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je dala sorta Acolon (2,6 kg/trs), medtem ko je bil pridelek pri ostalih
sortah dokaj izenačen (C. cubin = 3,3 kg/trs; Dornfelder = 3,5 kg/trs;
Modra frankinja 3,3 kg/trs in C. dorsa = 3,4 kg/trs). Kakovost pridelka
je bila zelo dobra. Najbolje sta se zopet odrezala C. dorsa (95 oOe
sladkorja; 5,8 g/l skupnih kislin) in C. cubin (95 oOe sladkorja; 7,0 g/l
skupnih kislin), sledi Acolon (89 oOe sladkorja; 7,3 g/l skupnih kislin),
najmanj sladkorja pa je nabrala standardna sorta M. frankinja (88 o Oe
sladkorja; 6,6 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). V letu 2013 smo izvedli 4 mikrovinifikacije.
Skupno je bilo v vinorodni deželi Posavje v letu 2013 v postopek posebnega preizkušanja
vključenih 4 novih uvoženih vinskih sort in 1 standard, s skupno okrog 500 trsi na 1 lokaciji.
Narejene so bile 4 mikrovinifikacije.
4.3.2 Vinorodna dežela Primorska
LOKACIJA:
Vinakoper-Koper
(začeto leta 2009,
zaključek 2013)
(skupaj 1 ha)

REZULTATI DELA:
V vinogradih podjetja Vinakoper (lokacija Debeli rtič) smo v letu
2013 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 2013 dosegla sorta Touriga n. (2,2
kg/trs), sledijo ji sorte C. sauvignon (2,3 kg/trs), Tannat (2,4
kg/trs), Tempranillo (3,6 kg/trs) in Sangiovese kot rodnejša sorta s
5,0 kg/trs. Vsebnost skupnih kislin je bila letos med 5,3 in 6,7 g/l,
vsebnost sladkorja pa je bila pri sortah Sangiovese (87 oOe),
Tempranillo (88 oOe), Touriga n. (89 oOe) in Tannat (95 oOe).
Glede na nižji pridelek je pričakovano najvišjo sladkorno stopnjo
dosegla standardna sorta Cabernet sauvignon s 99 oOe.
V letu 2013 so vina (letnik 2008, 2009, 2010) bila ponovno
predstavljena enologu podjetja Vinakoper, ki je tudi lastnik
poskusnega vinograda. Dodatno so bile izvedene analize na
vsebnost skupnih polifenolov, skupnih antocianov in intezitete
barve. Uporabniki so se strinjali, da se je izmed rdečih sort glede
na rezultate najbolj izkazala sorta Tannat. Z degustacijsko oceno
17,9, najvišjo vsebnostjo polifenolov (2182 mg/l), najvišjo
vsebnostjo antocianov (614 mg/l) in najvišjo inteziteto barve
(25,06) je bila povsod na prvem mestu. Prav zato smo se
dogovorili da se v letu 2014 poda predlog za vpis sorte v trsni
izbor za vinorodni okoliš Slovenska Istra.
Na isti lokaciji smo v letu 2013 zaključili s preizkušanjem bele
francoske vinske sorte Viognier, pri čemer nam je kot primerjalna
sorta služila sorta Malvazija, ki zori približno v istem času.
Pridelek grozdja sorte Viognier je (ob obremenitvi z 9,2 rodnimi
očesi/trs) tehtal 4,5 kg/trs, sladkorna stopnja je bila 95 oOe,
vsebnost skupnih kislin pa 5,3 g/l. (tako količina pridelka kot
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Vinakoper-Koper
(začeto leta 2009,
zaključek 2013)
(skupaj 0,5 ha)

Dornberk
(začeto 2012,
konec 2018)
(površina 0,1 ha)
Lože
(začeto 2012,
konec 2018)
(površina 0,1 ha)

sladkorna stopnja je bila podobna pri sorti Malvazija). Na splošno
je bila kakovost grozdja pri obeh sortah odlična. V povprečju je
sorta Viognier veliko bolj rodna kot sorta Malvazija, obenem pa
dosega podobne parametre kakovosti. Aromatika pri sorti
Viognier je nekoliko bolj intenzivna kot pri sorti Malvazija. Zaradi
dobrih rezultatov preskušanja bomo tudi sorto Viognier v letu
2014 predlagali za vpis v trsni izbor.
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. Po
končanem preskušanju tehnološke vrednosti stare rdečkaste
lokalne sorte Cipro smo se odločili, da se pri tej sorti zaradi
povpraševanja začne z osnovno pozitivno selekcijo. Več letni
rezultati nakazujejo, da je kot sorta primerna za to pridelovalno
območje, saj je v povprečju obrodila 4 kg grozdja po trti. Ponaša
se tudi z izredno visokimi sladkornimi stopnjami 90-100 °Oe. Ker
je bila v letošnjem letu kakovost grozdja zelo dobra smo izvedli 2
mikrovinifikaciji.
Na lokaciji Dornberk smo v letu 2012 začeli s spremljanjem
francoske vinske sorte Malbec (100 trsov), v primerjavi s
standardom Merlot. Pri tej sorti smo začeli s spremljanjem
fenofaz. Meritev rasti in rodnosti, ter pridelka pa nismo izvajali
zaradi ponovnega pojava suše, kar bi lahko bistveno vplivalo na
uporabnost podatkov. Z delom bomo nadaljevali v letu 2014 v
kolikor se bo izkazalo, da je lokacija za to primerna.
V letu 2013 smo pričeli s posebnim preskušanjem 12 klonov sorte
Rumeni muškat, ki se kot sorta pri nas sicer že goji, vendar so med
vinogradniki velike dileme, kateri od klonov je primernejši za naše
klimatske razmere, predvsem glede vsebnosti sladkorja in
občutljivosti na sivo grozdno plesen. Gre za klone: Fr 94, B 41 -5,
R-1, R-2, kl. 454, kl. 154, BE-K-M-33, VCR 5, VCR 100, VCR
102 in Aleksandrijski m. kl. 308 (skupno 300 trsov). V letu 2012
so bili trsi 7 klonov posajeni in oskrbovani po standardni
vinogradniški tehnologiji. V letu 2013 smo začeli s spremljanjem
fenofaz in pripravami za meritve pridelka v naslednjih letih. Prav
tako smo opravili osnovna fenološka opazovanja in izvedli
ustrezna ampelotehnična dela. V letu 2013 je bilo dodatno
posajenih 5 klonov, ki so bili oskrbovani po standardni
vinogradniški tehnologiji. V letu 2013 so kloni začeli z brstenjem
med 13. in 15. aprilom, cvetenjem med 15.-20. junijem in začetek
zorenja je bil med 1.-5. avgustom.

V letu 2012 je bilo v vinorodni deželi Primorska v postopek posebnega preizkušanja
vključenih skupno 12 uvoženih vinskih sort in klonov, na 4 lokacijah. Naredili smo 2
mikrovinifikaciji.
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V postopek posebnega preizkušanja vinske trte je bilo v dveh vinorodnih deželah
(Posavje, Primorska) v letu 2013 vključenih skupno 17 vinskih sort in klonov s
standardi, na 5 lokacijah. Opravljenih je bilo 6 mikrovinifikacij.

4.4

IZVAJALCI NALOGE

Izvajalec KIS
SKUPAJ:

4.5

Strokovne ure
272

Število ur
Tehnične ure
187

Skupaj
459

FINANČNA OPREDELITEV

VINSKA TRTA:
skupaj:
Povzetek stroškov vinska trta - KIS
Povzetek stroškov vinska trta - podizvajalci

13.164,00 €
13.164,00 €
0,00 €

a) Specifikacija dela (št. ur) pri posebnem preizkušanju vinske trte za 1 sorto (klon)/leto:
Delo:
Fenološka opazovanja
Opisi, deskriptorji
Trgatev
Obdelava podatkov
Skupaj:

Strokovnih ur
4
4
2
6
16

Tehničnih ur
4
/
6
1
11

(potni stroški/leto = 100 km/sorto ali klon)
b) Specifikacija stroškov pri posebnem preizkušanju vinske trte za 1 mikrovinifikacijo/leto:
Predmet
120 kg grozdja (1 kg = 0,8 €)
Prevozi (50 km x 0,26 €)
Predelava, pretoki, čiščenja vin, polnitev (16 ur x 20,80 €)
Analize mošta in vina, enol. sredstva, embalaža
Skupaj:
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Cena (€)
96,00
13,00
332,80
380,30
822,10
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REKAPITULACIJA CELOTNEGA PROGRAMA

Povzetek stroškov po posameznih nalogah
Strokovna naloga

EUR

1. Posebno preizkušanje sort poljščin
111.600,00
2. Posebno preizkušanje sort zelenjadnic in naloge vrtnarskih
centrov in postaj
3. Posebno preizkušanje sort sadnih rastlin

88.912,00
61.223,00

4. Posebno preizkušanje sort vinske trte
13.164,00

Skupaj

274.899,00
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