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POSEBNO PREIZKUŠANJE SORT POLJŠČIN

1
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.
V Evropski uniji obstaja skupni katalog sort poljščin, ki je sestavljen iz sort, vpisanih v sortno
listo posameznih držav članic. Od vstopa v Evropsko unijo (v nadaljevanju: EU) dalje je v
Sloveniji možno brez omejitev tržiti in pridelovati vse sorte, ki so vpisane v skupni katalog
sort poljščin. Vpis v slovensko sortno listo in preizkušanje VPU v Sloveniji ni več edini pogoj
za trženje semenskega materiala sort pri nas, zaradi česar ne razpolagamo s podatki glede
primernosti za pridelovanje sort, ki so vpisane v Skupni katalog sort poljščin. Sorte poljščin iz
drugih držav članic EU predstavljajo več kot tri četrtine vseh sort vpisanih v slovensko sortno
listo.
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 slovensk e 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 2014 vključili naslednje vrste poljščin: strna žita (krmni ječmen,
pšenica, tritikala), koruzo za zrnje in silažo, krompir, trave, metuljnice in zrnate stročnice
(soja).
Število sort in število poskusnih mest pri poljščinah je navedeno v preglednici.
Vrsta
Št. sort
Lokacije
Koruza za zrnje
42
Jablje, Maribor, Rakičan, Novo mesto, Ajdovščina,
Nova Gorica
Koruza za silažo
20
Jablje, Rakičan
Ozimna pšenica
30
Jablje, Maribor, Rakičan
Ozimni ječmen
18
Jablje, Maribor, Rakičan
Ozimna tritikala
8
Jablje, Maribor, Rakičan
4
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Trave:
- trpežna ljuljka
- travniški mačji rep
- bilnice
- navadna pasja trava
Metuljnice:
- črna detelja
Travno deteljne
mešanice:
- večletne
- dve do triletne

19
7
3
5
4
3
3
16
10
6

Jablje

Oljnice in predivnice
- soja
Krompir

10
10
43
26

Jablje, Rakičan

Jablje

Jablje

Komenda
Rakičan

Koruza za zrnje in silažo
Zaradi racionalizacije dela so bili v nekterih poskusih (FAO 100, 200, 400 in 500) združeni
hibridi koruze za registracijo novih sort in tistih, ki so bili v postopku preskušanja za PPS.
Setev je bila na vseh lokacij opravljena v okviru optimalnih rokov. Vznik koruze je bil hiter
in enakomeren. Za razliko od prejšnih let na nobeni lokaciji posevki koruze niso trpeli zaradi
pomanjkanja vlage. Zaradi vlažnega in toplega vremena je bilo več bolezni na listih in
bistveno več kot prejšna leta bolezni na storžih (fuzarioze). Opravljena so bila vsa z metodiko
predvidena ocenjevanja. Poskusi za silažo so bili požeti v drugi polovici septembra, s
spravilom poskusov za zrnje pa smo začeli proti koncu septembra.
Pridelki zrnja so bili na vseh mestih visoki in so v povrečju znašali nad 10 t/ha. 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 2014 na
voljo pridelovalcem. Izbor najbolj primernih hibridov je bil objavljen marca 2014 v
strokovnih javnih občilih.
Strna žita
V poskuse za posebno preskušanje je bilo vključeno 76 sort različnih vrst ozimnega žita V
letu 2014 je bil največji obseg preizkušanja pri ozimni pšenici (30 sort) in ozimnem ječmenu
(18 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. Zaradi toplega
vremena in zadostne vlage v tleh je bil vznik na vseh lokacijah zelo hiter (7 do 8 dni po setvi)
in enakomeren. Do vstopa v zimo so bili posevki v fazi razraščanja. Na posevkih žit zimsko
vreme na rastlinah ni napravilo večjih poškidb. Od začetka do konca rasti in razvoja so bele
vremenske razmere ogodne, tako da ni kot običajno prišlo do prisilnega dozorevanja. Zaradi
toplega in vlažnega vremena je bilo več bolezni na listih in klasih, medtem ko fuzarioz na
klasu ni bilo več. Pridelki zrnja so bili po količini nadpovprečni.
Ozimna pšenica
Poskuse smo izvajali na treh poskusnih mestih (Jabljah, Rakičan, Maribor), v katere je bilo
vključeno 30 sort. Najvišji povprečni pridelki so bili doseženi v Rakičanu (10,61 t/ha). Med
sortami so se po pridelku najbolj izkazale Moisson, Ilico, Sofru in Fidelius , ki so dosegle nad
12 t zrnja na hektar.Drugi najvišji pridelki zrnja so bili dozeženi v Marboru, kjer je znašal
povprečni pridelek preizkušenih sort 9,84 t/ha. Preko 10t zrnja na hektar so dosegle sorte
5
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Moisson, Fidelius, CCB Ingenio in Sofru. Na poskusnem mestu Jablje so najvišji pridelek
dosegle sorte Alixan in Moisson (preko 10 t/ha) ter sorte Vulkan, CCB Ingenio Bastide in
Sofru, ki pa so dosegle preko 9 t/ha zrnja.
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, B1 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 poskusnih mestih pa je po kakovosti
izstopal Rakičan ,kjer se je veliko sort uvrstilo v A kakovostni razred. Nekaj sort se je zaradi
prenizkega padnega števila uvrstilo izven kakovostnih razredov. V Mariboru je veliko sort
doseglo B1kakovostni razred, med tem ko je bila kakovost v Jabljah zelo slaba. Vzrok temu
so bile prenizke vsebnosti beljakovin, zaradič česar se je velik o sort uvrstilo izven
kakovostnih razredov. Pri vzorcih pšenice z Rakičina so bile opravljene tudi reološke analize.
Analize so opravili v laboratoriju podjetja Žito, sredstva za te analize pa je pridobila
Gospodarska zbornica Slovenije v okviru Žitne verige.
Izbor najbolj primernih sort pšenice, ječmena in tritikale je bil objavljen septembra 2014 v
strokovnih javnih občilih..
Ozimni ječmen
V poskuse za posebno preskušanje za opisno sortno listo smo vključili 18 sort na treh
poskusnih mestih in sicer v Jabljah, Rakičanu in Mariboru. Na vseh poskusnih mestih so bili
zelo visoki pridelki. Najvišji povprečni pridelki so bili doseženi v Rakičanu, nato v Mariboru
nekoliko nižji vendar še vedno nad 10 t/ha pa so bili v Jabljah. Med sortami so se najbolj
izkazale Sandra Hannelore Limpid, Antalya in Marissa.
Ozimna tritikala
Pri ozimni tritikali smo na treh lokacijah (Jablje, Maribor in Rakičan) preizkušali po 8 sort.
Tako kot pri pšenici in ječmenu so bili pridelki zelo visoki, po lokacijah je iztopal Rakičan,
kjer je bil povprečen pridelek nad 13 t/ha Na vseh poskusnih mestih so se po pridelku najbolj
izkazale sorte Calorius, Ragtag in Agostino.
Krompir
Pri posebnem preskušanju smo v Komendi posadili skupno 43 sort, od tega 17 zgodnjih, 16
srednje zgodnjih in 10 poznih. V Rakičanu je bilo posajenih 26 sort od tega 10 zgodnjih, 9
srednje poznih in 7 poznih.
V letu 2014 smo opravili vsa potrebna dela v zvezi z zasnovo poskusov. Opravljene so bile
analize tal, pripravljena tla so bila pognojena v skladu z analizami. Krompirjevi nasadi so bili
v Rakičanu in v Komendi posajeni v do sredine aprila. Leto je bilo zelo mokro, zato je bila
zaščita pred boleznimi izjemno pomembna. Kljub rednim škropljenjem smo v drugi polovici
julija in v avgustu opazili okužbe listov s črno listno pegavostjo, ki pa niso bistveno vplivale
na pridelek. Zaradi izjemno mokre jeseni so bili poskusi izkopani šele v oktobru. 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 in poznih sortah, pri zgodnjih nekoliko manjši, vendar še vedno visoki. V Rakičanu so
bili najvišji pridelki poznih sort. Kakovost krompirja je bila dobra.
V Komendi smo dosegli naslednje največje pridelke:
1. zgodnji poskus: Everest 64,83 t/ha, Elfe 64,16 t/ha, Colomba 62,11 t/ha, s povprečjem
poskusa 53,88 t/ha
2. srednje zgodnji poskus: Volare 77,99 t/ha, Savanna 75,96 t/ha, Bonnie 74,19 t/ha, s
povprečjem poskusa 64,71 t/ha
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3. pozni poskus: Lusa 85,70 t/ha, Manitou 75,71 t/ha, Ambition 74,33 t/ha, s povprečjem
poskusa 64,00 t/ha
Na SKŠ Rakičan so bili doseženi naslednji največji pridelki:
1. zgodnji poskus: Excellency 33,39 t/ha, Everest 31,55 t/ha, Catania 31,21 t/ha, s
povprečjem poskusa 26,38 t/ha
2. srednje pozni poskus: Volare 47,93 t/ha, Sylvana 47,34 t/ha, Toscana 46,99 t/ha, s
povprečjem poskusa 41,76 t/ha
3. pozni poskus: Lusa 55,11 t/ha, Ambition 50,57 t/ha, Manitou 46,23 t/ha, s povprečjem
poskusa 43,07 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 2014 smo preskušali 19 sort različnih vrst trav in 3 sorte črne detelje, večina posevkov
je bilo v 3 ali 4 letu rabe. Zaradi menjave zemljišč v Rakičanu med Biotehniško šolo in
Panvito so bili pozno spomladi vsi poskusi z večletnimi travami in metuljnicami preorani.
Značilno za letošnje leto je bilo dovolj padavin preko cele rastne dobe. Na delu poskusov na
težjih tleh v Jabljah smo imeli zaradi obilnih padavin in namočenosti zemljišč težave pri
posameznih košnjah. Kljub temu smo opravili glede na rast 4 ali 5 potrebnih košenj. Skladno
z metodiko smo opravili tudi vsa predvidena ocenjevanja, agrotehnične ukrepe in končne
analize kakovosti. Rezultati preskušanja v letu 2014 so obdelani in pripravljeni za objavo na
spletni strani.
Travno deteljne mešanice (TDM)
Poskusi z 10 večletnimi in s 6 dvoletnimi TDM so bile v drugem letu glavne rabe in smo jih
podobno kot druge trave septembra četrtič pokosili. Zaradi bujne zgodnje jesenske rasti bomo
poskuse s TDM še enkrat kosili. Opravili smo tudi vsa predvidena ocenjevanja in meritve, ter
pripravili vzorce dosedanjih košenj za kemijske analize. Skladno z metodiko smo opravili tudi
vsa predvidena ocenjevanja, agrotehnične ukrepe in končne analize kakovosti. Rezultati
preskušanja v letu 2014 so obdelani in pripravljeni za objavo na spletni strani. Rezultati dveh
poskusov so prikazani tudi v grafikonih.
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Oljnice
Oljni lan
V letošnjem letu smo preučevali tehnologijo pridelovanja lanu. Sorto lanu Omegalin smo
zgodaj spomladi posejali v 4 različnih gostotah (od 500 do 1000 rastlin/m 2) z dvema
različnima odmerkoma N pri dognojevanju pred cvetenjem. Opravili smo vsa predvidena
8
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ocenjevanja in agrotehnične ukrepe potrebne za optimalno izvedbo poskusa. Rezutati bodo
objavljeni na spletni strani.
Soja
V Jabljah preskušamo 10 in Rakičanu 7 sort soje, ki pripadajo zrelostnim razredom od 000 do
I. Skladno z metodiko smo opravili tudi vsa predvidena ocenjevanja, agrotehnične ukrepe in
končne analize kakovosti. Rezultati preskušanja v letu 2014 so obdelani in priprav ljeni za
objavo na spletni strani.

1.3

IZVAJALCI NALOGE

Kmetijski inštitut Slovenije
Sodelavci
Št. ur izvajalca
Skupaj
4.380
Podizvajalci
Institucija

Št. ur izvajalca

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

1.4

160
65
50
20
295

FINANČNA OPREDELITEV

Stroškovnik naloge:
skupaj vrednost €
izvajalec
podizvajalci
skupaj

102.483,57
5.634,50
108.118,07
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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 sk ladu 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.
Po ZSMKR je vpis sort zelenjadnic v sortno listo obvezen, vendar preverjanje vrednosti za
pridelavo in uporabo (VPU) sorte ni kriterij za vpis sorte v sortno listo. To pomeni, da pri
sortah zelenjadnic, kljub vpisu v sortno listo, niso preverjene njihove agronomske oziroma
pridelovalne lastnosti. Program posebnega preskušanja sort (PPS) zelenjadnic temelji na
odločitvi, da je zaradi ugotavljanja prilagojenosti na naše rastne razmere potrebno preverjanje
sort zelenjadnic v naših pridelovalnih razmerah in pri izbranih tehnologijah.
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 4 vključili naslednje vrste zelenjadnic:
papriko v tipu bele babure, debeloplodni paradižnik, čebulo in česen. Število sort in poskusna
mesta so prikazana v preglednici:
Obseg preskušanj:
Vrsta
Št.
Lokacije
sort/postopkov
Plodovke:
- paprika bela babura – sorte
20
Jablje, Nova Gorica, Ptuj
- paprika – cepljenje
4
Jablje, BF
- debeloplodni paradižnik – sorte
12
Jablje, Nova Gorica, Ptuj
10
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- debeloplodni paradižnik – tehnologije sadik
Čebulnice:
- čebula jesenska - sorte
- čebula – skladiščenje sort
- čebula – gnojenje N avtohtone sorte
- česen – sorte
- česen – velikost glavic ob sajenju
- česen – tehnologija gnojenja
- por – spremljanje porove zavrtalke

3

Jablje

20
20
6
10
3
2
/

Jablje, Nova Gorica, Ptuj
Jablje
Ptuj
Jablje, BF
BF
BF
Jablje, Križe

Program vrtnarskega centra pri Kmetijskem inštitutu Slovenije je bil v letu 2014 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
skladiščnih sposobnosti izbranih sort čebule, preskušanje vpliva gnojenja z N na pridelek in
kakovost čebulic pri avtohtonih sortah čebule, preskušanje metode za spremljanje leta porove
zavrtalke.
Podrobnejši rezultati so predstavljeni v nadaljevanju po posameznih vrstah zelenjadnic.
Plodovke
Papriko v tipu bele babure smo preskušali v Jabljah, Novi Gorici in na Ptuju . 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 2 4.
februarja. Poskuse v tunelih smo zasnovali v drugi polovici aprila (v Jabljah in v Novi Gorici
23.04., na Ptuju 24.04.). 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 2 0.06., v Jabljah 23.06. in na
Ptuju 02.07.. S pobiranji smo, odvisno od lokacije zaključili v mesecu oktobru. V Jabljah smo
zadnje pobiranje opravili 9.10., skupno smo opravili 11 pobiranj. V povprečju smo pobrali
150,82 t/ha tržnega pridelka, izstopale so sorte Apollo, Ramona, CLX 2645 in Salana, pri
katerih smo pobrali več kot 175 t/ha tržnega pridelka. Okoli 77 % pobranega pridelka smo
razvrstili v prvi razred kakovosti, odpadnega pridelka je bilo okoli 4%, to pa so bili predvsem
plodovi, pri katerih so bili opazni znaki pomanjkanja kalcija. V mesecu juliju smo pobrali
glavnino pridelka (51%), v avgustu 21%, v septembru 18%, 9% v oktobru in 1% v juniju. V
Novi Gorici smo zadnje pobiranje opravili 15. oktobra, skupno pa smo opravili 10 pobiranj. V
povprečju smo pobrali 105,09 t/ha tržnega pridelka, izstopala je sorta Vedrana. Ob prvem
pobiranju v mesecu juniju smo pobrali 1% pridelka, v juliju 35%, v avgustu 15%, v
septembru 37% in v oktobru 12% celotnega pridelka. Delež pridelka, ki smo ga ob pobiranju
razvrstili v prvi razred kakovosti je 74%, delež odpadnega pridelka je 6%, v glavnem pa so to
plodovi z izraženimi znaki pomanjkanja kalcija. Na Ptuju smo zadnje pobiranje opravili 1.
oktobra, skupno pa smo opravili 9 pobiranj. V povprečju smo v poskusu pobrali 8 3 ,32 t/ha
tržnega pridelka, največ pri sorti BLX 8015. Ob pobiranju je bilo 68% pridelka razvrščenega
v prvi razred kakovosti, 25% v drugi razred kakovosti in 7% v odpadni pridelek. Glavnino
pridelka (49%) smo pobrali v mesecu juliju, v avgustu 29%, v septembru 16% in 6% v
oktobru. Natančnejši podatki o pridelkih po lokacijah so razvidni iz grafikonov.
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Nova Gorica, 2014
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Paradižnik smo preskušali v Jabljah, Novi Gorici in na Ptuju. V preskušanje je bilo
vključenih 17 sort debeloplodnega paradižnika iz skupine sort z rdeče obarvanimi plodovi,
namenjenimi pobiranju v fiziološki zrelosti in maso plodov med 150 in 200 g. Sadike smo
vzgojili v polistirenskih gojitvenih ploščah z 40 celicami v rastlinjaku v Jabljah. Setev smo
opravili sredi marca (14.03.2014), presajali smo konec aprila (v Jabljah 23.04., na Ptuju 24.4.
in v Novi Gorici 29.4.). Razdalja presajanja je bila 75 cm med vrstami in 40 cm v vrsti, tako
da je bila končna gostota posevka 33.300 rastlin/ha. Vsi poskusi so bili zasnovani v tunelih v
treh ponovitvah po pri nas uveljavljeni tehnologiji pridelave. Zaradi zelo vlažnega poletja in
posledično ugodnih razmer za razvoj bolezni je veliko vlogo odigralo pravočasno izvajanje
varstva rastlin. Čeprav je bilo v pokritih prostorih težav s p aradižnikovo plesnijo bistveno
manj kot na prostem , kjer je bolezen že ob začetku zorenja plodov povsem oklestila pridelek,
je bilo tudi v tunelih zaradi visoke zračne vlage zaznati več bolezni kot običajno. Tudi zorenje
plodov je bilo zaradi pomanjkanja sonca nekoliko počasnejše. S pobiranjem pridelka smo
začeli v začetku julija (v Novi Gorici 2.7., v Jabljah 10.7. in na Ptuju 11.7.). V Jabljah smo
opravili skupno 13 pobiranj, zadnje 24.09. in v povprečju pobrali 141,01 t/ha tržnega pridelka.
Po količini pridelka so izstopale sorte Carmello, Rally, Cherokee in Viva. V juliju smo
pobrali 11 %, v avgustu 47 % in v septembru 42 % celotnega pridelka. V Novi Gorici smo
skupno opravili 12 pobiranj, zadnje 30.09. in v povprečju pobrali 91,13 t/ha tržnega pridelka .
Po višini pridelka so izstopale sorte Rally, Signora in Corvinus. Glavnina pridelka je bila
pobrana v avgustu (73 %), v juliju 15 % in v septembru 12 % celotnega pridelka. Tudi na
Ptuju smo zadnje pobiranje pridelka opravili konec septembra. V povprečju smo v poskusu
pobrali 132,19 t/ha tržnega pridelka, največ pri sorti Cherokee. Delež pridelka pobranega v
juliju je 40 % in približno enak deležu v avgustu, 20 % pridelka je pobranega v septembru.
Podrobnejši rezultati po lokacijah so razvidni iz spodnjih grafikonov.
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Čebulnice
Čebulo smo preskušali v Jabljah, Novi Gorici in na Ptuju. V poskuse je bilo vključenih
skupno 25 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 21. f ebruarja .
Ker je vreme dopuščalo, smo lahko poskuse zasnovali že zgodaj spomladi. V Jabljah smo
presajali 03.04., v Novi Gorici 08.04. in na Ptuju 22.04. Presajali smo na gredice po štiri 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 Jabljah v začetku avgusta. V povprečju smo
pobrali 29,92 t/ha tržnega pridelka, izstopale so sorte Legend, Mississippi in Elenka. Nekoliko
nižji pridelki kot na drugih dveh lokacijah so predvsem posledica manj ugodnih tal za
pridelavo čebule. V Novi Gorici smo pridelek pobirali 12.08. in pobrali v povprečju 52,52
t/ha tržnega pridelka, izstopale so sorte Mississippi, Opera, Legend in Exacta. Na Ptuju je
povprečen pridelek sort 53,95 t/ha, največji pridelek smo pobrali pri sortah Mississippi in
Legend. Velika količina poletnih padavin je v pridelavi povzročila kar veliko težav. Zaradi
ugodnih razmer za razvoj bolezni in plevelov je bilo potrebnih več škropljenj in več
okopavanj, posamezne tehnološke ukrepe kot so dognojevanje, pletje, spravilo, pa je bilo
težko opraviti v optimalnem času. Težav je bilo bistveno več na težkih tleh (Jablje), kot na
lahkih, odcednih tleh (Ptuj). Pridelki so bili količinsko res visoki, kakovost pobrane čebule pa
je bila bistveno slabša. Zaradi močnega pritiska glivičnih in bakterijskih bolezni ter nižje
vsebnosti suhe snovi so se pridelki bistveno slabše skladiščili. Natančnejši podatki o pridelku
so razvidni iz grafikonov.
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Pridelki čebula, Jablje, 2014

Pridelki čebula, Nova Gorica, 2014
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Pridelki čebula, Ptuj, 2014
Preskušanje skladiščne sposobnosti sort čebule
Pri sortah, ki so bile vključene v poskuse posebnega preizkušanja sort smo preverili tudi
njihovo primernost za skladiščenje. Zato smo po pobiranju pridelka v poskusu v Jabljah pri
vseh 25 sortah odbrali po 60 zdravih, povprečnih čebulic za skladiščenje. Pred začetkom
skladiščenja so bile opravljene analize vsebnosti suhe snovi v čebulicah, ki so pokazale, da
vsebujejo letošnji pridelki v povprečju 8,8 % suhe snovi. Razlike med sortami so pričakovano
velike. Najmanjša je vsebnost suhe snovi pri tistih sortah, ki imajo največje pridelke, to sta
sorti Mississippi in Opera (7,1%). Pri slovenskih sortah Tera, Ptujska rdeča in Belokranjka je
vsebnost suhe snovi visoka, nad 13 %, v pridelavi pa omenjene sorte dajejo bistveno nižje
pridelke. Vsebnost suhe snovi različnih sort čebule je prikazana v grafikonu.

Vsebnost suhe snovi v čebuli, Jablje, 2014
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V času skladiščenja smo čebulice enkrat mesečno pregledali in pretehtali. Izločili smo gnile,
bolne in tiste, ki so predčasno začele odganjati. Pri sortah Tardiva D'Argento in Opera smo že
konec oktobra zaradi gnitja in odganjanja zavrgli vse čebulice. V novembru smo zaključili s
skladiščenjem sort Agostana, South White globe, Bunker, Exacta in Candy. Obstojnost ostalih
sort bomo spremljali do začetka meseca marca. Podatki so prikazani v spodnjem grafikonu.

Delež zavrženih čebulic v prvih 4 mesecih skladiščenja
Preskušanje vpliva gnojenja z N na kakovost čebulic pri avtohtonih sortah čebule
V poskusu smo pri avtohtonih sortah Ptujska rdeča in Belokranjka ugotavljali vpliv gnojenja z
dušikom na pridelek in kakovost čebulic ob spravilu, ter na njihovo obstojnost v skladišču.
Preizkusili smo 3 postopke dognojevanja z N in sicer: postopek 0 – brez dognojevanja,
postopek 1 – srednja količina N ob dognojevanju in postopek 2 – velika količina N ob
dognojevanju. Osnovno gnojenje parcele pred presajanjem je bilo enako za vse 3 postopke.
Poskus mo zasnovali preko vzgoje sadik, ki smo jih vzgojili v rastlinjaku v Jabljah, setev za
vzgojo sadik smo opravili 21. februarja. Presajali smo 11.04. na gredice po 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. Prvo dognojevanje smo opravili 8.5. in dodali pri postopku
0 – 0 kg/ha N, pri postopku 1- 20 kg/ha N in pri postopku 2 – 40 kg/ha N. Drugo
dognojevanje smo opravili 30.5. s KANom in pri postopku 0 dodali 0 kg/ha N, pri postopku 1
smo dodali 54 kg7ha N in pri postopku 2 108 kg /ha N. Zadnje tretje dognojevanje smo
opravili 26.6. s KANom in dodali pri postopku 0 – 0kg/ha N, pri postopku 1 – 54 kg/ha N in
pri postopku 2 – 108 kg/ha N. Vsi ostali tehnološki ukrepi so bili enalki za vse postopke.
Pridelek smo pospravili sredi avgusta. Iz grafikona je razvidno, da smo ob dodani količini N
(primerjava postopka 0 in 1) pri obeh sortah dosegli višji pridelek, ob dodani večji količini N
(primerjava postopka 1 in 2) pa le pri sorti Ptujska rdeča. Pri sorti Belokranjka je v postopku 2
doseženi pridelek celo nižji kot v kontrolnem postopku 0, večji je tudi delež odpadnega
pridelka. V času skladiščenja se v prvih 4 mesecih skladiščenja niso pokazale večje razlike v
obstojnosti čebul glede na količino dodanega N ob dognojevanju. Tako sorta Ptujska rdeča
kot Belokranjka sta dobro obstojni v skladišču z razmeroma visoko vsebnostjo suhe snovi
(nad 12 %).
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Gnojilni poskus čebula, Jablje, 2014
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Biotehniška fakulteta je v letu 2014 v skladu s sprejetim programom posebnega
preizkušanja sort za opisno sortno listo izvedla naslednje TEHNOLOŠKE POSKUSE:
PLODOVKE:
1. Preizkušanje vpliva cepljenja na pridelek paprike:
Gojenje plodovk s cepljenimi sadikami je razširjeno predvsem tam, kjer talne okužbe
(fuzarijska ali verticilijska uvelost ali nematode), zmanjšujejo količino in kakovost pri delka.
Poleg biotskih stresov cepljenke lažje prenašajo tudi abiotske strese, ki so posledica predvsem
manj ugodnih rastnih razmer. Pri cepljenju združimo cepič in podlago, kjer 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.
Namen našega poskusa je bilo ugotoviti, kako cepljenje vpliva na rast in razvoj rastlin
paprike, tipa babura, pri gojenju v rastlinjaku in na prostem. Ker je uspeh cepljenja odvisen od
skladnosti cepiča in podlage, smo za cepič izbrali 4 sorte paprike tipa babura (3 sorte z
rumenimi plodovi in eno s temno zelenimi plodovi), ki smo jih cepili na podlago 'Scarface'.
Poskus je potekal v steklenjaku, kjer smo vzgojili cepljene sadike, ki smo jih nato presadili v
plastenjak (6 m x 25 m) in na prosto na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete. Celoten
poskus je potekal od marca do oktobra 2014.
Poskus smo v plastenjaku zasnovali v 4 ponovitvah, na prostem pa v 3 ponovitvah. Po 4 oz 6
rastlin je predstavljalo eno ponovitev. Sadilna razdalja: 40 x 50 cm. Skupaj smo imeli 8
obravnavanj (4 sorte, cepljene in necepljene rastline; 3 oz. 4 ponovitve: skupaj smo imeli 24
parcelic na prostem oz. 32 parcelic v plastenjaku). V plastenjaku smo rastline posadili na belo
PE zastirko, na prostem pa na črno PE zastirko. 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 z
vodotopnim gnojilom Kristalon 19:6:20 in Ca(NO 3)2 in sicer smo fertigirali 10 x. Pobiranje
pridelka se je začelo 21.7. v rastlinjaku in 24.7. na prostem. Pridelek smo pobirali do 21.10. in
imeli v rastlinjaku 9 pobiranj, na prostem pa 5. Tehnološko zrele plodove smo pri vsakem
pobiranju prešteli in jih stehtali ter na enemu plodu iz ponovitve vsakič izmerili maso,
dolžino, širino, debelino mesa - perikarpa in vsebnost skupnih sladkorjev (TSS v %Brix).
Rezultate meritev smo statistično ovrednotili z metodo analize variance ANOVA za
trofaktorski poskus (sorta, cepljenje, lokacija gojenja). 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
Pridelek paprike po pobiranjih
Pridelek paprike (število plodov/rastlino in masa v g/rastlino) smo prikazali po pobiranjih, za
vsako lokacijo posebej.
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Slika 1. Pridelek 4 sort paprike (cepljene in necepljene) (v g/rastlino) po datumih pobiranja,
gojene v rastlinjaku, Ljubljana 2014.

Slika 2. Pridelek 4 sort paprike (cepljene in necepljene) (v g/rastlino) po datumih pobiranja,
gojene na prostem, Ljubljana 2014.
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Slika 3: Pridelek paprike (število plodov/rastlino) po sortah, glede na lokacijo gojenja in na
cepljenje, Ljubljana, 2014.
Iz slike 3 je razvidno, da je cepljene različno vplivalo na pridelek paprike, glede na lokacijo
gojenja. Pri gojenju na prostem je bil pridelek cepljenih rastlin pri sortah 'Bobita' in 'Ramona'
v rastni dobi manjši od pridelka necepljenih rastlin. Proti koncu rastne dobe se je pokazala
boljša kondicija cepljenih rastlin, glede na necepljene, kar je povečalo pridelek cepljenk tako,
da na koncu ni bilo več razlik med cepljenimi in necepljenimi rastlinami. Cepljene rastline so
imele statistično značilno večji pridelek pri sortah 'Red knight' in 'Rumena babura' pri ostalih
dveh sortah ni bilo značilnih razlik. Pri gojenju v rastlinjaku ni bilo večjih razlik med
cepljenimi in necepljenimi rastlinami v skupnem pridelku, le pri sorti 'Bobita' so imele
cepljenke nekoliko večji pridelek od necepljenih rastlin a razlike niso bile statistično značilne.
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Pridelek paprike (t/ha)

Slika 4: Končni tržni pridelek paprike (cepljene in necepljene) gojene na prostem in v
rastlinjaku, Ljubljana
V sliki 4 so prikazani pridelki cepljenih in necepljenih rastlin paprike glede na lokacijo
gojenja. Vidimo, da je imelo cepljenje pozitivni vpliv na količino pridelka paprike le pri
rastlinah, ki smo jih gojili na prostem, saj je pri sortah 'Red knight', 'Bobita' in 'Rumena
babura' cepljenje značilno povečalo pridelek glede na necepljene rastline. Pri sorti 'Ramona' je
bil učinek cepljena negativen pri rastlinah gojenih na prostem, medtem kot smo pri gojenju v
rastlinjaku pri vseh sortah ugotovili pozitiven učinek cepljenja na pridelek paprike, le da
razlike niso bile statistično značilne.
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Morfološke lastnosti plodov paprike
Preglednica 1. Povprečna masa ploda (g), dolžina in širina ploda (cm) ter debelina perikarpa
(mm) in vsebnost skupnih sladkorjev (TSS %Brix) plodov različnih sort cepljene in
necepljene paprike gojene na prostem, Ljubljana, 2014.
masa
ploda (g)
'Bobita'
'Ramona'
'Red
knight'
'Rumena
babura'

Se

dolžina
ploda (cm)

Se

širina
ploda (cm) Se

deb. perikarpa
(mm)
Se

TSS
(%) Se

cepljena

83,6

7,1

6,3

0,7

6,9

0,3

5,9

0,8

3,8 0,1

necepljena

73,6

1,7

6,4

1,0

5,6

0,7

4,8

0,3

4,2 0,4

cepljena

87,5

10,2

8,0

0,3

6,4

0,2

5,0

0,0

4,2 0,2

necepljena

91,8

10,1

7,9

0,2

6,4

0,1

4,8

0,3

4,4 0,3

cepljena

121,4

6,2

8,0

0,1

7,5

0,2

5,9

0,2

4,2 0,3

necepljena

93,3

9,5

6,6

0,5

6,6

0,2

4,6

0,2

3,7 0,2

cepljena

92,7

6,4

6,9

0,3

6,7

0,2

4,8

0,1

4,0 0,1

necepljena

66,6

9,9

6,0

0,5

6,0

0,6

4,0

0,4

3,4 0,3

sorta

***

**

NS

NS

NS

cepljenje
sorta*cepljenje

***
NS

NS
NS

**
NS

**
NS

NS
NS

Iz preglednice 1 je razvidno, da so se plodovi paprike razlikovali v morfoloških lastnostih
glede na sorto in cepljenje. Sorte so se med seboj značilno razlikovale v masi plodov
(največjo maso so imele cepljene rastline 'Red knight', najmanjšo pa necepljene rastline sorte
'Rumena babura' in v dolžini plodov. Cepljenje pa je značilno vplivalo na širino plodov in
debelino perikarpa, kar pomeni, da so bili plodovi cep ljenih rastlin širši in imeli debelejši
perikarp (meso). Na vsebnost skupnih sladkorjev (TSS) cepljenje in sorta nista imeli vpliva.
Preglednica 2. Povprečna masa ploda (g), dolžina in širina ploda (cm) ter debelina perikarpa
(mm) in vsebnost skupnih sladkorjev (TSS %Brix) plodov različnih sort cepljene in
necepljene paprike gojene v rastlinjaku, Ljubljana, 2014.
masa
ploda (g)
'Bobita'
'Ramona'
'Red
knight'
'Rumena
babura'

Se

dolžina
ploda (cm)

Se

širina
ploda (cm) Se

deb. perikarpa
TSS
(mm)
Se (%)

Se

cepljena

86,0

4,8

7,9

0,2

7,2

0,1

5,90

0,4

4,3

0,2

necepljena

75,1

2,8

12,1

5,2

6,6

0,2

5,40

0,3

4,8

0,5

cepljena

81,9

4,4

9,0

0,4

6,9

0,2

5,50

0,1

4,3

0,2

necepljena

78,6

5,6

8,4

1,2

6,7

0,2

4,90

0,2

4,6

0,8

cepljena

100,9

7,1

7,8

0,6

7,4

0,1

5,40

0,2

4,6

0,1

necepljena

90,1

4,9

8,4

0,5

7,2

0,2

4,80

0,2

4,0

0,2

cepljena

86,2

3,2

7,3

0,4

7,1

0,2

5,10

0,3

4,3

0,2

necepljena

82,9

2,5

6,5

0,2

6,7

0,1

4,80

0,3

4,9

0,1

sorta

**

NS

*

NS

NS

cepljenje

*

sorta*cepljenje

NS

NS

*

**

NS

NS

NS

NS

NS

Pri gojenju paprike v rastlinjaku vpliv sorte ni bil tako izrazit kot pri gojenju na prostem, saj
so se značilne razlike med sortami pokazale le v povprečni masi ploda, kjer smo enako kot pri
gojenju na prostem najtežje plodove zabeležili pri cepljenih rastlinah sorte 'Red knight',
najlažje pa pri necepljenih rastlinah sorte 'Ramona'.
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2. Vpliv kakovosti semenskega materiala česna na kakovost pridelka česna pri različnih
sortah.
V poskus smo vključili različne sorte česna tipa 'pomladanski česen', katerega semenski
material smo pridelali sami. Zanimalo nas je, kako kakovost semenskega materiala vpliva na
kakovost pridelka. Pred saditvijo smo izmerili velikost glavic, jih stehtali in prešteli stroke.
Enake meritve smo izvedli po pobiranju. Poskus je potekal od jeseni 2013, ko smo česen
posadili do junija 2014, ko smo pobrali tehnološko zrel pridelek. Poskus smo zasnovali v 4
ponovitvah. Na gredico, veliko 1,5 m 2 smo posadili stroke česna posamezne sorte, na sadilno
razdaljo 25 x 15 cm. Vzeli smo 3 sorte: 'Gardacho', 'Gardos' (Planasa, Španija) in 'Ptujski
pomladanski' (Semenarna Ljubljana). Po spravilu pridelka smo opravili meritve pridelka in
natančnejše meritve čebulic: maso, premer, št. strokov v čebulici.
Rezultati
Preglednica 1: Morfološke lastnosti čebulic česna, pred sajenjem (sadilnega materiala) in po
spravilu pridelka, glede na sorto, Ljubljana, 2014.
pred sajenjem
premer glavice
masa
(mm)
glavice
sorta
povp. Se
povp. Se
'Gardacho' 45,41 1,1 a
29,2 1,7 b
'Gardos'
48,70 0,7 a
46,1 1,7 a
'Ptujski'
36,78 1,6 b
22,3 2,6 c
po spravilu
premer
glavice masa glavice
(mm)
(g)
povp
sorta
.
Se
povp. Se
'Gardacho' 51,23 1,2 a
57,2 3,3 a
'Gardos'
46,30 0,9 b
44,5 1,9 b
'Ptujski'
46,52 1,1 b
48,1 2,4 b

stevilo strokov
povp.
Se
7,9 0,5 b
9,0 0,4 a
4,1 0,3 c

masa
stroka
povp.
3,84
5,27
5,36

stevilo strokov

masa
stroka

povp.
10,2
8,7
15,3

Se
0,5
0,2
0,6

b
c
a

povp.
6,17
5,31
3,25

Se
0,19 b
0,26 a
0,46 a

Se
0,4
0,2
0,1

a
a
b

V preglednici 1 so zbrani rezultati meritev morfoloških lastnosti čebulic česna, ki smo jih
izmerili pred sajenjem in po spravilu pridelka. V nadaljevanju, v slikah 1, 2,3 in 4 pa so
rezultati prikazani grafično.
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Slika 1. Povprečen premer čebulice pri treh sortah česna, izmerjen pred sajenjem in po
spravilu pridelka, Ljubljana, 2014.
Iz slike 1 in 2 je razvidno, da sta bili masa in premer čebulic pri sortah 'Gardacho' in 'Ptujski'
značilno večji po spravilu pridelka glede na izmerjena parametra na sadilnem materialu (pred
sajenjem). Pri sorti 'Gardos' ni bilo statistično značilni razlik.
Tudi v številu strokov smo ugotovili značilne razlike med čebulicami česna po spravilu glede
na izmerjene parametre na sadilnem materialu. Sorti 'Gardacho' in 'Ptujski' sta imeli značilno
večje število strokov v čebulici po spravilu pridelka v primerjavi s čebulicami pred sajenjem.
Večjo maso posameznega stroka so imele čebulice sorte 'Gardacho' po spravilu pridelka,
glede na maso, ki smo jo izmerili pri strokih pred sajenjem. Pri sorti 'Gardos' ni bilo razlik, pri
sorti 'Ptujski' pa smo zabeležili značilno večjo maso strokov pri čebulicah pred sajenjem glede
na maso strokov, ki smo jo izmerili v pridelku česna. Rezultat lahko pripišemo značilno
večjemu številu strokov v pridelku čebulic pri sorti 'Ptujski', saj so imele čebulice česna
značilno večje število strokov (15 strokov/čebulico) glede na čebulice pred sajenjem (4
stroki/čebulico).

Slika 2. Povprečna masa čebulice pri treh sortah česna, izmerjena pred sajenjem in po
spravilu pridelka, Ljubljana, 2014.
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Slika 3. Povprečna število strokov v čebulici česna, izmerjeni pred sajenjem in po spravilu
pridelka treh sort česna, Ljubljana, 2014.

Slika 4. Povprečna masa posameznega stroka v čebulici česna, izmerjena pred sajenjem in po
spravilu pridelka treh sort česna, Ljubljana, 2014
Pridelek česna (t/ha)

Slika 5. Povprečen pridelek 3 sort česna, Ljubljana, 2014.
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Iz slike 5 je razvidno, da so imele španske sorte česna značilno večji pridelek glede na
domačo sorto 'Ptujski pomladanski', kjer smo zabeležili v povprečju 8,8 t/ha pridelka.
Največji pridelek smo so bili pri sorti 'Gardacho' (12,4 t/ha), nekoliko manjši pri sorti 'Gardos'
(11,5 t/ha).
Pridelek česna (t/ha) v poskusih v letu 2013 in 2014

Slika 6. Povprečen pridelek česna treh sort, v letu 2013 in 2014.
Za poskus, ki smo ga izvedli v letu 2014, smo za sajenje uporabili semenski material pridelan
v poskusu v letu 2013. Zanimalo nas je ali lahko dobimo zadovoljiv pridelek tudi iz domačega
semenskega materiala. Ugotovili smo, (slika 6), da je bil pridelek česna pri dveh sortah
('Gardos' in 'Ptujski') v dveh zaporednih letih 2013 in 2014 izenačen, pri sorti 'Gardacho' pa
smo v letu 2014 zabeležili značilno večji pridelek glede na leto 2013. Domnevamo, da je večji
pridelek posledica jesenskega sajenja česna, ki smo ga izvedli v drugem poskusu (stroke smo
posadili v jeseni 2013), kar je ugodno vplivalo na rast in razvoj ter na končni pridelek česna v
poletju 2014. Prvi poskus (v letu 2013) smo namreč zasnovali s spomladanskim sajenjem
strokov v letu 2013, kar je verjetno vplivalo na rast in razvoj rastlin in na končni pridelek, ki
je bil enako velik ali celo nekoliko manjši od pridelka v letu 2014.
Sklepi:
Na osnovi naših rezultatov lahko povzamemo, da je bil pridelek česna, ki smo ga dobili s
sajenjem doma pridelanega semenskega materiala enako velik (pri dveh sortah) in večji (pri
eni sorti) glede na pridelek istih sort, ki smo jih gojili eno leto prej.
V poskusu smo potrdili trditev nekaterih strokovnjakov, ki priporočajo sajenje česna tako
jesenskega kot tudi pomladanskega v jesenskem obdobju, saj zgodnja pridelava česna ugodno
vpliva na rast in razvoj rastlin, kar se odrazi tudi v kakovostnem in količinsko zadovoljivem
pridelku.
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3. Preskušanje vpliva velikosti čebulice česna ob sajenju na količino in kakovost
pridelka
V poskusu, ki je potekal od jeseni 2013 do julija 2014 smo preizkušali, kako velikost (kaliber)
čebulice česna vpliva na količino in kakovost pridelka česna. V poskus s mo vključili 3
velikosti čebulice česna sorte 'Garpek' (Planasa, Španija), ki spada v tip česna 'jesenski rani'.
Poskus smo zasnovali v 4 ponovitvah. Na gredico, veliko 1,5 m 2 smo posadili stroke česna
na sadilno razdaljo 25 x 15 cm. Vzeli smo 3 kalibre (velikostne razrede) čebulic česna:
kaliber A: 60 mm, kaliber B: 55-60 mm, kaliber C: 45-55 mm. V juliju smo posevek izkopali
in opravili meritve pridelka in natančnejše meritve glavic: maso, premer, št. strokov v
čebulici.
Rezultati
Morfološke meritve čebulic česna
Preglednica 1. Morfološke lastnosti sadilnega materiala česna pred sajenjem, Ljubljana, 2014
Pred
sajenjem
kaliber

premer
čebulice

Se

masa
glavice (g) Se

število
strokov

Se

masa
stroka (g)

> 60 mm

58,1

1,2 a

68,0

6,5 a

10,7

0,5 a

6,5

55-60 mm

52,4

1,7 b

59,1

4,6 ab

10,9

0,6 a

5,4

45-55 mm

50,0

0,7 b

50,6

2,8 b

10,9

0,4 a

4,8

Se

število
strokov Se

meritve po sajenju
premer
velikost
čebulice
>60 mm

72,28

55-60 mm

61,34

45-55 mm

51,01

Se
0,7
5
a
0,4
1
b
0,4
9
c

masa
glavice

S
e
0,
3 a
0,
3 b
0,
3 b

masa
stroka (g)

Se

94,5

2,1 a

10,10

0,18

a

5,76

0,1

70,8

0,9 b

10,00

0,30

a

6,16

0,2

39,9

0,9 c

9,00

0,13

b

4,85

0,2
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Slika 1: Povprečna masa čebulice pred in po sajenju glede na izbran kaliber (A, B ali C),
Ljubljana, 2014.

Iz slike 1 je razvidno, da so bile povprečne mase čebulic po pobranem pridelku pri dveh
večjih velikostnih razredih (>60 mm in 55-60 mm) manjše glede na maso čebulic pred
sajenje, medtem ko smo pri najmanjšem velikostnem razredu čebulice (45-55 mm) zabeležili
značilno večjo maso čebulice po pobranem pridelku glede na maso pred sajenjem.

Slika 2. Povprečen premer čebulice pred in po sajenju glede na izbran velikostni razred (A, B
ali C), Ljubljana, 2014.
Podobne rezultate kot za maso čebulice smo dobili tudi za premer, kjer lahko iz slike 2
vidimo, da so bile čebulice po pobranem pridelku značilno manjše glede na izhodiščni sadilni
material pri velikostnem razredu A in B, medtem ko pri C velikosti čebulice ni b ilo razlik v
premeru.
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Slika 3. Povprečno število strokov v čebulici česna pred in po sajenju glede na izbran
velikostni razred (A, B ali C), Ljubljana, 2014.

Število strokov v čebulici česna je bilo okrog 10 in se pri večjih dveh velikostnih razredi h
(kaliber A in B) ni razlikovalo pred sajenjem in po pobranem pridelku. Pri najmanjšem
velikostnem razredu (kaliber C) pa smo po pobranem pridelku ugotovili značilno večje število
strokov v čebulici (10,7) kot pred sajenjem (9 ).

Slika 4. Povprečna masa posameznega stroka v čebulici česna pred in po sajenju glede na
izbran velikostni razred (A, B ali C), Ljubljana, 2014.
Iz slike 4 je vidno, da je bila povprečna masa posameznega stroka v čebulici česna v
povprečju manjša v čebulica po pobranem pridelku glede na sadilni material. Značilne manjšo
maso so imeli stroki v čebulica po pobranem pridelku pri velikostnih razredih 55 -60 mm in
45-55 mm, medtem ko pri največjem velikostnem razredu (>60 mm) razlike niso bile
statistično značilne.
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Pridelek česna v (t/ha)

Slika 5. Povprečen pridelek česna (t/ha) glede na izbrani velikostni razred sadilnega materiala,
Ljubljana, 2014
Iz slike 5 je razvidno, da velikost glavice ne vpliva značilno na pridelek česna, čeprav smo
največji pridelek dobili pri sajenju kalibra A (velikost čebulice >60 mm), nekoliko manjši pri
sajenju čebulic kalibra B in najmanjši pri sajenju čebulic kalibra C, vendar razlike niso bile
statistično značilne.
Sklepi:
Na osnovi dobljenih rezultatov lahko zaključimo:
- Pridelek česna se je razlikoval glede na velikostni razred sadilnega materiala, vendar
razlike niso bile statistično značilne. Največji pridelek smo dobili iz semenskega materiala
pri največjem velikostnem razredu čebulic (14,6 t/ha), nekoliko manjši pri srednjem
kalibru (13,2 t/ha) in najmanjši pri najmanjšem kalibru čebulic (12,2 t/ha).
- Kakovost čebulic česna se je po spravilu pridelka razlikovala od kakovosti semenskega
material, predvsem v premeru in masi čebulice, pri kalibru A in B. Pri obeh sta bili masa in
premer čebulice po spravilu pridelka manjši glede na semenski material.
- Število strokov je bilo v čebulicah po spravilu pridelka večje od sadilnega materiala le pri
najmanjšem velikostnem razredu (kaliber C) glede na semenski material.

4. Preskušanje tehnik gnojenja/dognojevanja česna z žveplom in dušikom
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 imajo 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 dognojevanje z dušikom. Posevek česna lahko z dušikom dognojujemo v
enkratnem odmerku ali v dveh odmerkih, zaradi bolj učinkovitega sprejema dušika. Namen
našega poskusa je ugotoviti, ali lahko z dognojevanjem posevka česna z žveplom in dušikom
vplivamo na količino in kakovost pridelka česna. Primerjali smo enkratno in dvakratno
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dognojevanje z dušikom ter dva nivoja dognojevanja z žveplom (50 in 100 kg S/ha). V poskus
smo vključili sorto česna 'Gardos'. Poskus smo zasnovali v štirih ponovitvah (blokih). V
vsakem bloku smo 9 obravnavanj naključno razporedili. Obravnavanja so bila: S0 N0; S0
N80; S0 N50+N30; S50 N0; S50 N80; S50 N50+N30; S100 N0; S100 N80; S100 N50+N30.
Rastline smo spremljali skozi rastno dobo, jih pobrali v tehnološki zrelosti in izmerili nekatere
morfološke lastnosti ter izračunali pridelek.
Rezultati:
Slika 1 prikazuje vpliv dognojevanja z žveplom in dušikom na maso čebulic česna. Ugotovili
smo, da je dognojevanje z 0 ali 50 kg S/ha povečalo maso čebulic česna, če smo dušik dodali
v enkratnem odmerku. Pri večjem odmerku žvepla (100 kg S/Ha) so bile mase čebulic česna
manjše kot pri manjšem odmerku žvepla.
Interaction Plot
67

zveplo
S0
S100

masa cebulice v g

63

S50
59
55
51
47
43
N0

N80+1X

N80+2X

dušik

Slika 1. Vpliv gnojenja z žveplom (50 in 100 kg S/ha) in dušikom (80 kgN/ha in 50+30 kg
N/ha) na maso čebulic česna sorte 'Gardos', Ljubljana 2014.

Pridelek česna v t/ha

Slika 2. Pridelek (t/ha) za sorto česna 'Gardos', glede na gnojenje z žveplom in dušikom,
Ljubljana, 2014.
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Iz slike 2 je razvidno, da je dognojevanje z dušikom značilno povečalo pridelek česna glede
na kontrolo (brez dognojevanja). Ugotovili smo, da način dognojevanja z dušikom nima
značilnega vpliva na pridelek česna, saj smo tako pri enkratnem (80 kg N/ha) kot tudi pri
dvakratnem dognojevanju posevka z dušikom (50+30 kgN/ha) dobili enak rezultat. Največji
pridelek smo dobili pri dognojevanju posevka s 50 kg S/ha (15,8 t/ha) pri obeh načinih
dognojevanja z dušikom. Gnojenje česna s 100 kg S/ha je dalo manjše pridelke, ki so bili po
količini enaki kot na parcelah brez dodanega žvepla.
Sklepi:
Na osnovi rezultatov poskusa lahko ugotovimo, da je za dober pridelek česna, v
pomladanskem času potrebno dognojevanje z dušikom, ki ga lahko damo v enkratnem
odmerku in s tem prihranimo, predvsem na času.
Pozitiven učinek na pridelek česna ima tudi dognojevanje z žveplom in sicer v odmerku 50 kg
S/ha.
2.3

IZVAJALCI NALOGE

Kmetijski inštitut Slovenije
Sodelavci
Skupaj

Št. ur izvajalca
4.355

Podizvajalci
Biotehniška fakulteta
Sodelavci
Skupaj

Št. ur izvajalcev
380

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

Št. ur izvajalca
250
270
520

2.4. FINANČNA OPREDELITEV
Stroškovnik naloge:
skupaj vrednost €
izvajalec
podizvajalci
skupaj

76.772,41
12.572,70
89.345,11
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3
3.1.

POSEBNO PREIZKUŠANJE SORT SADNIH RASTLIN
UVOD IN NAMEN

Posebno preizkušanje sort sadnih rastlin je strokovna naloga, ki jo na podlagi letnega
programa dela koordinira in izvaja Kmetijski inštitut Slovenije. Delo poteka v sodelovanju z
naslednjimi podizvajalci: Biotehniško fakulteto (Oddelek za agronomijo), Kmetijsko
gozdarskim zavodom Maribor (Sadjarski center Maribor - Gačnik) ter Kmetijsko gozdarskim
zavodom Nova Gorica (Sadjarski center Bilje).
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 opravljena v letu 2014, predstavitev rezultatov te revizije pa je bila
opravljena 15. januarja 2015. Sortiment novo vključenih sort sadnega izbora je poda n v
zaključku poročila v poglavju 1.3
V nadaljevanju poročila prikazujemo opravljeno delo na področju posebnega preizkušanja
sort sadnih rastlin v letu 2014. Podrobnejše poročilo za leto 2014 bo s preglednicami in opisi
sort zaključenih preizkušanj objavljeno v publikaciji z naslovom ''Posebno preizkušanje sort
sadnih rastlin v letu 2014'', ki bo izšla v prvi polovici leta 2015.
3.2. POROČILO O OPRAVLJENEM DELU V LETU 2014
3.2.1. Jablana
Začetek februarja 2014 je marsikje v Sloveniji zaznamoval žled ter s tem polomljena ter
izruvana drevesa. V intenzivnih (nizkodebelnih) jablanovih nasadih večje škode zaradi tega ni
bilo, drugače je bilo v travniških sadovnjakih, kjer se je pod težo ledu zlomila marsikatera
veja in tudi celotno drevo. Tej naravni katastrofi je sledilo relativno milo in vlažno obdobje
brez snežnih padavin. kar povzročilo dokaj zgoden začetek cvetenja. Marsikje po Sloveniji so
jablane vrh cvetenja dosegle že 10. aprila, najkasneje pa okrog 15. aprila. Na lokaciji Brdo pri
Lukovici smo v noči z 11. na 12. maj 2014 imeli točo velikosti graha. Čas trajanja toče je bil
cca. 30 minut. Poškodbe na plodičih jablan so bile precejšnje. Tekom rastne dobe so se rane
sicer zacelile, vendar so nastale ''kraste'' kvarile zunanji izgled (kakovost) plo dov. Začetek
junija je Slovenijo zajel kratek vročinski val s temperaturami nad 30 °C, sicer pa je bilo
poletje v celoti gledano nadpovprečno deževno ter bolj oblačno. Tudi jesen je bila razmeroma
deževna, kar je sezono obiranja jabolk zavleklo v november. V primerjavi s prejšnjimi leti
beležimo v letu 2014 pri plodovih jabolk manjšo vsebnost suhe snovi, medtem ko je bila
povprečna teža plodov nadpovprečna.
Brdo pri Lukovici, odporne in občutljive sorte 2007
38

Poročilo o strokovnih nalogah s področja posebnega preizkušanja sort za opisno sortno listo za leto 2014

Pomladi leta 2007 smo na lokaciji Brdo pri Lukovici z namenom preizkušanja posadili več
novih jablanovih sort. V letu 2014 smo imeli zadnje leto v preizkušanju 4 jablanove sorte. Na
škrlup odporni litovski sorti Rudenis (9 dreves) in Skaistis (13 dreves), ameriško na škrlup
odporno sorto Coop 39 s tržnim imenom Crimson Crisp (21 dreves) ter različek sorte Pinova
z imenom Dalinip (20 dreves). V letu 2014 smo opravili fenološka opazovanja, meritve
pridelka ter laboratorijske analize plodov (trdota, suha snov, škrobna vrednost). Litovski na
škrlup odporni sorti Rudenis in Skaistis zorita v naših razmerah pridelovanja zelo zgodaj in
sicer že v sredini julija oz. nekaj dni kasneje. Pridelek na drevo je bil v letu 2014 pri sorti
Rudenis 6,1 kg, pri sorti Skaistis pa 4,0 kg. Pri sorti Coop 39 (Crimson Crisp) beležimo v letu
2014 nekaj manjši pridelek po drevesu kot v letu 2013 in sicer 4,9 kg/drevo. Različek sorte
Pinova, imenovan Dalinip, je imel 6,6 kg pridelka/drevo. Plodovi so imeli že ob 1. meritvi, ki
je bila opravljena 8. septembra, škrobno vrednost 9,2, kar pomeni da je bil optimalni čas
obiranja pri tem različku v letu 2014 že v prvih dneh septembra.
Brdo pri Lukovici, odporne sorte 2008
Pomladi leta 2008 smo na lokaciji Brdo pri Lukovici nadaljevali s trendom sajenja
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 opazovanju (preizkušanju) pa imamo manjše
število dreves, ki je v odvisnosti od sorte med 16 (Brina) in 24 dreves (Golden Orange). V
letu 2014 smo opravili meritve pridelka ter laboratorijske analize plodov (trdota, suha sn ov,
škrobna vrednost). Pri sorti Summerfree smo v letu 2014 ponovno zabeležili nizek pridelek na
drevo (2,9 kg/drevo), medtem ko smo pri sorti Brina zabeležili zelo visok pridelek (14,7 kg/
drevo), kar je za razmere ekološko pridelanega jabolka zavidljiv d osežek. Sorti Golden
Orange in Delfloga sta imeli v primerjavi z letom 2013 nekaj manjši pridelek, sorta Golden
Orange je imela 6,9 kg/drevo ter sorta Delfloga 8,2 kg/drevo pridelka. Glede trdote plodov ob
obiranju je najbolj izstopala sorta Golden Orange, katerih plodovi so imeli trdoto 8,8 kg/cm 2 .
To nakazuje na dober skladiščni potencial te sorte.
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. Žal se je že prvo leto po
sajenju 6 dreves te sorte posušilo, tako da imamo v opazovanju le 4 drevesa. Preko podjetja
Feno iz Italije, lastnika sorte, smo pridobili 10 sadik sorte Roho 3615 s tržnim ime nom
Evelina, ki je eden od perspektivnih različkov sorte Pinova. Žal je do sedaj propadlo 8 dreves
te sorte. Preko sodelovanja z belgijskim žlahtniteljskim 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 2014 smo opravili meritve pridelka ter laboratorijske
analize plodov (trdota, suha snov, škrobna vrednost). Po relativno visokem pridelku v letu
2013 smo v letu 2014 pri sorti CIVG 198 (Modi) beležili le 1,3 kg pridelka po drevesu. Pri
sorti Wellant je bilo ravno nasprotno, po zelo nizkem pridelku v letu 2013 smo v letu 2014
imeli pridelek 3,9 kg/drevo. Tudi v letu 2014 so si belgijske sorte glede časa dozorevanja
sledile v vrstnem redu Tunda, Zonga, Zari. Prvi dve zorita skoraj sočasno, medtem ko sorta
Zari zori približno dva tedna za njima. Približno enako velik pridelek po drevesu sta imeli
sorti Tunda (3,6 kg) in Zonga (3,1 kg), medtem ko je od njiju odstopala sorta Zari s 7,0 kg
pridelka po drevesu.
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Sadjarski center Maribor – Gačnik, 2010
Spomladi 2010 so bile na lokaciji SC Maribor – Gačnik posajene nekatere novejše jablanove
sorte. V letu 2014 smo imeli v opazovanju večje število sort pri katerih smo opravili meritve
pridelka ter laboratorijske analize plodov (trdota, suha snov, škrobna vrednost, kislina). V
nadaljevanju podajamo nekatere podatke za sorte Zari, CIV 323 (Isaaq), Renoir ter Fujion.
Pridelki po drevesu so bili pri vseh štirih sortah dokaj izenačeni in so bili med 8,9 kg/dr evo
(Renoir) ter 10,5 kg/drevo (Zari). Glede povprečne mase plodov so bila odstopanja večja.
Največje plodove je imela sorta Zari (250 g), sledi sorta Fujion (202 g), sorta Renoir (172 g)
ter sorta CIV 323 (Isaaq) s povprečno maso plodov 148 g. Ob dejstvu, da gre pri slednji za
predstavnika iz skupine ''Jabolk za prigrizek (Snack apples)'' je relativno nizka teža plodov
razumljiva in pričakovana. Sorta CIV 323 (Isaaq) se je izkazala tudi glede trdote plodov (8,8
kg/cm2 ), ki je bila najvišja izmed zgoraj opazovanih sort.
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. V odvisnosti od sorte je število
dreves po sorti, ki jih imamo v preizkušanju različno. Tako imamo v preizkušanju 15 dreves
pri sortah Gemini in Renoir, 17 dreves sorte Gaia ter 19 dreves pri sortah Smeralda in Fujion.
Sorte pridelujemo v skladu s Pravilnikom o ekološki pridelavi sadja. V letu 2014 smo opravili
meritve pridelka ter laboratorijske analize plodov (trdota, suha snov, škrobna vrednost).
Količine pridelka so glede na 2. leto v rodnosti še relativno majhne. V letu 2014 smo največji
pridelek zabeležili pri sorti Smeralda (5,3 kg/drevo). Sledijo sorta Gaia (5,0 kg/drevo), sorti
Gemini ter Fujion (2,9 kg/drevo) ter sorta Renoir (1,3 kg/drevo). V letu 2014 sta imeli
najdebelejše plodove sorti Fujion (220,0 g) ter Smeralda (219,0 g). Tudi v letu 2014 so se
potrdile naše domneve glede drugačnega časa dozorevanja za sorto Renoir kot jih navaja
literatura. Glede na rezultate naših meritev sorta Renoir zori približno 10 dni pred sorto Zlati
delišes in ne 24 dni prej kot to navaja literatura.
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 2014 smo opravili vsa potrebna vzdrževalna in vzgojna dela ter
tudi prve meritve pridelka. Glede na rezultate prvih meritev gre za jesensko, srednje zgodaj
zorečo sorto. Plodovi so sladkega in polnega okusa.
Sadjarski center Maribor – Gačnik, 2012 in 2013
V letu 2014 smo imeli zaradi primerjavi z lokacijo Brdo pri Lukovici v op azovanju tudi že
nekatere sorte, ki smo jih na lokaciji sadjarskega centra Maribor – Gačnik posadili leta 2012
oz. 2013. To sta sorti Coop 39 (Crimson Crisp) ter CIV G198 (Modi). Pridelek pri sorti Coop
39 (Crimson Crisp) je za tretjo rastno dobo zelo dober in znaša 8,6 kg/drevo, medtem ko je
pridelek pri sorti CIV G198 (Modi) pričakovano manjši, saj gre za sorto v drugem letu rasti
(2,4 kg/ drevo). Plodovi sorte Coop 39 (Crimson Crisp) tehtajo 197 g, medtem ko smo pri
sorti CIV G198 (Modi) zabeležili nekaj lažje plodove (179 g). Opravili smo tudi meritve
notranjih lastnosti plodov (trdota, suha snov, škrobna vrednost, kislina). Visoka trdota plodov
sorte CIV G198 (Modi) v času obiranja, ta je znašala 8,6 kg/cm 2, nakazuje na zelo dober
skladiščni potencial te sorte.
Brdo pri Lukovici, 2013
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Decembra 2012 smo na lokaciji Brdo pri Lukovici posadili 7 novih jablanovih sort. Med
njimi je 5 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) ter nizozemska sorta SQ 133, ki je poznana tudi pod tržnim
imenom Allural. Poleg na škrlup odpornih sort smo posadili tudi 2 sorti italijanskega porekla,
ki na škrlup nista odporni. To sta sorta Civnired, ki je bolje obarvani različek sorte Civni
(Rubens) ter sorta z oznako CIV 323, ki je poznana pod tržnim imenom Isaaq. Slednja je
predstavnica tki. jablanovih sort za prigrizek (Snack apples). Skupaj je bilo za namen
preizkušanja posajenih 70 dreves oz. 10 dreves/sorto. V letu 2014 smo opravili vsa potrebna
vzgojna in vzdrževalna dela.
Analiza skladiščne sposobnosti plodov
Plodove večine v preizkušanje vključenih jablanovih sort z lokacije Brdo pri Lukovici
skladiščimo v navadni hladilnici, kjer vzdržujemo konstantno temperaturo med 2 in 4 °C ter
relativno vlažnost okrog 90 %. Po večmesečnem skladiščenju plodov smo dne 25. 2. 2015
ugotavljali njihove skladiščne lastnosti na podlagi zunanjega izgleda ter stopnje okuženosti
plodov z različnimi glivičnimi obolenji. Nobenih znakov okužbe ni bilo zaznati pri plodovih
sorte Fujion ter skoraj nobenih pri sortah Brina in Delfloga. Zelo dobro skladiščno sposobnost
je pokazala tudi pozna poletna sorta Summerfree. Zgodnje poletne sorte Sk aistis, Rudenis,
Zonga, Tunda, Zari so v skladu s pričakovanji pokazale slabše skladiščne sposobnosti, dokaj
dobro pa sta se skladiščili pozno poletni italijanski sorti Gaia in Gemini. Izmed zimskih sort
so bili plodovi sorte Wellant (Fresco) v najslabši kondiciji, saj so bili praktično vsi z znaki
okužb.
3.2.2. 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). Preizkušanje podlag
za hruško bomo predvidoma zaključili v letu 2015. Pri vseh sortah so drevesa na podlagi Fox
11 pokazala znake inkompatibilnosti. V letu 2014 razlik v času cvetenja med podlagami
nismo zasledili. Pri sorti Viljamovka je bil začetek cvetenja 29. 3. 2014, vrh cvetenja 4. 4.
2014 in konec cvetenja 12. 4. 2014. Plodove sorte Viljamovka smo obirali 12. 8. 2014. Po
obsegu debla so bila najbujnejša drevesa sorte Viljamovka na podlagah Farold 40 in lastne
korenine, najmanjšo bujnost pa so pokazala drevesa na podlagi kutina BA 29, enako kot tudi
v prejšnjih letih. Najbujnejši podlagi sta imeli pri sorti Viljamovka tudi največ plodov na
drevo, največji pridelek na drevo in na hektar. Pri drevesih na lastnih koreninah smo dosegli
pridelek nad 40 t/ha. Pri drevesih na sejancu se je videlo, da drevesa kasneje vstopijo v
rodnost in so v letošnjem letu dosegla 28,5 t/ha. Najmanjši pridelek na drevo in na hektar so
imela drevesa na obeh kutinovih podlagah. Podlage so vplivale na dimenzije ploda. Tako so
imeli plodovi sorte Viljamovka največjo višino ploda na podlagah Farold 40, na sejancu in
kutina BA 29, najmanjšo višino pa na podlagi kutina MA (enako kot v lanskem letu). Najširši
so bili plodovi na sejancu in podlagi Farold 40, najožji pa na podlagi kutina MA. Masa
merjenih plodov je bila največja na podlagi Fox 11, najmanjša pa na podlagi Farold 40,
vendar je bila masa plodov na vseh podlagah večja od 200 g. Plodovi na podlagi kutina MA
so imeli najmanjšo trdoto mesa (6,2 kg/cm 2). Največjo trdoto mesa smo izmerili pri plodovih
na podlagi Fox 11, sledijo plodovi na podlagi Farold 40. Podlaga Fox 11 je vplivala na
manjšo vsebnost suhe snovi, saj je bila le ta najmanjša. Nad 12 % suhe snovi so vsebovali
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plodovi dreves na podlagi kutina BA 29. V letu 2014 pri sorti Conference razlik v času
cvetenja med podlagami nismo zasledili. Pri sorti Conference je bil začetek cvetenja 2. 4.
2014, vrh cvetenja 7. 4. 2014 in konec cvetenja 13. 4. 2014. Plodove sorte Conference smo
obirali 2. 9. 2014. Po obsegu debla so bila najbujnejša drevesa sorte Conference na podlagi
Fox 11, najmanjšo bujnost pa so pokazala drevesa na podlagah kutina MA in kutina BA 2 9 ,
kar je podobno kot v prejšnjem letu. Drevesa na lastnih koreninah in podlagi Fox 11 so imela
pri sorti Conference tudi največ plodov na drevo, največji pridelek na drevo (nad 15 kg/drevo)
in na hektar (nad 19 t/ha). Najmanj plodov na drevo, najmanjši pridelek na drevo in na hektar
so imela drevesa na podlagi kutina MA. Podlage so vplivale tudi na dimenzije ploda, vsebnost
suhe snovi in trdoto mesa pri sorti Conference. Tako so imeli plodovi sorte Conference
največjo višino in širino ploda na podlagi kutina BA 29, najmanjšo višino ploda na sejancu in
širino na lastnih koreninah. Masa ploda je bila največja na podlagi kutina BA 29, najmanjša
pa podlagah Fox 11 in sejanec. Plodovi na podlagi Fox 11 in kutina MA so imeli najmanjšo
trdoto mesa (4,0 kg/cm 2 in 4,8 kg/cm 2). Največjo trdoto mesa smo izmerili pri plodovih na
podlagi kutina BA 29. Pri plodovih z dreves na lastnih koreninah smo opazili manjšo
vsebnost suhe snovi (12,0 %), medtem ko so plodovi na ostalih podlagah imeli vsebnost suhe
snovi večjo od 12,0 %. V letu 2014 je bil pri sorti Abate Fetel začetek cvetenja 21. 3. 2014,
vrh cvetenja 30. 3. 2014 in konec cvetenja 7. 4. 2014. Razlik v času cvetenja med podlagami
nismo zasledili. Plodove sorte Abate Fetel smo obirali 27. 8. 2014. Po obsegu debla so bila
najbujnejša drevesa sorte Abate Fetel na podlagah sejanec, lastne korenine, kutina BA 29 in
Farold 40, najmanjšo bujnost pa so pokazala drevesa na podlagi Fox 11. Največ plodov na
drevo pri sorti Abate Fetel so imela drevesa na lastnih koreninah in podlagi Farold 40, enako
kot v prejšnjih letih, 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 Fox 11, 20,6 t/ha.
Pridelek večji od 40 t/ha so imela drevesa na lastnih koreninah in podlagi Farold 40. Tudi pri
sorti 'Abate Fetel' so podlage vplivale na dimenzije ploda. Tako so imeli plodovi sorte 'Abate
Fetel' največjo višino in širino ploda na sejancu, najmanjšo višino in širino ploda na podlagi
Farold 40. Masa ploda je bila največja na podlagi Fox 11, sledi podlaga kutina MA, najmanjša
masa ploda pa je bila na sejancu. Plodovi na podlagi kutina MA in Farold 40 so imeli
najmanjšo trdoto mesa (3,8 kg/cm 2). Največjo trdoto mesa smo izmerili pri plodovih na
podlagi Fox 11. Plodovi na sejancu so vsebovali največ suhe snovi (13,1 % ). 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. Tudi dodatne raziskave, ki niso potekale v sklopu strokovne
naloge Posebnega preizkušanja sadnih rastlin, so potrdile inkompatibilnost podlage Fox 11 s
proučevanimi hruševimi sortami.
3.2.3. Breskev in nektarina
Sadjarski center Bilje, 2005
V letu 2005 je bilo posajenih 11 podlag (GF 677, sejanec, Monegro, Barrier, Cadaman,
Adesoto, Mrs 2/5, Julior, Isthara, Penta, Tetra, na katere smo cepili 2 sorti (Redhaven in
Royal Glory). Drevesa so posajena v dveh različnih tipih tal (utrujena in deviška tla) (528
dreves). Z opazovanjem smo začeli v letu 2008 in ga v letu 2014 zaključili. Pri sorti Redhaven
na utrujenih in deviških tleh med podlagami nismo zabeležili razlik v času cvetenja. Na
deviških in utrujenih tleh smo sorto Redhaven na vseh podlagah obirali 11. 7. 2014 (prvo
obiranje) in 17. 7. 2014 (drugo obiranje). Podlage in tla so vplivale na obseg debla in tudi na
število plodov in pridelek. Podlage na deviških tleh imajo manjše obsege debla kot pa podlage
na utrujenih tleh. Povprečni obseg debla pod 30 cm je imela podlaga Isthara na utrujenih in
deviških tleh ter podlaga Penta na deviških tleh. Pridelek nad 25 t/ha smo imeli pri utrujenih
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tleh na podlagah GF 677, sejanec, Cadaman in Isthara ter na deviških tleh pri vseh podlagah.
Pridelek nad 40 t/ha so na deviških tleh dosegla drevesa na podlagah GF 677 in Julior. Tla so
vplivala na velikost ploda, prav tako pa tudi podlage. Plodove z maso večjo od 200 g smo
obrali le na drevesih na utrujenih tleh na podlagi Julior. Podlaga in tla so vplivala tudi na
trdoto in vsebnost suhe snovi. Plodovi na deviških tleh so imeli pri vseh podlagah večjo trdoto
(izjema sta podlagi Adesoto in Isthara). Vsi plodovi so dosegali kriterije I. kakovostnega
razreda glede velikost plodov, vsebnosti suhe snovi in trdote. Pri sorti Royal Glory na
utrujenih in deviških tleh med podlagami nismo zabeležili razlik v času cvetenja. Na deviških
in utrujenih tleh smo sorto Royal Glory na vseh podlagah obirali 24. 6. 2014 (prvo obiranje),
27. 6. 2014 (drugo obiranje) in 2. 7. 2014 (tretje obiranje). Podlage pri sorti Royal Glory so na
deviških in utrujenih tleh vplivale na bujnost rasti drevesa (obseg). Povprečni obseg debla pod
35 cm je imela le podlaga Isthara na deviških in utrujenih tleh. Podobno kot pri obsegu debla
sta tudi na število plodov na drevo imela pomemben vpliv podlaga in tla. Pridelek pod 20 t/ha
smo v letu 2014 imeli pri utrujenih tleh le na podlagah Monegro, Adesoto in Mrs 2/5, na
deviških tleh pa le na sejancu. Vsi plodovi so dosegali kriterije I. kakovostnega razreda glede
velikost plodov, vsebnosti suhe snovi in trdote. Povprečno maso ploda nad 160 g so imela
drevesa na sejancu, podlagah Monegro in Adesoto na utrujenih tleh ter na podlagah Cadaman
in Penta na deviških tleh. Trdoto plodov manjšo od 3 kg/cm 2 so imeli na utrujenih tleh
plodovi na sejancu in podlagi Barrier. Največjo vsebnost suhe snovi smo izmerili v plodovih
sorte Royal Glory na podlagi Julior na deviških tleh (11,3 %). Vsebnost suhe snovi pod 10,0
% so imeli le plodovi na podlagi Cadaman in Penta na utrujenih tleh ter Isthara in Penta na
deviških tleh, kljub neugodnem letu (veliko padavin). V sedmih rodnih letih je podlaga
Isthara vplivala na šibko rast dreves sorte Redhaven, pridelek je bil velik, učinek rodnosti in
kapaciteta rodnosti pa sta bili največji. Drevesa na sejancu so bila za nekaj več kot 10 %
šibkejše rasti kot drevesa na podlagi GF 677. Na podlagi GF 677 je bil povprečni hektarski
pridelek največji, učinek rodnosti in kapaciteta rodnosti pa srednja. Drevesa na podlagi Isthara
so bila najšibkejše rasti, povprečni pridelek na hektar je bil največ ji, prav tako tudi učinek
rodnosti in kapaciteta rodnosti. Podlaga Isthara je vplivala na šibko rast dreves sorte
Redhaven, pridelek je bil velik, učinek rodnosti in kapaciteta rodnosti pa sta bili srednji.
Drevesa na sejancu so bila za nekaj manj kot 10 % šibkejše rasti kot drevesa na podlagi GF
677. Na podlagi GF 677 je bil povprečni hektarski pridelek velik, učinek rodnosti in
kapaciteta rodnosti pa manjša. Podlaga MrS 2/5 je vplivala na 15% šibkejšo rast v primerjavi
s podlago GF 677 glede na obseg drevesa, glede na volumen drevesa pa celo za nekaj več kot
30%, pridelek je bil velik, učinek in kapaciteta rodnosti pa srednja. Podlaga Isthara je vplivala
na šibko rast drevesa, pridelek je bil srednji, učinek in kapaciteta rodnosti pa sta bili največji.
Podlaga MrS 2/5 je prav tako vplivala na šibkejšo rast dreves, pridelek je bil srednji, učinek in
kapaciteta rodnosti pa sta bili veliki. Podlaga GF 677 kot standardna podlaga je imela velik
pridelek, učinek rodnosti in kapaciteta rodnosti pa sta bili med manjšimi.
Sadjarski center Bilje, 2012
Marca 2012 je bilo posajenih 15 novih sort ploščatih breskev in nektarin. Rumeno mesnate
breskve so: Plane Gem, Plane Top, Plane Sun, Plane Gold, Ornella, 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 vretenast grm. 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 2014 smo poskrbeli
za dobro rast, da so breskve lepo prirasle. Imeli pa smo že tudi pri nekaterih sortah drugi
pridelek. Standardni sorti Veteran in Norman še nista imeli pridelka. Podatki za hektarski
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pridelek so preračunani na gostoto 1250 dreves/ha. S preizkušanjem teh sort bomo v
naslednjem letu nadaljevali. Leto 2014 je bilo po času cvetenja zelo zgodnje leto. Ploščate
breskve in nektarine so v letu 2014 cvetele od 4. marca do 4. aprila. Najzgodnejše po začetku
cvetenja so bile sorte Early Sandwich, Platifirst, Platibell in Platifun. Ocena cvetnega
nastavka je pokazala, da so ploščate breskve in nektarine cvetele zelo dobro, medtem ko sta
standardni sorti Veteran in Norman cveteli precej slabo. V letu 2014 je bila najzgodnejša po
času zorenja belo mesnata breskev Early Sandwich, ki je začela zoreti že 29. maja. Najbolj
pozna po času zorenja je bila sorta Plane Top, ki je zorela v začetku avgusta (1. -7. 8.). Med
poznimi sortami, ki so zorele konec julija in v začetku avgusta so sorte Plane Gold, Oriane in
Ordigan ter sorta Platimoon, ki je bila zrela 25. julija. Ob obiranju smo prešteli plodove in jih
stehtali (razpredelnica 10). V letu 2014 so imele pridelek vse sorte, razen sorte Oriane in
standardnih sort Veteran in Norman, ki tudi v letu 2013 niso imele pridelka. Največji pridelek
so imela drevesa sort UFO 4 (18,7 t/ha), Plane Sun (15,9 t/ha) in sorte UFO 3 (14,2 t/ha).
Pridelek manjši od 3 t/ha so imele sorte Ornella, Ordigan, Platibell in Platifun. Pridelek večji
od 13 t/ha so imle sorte Plane Gem, Plane Sun, UFO 3 in UFO 4. Ostale sorte so imele
pridelek med 3 in 10 t/ha. Povprečno maso ploda nad 100 g so imele sorte Plane Gem, Palne
Sun, Plane Gold, Ornella in Platicarpa Bianca. Največjo povprečno maso koščice sta imeli
sorti Platimoon in Plane Gem, najmanjšo pa plodovi sort Early Sandwich, ki so imeli tudi
najmanjšo maso ploda (le 33,14 g), in Platifun. Plodove sorte Early Sandwich bo potrebno ob
tako obilnem nastavku redčiti, sicer ne razvijejo dovolj velike mase ploda. Če primerjamo
sorte breskev in nektarin lahko ugotovimo, da sta imeli sorti Platifirst in UFO 3 največji obseg
debla. Sorti Ornella in Platifun sta bili najšibkejše rasti, saj so imele povprečni obseg debla
manj kot 10,0 cm. Vse ostale sorte so imele povprečne obsege debla od 10,0 do 17,0 cm . Vsi
plodovi so dosegali kriterije I. kakovostnega razreda glede vsebnosti suhe snovi in trdote
mesa.
3.2.4. 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*) (neznan starševski par, Francija), Summertime ® (-3)
(neznan starševski par, Francija), Sweet Early ® Panaro 1 (-2) (Burlat x Sunburst, Italija),
Merchant (+6) (prosto oprašena Merton Glory, Velika Britanija), Vigred (+8) (Germersdorfer
x Burlat, Slovenija), Grace Star ® (+10) (prosto oprašena Burlat, 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) (prosto oprašena Sweetheart, 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) (Ljana [Trusenszkaja 6] x Van, Madžarska), Carmen ® (+14) (Sárga Dragán x (prosto
oprašena Germersdorfer), Madžarska), Skeena ® (+30) ((Bing x Stella) x (Van x Stella),
Kanada) in Alex ® (+35) (Van x John Innes 2420, Madžarska), ki jih bomo primerjali s
standardno sorto Burlat C1 (0), cepljeno na podlago sejanec češnje. Posajenih je 10 dreves za
posamezno sorto.
*predviden čas zorenja sorte v dnevih glede na standardno sorto Burlat, povzet po podatkih
drugih avtorjev
Češnje so v letu 2014 cvetele od 1. aprila do 10. aprila, medtem, ko so leta 2013 cvetele med
18.4. in 24.4, v 2012 med 2.4. in 12.4. in v 2011 med 4.4. in 13.4. Prvi c vetovi so se najprej
odprli pri sortah Summertime, Sweet Early in Merchant (26.3.), najkasneje pa pri sortah
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Skeena (4.4.). Vrh cvetenja je bil dosežen najzgodneje pri sorti Early Bigi, najkasneje pa pri
sorti Regina. Cvetenje sorte Regina je sovpadalo s hladnim vremenom, zaradi česar so se
plodovi kasneje močno trebili. Ocene nastavka cvetov oz. ocene cvetenja so bile odlične pri
vseh sortah (oceni 7 ali 9), cepljenih na podlago Gisela 5, slabše je cvetela le sorta
Summertime. Ocene nastavka plodov sort, cepljenih na podlago Gisela 5, so bile odlične le
pri sortah Early Bigi, B. Burlat, Sweet Early, Merchant, Vigred, Grace Star in Black Star,
torej pri sortah, ki so polno cvetele v prvih dneh aprila, ko so bile vremenske razmere ugodne.
Ocene nastavka plodov večine ostalih sort so bile 3 ali 5. Najboljši povprečni pridelek na
drevo je bil v 2014 pri sorti Grace Star (15,9 kg), sledil je pridelek sorte Black Star (13,3 kg).
To sta sorti, ki sta v letih preizkušanja redno rodili in vedno močno presegli pridelek vseh
ostalih sort. Pridelek zgodaj zorečih sort češenj, cepljenih na podlago Gisela 5 (od Early bigi
do Grace Star) je bil od 2,9 kg do 15,9 kg, pridelek pozno zorečih sort (od Techlovan do
Staccato) pa od 0,6 kg do 13,3 kg). Če iz zadnje skupine izvzamemo sorto Black Star, je bil
pridelek teh sort le od 0,6 kg do 2,6 kg. Tiste sorte, ki so v kolekciji cepljene na podlago
sejanec češnje, so bile glede ocene nastavka cvetov večinoma ocenjene z ocenama 5 ali 7,
izstopali sta sorti Vera (ocena 3) in Alex (ocena 9), ocena nastavka plodov pa je bila pri vseh
sortah 3, razen pri sorti Alex, kjer je bila ocena 9. Sorte, cepljene na podlago sejanec češnje,
so obrodile v povprečju manj kot 1 kg na drevo, razen sorta Alex, kjer je bil povprečni
pridelek na drevo 5,2 kg. Pridelek poznih sort je bil v tem letu izrazito majhen, poleg tega pa
se je pohitelo z obiranjem zaradi napada plodove vinske mušice. Sicer bi morali z obiranjem
sort Skeena, Alex, Regina in Staccato počakati vsaj še nekaj dni. Neugodne vremenske
razmere med cvetenjem so pri marsikateri sorti povzročile podaljšano cvetenje oz. postopno
odpiranje cvetov, zaradi česar so plodovi dozorevali v daljšem obdobju in je bilo potrebnih
več obiranj. Vse zgodnje sorte je bilo potrebno obirati trikrat, sorte sred ine sezone je bilo
potrebno obirat dvakrat, plodovi poznih sort pa so bili obrani hkrati in predčasno. Povprečna
masa plodov različnih sort je bila med 5,8 g (Alex) in 11,7 g (Carmen) . 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
češenj, odlikuje pa jih tudi čvrstost plodov. Povprečna masa plodov proučevanih sort je bila v
letu 2013 manjša od leta 2012, vendar pa je bila povprečna masa ploda v letu 2014 še manjša
od 2013. Možni razlogi so močna nihanja temperature zraka v letu 2014, prisilno dozorevanje
plodov zaradi visokih temperatur in pri poznih sortah tudi prezgodnje obiranje zaradi napada
plodove vinske mušice. Povprečna masa dveh sort (Merchant in Alex) je bila v letu 20 14
izrazito manjša kot v letu 2013, predvidoma zaradi obloženosti dreves. Sorte z največjo
izmerjeno trdoto plodov so bile v letu 2014 Kordia, Techlovan in Vigred, sorte z najmanjšo
trdoto pa Summertime. Sorti z najdaljšim pecljem sta Kordia in Regina, sorte z najkrajšim
pecljem pa Alex in Skeena. Sorta z največjo koščico je bila v 2014 Kordia, sorte z
najmanjšimi koščicami pa Merchant, Alex in Grace Star.
3.2.5. 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 primerjamo 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. Preizkušanje
sort marelic spremlja izrazito slabo zdrastveno stanje in propadanje dreves, kar se je v letu
2014 združilo še z izpadom pridelka. Izrazito neugodne vremenske razmere med cvetenjem
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sortimenta marelic in verjetno tudi okuženost dreves s fitoplazmo so razlogi za to, da pridelka
marelic v letu 2014 ni bilo. Rodila je le sorta Ninfa, ki je cvetela nekaj dni pred ostalimi
sortami v nekoliko boljših razmerah. Ker plodov drugih sort ni bilo, podatkov samo za eno
sorto nismo prikazali. Sorta Ninfa, ki je v letu 2014 dozorela že k onec maja (v letu 2013 od
13.6. do 20.6.), ima velike, manj obarvane plodove, ki so za ta čas zorenja primernega okusa.
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). Primerjamo jih 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 tudi na lokaciji Stara gora spremlja izrazito slabo zdrastveno stanje in
propadanje dreves. Na splošno so drevesa sorte Bergeron propadala bolj (propadlih povprečno
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 %. Izrazito neugodne vremenske razmere med cvetenjem
sortimenta marelic in verjetno tudi okuženost dreves s fitoplazmo so razlogi za to, da pridelka
marelic v letu 2014 ni bilo.
3.2.6. 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 2014 so bile za slivo ugodne. So rte so večinoma
cvetele v ugodnih razmerah, motilo je le mokro in hladno poletje, kar se je kazalo v večjem
gnitju in pokanju plodov ter slabšem okusu.. Slive so v letu 2014 cvetele že konec meseca
marca, kar je cel mesec prej kot v predhodnem letu, zrele pa so bile približno ob istem
terminu. Razlike v nastopu fenofaz cvetenja so bile med sortami minimalne. Najprej so
zacetela drevesa sorte Toptaste, najkasneje pa sorte Stanley. Nastavek cvetov in plodov sta
bila v povprečju odlična pri vseh sortah. Največji povprečni pridelek na drevo so imela
drevesa sorte Stanley, kar 53,2 kg, najmanjšega pa sorti Haganta in Topfirst, predvsem zaradi
občutno manjšega volumna dreves. Na žalost so tatovi pokradli plodove sorte Haganta tik
pred obiranjem, zato natančni podatki glede pridelka niso prikazani. Sorte Topfirst, Toptaste
in Haganta 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. Sorta Toptaste
ima plodove dobrega okusa in čvrstosti in s tem izpolnjuje kriterije namizne slive, vendar
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zunanji izgled plodov pogosto kvari rjavost kožice plodov, zaradi česar so plodovi
neatraktivni. Dodatna slaba lastnost sorte je, da so drevesa občutljiva za monilijo, plodovi pa
so polcepke ali še pogosteje polkostenice.
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, glede na literaturne vire,
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 tretji rastni dobi je bilo poskrbljeno za primerno rast
dreves, ki so bila oblikovana v želeno gojitveno obliko. Do sedaj so propadla 4 drevesa sorte
Čačanska lepotica in 1 drevo sorte Topking. V letu 2014 je zarodila večina sort. Plodov niso
imele le sorte Mildora, Timočanka in Domača češplja. Pridelek je bil pri večini le nekaj
plodov na drevo, z večjo začetno rodnostjo (do 2,5 kg/drevo) so se izkazale B oranka,
Čačanska lepotica in Plumtastic. V nastopu fenofaze vrh cvetenja med sortami ni bilo
značilnih razlik, najkasneje so cvetele Krina, Mildora in Domača češplja. Najzgodneje so
dozoreli plodovi sorte Boranka, najkasneje pa sort Pozna plava, Krina in Stanley.
3.2.7. 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
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. Dne 03. junija 2014 smo opravili opazovanja dreves na terenu. Ogledali
smo si kondicijo dreves in ocenili potencialno rodnost ter zdravstveno stanje nasada v Biljah.
03. novembra 2014 smo v Sadjarskem centru Bilje obirali vse 4 v preizkušanje vključene
sorte kakija. Sledilo je tehtanje pridelka, štetje podov in izračun povprečnih tež plodov. V
petem letu po sajenju so vse preizkušane sorte kakija dobro zarodile, najbolj drevesa sorte
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Triumph. Sorta Kaki Tipo je bila druga najbolj rodna, precej slabi pa so bili poprečni pridelki
sort Rojo Brilante in Hachiya. Dne 24. novembra smo v SC Bilje izvedli degustacijo plodov,
kateri so že bili omehčani oz. pozorjeni (brez CO2 tretiranja). Ocene zunanjega izgleda plodu
kažejo 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 (lestvica1-5) je nekoliko negativno
izstopala sorta Rojo Brillante (po lestvici "malo okusna-2"), ostale tri sorte smo vse ocenili
kot zelo dobre (po lestvici "okusne-4").
Ocenjevanje trpkosti plodov po tretiranju s CO 2, preliminarni poskusi
Plodovi kakija se v Sloveniji tradicionalno uživajo omehčani, se pravi v stanju, ko okus
trpkosti ni več zaznaven. V svetu, zadnja leta pa tudi v Sloveniji, je na tržišču opazen močan
trend uživanja trdih plodov. Večina sort kakija je v trdem stanju plodov zelo trpka (neužitna).
S tehnologijo tretiranja s CO 2 je možno to trpkost trdih plodov odpraviti, oz. jih napraviti
trde-užitne. Zaključki oz. splošne ugotovitve preliminarnega poskusa tretiranja introduciranih
sort kakija s čistim CO 2 so naslednji:
- CO2 tretiranje (24 ur ali 48 ur) je odstranilo okus trpkosti trdim plodovom sort Rojo
Brillante in Triumph,
- okus trdih in hkrati netrpkih plodov je "slabši" (manj poln, drugačen) od okusa omehčanih
plodov,
- delno omehčane plodove je sicer nesmiselno tretirati s CO 2,
- kontrolni (netretirani) plodovi so se v času po odprtju komore (1 -3 dni) bolj zmehčali od
CO2 tretiranih. Izgleda, da CO 2 tretiranje zadržuje dozorevanje.
3.2.8. Oreh
Kolekcijski nasad MB-IV, 2003, 2005, 2007, 2010, 2011
V kolekcijskem nasadu spremljamo skupno 18 tujih sort oreha (francoske H-93-71, H-99 -10
in H-102-3, madžarske Milotai-10, M-10/37, Tiszacsecsi-83, M-10/9, M-10/14, A-117/15 in
A-117/31, romunske Valkor, Valmit in Valrex ter ameriške Sexton, 90-027-23, 00-006-48 in
91-094-18). Primerjamo jih s standardnimi sortami Franquette, Elit, Parisienne in Chandler.
Zaradi izjemno tople zime in pomladi, ko so v Mariboru povprečne dnevne temparature za 3,2
oz. 2,4 oC presegle dolgoletno povprečje, so preizkušane sorte oreha odgnale 10 do 29 dni
bolj zgodaj kot preteklo leto. Najbolj zgodnja je bila standardna sorta Chandler, najpoznejši
pa francoski in madžarski križanki H-93-71in A-117/15. Zgodnejše je bilo tudi cvetenje, bolj
so pohitela moška socvetja, ki so prašila med 8. aprilom (M-10/37, M-10/14) in 6. majem
(Elit). Ženski cvetovi so bili na višku cvetenja med 12. aprilom (Valmit) in 12. majem (H-93 71, H-99-10, Parisienne, A-117/15 in Sexton). Pri sortah Tiszacsecsi-83 in M-10/9 ter
standardni sorti Elit je bilo cvetenje homogamno, pri drugih pa ali protandrično ali
protoginično. Sorta Ferjean (H-102-3) in M-10/37 sta razvili zelo veliko mačic in ju lahko
smatramo kot dobri opraševalki. Cvetenje ženskih cvetov je bilo srednje do obilno, zlasti pri
starejših drevesih iz nasada. Kljub temu pa pridelek ni bil dober. Nestanovitno vreme z
menjavanjem sončnih dni ter ploh in neviht, s spreminjajočimi se temperaturami, presežki
padavin v aprilu in negativno vodno bilanco v zadnji dekadi maja so povzročili izrazito
trebljenje mladih plodičev, tako pri zgodnjih kot tudi pri poznih sortah oreha. Na drevesih
smo našteli samo po nekaj deset plodov, največ (1,3 kg) pri sorti Ferjean. Rast je bila zmerna,
najdaljše mladike sta razvili mladi drevesi ameriških kultivarjev 90 -027-23 in Sexton ter
standardne sorte Chandler. Glede na obseg debla sodijo sorte Ferjean, Tiszascecsi-83, A117/15 in 00-006-48 med bujnejše in nekoliko gosteje obraščene. Romunske sorte Valkor,
Valmit,Valrex ter madžarska M-10/9, ameriška 01-094-18 in standard Elit imajo bolj
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pokončen habitus in redkejše krošnje, medtem ko je pri dru gih habitus srednje razprostrt.
Pogosto deževje v aprilu, maju in juniju z 18, 16 in 11 padavinskimi dnevi je omogočilo
intenzivnejši razvoj glivične rjave pegavosti (Gnomonia leptostyla), ki je napadla liste vseh
proučevanih sort in standardov. Največje nekrotične pege so prekrivale liste sort Ferjean in
M-10/37 (ocena 5,5), najmanj pa pri standardni sorti Parisienne in francoskem križancu H-9371 (ocena 8). Sorta M-10/37 je imela tudi na plodovih razmeroma veliko glivičnih peg.
Napadla jih je tudi bakterijska orehova črna pegavost (Xanthomonas arboricola pv.
juglandis), ki je dokaj močno prizadela tudi plodove standardne sorte Chandler in madžarske
sorte Milotai-10. V nasadu smo ocenili tudi napadenost plodov z orehovo muho. Čeprav se na
rumene lepljive plošče, ki služijo determinaciji škodljivca v nasadu, ni lovilo veliko muh, smo
pod krošnjami dreves našteli veliko črnih, od muhe napadenih plodov. Največ, ker 60 % jih je
bilo pri standardnih sortah Chandler, Franquette in Parisienne, najmanj (9 %) pa pri sorti
Ferjean. Pomološka analiza je pokazala, da plodovi proučevanih sort tehtajo od 3,6 g (M10/37) do 12,0 g (Milotai-10). Pri večini sort in standardov so bili drobnejši in lažji kot
preteklo leto. Razlika je znašala od 0,5 do 5,7 gramov. Razlog je sušno obdobje v juniju, ko
smo v prvi in drugi dekadi zabeležili vročinski val s temperaturo 3 oC nad dolgoletnim
povprečjem in dvema tretjinma običajnih padavin. V tem obdobju se plodovi oreha razvijajo
navzven in ob sušnem stresu ostanejo drobnejši kot običajno. Izplen jedrc je bil pri nekaterih
sortah za 0,6 do 2,5 % večji, pri drugih pa za 0,7 do 6 % manjši kot leto prej (leto 2013).
Kljub izdatnemu poletnemu dežju, ko je v Mariboru od julija do konca septembra padlo za
224 % več dežja kot v dolgoletnem povprečju, se jedrca niso najbolje napolnila. Najboljši
izplen smo zabeležili pri meriškem kultivarju 00-006-48 (59,8%), najslabšega (32% ) pa pri
madžarski sorti M-10/14. Luščina orehov je bila debela od 0,7 mm (00-006 -48) do 1,5 mm
(Franquette). Luščina je bila dobro spojena na šivu (ocene 7 do 8), z izjemo kultivarjev 00 006-48 in Valrex, kjer ocena 5,5 oz. 6,5 kaže na slabšo spojenost luščine in s tem večjo
občutljivost plodov pri transportu in skladiščenju. Jedrca so se dobro izluščila (ocene 7 – 8,5)
in so bila svetlo rumene barve, z izjemo francoskih kultivarjev H-93-71, ki je imel nekoliko
temnejša jedrca ter H-99-10 z izrazito svetlimi jedrci (ocena 6,5 oz. 8,5).
Voličina / Lenart, 2001
V zasebnem proizvodnem nasadu, obdelanem po principih konvencionalne pridelave, smo 14
let preizkušali sodobne, lateralno rodne sorte Lara, Fernor in Fernette v primerjavi s
standardnima sortam Elit in Franquette. Petnajstletna drevesa so zrasla od 6,3 m (Lara) do 8,5
m (Franquette) v višino. Krošnje so široke od 4,0 m (Fernette) do 5,7 m (Franquette).
Standardna sorta Franquette ina tudi največji obseg debla (75,6 cm), sledita sorti Fernor in
Lara ter drugi standard, Elit. Najmanjši obseg debla (51,4 cm) smo izmerili pri sorti Fernette.
Pridelek je bil razmeroma slab, podobno kot preteklo leto, ko so se drevesa po sicer solidnem
cvetenju močno otrebila zaradi nestanovitnega, zelo deževnega in nevihtnega vremena
spomladi. Na drevo smo nabrali od 2,8 kg orehov v luščini (Elit) do 4,2 kg (Fernor). Plodovi
so tehtali od 11,2 g pri standardu Elit do 13,2 g pri sorti Fernette. Izplen jedrc je bil dober –
večji od 45 % pri vseh proučevanih sortah razen pri Lari, ki je imela 41,8 odstotni izplen
jedrc.
Knezdol / Trbovlje, 2003
V zasebnem proizvodnem nasadu z dosledno izvajano integrirano tehnologijo pridelave smo
od leta 2004 dalje spremljali visoko produktivni sorti Fernor in Fernette. Posajenih je bilo po
40 dreves/sorto, podrobno smo spremljali 15 dreves/sorto. Glavni namen preizkušanja je bilo
izvrednotenje pridelka in osvojitev tehnologije pridelave pri sortah, ki se razlikujeta od že
uveljavljenih po načinu rodnosti in sta se dobro izkazali v osnovnem preizkušanju.
Dvanajstetna drevesa so dosegla skoraj enako višino (7,4 oz. 7,5 m) pri obeh sortah, po širini
krošenj pa sorta Fernette za 40 cm presega sorto Fernor. Fernette ima tudi močnejše deblo, ki
meri po obsegu 79 cm, v primerjavi s sorto Fernor s 74 cm obsega debla. Fernette vodi tudi po
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pridelku, ki je 18,8 kg/drevo, medtem ko smo pri sorti Fernor natehtali v povprečju 16 kg
orehov v luščini/drevo. Pomološko analizo smo opravili pri 30 plodovih/sorto. Fernor ima
rahlo podolgovate plodove, ki so višji a ožji in tanjši kot pri sorti Fern ette. Ta ima okroglaste,
rahlo oglate plodove, ki tehtajo 13,1 g v primerjavi s sorto Fernor s povprečno težo 12,3 g.
Fernette ima tudi boljši izplen jedrca in tanjšo luščino. Obe sorti imata zelo dobro spojeno
luščino na šivu, jedrca se zlahka izluščijo, pri čemer ostanejo polovičke jedrc cele. Za obe
sorti je značilna tudi svetla barva jedrc. Z letom 2014 zaključujemo standardno preizkušanje v
nasadih Voličina in Knezdol. Dolgoletne rezultate bomo povzeli in objavili. Že sedaj nam
pridobljene informacije koristno služijo pri uvajanju novih sort oreha v proizvodne nasade v
Sloveniji in v manjši meri tudi na Hrvaškem. Ker pa se je v obeh nasadih zadnja leta začela
kazati tipična lastnost lateralno rodnih sort – upadanje vegetativne rasti in zmanjševanje
velikosti plodov, bomo vsaj na eni lokaciji delo usmerili v proučevanje ustrezne rezi odraslih
dreves. Slabitev vegetativne rasti namreč zahteva ciljno usmerjeno rez, s katero bomo
spodbudili rast poganjkov, da bodo sposobni prehraniti veliko število cvetov oz .
plodov/poganjek, ki so genetsko pogojena lastnost proučevanih sort. Zato bomo v nadaljnji
program preizkušanja najboljših sort vključili tehnološki poskus rezi.
Rošpoh / Maribor, 2014
Spomladi 2014 smo v sklopu proizvodnega ekološkega nasada orehov p osadili po pet dreves
kultivarjev Ferjean (H-102-3), H-99/10, M-10/14, A-117/15 in Chandler. Primerjali jih bomo
s standardno sorto Franquette z namenom, da bi ugotovili njihovo primernost za ekološko
pridelavo.
3.2.9. Leska
Kolekcijski nasad Maribor - IV, 2008 - 10
V osnovno preizkušanje tujih sort, ki poteka v kolekcijskem nasadu leske, so vključene tri
francoske sorte (N-650, Feriale in Ferwiller) ter štiri romunske sorte (Cozia, Valcea, Arutela
in Romavel). Primerjamo jih s kakovostno italijansko sorto Tonda di Giffoni in z Istrsko
dolgoplodno lesko, ki je v Sloveniji udomačena, izvira pa iz Hrvaške Istre. Sedem oz. pet let
po sajenju je največje grme razvila sorta Cozia s 4,4 m v višino in 3,1 m v širino. Pokončno
rast imajo tudi grmi sort N-650, Romavel in standarda Tonda di Giffoni. Izrazito široki grmi
so značilni za sorti Arutela in Ferwiller, pri katerih je širina grma za cca. 10 % večja od
višine. Letni razvojni ciklus se pri leski začne s cvetenjem, ki je v letu 2014 nastopilo teden
do dva bolj zgodaj kot preteklo leto. Nadpovprečne temperature v decembru in prvih dveh
dekadah januarja so povzročile, da so moška socvetja pri najbolj zgodnji sorti Valcea in
standardu Tonda di Giffoni polno zacvetela in prašila že sredi januarja . V tem času smo
zabeležili tudi vrh cvetenja ženskih cvetov pri sorti Tonda di Giffoni, pri zgodnji sorti Valcea
pa je ta fenofaza nastopila konec januarja. Pri vseh drugih sortah so ženski cvetovi odcveteli v
izjemno toplem februarju, ko so povprečne temperature v Maribo ru za 2,8 oC presegle
dolgoletno pvprečje. Tudi moška socvetja so odcvetela v februarju, z izjemo sort Ferwiller in
Arutela, ki sta prašili v prvi polovici marca. V tem času je leska tudi olistala. Cvetenje je bilo
srednje do obilno: sorta Valcea je bila zelo dobro obložena z ženskimi cvetovi, tako kot
standard Tonda di Giffoni, moško cvetenje pa je bilo najbolj obilno pri sortah N-650, Arutela
in Tonda di Giffoni. Pridelek je v primerjavi s preteklim letom narasel 1,7 krat (Ferwiller) do
desetkrat (N-650). Na grm smo natehtali od 500 g suhih lešnikov v luščini pri sorti Arutela do
1.383 g pri sorti Valcea. Vse proučevane sorte pa so rodile manj od standarda Tonda di
Giffoni in več od drugega standarda, Istrske dolgoplodne leske. Glavnina lešnikov je dozorela
v razmeroma kratkem intervalu, od 27. avgusta do 3. septembra, saj je obilno deževje v
avgustu in septembru pospeševalo dozorevanje. Samo pri sorti Valcea in standardu Istrska
dolgoplodna leska smo zadnje lešnike pobrali šele 19. septembra. Na kakovost plodov je tudi
v tem letu močno vplivalo spremenljivo in neugodno vreme v času oploditve lešnikov.
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Izjemna vročina v prvih dveh dekadah junija, z maksimalno temperaturo 34,2 oC, ohladitev z
viški dežja konec junija in v začetku julija, pa ponovna vročina sredi julija z nekaj izrazitimi
ohladitvami je vplivala na slabo oploditev in začetni razvoj lešnikov. Ob spravilu smo
zabeležili od 14 % (Ferwiller) do 43 % (N-650) neoplojenih plodov. Še več – kar 62 % jih je
imela standardna sorta Istrska dolgoplodna leska. Poleg neoplojenih lešnikov je nekaj izpada
pridelka povzročil tudi lešnikar, ki je napael od 1,2 % (Feriale) do 4,3 % (Tonda di Gif foni)
plodov. Lešniki so bili debelejši in za 0,1 do 2,2 g težji kot preteklo leto. Tehtali so od 1,6 g
(Cozia) do 4,9 g (N-650) (Preglednica 40) Obilno deževje v poletnih mesecih je vplivalo na
dober razvoj jedrc, kar se je odrazilo v visokem izplenu. Romunski sorti Cozia in Romavel sta
imeli kar 50 oz. 51,8 odstotni izplen jedrc, ki pri nobeni od proučevanih sort ni padel p od 43
%. Luščine so bile debele od 0,7 mm (Cozia) do 1,3 mm (Arutela, Feriale in oba standarda).
Po kalibru je bila na prvem mestu N-650 s 26,7 mm, kar sodi med ekstremne mere pri leski
nasploh, na zadnjem mestu pa Cozia, ki je s kalibrom 17,3 mm v luščini izrazita slaščičarska
sorta. Plodovi so bili v vseh primerih popolnoma izenačeni po obliki (ocene 8), jedrca pa so
bila pri N-650 manj izenačena (ocena 6), pri standardni sorti Istrska dolgoplodna leska pa celo
zelo neizenačeni (ocena 3).Sorte Arutela, Feriale in Ferwiller so imele zelo tanek in homogen
semenski ovoj ali testo, ki je bila samo pri sorti Valcea debelejša in bolj hrapava.
Črešnjevec / Slovenska Bistrica, 2007
V zasebnem, pet hektarskem proizvodnem nasadu spremljamo italijanski sorti Daria in
Torino-119, ki sta obe križanki med sortama Tonda gentile delle Langhe x Cosford.
Primerjamo ju z vodilno sorto v nasadu, Istrsko dolgoplodno lesko. Nasad je dobro oskrbovan
po načelih integrirane pridelave. Konec osme rastne dobe so grmi obeh italijanskih sort
bistveno višji, a nekoliko ožji od standardne sorte. Pri sorti Daria merijo 3,3 m v višino in 2,7
m v širino. Grmi križanke Torino-119 so podobne višine a ožji, medtem ko je pri standardni
sorti širina grma za petino večja od njegove višine (220 cm oz. 281 cm). Pridelek je pri
Torino-119 in kontrolni sorti narasel v primerjavi s preteklim letom in je v povprečju tehtal
2,5 oz. 3,1 kg/grm, medtem ko je pri sorti Daria z 2,1 kg/grm ostal na isti ravni. Istrska
dolgoplodna leska je imela večje in debelejše ter težje lešnike od obeh italijanskih sort. Z
maksimalnim kalibrom 25,9 mm je standardna sorta idealna namizna sorta, medtem ko Daria
in Torino-119 z maksimalnim kalibrom 19,5 mm oz. 20,1 mm ustrezata kriterijem
slaščičarske sorte. Faktor okroglosti, ki je pri sorti Daria 0,9, pri Torino-119 pa 1,0 še dodatno
kaže na t.i. industrijski karakter teh dveh sort. Lešniki so bili za 18 do 38 % težji kot preteklo
leto in so imeli za 27 % (Daria) do 100 % (Torino-118) večji izplen jedrc, za kar so zaslužne
obilne padavine poleti, med intenzivnim polnjenjem jedrc. Obe italijanski sorti imata tanjšo
luščino od standarda in podobno izenačene cele plodove in jedrca. Pri vseh je testa ali
episperm lepo gladek in brez debelih vlaknin.
3.2.10. Kostanj
Janče / Litija 2006
V zasebnem, dobro oskrbovanem proizvodnem nasadu, oskrbovanem po integrirani
tehnologiji, spremljamo sorti Marigoule in Maraval ter Marsol kot standard. Konec devetega
leta so drevesa v povprečju merila v višino od 5,4 m (Maraval) do 9,0 m (Marso l). Drevesa
nove sorte Marigoule so bila sicer za 1,2 m nižja od standardne sorte Marsol, a so imela za 10
% večji obseg debla, kar kaže na njihovo bujnost rasti. Sorta Marigoule je tudi bolje
obraščena (ocena 7,4) in ima več rodnih poganjkov od sorte Maraval (ocena za obraščenost
6,2) in standardne sorte, ki ima redko krošnjo in je obraščenost ocenjena s 4,4. Vpliv
arhitektonske zgradbe drevesa se močno odraža na pridelku: gosto razvejana in obraščena
sorta Marigoule je imela kar 10,7 kg pridelka/drevo, medtem ko je bil povprečni pridelek pri
standardu Marsol le 4,4 kg/drevo. Sorta Maraval zaostaja za drugima dvema tako po velikosti
dreves kot po pridelku, saj so bile sadike že ob sajenju šibke in leto mlajše. Plodovi so bili v
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vseh primerih zelo veliki in težki od 18,9 g (Marigoule) do 19,8 g (Marsol). V enem
kilogramu jih je bilo od 53 do 50,5, kar je ena glavnih značilnosti kostanjev tipa maron. Sorta
Marigoule ima tudi za maron tipično transverzalno eliptično obliko plodov in izrazito velik
hilum, medtem ko so plodovi drugih dveh sort rahlo ovalni in imajo nekoliko manjši hilum.
Vse tri sorte imajo rahlo prižasto lupino, znotraj nje pa pri standardni sorti vedno samo eno
jedro (monoembrionija), medtem ko se je pri sortah Maraval in Marigoule v četrtini oz. petini
analiziranih plodov pojavila poliembrionija – v lupini sta bila po dva embrija. Zajedanje
episperma v jedro je bilo šibko, ocenjeno z oceno 2 (Maraval) oz. 3 pri sortah Marigoule in
Marsol.
Smlednik, 2008 - podlage
V zasebnem proizvodnem nasadu spremljamo sorti Bouche de Betizac in Marsol, cepljeni na
sejance evrojaponskih križancev Marsol, Bouche de Betizac, Maraval in sejance navadnega,
evropskega kostanja iz domačih populacij na območju Mirne peči in Štajerske, Martin in
Kozjak. V petih letih od sajenja dalje so, predvsem zaradi okužbe s kostanjevim rakom
(Cryphonectria parasitica), popolnoma izpadle kombinacije Marsol/P.Migoule,
Marsol/B.Betizac, Marsol/Martin, B.Betizac/Maraval in B.Betizac/P.Migoule. Drevesa sorte
Bouche de Betizac (BB) so nekoliko bujnejše rasti od sorte Marsol, ne glede na podlago.
Najbujnejšo rast je dala kombinacija BB/Martin z obsegom debla 48 cm in oceno 8 za
bujnost. Tudi drugi testirani sejanec domačega kostanja, Kozjak-1 je vplival na bujnejšo rast
sorte BB. Najšibkeje je sorta BB rasla na podlagi sejanec sorte Marsol. Pridelek je bil zelo
izenačen pri kombinacijah BB/BB in BB/Martin (53 oz. 56 ježic/drevo), največji pa pri
kombinaciji BB/Kozjak-1 (93 ježic/drevo). Drevesa sorte Marsol so bila daleč najbujnejša na
podlagi iste sorte (kombinacija Marsol/Marsol) in so po obsegu debla prehitela vse ostale
kombinacije v proučevanju. Na pridelek sorte Marsol podlaga ni vplivala, saj smo v vseh
primerih našteli od 70 do 77 ježic/drevo. Smo pa tu opazili vpliv podlage na čas zorenja
plodov: Marsol, cepljen na sejanec sorte Maraval, dozori najpozneje. En teden do deset dni
bolj zgodaj kot Marsol pa dozorijo kostanji sorte Bouche de Betizac, ne glede na podlago. BB
je imel tudi po več normalno razvitih plodov v ježici, in sicer od 1,8 do 2, v primerjavi s sorto
Marsol 1,3 do 1,5 normalno razvitih plodov/ježico. Pomološka analiza je pokazala, da sejanec
Kozjak-1 vpliva tudi na debelejše in težje plodove pri sorti Bouche de Betizac. Masa plodov v
tej kombinaciji je znašala 18,2 g v primerjavi z 16,6 g pri kombinaciji BB/Martin. Plodovi
sorte Marsol so bili najdebelejši v kombinacijah Marsol/Kozjak-1 in Marsol/Masol (18,2 oz
18 g) in bistveno težji kot v kombinaciji Marsol/Maraval (13,1 g). Na penetracijo semenskega
ovoja ali episperma v jedro podlaga ni vplivala, monoembrionija pa je bila pri obeh sortah
bolj izražena pri cepljenju na sejanec sorte Marsol. V nasadu je zelo evidentna odpornost
sorte Bouche de Betizac na kostanjevo šiškarico (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu), pri
sorti Marsol pa so bila najbolj napadena drevesa kombinacije Marsol/Marsol, najmanj pa
Marsol/Maraval.
Janče-1, 2009, 2010, 2013
Zasebni nasad pod Jančami je posajen z namenom preizkušanja preselekcioniranih genotipov
pravega kostanja iz različnih slovenskih populacij. Vključeni so L-žaga iz Vipavske doline ter
Avbar in Martin z Mirnopeškega in Kozjak s Štajerske skupaj s standardnima sortama Marsol
ter Bouche de Betizac. V letu 2014 je zaradi okužbe s kostanjevim rakom propadlo po eno
drevo genotipov L-žaga in Martin. Nadomestili smo jih s sorto Bouche de Betizac. Vzeli smo
sadike na lastnih koreninah, kjer je zaradi odsotnosti cepljenega mesta okužba s kostanjevim
rakom manjša. Drevesa so v višino prirasla za približno 20 do 30 cm v primerjavi s preteklim
letom. Obe standardni sorti sta razvili višja drevesa (Marsol 4,8 m; Bouche de Betizac 4 m)
od vseh preselekcioniranih genotipov, pri katerih so bila drevesa visoka od 3,75 m (Avbar) do
3,9 m (Martin). Vsa drevesa so pognala moška socvetja in nekaj ženskih cvetov. Precej
drobnih ježic je odpadlo v poletnih nalivih in nevihtah. Jeseni smo pobrali samo osem oz. 12
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plodov standardnih sort Marsol in Bouche de Betizac ter 7 kostanjev genotipa Martin. Sadiki
genotipa Kozjak-1, ki sta bili posajeni novembra 2013 sta dobro rasli in dosegli v višino 152
cm.
Maribor, 2014
Jeseni 2014 smo na Vrbanskem platoju v Mariboru posadili po dve drevesi šestih genotipov
domačega kostanja, odbranih iz populacij v Beli Krajini. Označene so s številkami 490, 493,
B78, A77, 263 in 222. Kot standard sta bili posajeni sorti Marsol in Bouche de Betizac. Z
opazovanji bomo pričeli v letu 2015 z namenom izvrednotiti perspektiven domač genski
material v primerjavi z uveljavljenima sortama.
3.2.11. Jagoda
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. Rastline pozne sorte Daisy so imele, glede na rast, i zredno velik
rodni nastavek. Rast je bila v primerjavi z drugimi sortami nizka, manj bujna vendar zelo lepa
in skladna. Listi so bili zdravi in intenzivno zelene barve. Povprečna masa plodu v vseh
obiranjih je bila v primerjavi z drugimi sortami največja (11,9 g/plod), vendar je bil pridelek
zaradi majhnega števila plodov (23,7) najmanjši od vseh sort v preizkušanju (282,3 g/grm).
Plodovi sorte Daroyal so bili veliki, izenačeni in lepo oblikovani, nekoliko temnejše barve kot
standardna sorta Clery. Povprečna masa plodu v vseh obiranjih je bila 8,4 g/plod. Zaradi
velikega števila plodov, je bil pridelek na grm skoraj enak pridelku standardne sorte Clery.
Rast je bila visoka in listi na dolgih pecljih. Rastline sorte Diana so bile v drugem letu močno
prizadete zaradi zimske pozebe, zato je bila rast slaba, rastline nizke z majhnimi listi in veliko
cvetov. Plodovi so bili drobni (6 g/plod) in številni (72,5 plodov /grm). Pridelek je bil sicer
velik, vendar nekakovosten. Rast sorte Donna je bila nizka in listi majhni. Plodovi so bili
številni in drobni. Rastline so bile prizadete zaradi zimske pozebe. Rast rastlin sorte Deluxe
(DA 46) je bila zelo bujna, močna in visoka. Listi so bili srednje veliki, intenzivno zeleni.
Plodovi so bili svetli in srednje veliki (8,4 g/plod). Rastline sorte Darselect so bile močne, rast
gosta, pokončna in visoka. Listi so bili veliki, intenzivno zelene barve. Plodovi so bili veliki,
izenačeni po obliki in barvi. Povprečna masa plodu v vseh obiranjih je bila srednje velika
(7,2). Pridelek je bil največji in je presegal pridelek standardne sorte Clery (514,9 g/grm). V
primerjavi s predhodnim letom (leto 2013) je bil čas začetka cvetenja in zorenja v drugem letu
rodnosti precej bolj izenačen. Od vseh ostalih sort je izrazito je izstopala le pozna sorta Daisy.
V drugem letu je bila najbolj rodna sorta Darselect, v prvem letu pa Daroyal. Povprečna masa
plodov je bila v drugem letu bistveno manjša kot v prvem letu. To nakazuje na nujnost
enoletne pridelave jagod ali nujnost uvajanja redčenja v dveletnih nasadih. Ta tehnološki
ukrep je dodaten strošek in predstavlja velik stres za rastlino. V drugem letu je bil okus
plodov v povprečju enak kot v prvem letu. Razlog je bil predvsem v zelo ugodnih vremenskih
razmer, ki so v primerno razvitih plodovih omogočile skladnost med sladkorji in kislinami.
Zaradi zelo ugodnih rastnih razmer je bila občutljivosti rastlin na bolezni in škodljivce pod
tuneli zelo majhna.
Brdo pri Lukovici, 2014
V juliju 2014 smo posadili jagode italijanskega izvora sort Capri (večkrat rodna), Garda
(zgodnja), Jeny (zgodnja), Laetitia (pozna) in Malga (večkrat rodna) v primerjavi s standardno
sorto ameriškega izvora Albion (večkrat rodna). Sadike so bile zamrznjene. Za preizkušanje
večkrat rodnih sort smo se odločili zaradi povečanega povpraševanja pridelovalcev po sortah,
ki zorijo izven obdobja zorenja enkrat rodnih sort in zaradi povečane ponudbe novih večkrat
rodnih sort. Kakovost sadilnega material je bila zelo raznolika, zato smo rast rastlin spremljali
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tudi v prvih mesecih po sajenju. Pri večini sort je bila jeseni rast dobra. Zelo bujno rast z
izjemno velikim številom živic je imela sorta Laetitia. Slabo sta priraščali sorti Garda in
Malga. Garda je imela šibke cvetne peclje, vendar zelo lepe plodove. Zelo rodni, z le pimi
plodovi sta bili tudi sorti Capri in standardna sorta Albion. Pri vseh rastlinah smo prve
cvetove odstranjevali. Med večkrat rodnimi sortami je imela največji potencial večkratnega
izraščanja sorta Albion, nato Malga in Capri.
3.2.12. Malina
Brdo pri Lukovici, 2014
V sredini junija 2014 smo posadili tkivno vzgojene sadike dvakrat rodnih italijanskih sort
malin Amira in Enrosadira v primerjavi s standardno sorto Polka. Za preizkušanje novih
dvakrat rodnih sort smo se odločili zaradi povečanega povpraševanja pridelovalcev po novih
sortah. Rastline so imele v prvem letu dobro rast. Po bujnosti je izstopala Enrosadira.
Zasnovale so tudi prve cvetove in plodove, ki so bili zaradi pogostega dežja prizadeti od sive
plesni. Sorta Amira je v primerjavi s sorto Polka cvetela zelo pozno.
3.2.13. Ameriška borovnica
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 j eseni
2010 smo v preizkušanje vključili še sorto Aurora. Sadilni material smo uvozili iz Nemčije.
V prvem letu polne rodnosti smo spremljali pridelek, kakovost plodov in zdravstveno stanje
rastlin. V fazi cvetenja konec aprila in v začetku maja je naše kraje zajel val zelo hladnega
zraka, ki je povzročil pozebo, ki je zelo prizadela sorto Chandler in nekoliko manj sorto
Draper. Poškodbe cvetov ostalih sort v preizkušanju so bile delno primerljive z drugimi
sortami. Pozeba je v primerjavi z drugimi leti vplivala na manjši pridelek in posledično na
večje plodove pri večini sort. Pridelek je bil dodatno prizadet zaradi napada plodove vinske
mušice, ki je največ škode povzročila na poznih sortah. Plodovi so zaradi napada (vboda in
zaleganja jajčec) in sekundarnih okužb s sivo plesnijo in antraknozo odpadali ali bili
neprimerni za uživanje. Zaradi veliko vlage so plodovi pri nekaterih sortah tudi pokali.
Lastnosti plodov v prvih obiranjih so bile zaradi ugodnih vremenskih razmer (brez toplotnih
šokov) in naravnega redčenja (spomladanska pozeba) izjemni, saj je bila povprečna masa
plodov sort Aurora, Chanler in Ozarkblue nad 2,5 g. Najdrobnejši so bili plodovi sorte
Liberty, ki pa je imela večji pridelek. Zaradi pogostih padavin in nizkih temperatur so vse
rastline zelo močno priraščale. V letih spremljanja pridelka (2010 do 2014) smo ugotovili, da
so vse sorte zelo sočasno brstele in cvetele. Obe fazi razvoja sta bili vedno neposredno
povezani z vremenskimi razmerami. Zorenje, ki najbolj določa sorto po času zoren ja pa je
bilo manj sočasno, torej bolj neodvisno od zunanjih dejavnikov. Od sort v preizkušanju sta
bili najbolj zgodnji sorti Chandler in Draper, ki sta začeli zoreti od 27. junija do 10. julija,
včasih prej ali pozneje kot standardna sorta Bluecrop. Sorti Liberty in Ozarkblue sta začeli
zoreti bolj pozno, od 8. julija do 18. julija, odvisno od temperatur v posameznem letu. Najbolj
pozna je vedno bila sorta Aurora, ki je začela zoreti od 20. julija v letu 2011 do 5. avgusta v
letu 2012.
Brdo pri Lukovici, 2013
V letu 2013 smo v poskusno kolekcijski nasad posadili ameriške borovnice sort Hortblue
poppins, Hortblue petit in Huron v primerjavi s standardnima sortama Bluecrop in Duke.
Sadilni material smo uvozili iz Nemčije. Sadike so posajene na mineralnem rastišču, ki smo
ga pred sajenjem z ustreznimi tehnološkimi ukrepi pripravljali eno leto. Sadike so v prvem
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letu dobro priraščale. Plodove smo po cvetenju odstranjevali, zato pridelka še ni bilo.
Zdravstveno stanje rastlin je bilo dobro.
3.2.14. Spremljanje dozorevanja jablanovih sort s strojem Pimprenelle
Ta naloga je v letu 2014 potekala v okviru strokovne naloge posebnega preskušanja sort
jablan ter se je izvajala v Sadjarskem centru Maribor – Gačnik. S pomočjo "avtomatskega
kontrolnega laboratorija " Pimprenelle za določanje parametrov zrelosti pri sadni vrsti jablana,
smo opravili testiranja zrelosti za 63 sort in klonov jablane, ki jih preskušamo v sadjarskem
centru. Določanje zrelosti je zelo pomemben postopek, saj s pomočjo podatkov, ki nam jih
stroj Pimprenelle na enostaven način poda, določimo optimalno tehnološko zrelost izbrane
sorte ali klona. Stroj, ki analizira avtomatsko vzorce srednje velikosti (20 - 30 plodov), nam
določi naslednje parametre: trdota mesa plodov (kg/cm 2), vsebnost topne suhe snovi (°Brix),
vsebnost jabolčne kisline, sočnost, povprečna teža vzorca, povprečna teža ploda. Škrobno
vrednost smo določili po standardni metodi. Prerezani plodovi so bili potopljeni v 0,02 M
raztopino J2 v kalijevem jodidu (KJ). Intenzivnost in delež obarvanega dela sta bila ocenjena
s pomočjo primerjalne škrobne lestvice EVROFRU z vrednostmi 1−10 (Ctifl 1993). Kot
vrednost, ki združuje posamezne parametre zrelosti, je bil izračunan Streifov indeks zrelosti
(Streif, 1996). Za delo z strojem Pimprenelle mora biti za to usposobljena oseba, zelo
pomembna je interpretacija izvida, saj je potrebno merljive in znane parametre primerjati z
odbranim vzorcem. Pimprenelle nam omogoča standardizacijo postopka. Vzorčenje za
spremljanje dozorevanja smo pričeli opravljati v mesecu avgustu, ter opravili vsa vzorčenja
vzorcev zgodnjih, srednje poznih in kasneje zrelih sort jablan in klonov, ki so bili predhodno
odobreni v programu posebnega preskušanja sort za lokacijo Gačnik in Brdo pri Lukovici.
Vzorčenja smo ponovili v 4 -5 kratnem zaporedju, saj le na podlagi večkratnih testiranj lahko
določimo optimalni rok obiranja.
3.2.15. Preizkušanje različne intenzitete rezi na rodnih drevesih češenj na podlagi
sejanca češnje
V kolekcijskem nasadu češenj v Stari gori smo za poskus preizkušanja različne intenzitete
rezi češenj odbrali 5 sort češenj na podlagi sejanca češnje in sicer sorte Celeste, Giorgia, Van,
Sunburst in Sweet heart. Odbrane sorte zorijo v različnem času zorenja - od 3. do 6.
češnjevega tedna; med njimi so 3 avtofertilne (Celeste, Sunburst in Sweet heart) in 2
avtosterilni (Georgia in Van), ki pa sta v nasadu imeli opraševalne sorte. Pri izboru sort smo
bili pozorni, da zajamemo sorte, ki so že uveljavljene v proizvodnih nasadih, predvsem pa
tiste, ki se odlikujejo z veliko rodnostjo, posledično pa imajo zaradi tega drobnejše plodove.
Pri vsaki sorti smo spomladi (13. marca) opravili intenzivnejšo rez na dveh drevesih, na dveh
pa zmernejšo, le pri sorti Georgia smo imeli na razpolago le dve drevesi, tako da smo
intenzivnejšo rez opravili na enem, na drugem pa zmernejšo. Kljub manjšemu številu dreves
sorte Georgia, le-te nismo želeli izpustiti, ker je močno zastopana v proizvodnih nasadih in
prav pri njej se pogosto pojavlja problem predrobnih plodov. Za potrebe intenzivnejše rezi je
bil opravljen nakup žage s teleskopskim ročajem. Odbrana drevesa smo označili, pripravili
načrt in evidence za spremljanje rodnosti in debeline plodov. Eno drevo sorte Sweet heart je
med vegetacijo propadlo (se je posušilo). Vzrok za propad drevesa je po mojem mnenju
slabše zdravstveno stanje drevesa že pred izvedbo rezi, zato smo le -tega tudi močneje
obrezali, da bi ga z rezjo vzpodbudili k rasti. V času zorenja sort, ki je bil v letošnji spomladi,
predvsem zaradi zgodnejšega cvetenja, cca 14 dni zgodnejši od povprečnega časa zorenja
posamezne sorte, smo sorti Celeste in Giorgia obirali dvakrat, ostale tri sorte pa enkrat,
pridelek po drevesu stehtali, odvzeli povprečni vzorec 100 plodov/drevo, tudi tega stehtali,
odvzeli vzorec za kemijske analize na vsebnost topnih snovi in skupnih kislin ter ugotavljali
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delež razpokanih, gnilih ali drugače poškodovanih plodov, saj je bilo vreme v času
dozorevanja in zorenja plodov izrazito deževno in tudi sama intenziteta rezi bi lahko vplivala
na odstotek netržnih plodov. Vpliv rezi na višino pridelka v letu opravljenega poskusa ni
merodajen, saj drevesa ob zastavitvi poskusa spomladi 2014 niso bila popolnoma izenačena
po bujnosti. Tudi v naslednjih letih bo primerjava višine pridelka/drevo vpr ašljiva oz. manj
pomembna kot primerjava povprečne mase ploda, opravljene na naključno odbranem vzorcu
100 plodov. V letu 2014 so se s povprečno večjo maso ploda na intenzivnejšo rez odzvale
sorte Celeste, Giorgia, Van in preostalo drevo sorte Sweet heart. Pri sorti Sunburst vpliva rezi
na večjo debelino plodov ni bilo zaznati. Zelo opazno so reagirala vsa močneje obrezana
drevesa, saj so se odzvala z večjim enoletnim prirastom poganjkov, kot pa manj obrezana
drevesa. Ob osnovi na novo odgnanih enoletnih poganjkov pričakujemo naslednje leto najbolj
kvalitetne plodove. Povečana vsebnost topne snovi v plodovih pri bolj obrezanih drevesih se
je pokazala le pri sorti Van, z minimalno razliko tudi pri sorti Celeste. Manj gnilih plodov
smo zabeležili pri sortah Sunburst in Van.
3.2.16. Tehnološki poskusi v jagodičju
•

Zapoznjevanje zorenja dvakrat rodnih malin s prikrajševanjem poganjkov

Poleti 2014 smo zasadili manjši nasad malin sort Amira in Polka v kolekcijsko poskusnem
nasadu jagodičja na Brdu pri Lukovici z namenom izvajanja poskusa prikrajševanja
poganjkov. Odbrali smo tudi nasad malin Polke v Novem mestu, kjer bomo izvajali poskus v
že obstoječem nasadu. Namen naloge je preizkusiti vpliv prikrajševanja rodnih poganjkov pri
dvakrat rodnih malinah z namenom zavlačevanja začetka zorenja v obdobje stabilnejših
vremenskih razmer (problem toplotnih šokov). V letošnjem letu (2014) smo v starem nasadu,
zasajenem s sortami Polka, Autumn bliss in Himbo top izvedli poskusno rez, na osnovi katere
bomo v prihodnjem letu zastavili poskus. Poganjke smo 26. junija rezali nad 10 do 15
nodijem, odvisno od debeline poganjka. Sorti Autumn bliss in Polka sta že imeli prve
dozorele plodove. Himbo top še ni zasnovala cvetov. Po nekaj tednih so pri sorti Polka na
rezanih poganjkih odgnali zelo kratki stranski poganjki, na katerih je bilo več plodov, iz
nerezanih poganjkov pa samo samostojni plodovi. Pri sorti Autumn bliss so pri rezanih
poganjkih izraščale zelo kratki stranski poganjki, pri nerezanih poganjkih pa samo peclji s
plodovi. Pri sorti Himbo top je rez zelo dobro vplivala na razraščanje. Iz poganjkov so
odgnali od 30 cm do 60 cm dolgi stranski poganjki, ki so bili obloženi s plodovi. Pri sortah
Polka in Autumn bliss je do jeseni dozorelo zelo malo plodov. Večina rodnih brstov se je
posušila. Pri sorti Himbo top je bil pridelek dober. Iz meritev poganjkov ob rezi smo
ugotovili, da se sorte med seboj po številu brstov na poganjek niso statistično razlikovale.
Razlike pa so bile zelo velike med rezanimi in nerezanimi poganjki znotraj posamezne sorte.
Pri rezanih poganjkih je bilo kar tri četrtine več brstov kot pri nerezanih. Pri rezanih
poganjkih je najdaljše stranske poganjke odgnala sorta Himbo top (77,8 cm), nato Polka (57
cm) in najkrajše Autumn bliss (30,8 cm). Po številu brstov na stranskih poganjkih se sorte
med seboj niso statistično značilno razlikovale. Iz predposkusa smo ugotovili, da je rez
poganjkov nujno potrebno izvajati glede na zgodnost sorte in da mora biti rez izvedena pred
formiranjem cvetnih nastavkov na vrhu poganjka.
•

Vpliv senčenja, oroševanja in ročnega redčenja plodov na dozorevanje poznih
sort ameriških borovnic

V letošnjem letu poskusa zaradi izjemnih vremenskih razmer v poskusnem nasadu ameriških
borovnic na Ljubljanskem barju nismo izvedli. V času cvetenja je nasade prizadela pozeba, ki
je močno razredčila rodni nastavek, nato pa v času zorenja pogosto deževje, ki je bilo pravo
nasprotje toplotnih šokov v predhodnih letih. Plodovi poznih sort so bili zaradi navedenih
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razmer dobro obarvani, vendar razpokani. Veliko plodov je odpadlo zaradi novega škodljivca
(plodova vinska mušica), ki je skoraj v celoti prizadel preostanek plodov poznih sort. Izpad
pridelka poznih sort je bil več kot 70 %.
•

Zapoznjevanje zorenja večkrat rodnih jagod z zatrgovanjem cvetov

Poleti 2014 smo v poskusno kolekcijskem nasadu jagodičja na Brdu pri Lukovici zasadili
večkrat rodne sorte jagod, na katerih bomo v prihodnjem letu izvajali poskus zatrgovanja
prvih plodov. Spremljali bomo vpliv ukrepa na začetek zorenja in kakovost plodov v
primerjavi s plodovi, kjer tega ukrepa ne bomo izvajali. Poskus bomo predvidoma izvajali na
sortah Albion, Capri in Malga. Po sajenju v mesecu juliju smo cvetove večkrat odstranjevali,
da bi sadikam zagotovili čim bolj ugoden razvoj. Podoben poskus bomo izvajali v
pridelovalnem nasadu v Zdolah (Posavje) na sorti Capri.
3.3. SADNI IZBOR ZA SLOVENIJO 2014
Zaključna predstavitev novega sadnega izbora za Slovenijo je potekala 15. januarja 2015 na
Kmetijskem inštituta Slovenije v Ljubljani. S strani odgovornih za posamezno sadno vrsto so
bile predstavljene spremembe v novem sadnem izboru s poudarkom na predstavitvah novih
sort v njem. Novo vključenih sort sadnega izbora za Slovenijo je 47. Te so v nadaljevanju po
sadnih vrstah tudi naštete.
sadna vrsta
jablana
nektarina
češnja

novosti v sadnem izboru 2014
Zonga, Gaia, Renoir, Gemini, Merkur, Smeralda, CIV G 198 (Modi), CIV
323 (Isaaq), Karneval, Fujion, Starcats
Laura, Amiga, Maria Lucia, Silver giant

jagoda

Grace star, Black star, Merchant, Axel (Alex)
Topfirst, Valjevka, Plumtastic, Jojo, Ninfa, BO 90610010 (Bora), Bergeron,
Pisana, Tomcot
Joly, Honeoye, Dely, Sonata, Laetitia, Capri, Mara des Bois, Charlotte

malina

Rafzaqu (Himbo top), Amira

sliva

ameriška borovnica

Aurora, Chandler, Ozarkblue, Darrow

oreh

Sava, Krka

kostanj

Marigoule

kaki

Rojo brillante, Triumph
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Poročilo o opravljenem delu v letu 2014 smo pripravili:
Boštjan Godec
Biserka Donik Purgaj
Metka Hudina
Valentina Usenik
Matej Stopar
Anita Solar
Darinka Koron
Nikita Fajt

3.4. IZVAJALCI NALOGE
Kmetijski inštitut Slovenije
Sodelavci
Skupaj

Št. ur izvajalca
1.016

Podizvajalci
Sodelavci
Skupaj

Št. ur izvajalcev
1.162,86

3.5. FINANČNA OPREDELITEV
Stroškovnik naloge:
skupaj vrednost €
izvajalec
podizvajalci
skupaj

23.708,13
36.555,55
60.263,68
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4

POSEBNO PREIZKUŠANJE SORT VINSKE TRTE

4.1. UVOD
Pri pridelovanju grozdja je za uspešen razvoj vinogradništva in vinarstva ključnega pomena
sledenje trendom v vinogradništvu in vinarstvu in s tem uporaba takih sort, klonov in podlag
trte, ki so prilagojene na naše rastne razmere, so ob primerni zaščiti dovolj odporne proti
boleznim in škodljivcem obenem pa zagotavljajo pridelavo tržno zanimivih pridelkov in
produktov. Glavni cilj posebnega preizkušanja sort je izboljšanje izbora sort vinske trte glede
na tiste tehnološke značilnosti sort in klonov, ki so pomembne za gospodarno pridelavo
kakovostnega grozdja in vina. Pri strokovni nalogi ugotavljamo prilagojenost za nas
zanimivih sort iz drugih geografskih območij, ki bi lahko bile pridelovalno in tržno zanimive
tudi v naših okoljskih razmerah, oziroma uvajamo doma selekcionirane sorte in klone v redno
pridelavo. Prav tako se v sklopu PPS ugotavlja tudi morebitna odpornost sort in podlag na
bolezni in škodljivce ter tolerantnost na stresne razmere kot sta zimska pozeba in suša. PPS in
klonska selekcija trte sta stalni strokovni nalogi, ki se izvajata v skladu z ZKme, ZSMKR
posredno pa tudi z Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin in Zakonom o vinu ter
podzakonskimi akti, ki iz njih izhajajo. Z izvajanjem te strokovne naloge pridobivamo
nevtralne podatke o primernosti sort in klonov vinske trte ter podlag za njihovo gospodarno
gojenje v naših okoljskih razmerah. Zaradi agro-bioloških razlik med sortami in zaradi
njihovih različnih reakcij na dane okoljske razmere, je treba nove sorte in klone, pre den jih
vpišemo v priporočeni oziroma dovoljeni seznam sort (trsni izbor) vsestransko preizkusiti. V
redno pridelavo se načeloma sprejmejo le tiste žlahtne sorte in podlage, ki vsaj v eni od
želenih lastnosti prekašajo standardne sorte ali pa pomembno prispevajo k popestritvi
ponudbe vina v posameznem pridelovalnem okolišu. Zaradi vse večjega povpraševanja po
lokalno pridelanem svežem namiznem grozdju na okolju prijazen način se v program PPS
lahko vključijo tudi sorte, ki izhajajo iz medvrstnih križanj in so bolj odporne na bolezni in
škodljivce in se jih lahko prideluje z manjšo uporabo zaščitnih sredstev. V redno pridelavo se
načeloma sprejmejo le tiste sorte, ki so primerne za pridelavo na okolju prijazen način in se
izkažejo kot tržno zanimive. Rezultati PPS se uporabljajo kot podlaga za odločanje o
rajonizaciji in za določitev trsnega izbora v skladu z Zakonom o vinu.

4.2. POROČILO O OPRAVLJENEM DELU
4.2.1 PREIZKUŠANJE KLONOV SORTE RUMENI MUŠKAT V V . D. PRIMORSKA
V sodelovanju s selekcijsko trsničarskim središčem (STS) Vrhpolje smo v letu 2014
spremljali 12 klonov sorte Rumeni muškat, ki so posajeni na lokaciji Pouzelce v vinogradu
STS Vrhpolje. Sedem izmed dvanajstih klonov je že v rodnosti. Pet klonov VCR 100, VCR
102, R1 in VCR 5 je pričelo odganjati nekoliko kasneje (28.3.2014) kot pa kloni BE-K-M-33,
B41 5 in FR 94 (21.3.2014). Pri klonih BE-K-M-33, B41 5, FR 94 in R1 so 7.4. 2014 bila
vidna socvetja. Cvetenje se je pri vseh klonih razen pri klonu Fr 94 (25.5.2014) začelo
istočasno 29.5.2104. V letošnjem letu še nismo beležili parametrov rasti in rodnosti, ker vse
trte še niso v polni rodnosti, ovrednotili pa smo kakovost grozdja. V letu 2014 kljub obilnim
padavinam nismo zaznali velikega napada bolezni, nekoliko več je bilo grozdne gnilobe, kar
je tudi vzrok da smo grozdje nekaterih klonov prej potrgali kot pri ostalih. Klona B 41/5 in FR
94 sta nekoliko bolj zgodnja, v fazi dozorevanja sta bila podvržena večjemu napadu grozdne
gnilobe. Drugih fizioloških motenj v letošnjem letu nismo zaznali. Spremljali smo dinamiko
dozorevanja, podatki so vidni v tabeli 1. V letu 2014 smo pri sedmih klonih izvedli sedem
mikrovinifikacij v treh ponovitvah. Grozdje smo mikrovinificirali v kleti KIS po standardnih
enoloških postopkih. Vino smo ustekleničili in izvedli analize za mošt in stekleničeno
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kakovostno vino, podatki so vidni v tabeli 2 in 3. Vina smo na KIS, ki je pooblaščena
organizacija za oceno vina, tudi senzorično ocenili ( tabela 5). Izvedli smo tudi analizo
aromatičnih spojin, podatki so vidni v tabeli 4.
Tabela 1: Spremljanje dozorevanja grozdja
18.8.2014
Klon

Sorta

Masa 100 jagod (g)

Sladkor (Oe°)

Sk. kisline (g/l)

pH

B 41/5

Rumeni muškat

267

66

10,5

3,07

FR 94

Rumeni muškat

237

66

10,1

3,06

R1

Rumeni muškat

264

71

12,5

3,10

R5

Rumeni muškat

266

66

13,5

3,06

VCR 100

Rumeni muškat

262

69

12,4

3,10

VCR 102

Rumeni muškat

267

68

13,4

3,07

BE-K-M-33 Rumeni muškat

231

66

12,9

3,03

25.8.2014
Klon

Sorta

Masa 100 jagod (g)

Sladkor (Oe°)

B 41/5

Rumeni muškat

287

71

FR 94

Rumeni muškat

249

R1

Rumeni muškat

289

R5

Rumeni muškat

VCR 100
VCR 102

Sk. kisline (g/l)

pH

9,4

3,14

72

8,7

3,13

74

10,5

3,15

299

73

10,9

3,17

Rumeni muškat

274

76

10

3,19

Rumeni muškat

286

76

10,2

3,17

BE-K-M-33 Rumeni muškat

240

75

10,1

3,14

8.9.2014
Klon

Sorta

Masa 100 jagod (g)

Sladkor (Oe°)

Sk. kisline (g/l)

pH

R1

Rumeni muškat

255

85

8,7

3,27

R5

Rumeni muškat

279

82

8,9

3,27

VCR 100

Rumeni muškat

270

85

8

3,29

VCR 102

Rumeni muškat

275

84

8,5

3,29

BE-K-M-33 Rumeni muškat

221

83

8,4

3,26

Tabela 2: Osnovni kemijski parametri mošta
Klon

Sorta

Datum
trgatve

Sladkor v moštu
(°Oe)

Skupne kisline (g/l)

pH

B 41/5
FR 94

Rumeni muškat
Rumeni muškat

28.8.2014
5.9.2014

67
77

8,8
8,9

3,12
3,10

R1
R5
VCR 100

Rumeni muškat
Rumeni muškat
Rumeni muškat

15.9.2014
15.9.2014
15.9.2014

78
80
82

7,9
8,3
7,5

3,31
3,30
3,30

VCR 102
BE-K-M33

Rumeni muškat

15.9.2014

78

7,5

3,34

Rumeni muškat

15.9.2014

82

7,5

3,25
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Tabela 3: Osnovni kemijski parametri vina
KLON/
PARAMETER
Dejan. alk.
vol%
Skupni
ekstrakt (g/l)
Reduc.
sladkor (g/l)
Skupne kisline
(g/l)
Hlapne kisline
(g/l)
Prosti SO2
(mg/l)
Skupni SO2
(mg/l)
pH
Rel. gostota
pri 20 oC

B 41/5

FR-94

R1

R5

VCR100

VCR102

BE-K-M33

9,15

10,69

11,09

11,33

11,65

11,05

11,60

20,9

21,6

21,5

20,9

20,4

20,5

20,8

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

8,7

8,6

7,5

7,5

7,1

7,1

7,2

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

23

29

24

26

35

34

26

71

104

77

75

91

88

77

3,11

3,14

3,44

3,43

3,45

3,48

3,39

0,99569

0,99410

0,99358

0,99308

0,99252

0,99328

0,99270

Tabela 4: Vsebnosti prostih terpenov v vinih – vinifikacije v treh ponovitvah (µg/L)
Linalool

Alfa-terpineol

Citronellol

Nerol

Geraniol

B 41/5

356±49

739±31

33±6

33±4

224±17

FR-94

314±41

867±23

35±5

29±3

195±15

R1

1.718±97

2.469±80

29±1

131±4

919±21

R5

1.307±176

2.908±137

21±2

111±11

804±68

VCR-100

1.046±38

3.208±52

18±1

92±3

675±25

VCR-102

663±46

2.879±21

13±1

61±4

454±26

BE-K-M-33

707±163

2.818±88

15±3

63±15

463±83

Tabela 5: Senzorične ocene vin – ocenjevanje dne 11. 2. 2015 na KIS (20-točkovni Buxbaum
sistem)
Oznaka

Senzorična ocena

B 41/5

16,3 ± 0,4

Razporeditev
kakovosti
7

FR-94

16,4 ± 0,1

6

R1

17,0 ± 0,0

1

R5

16,9 ± 0,4

4

VCR-100

17,0 ± 0,1

1

VCR-102

16,9 ± 0,1

4

BE-K-M-33

17,0 ± 0,5

1

po

4.2.2 PREIZKUŠANJE NOVIH RDEČIH SORT V V . D. PRIMORSKA
V sodelovanju s selekcijsko trsničarskim središčem (STS) Vrhpolje smo v letu 2014
spremljali tri rdeče sorte Marselan, Malbec in Carmenere in jih primerjali s standardno sorto
Merlot na lokacijah Lože, Cvetrož in Saksid v vinogradih STS Vrhpolje in pridelovalcu g.
Lisjaku. Sorte Marselan, Malbec in Merlot (28.3.2014) so začele odganjati nekaj dni pred
sorto Carmenere (31.3.2014). Dvaindvajsetega maja so bile vse preizkušane sorte tik pred
začetkom cvetenja. Ovrednotili smo parametre rasti in rodnosti, ter izmerili količino pridelka
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(tabela 1). V letošnjem letu nismo zabeležili hudih napadov bolezni, niti kakršnih koli
fizioloških motenj. Spremljali smo dinamiko dozorevanja grozdja in opravili osnovne meritve
kakovosti grozdja (tabela 2). Ob trgatvi smo ponovno izmerili kakovostne parametre mošta
(tabela 3). Grozdje vseh treh rdečih sort ter sorte Merlot smo mikrovinificirali v
mikrovinifikacijski kleti STS Vrhpolje po standardnih enoloških postopkih. Vino smo
ustekleničili v STS, analize smo izvedli na KIS (tabela 4) in opravili organoleptično oceno
vina (tabela 5). Vino sorte Merlot je bilo v letu 2014 nekoliko slabše kvalitete, ker je grozdje
prizadela toča. Izmerili smo vsebnost skupnih antocianov in skupnih polifenolov (tabela 6).
Tabela 1: Spremljanje parametrov rasti in rodnosti
ŠTEVILO
ŠTEVILO
MLADIK/TRTO
GROZDOV NA
TRTO
vseh odgnanih % odgnanih vseh rodnih % rodnih
11,7
9,4
81,3
9,5
8,5
90,2
16,3
ŠTEVILO OČES/TRTO

Malbec
kl. 595
Merlot
kl. 184
Carmenere
kl. R9
Marselan
kl. 980

POVP.
ST.
ODKLON
POVP.
ST.
ODKLON
POVP.
ST.
ODKLON
POVP.
ST.
ODKLON

1,7

1,5

12,2

1,5

1,4

12,1

4,4

11,1

7,5

68,4

7,6

7,1

93,3

12,3

1,5

1,7

16,8

1,8

1,9

7,2

3,4

11,8

10,6

90,1

10,9

9,5

86,7

10,5

1,3

1,5

9,7

1,6

1,8

9,6

2,1

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Tabela 2: Spremljanje dozorevanja grozdja
15.9.2014
Klon
kl. 184
kl. 595

Sorta
Merlot
Malbec

Masa 100 jagod (g)
201
240

Sladkor (Oe°)
84
83

Sk. kisline (g/l)
7
9,4

pH
3,25
3,18

kl. R9
kl. 980

Carmenere
Marselan

195
158

75
94

7,6
10,2

3,36
3,11

Tabela 3: Osnovni kemijski parametri mošta
Sladkor v
Skupne kisline
moštu (°Oe)
(g/l)

Klon

Sorta

Datum trgatve

kl. 184
kl. 595

Merlot
Malbec

18.9.2014
18.9.2014

67
77

8,8
8,9

3,12
3,10

kl. R9
kl. 980

Carmenere
Marselan

30.9.2014
30.9.2014

*
94

*
7,8

*
3,53
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Tabela 4: Osnovni kemijski parametri vina
Sorta
Klon

Marselan
kl. 980

Malbec
kl. 595

Carmenere
kl. R9

Merlot
kl. 184

Dejan. alk. vol%

12,6
34,3
1,5

11,1
28,6
1,5

9,9
30,1
0,9

12
27,9
2

Hlapne kisline (g/l)

8,7
0,17

9,4
0,22

7
0,28

7,7
0,29

pH
Rel. gostota pri 20 oC

3,49
0,9971

3,22
0,9967

3,66
0,9981

3,34
0,9953

Skupni ekstrakt (g/l)
Reduc. sladkor (g/l)
Skupne kisline (g/l)

Tabela 5: Senzorične ocene vin – ocenjevanje dne 11. 12. 2014 na KIS (20-točkovni
Buxbaum sistem)

Carmenere

Senzorična
ocena
15,26 ± 1,99

Razporeditev po
kakovosti
3.

Malbec
Marselan
Merlot

16,6 ± 0,69
15,5 ±1 ,22
*

1.
2.
*

Oznaka

*neprimerno za ocenitev

Tabela 6: Vsebnost skupnih antocianov in polifenolov
Sorta
Klon
Koncentracija
antocianini
polifenoli

Malbec
kl. 595
μg/l
751,23
1803,94

Carmenere
kl. R9
μg/l
648,89
1005,72

Marselan
kl. 980
μg/l
1243,75
1986,52

4.2.3 PREIZKUŠANJE NOVIH RDEČIH SORT V V . D. POSAVJE
V preizkušanje so vključene štiri rdeče sorte (Dornfelder, Cabernet cubin, Cabernet dorsa
in Acolon), ki niso vpisane v trsni izbor Slovenije. Za sorto Dornfelder smo zabeležili potek
fenofaz, parametre rasti in rodnosti (tabela 1), ovrednotili smo količino in kakovost pridelka
grozdja. V letošnjem letu nismo zabeležili hudih napadov bolezni, niti kakršnih koli
fizioloških motenj. Spremljali smo dinamiko dozorevanja grozdja. Ob trgatvi smo izmerili
kakovostne parametre mošta (tabela 2). S preizkušanjem v letu 2014 smo zaključili ciklus
preizkušanja navedenih sort. Pričakujemo vpis vsaj ene sorte v trsni izbo r za vinorodno deželo
Posavje.
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Tabela 1: Parametri rasti in rodnosti pri sorti Dornfelder v letu 2014

ŠTEVILO OČES/TRS

7,1

% OD.
OČES
93,4

1,31

11,29

VSEH ODGNANIH
Povprečje 7,6
St.
0,74
odklon

ŠT. MLADIK/TRS

6,9

6,4

% R.
MLADIK
93,8

1,46

1,50

12,56

VSEH RODNIH

POVP.
ŠT.
TEŽA
GROZDOV
PRIDELEK
GROZDA
NA TRS
/TRS
(g)
TEŽA (kg)
11,7

286,2

3,6

2,84

21,20

0,81

Tabela 2: Osnovni kemijski parametri mošta

Sorta
Dornfelder

Masa 100 jagod Sladkor
(g)
(Oe°)
305,68
76

pH
3,03

kisline
(g/l)
8,50

4.2.4 POSEBNO PREIZKUŠANJE SORT MEDVRSTNIH KRIŽANCEV
V kolekcijskem vinogradu STS Vrhpolje smo spremljali 14 namiznih sort medvrstnih
križancev – skupno 200 trt, ki so v letu 2014 dale prve pridelke namiznega grozdja. V letu
2014 smo spremljali fenofaze, izvedli degustacijo grozdja ter opazovali odpornost na bolezni
in pojav fizioloških motenj. Pri nekaterih sortah smo zaznali močnejši napad oidija in kasneje
tudi grozdne gnilobe. V letu 2014 je padla velika količina padavin kar je pri namiznih sortah
vplivalo tudi na oplodnjo. Ker trte niso bile izenačene meritev pridelka nismo izvedli. V letu
2014 sta bili najbolje ocenjeni sorti Muscat blue in Presentabil.
4.2.5 TEHNOLOŠKI
PRIMORSKA

POSKUS NA KLONIH SORT

REBULA, MALVAZIJA

IN

REFOŠK

V V . D.

V tehnološki poskus smo vključili klone sorte Rebula (klon SI 32), Malvazija (klon SI 37) in
Refošk (klon SI 35). Preizkušali smo odziv naštetih klonov na spremembo gojitvene oblike.
Primerjali smo klasično eno šparonsko in kordonsko z rezniki (cordone speronato), ki
omogoča zimsko strojno rez. Cilj je zmanjševanje števila porabljenih ročnih ur v vinogradu in
s tem znižanje stroškov pridelave grozdja. Spremljali smo potek fenofaz ter parametre rasti in
rodnosti (tabela 1), vizualno smo ocenili pojav sive grozdne plesni na grozdju ter izmerili
količino in kakovost pridelka grozdja. Spremljali smo dozorevanje grozdja in merili
kakovostne parametre (tabela 2). V letu 2014 je pri sorti Malvazija prišlo do močnejše okužbe
grozdne gnilobe, kar nas je privedlo do nekoliko zgodnejše trgatve. Grozdje smo
mikrovinificirali po standardnih enoloških postopkih v mikrovinifikacijski kleti STS
Vrhpolje. Vino smo ustekleničili ter na KIS izvedli analize kemijske in senzorične kakovosti
vina (tabela 3 in 4). Izmerili smo tudi vsebnost hidroksicimetnih kislin pri belih sortah (tabela
5), ter vsebnost skupnih polifenolov in antocianov pri rdeči sorti (tabela 6).
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Tabela 1: Spremljanje parametrov rasti in rodnosti
ŠTEVILO
ŠTEVILO OČES/TRTO
MLADIK/TRTO
ŠTEVILO
%
%
GROZDOV
vseh odgnanih odgnanih vseh rodnih rodnih NA TRTO
Rebula
SI-32
šparon
Rebula
SI-32

POVP.
9,5
ST.
ODKLON 1,3

9,4

98,89

9,7

9,0

92,57 17,20

146,13

2,50

1,3

3,51

1,3

1,5

6,79

31,28

0,59

95,47

14,7 11,5

77,88 16,80

138,66

2,33

5,46

2,2

7,86

26,13

0,76

POVP.
15,4 14,6
ST.
ODKLON 2,9 2,2

reznik
Malvazija
SI-37
POVP.
ST.
šparon
ODKLON
Malvazija
SI-37
POVP.
ST.
reznik
ODKLON
Ref ošk
SI-35
POVP.
ST.
šparon
ODKLON
Ref ošk
SI-35
POVP.
ST.
reznik
ODKLON

POVP.
TEŽA
TEŽA
pridelka
GROZDA
(kg)
(g)

2,4

2,74

3,74

9,6

8,2

86,28

10,1 8,0

79,81 13,90

94,54

1,32

1,5

1,1

11,21

1,5

12,27 2,56

36,13

0,65

12,0 11,9

99,33

14,0 9,0

64,98 12,50

80,79

1,02

2,0

1,9

2,11

1,5

2,6

18,30 4,84

29,84

0,48

8,5

8,3

97,78

7,4

5,9

81,53 8,40

270,30

2,17

1,0

0,9

4,68

1,1

1,6

23,82 3,27

56,70

0,69

11,3 10,1

89,85

10,2 6,3

62,60 7,40

210,96

1,58

1,8

7,25

1,5

10,07 1,17

41,85

0,49

1,4

1,4

0,9

Tabela 2: Spremljanje dozorevanja grozdja
18.8.2014
Klon
SI-37
SI-37

Sorta
Malvazija
Malvazija

Obravnavanje

Masa 100 jagod (g)

Sladkor (Oe°)

Sk. kisline (g/l)

pH

šparon

263

67

14,9

3,11

reznik

267

70

14,2

3,09

25.8.2014
Klon

Sorta

Obravnavanje

Masa 100 jagod (g)

Sladkor (Oe°)

Sk. kisline (g/l)

pH

SI-35

Refošk

šparon

261

70

13,4

3,15

SI-35

Refošk
Rebula

reznik

292

75

11,3

3,22

šparon

275

62

13,6

3,03

reznik

303

61

14,1

3,05

šparon

252

62

21,4

2,75

reznik

278

65

20,8

2,80

SI-32
SI-32
SI-37
SI-37

Rebula
Malvazija
Malvazija

3.9.2014
Klon

Sorta

Obravnavanje

Masa 100 jagod (g)

Sladkor (Oe°)

Sk. kisline (g/l)

pH

SI-35

Refošk

šparon

255

71

18,4

2,85

SI-35

Refošk

reznik

265

72

18,8

2,85

SI-32

Rebula

šparon

281

72

11,5

3,11

SI-32

Rebula

reznik

286

69

12,9

3,13
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8.9.2014
Klon

Sorta

Obravnavanje

Masa 100 jagod (g)

Sladkor (Oe°)

Sk. kisline (g/l)

pH

SI-35

Refošk

šparon

249

75

16,8

2,90

SI-35

Refošk

reznik

264

76

16,9

2,93

SI-32

Rebula

šparon

281

73

11,3

3,12

SI-32

Rebula

reznik

327

73

12,1

3,18

17.9.2014
Klon

Sorta

Obravnavanje

Masa 100 jagod (g)

Sladkor (Oe°)

Sk. kisline (g/l)

pH

SI-35

Refošk

šparon

-

66

16,8

3,03

SI-35

Refošk

reznik

-

67

15,8

3,02

SI-32

Rebula

šparon

-

67

11,5

3,28

SI-32

Rebula

reznik

-

68

10,6

3,24

Tabela 3: Osnovni kemijski parametri vina
Sorta (obravnavanje)

Refošk
(šparon)

Refošk
(reznik)

Rebula
(šparon)

Rebula
(reznik)

Malvazija
(šparon)

Malvazija
(reznik)

Dejan. alk. vol%

11,1

10

11,6

11,9

10,2

10,8

Skupni ekstrakt (g/l)

26

26

23,4

23,5

27,3

28,5

Reduc. sladkor (g/l)

1,2

1,3

0,3

0,4

0,7

0,6

Skupne kisline (g/l)

11,4

11,5

9,5

8,9

11,2

10

Hlapne kisline (g/l)

0,25

0,26

0,3

0,27

0,34

0,32

Prosti SO 2 (mg/l)

12

10

32

33

22

14

Skupni SO 2 (mg/l)

-

-

-

-

-

-

pH

3,07

3,05

3,34

3,41

3,35

3,51

0,9956

0,996

0,9939

0,9936

0,9972

0,997

Rel. gostota pri

20 oC

Tabela 4: Senzorične ocene vin – ocenjevanje dne 11. 12. 2014 na KIS (20-točkovni
Buxbaum sistem)
Senzorična ocena

Razporeditev po kakovosti

Rebula šparon
Rebula reznik
Malvazija šparon

16,32 ± 0,18
16,28 ± 0,37
16,22 ± 0,40

1.
2.
1.

Malvazija reznik
Ref ošk šparon

15,92 ± 0,53
11,9 ± 2,55

2.
negativna ocena

11,9 ± 1,43

negativna ocena

Oznaka

Ref ošk reznik
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Tabela 5: Vsebnosti hidroksicimetnih kislin v vinu (mg/L)
Klon/Sorta

SI-32

SI-32

SI-37

SI-37

Rebula

Rebula

Malvazija

Malvazija

Obravnavanje
Koncentracija
cis-caftaric
caftaric
GRP
cis-coutaric
coutaric
cis-fertaric
fertaric
caffeic
glutathionylcaffeic
p-coumaric
ferulic

šparon
mg/l
1,10
20,66
12,53
3,51
4,40
0,24
1,33
2,29

reznik
mg/l
0,93
16,85
17,41
0,64
4,48
0,17
1,29
2,49

šparon
mg/l
3,20
31,31
17,30
2,39
6,53
0,61
2,82
4,04

reznik
mg/l
3,72
30,67
14,40
2,04
8,18
0,74
2,70
4,38

1,14

1,55

0,53

1,03

1,90
1,82

1,16
2,38

1,92
1,41

1,42
1,20

Tabela 6: Vsebnosti skupnih antocianov in polifenolov v vinu (μg/L)
Klon/Sorta
Obravnavanje
Koncentracija
Skupni antociani
Skupni polifenoli

SI-35
Refošk
šparon
μg/l
663,06
834,29

SI-35
Refošk
reznik
μg/l
656,96
973,72

4.2.6 TEHNOLOŠKI POSKUS NA KLONIH SORTE SAUVIGNON V V . D. PODRAVJE
V tehnološki poskus smo vključili klone sorte Sauvignon (SI 1, SI 2 in SI 3). Preizkušali smo
odziv naštetih klonov na spremembo obremenitve. Primerjali smo vpliv polne obremenitve
trte in polovične obremenitve trte na vsebnost aromatičnih spojin. Spremljali smo potek
fenofaz ter parametre rasti in rodnosti (tabela 1), vizualno smo ocenili pojav sive grozdne
plesni na grozdju ter izmerili količino in kakovost pridelka grozdja. Spremljali smo
dozorevanje grozdja in merili kakovostne parametre (tabela 2 in 3). Grozdje smo
mikrovinificirali po standardnih enoloških postopkih v mikrovinifikacijski kleti KIS. Vino
smo ustekleničili ter na KIS izvedli kemijske analize vina (tabela 4). Izmerili smo tudi
vsebnost metoksipirazinov (tabela 5) in vsebnost tiolov (tabela 6).
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Tabela 1: Spremljanje parametrov rasti in rodnosti
ŠTEVILO OČES/TRTO

Kontrola
SI-1
Redčeno
SI-1
Kontrola
SI-2
Redčeno
SI-2
Kontrola
SI-3
Redčeno
SI-3

vseh

rodnih

% rodnih

ŠTEVILO
GROZDOV
NA TRTO

vseh

odgnanih

17,9 ± 1,7

16,7 ± 2,1

93,1 ± 4,6

16,8 ± 2,0

15,3 ± 3,5

93,4 ± 3,0

25,3 ± 6,1

16,5 ± 2,5

15,8 ± 2,0

96,2 ± 4,7

16,1 ± 2,3

15,5 ± 2,3

96,5 ± 6,8

26,7 ± 5,6

19,4 ± 2,9

17,7 ± 2,3

91,8 ± 8,5

17,9 ± 2,3

16,9 ± 3,0

94,0 ± 5,7

26,9 ± 6,0

18 ± 1,8

16 ± 2,2

88,9 ± 8,4

16,4 ± 2,6

16 ± 2,2

97,9 ± 2,8

24,6 ± 4,0

16,2 ± 2,2

15,4 ± 1,8

95,5 ± 6,3

15,6 ± 1,7

14,9 ± 1,7

95,6 ± 4,9

24,7 ± 4,8

16,5 ± 1,3

15,2 ± 1,1

92,3 ± 5,9

15,6 ± 0,8

15,3 ± 0,8

98,1 ± 3,0

23,8 ± 2,9

Št.
grozdov
Redčeno
SI-1
Redčeno
SI-2
Redčeno
SI-3

ŠTEVILO MLADIK/TRTO

%
odgnanih

odstranjenih Teža odstranjenih grozdov Povp. teža odstranjenih
(g)
grozda (g)

13,6 ± 2,9

1354,2 ± 449,6

90,0 ± 23,8

12,5 ± 1,9

1180 ± 225,3

95,0 ± 15,8

12,1 ± 1,7

1122 ± 211,6

93,4 ± 16,4

Tabela 2: Spremljanje dozorevanja grozdja
Datum

Sladkor (Oe)

Skup. kisline (g/l)

20. 8. 2014

58,0

18,90

29. 8. 2014

66,0

17,63

12. 9. 2014

71,0

13,0

5.9.2014
SI-1
SI-1
redčeno
SI-2
SI-2
redčeno
SI-3
SI-3
redčeno

Povprečje
St. odkl.
Povprečje
St. odkl.
Povprečje
St. odkl.
Povprečje
St. odkl.
Povprečje
St. odkl.
Povprečje
St. odkl.

SLADKOR
(Oe°)
70,0
3,2
73,9
3,4
67,9
2,8
69,8
3,0
67,5
6,3
72,9
5,6

SKUP. KISL.
(g/l)
pH
12,9
0,9
12,9
0,9
14,6
1,1
13,9
1,3
14,4
1,4
13,5
1,2

68

2,99
0,06
3,02
0,05
2,91
0,04
2,92
0,04
2,91
0,04
2,92
0,04

Masa 100 jagod
(g)
190,48
19,02
201,70
24,52
197,77
15,15
192,84
17,11
187,22
15,17
181,42
9,41
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Tabela 3: Osnovni kemijski parametri mošta (19.9.2014)
Sladkor (Oe)

Skup. kisline (g/l)

73
73
73

12,9
12,2
12,0

SI-1
SI-2
SI-3

pH
3,07
3,07
3,07

Tabela 4: Osnovni kemijski parametri vin
Vzorec
Parameter
Dejanski alkohol (vol%)
Skupni ekstrakt (g/l)
Reduc. sladkor (g/l)
Skupne kisline (g/l)
Hlapne kisline (g/l)
Prosti SO2 (mg/l)
Skupni SO2 (mg/l)
pH
Rel. gostota pri 20°C

SI1

SI2

SI3

9,58
24,4
1,2
11,3
0,33
33
108
3,05
0,99652

9,60
23,6
1,2
11,0
0,28
24
80
3,05
0,99615

9,68
23,5
1,2
10,5
0,15
36
106
3,06
0,99603

Tabela 5: Vsebnosti metoksipirazinov v grozdju (ng/L)
opis vzorca
SI1 - kontrola
SI1 - redčeno
SI2 - kontrola
SI2 - redčeno
SI3 - kontrola
SI3 - redčeno

IPMP
2,5±0,4a
2,3±0,3b
2,5±0,5c
-

IBMP
4,8±2,4
4,9±1,6
6,2±3,7
6,2±2,1
4,6±1,6d
5,6±2,0

(-) – vsebnosti pod mejo kvantitativne določitve (MKD)
a – vsebnosti nad MKD samo pri štirih od 10 vzorcev
b – vsebnosti nad MKD samo pri treh od 10 vzorcev
c – vsebnosti nad MKD samo pri štirih od 10 vzorcev
d – vsebnosti nad MKD pri osmih od 10 vzorcev
Redčenje je zmanjšalo vsebnost IPMP v grozdju in ni vplivalo na vsebnosti IBMP.
Tabela 6: Vsebnosti hlapnih tiolov v vinih – vinifikacije v treh ponovitvah (ng/L)
opis vzorca
SI1
SI2
SI3

4MMP
16,5±0,7
9,2±0,3
7,4±0,9

3MHA
65,2±5,4
82,4±7,5
72,3±6,5

3MH
480,7±21,3
380,8±43,8
529,4±73,9

Sauvignon letnika 2014
V tem letniku smo želeli preveriti vpliv obremenitve na aromatski potencial treh slovenskih
klonov sorte Sauvignon (SI1, SI2, SI3). Ker so bile vremenske razmere za dozorevanje
grozdja zelo neugodne in je okužba grozdja z grozdno gnilobo hitro napredovala, nismo mogli
narediti dveh vinifikacij za vsak klon (ločeno po obravnavanjih/obremenitvah), temveč samo
eno. Za zamenjavo izpadlih šestih meritev hlapnih tiolov smo naredili analizo aromatskega
profila (hlapni tioli in terpeni) pri šestih vinifikacijah klonskih kandidatov sorte Kraljevina
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(rezultati so prikazani v poročilu za SVNS vinske trte). Prav tako smo naredili precej več
meritev vsebnosti metoksipirazinov, ker smo jih merili v vzorcih 100 jagod/grozdju (60) in ne
v moštu oz. vinu (12).
4.3. IZVAJALCI NALOGE
Kmetijski inštitut Slovenije
Sodelavci
Skupaj

Št. ur izvajalca
330

Podizvajalci
Sodelavci
Skupaj

Št. ur izvajalcev
221

4.4. FINANČNA OPREDELITEV
Stroškovnik naloge:
skupaj vrednost €
izvajalec
podizvajalci
skupaj

12.615,09
3.682,05
16.297,14
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5 POSEBNO PREIZKUŠANJE SORT OLJK
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Poročilo o delu Poskusnega centra za oljkarstvo

Program strokovnih nalog v proizvodnji
kmetijskih rastlin za leto 2014

•

Selekcija in posebno preizkušanje
sort za opisno sortno listo OLJKA

Koper, 15.01.2014

vodja PCO
mag.Viljanka VESEL, univ.dipl.ing.agr.
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OLJKA
Po podatkih Poskusnega centra in Kmetijske svetovalne službe o sajenju ter po podatkih
Ministrstva za kmetijstvo je v Sloveniji je z oljkami v Sloveniji zasajenih 1968 ha površin, od
tega jih je 960 ha registriranih. Večina oljk je v Slovenski istri – 96,5%. V oljčnikih je najbolj
zastopana avtohtona sorta Istrska belica (po podatkih iz registra pridelovalcev oljk je
zastopana z 61% v Slovenski Istri in 51% na Goriškem in v Brdih), ki je za ta klimatski
prostor dobro prilagojena, saj je relativno dobro odporna na pozebo. V registriranih nasadih
ji po zastopanosti sledijo italijanske sorte Leccino (22% v Slovenski Istri, 27% na Goriškem
in v Brdih), Pendolino in Maurino, medtem ko se stare sorte skorajda ne širijo več in so slabo
zastopane (Črnica 2,0%, Buga 1,6%, Štorta 0,9%, druge manj). Introdukcijski nasad oljk v
Strunjanu je bil s prvimi sortami zasnovan leta 1995, izvajanje pozitivne množične selekcije z
namenom pridobivanja matičnih dreves oljk pa je potekalo že od leta 1984 dalje. V letu 1998
smo na območju Slovenije (predvsem Slovenske Istre) pričeli z inventarizacijo sort in tipov
oljk z namenom ohranjanja in ovrednotenja starih sort. Nekatere med njimi smo razmnožili s
potaknjenci in

v 2004 in 2005 zastavili nov introdukcijski nasad. V naslednjih letih smo

dosajevali sadike, ki so propadle.

Vremenske razmere v letu 2013-2014
Od jeseni 2013 do vključno aprila so bile povprečne temperature višje kot običajno (1991 2010). V januarju in februarju je bil odklon mesečne povprečne temperature 4,5 do 5°C od
povprečja dvajsetletnega obdobja in je daleč presegel najvišji odklon tega obdobja. Pod
povprečjem pa so bile temperature v maju, juliju in avgustu. Oktobra, novembra in
decembra je bilo ponovno bolj toplo od povprečnega leta. V novembru je bil odklon
povprečne mesečne temperature več kot 3°C.
Jesen 2013 je bila vlažna, v decembru pa je bilo nekoliko manj padavin kot običajno. Leto
2014 je bilo izredno mokro, saj smo zabeležili najvišjo količino padavin (1420 mm) od kar
obstaja vremenska postaja Portorož (povprečna količina padavin: 954 mm, obdobje 1991 2010). V spomladanskem času je bila predvsem v februarju in aprilu nadpovprečna količina
padavin. Prav tako je bila nadpovprečna količina padavin v juliju in septembru. V februarju in
juliju so vrednosti presegle najvišje izmerjene v obdobju od 1991 do 2010 (februarja 50 mm
več, julija 100 mm več).
Trajanje sončnega obsevanja je bilo v letu 2014 nižje od povprečnega leta. V januarju in
februarju je bilo trajanje sončnega obsevanja daleč pod povprečjem, v januarju je bilo celo
najnižje v obdobju dvajsetletnega spremljanja. Nižje od povprečja je bilo trajanje obsevanja
tudi v aprilu, daleč pod povprečjem in najnižje izmerjeno trajanje sončnega obsevan ja (19912010) pa je bilo v juliju (najnižje trajanje sončnega obsevanja v juliju je bilo 1991 -2010 300
ur, 2014 pa 250 ur).
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Oljka – introdukcija
•

Lokacija: Strunjan 95- 98
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 / akcesij oljk in sicer: Frantoio, Nocellara del Belice, Grignan,
Athena, Moraiolo, Cipressino, Arbequina, Štorta, Buga, Coratina, Santa Caterina, Črnica,
Maurino, Picholine, Leccione, Itrana, Leccio del corno, Istrska belica, Ascolana tenera, Leccino
in Pendolino. Poleg navedenih sort je bilo posajenih tudi 7 akcesij, 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 akcesije 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 je bila iz monokono
preoblikovana v kotlasto. Večina sort je bila pri postavitvi zastopana s petimi drevesi. V letih
po pozebi 1996 so bile dosajene sorte, ki so bile dosegljive.
Cvetenje
Fenofaze in intenzivnost cvetenja
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 9. maja do 2. 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, kar lahko vidimo v preglednici 1. Zaradi visokih temperatur je začela
vegetacija bolj zgodaj od povprečnega leta. Kazalo je, da bodo oljke zacvetele celo bolj
zgodaj kot v letu 2007, ko je bilo najzgodnejše cvetenje od začetka spremljanja dalje (2003 2014). Zaradi ohladitve od druge dekade aprila dalje, se je cvetenje zamaknilo, vendar je bilo
še zmeraj zelo zgodnje v primerjavi s povprečnim letom. Primerjava med povprečnimi datumi
cvetenja vseh sort v letu 2014 v primerjavi z dolgoletnim povprečjem, kažejo, d a so oljke
začele s cvetenjem 10 dni bolj zgodaj (2014 – 16. maj, povprečje 2003-2013 – 28. maj), vrh
polnega cvetenja je bil 22. maja (2003-2013 – 1. junij), konec cvetenja pa 28. maja (20032013 – 6. junij).
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, Buga, Cipressino, Grignan, Leccino,
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Maurino...).

Pridelki
V letu 2014 so bili zaradi težav s pavjim očesom (leto z največ padavinami v dolgoročnem
obdobju) pridelki nekoliko nižji. Najvišji pridelek je imela sorta Pendolino (20,2 kg), za njo pa
Leccino (11,3 kg) (preglednica 2). Nad 5 kg na drevo so imele še sorte Grignan (5,8 kg),
Arbequina (5,1 kg), Leccione (5 kg) in akcesija NN Zelvis (5,3 kg). Skoraj brez pridelka so
bile sorte/akcesije Ascolana tenera = NN Rozi, Črnica, Istrska belica = Bp, Itrana, Leccio del
corno, Santa Caterina in Štorta. To je v veliki meri povezano z močno prisotnostjo pavjega
očesa v zadnjih dveh letih, zato bo potrebno preurediti nasad, ki je bil postavljen kot
dinamičen način sajenja – majhne razdalje sajenja v prvem obdobju (5m x 3m) naj bi se po
določenem času povečalo, tako da se odstrani vsako drugo drevo in dobimo večje razdalje
(5m x 6m). V preostalem delu nasada je bilo pred leti to že opravljeno, v delu s sortami pa
smo razdalje ohranili zaradi potreb pridobivanja podatkov o sortah. Zaradi močne prisotnosti
pavjega očesa in slabe osvetljenosti, posledično pa nižanja pridelkov bomo morali v
naslednjem letu odstraniti vsako drugo drevo.
V laboratorijski oljarni, kjer lahko predelujemo minimalno količino 500 do 700 g, smo
ugotavljali dobit olja v oljarni za nekatere sorte iz introdukcijskega nasada. Pri nekaterih
sortah je zaradi premajhne količine pridelka nismo mogli določevati. Na podlagi dobiti olja
smo izračunali pridelek olja na drevo. Pred začetkom predelave smo stehtali 100 plodov,
določili povprečno težo ploda in trdoto plodov. Poleg tega smo določili tudi indeks zrelosti, ki
lahko doseže maksimalno vrednost 7 (0 – zelena povrhnjica, 1 – rumeno-zelena povrhnjica,
2 – manj kot polovica povrhnjice obarvane, 3 – več kot polovica povrhnjice obarvane, 4 –
cela povrhnjica obarvana, 5 – povrhnjica obarvana, meso obarvano do polovice, 6 –
povrhnjica obarvana, meso obarvano več kot do polovice, 7 – meso obarvano so koščice).
Kljub temu, da načeloma priporočajo obiranje pri vrednosti 3,5, ugotavljamo, da je ta
vrednost neprimerna za nekatere sorte. Nekatere sorte, ki se pozno obarvajo so Istrska
belica, Arbequina, Coratina, Itrana, Leccio del corno, Leccione, Picholine. V naših razmerah,
za katere so značilne zgodnje ohladitve pred obarvanjem plodov, pri teh sortah ne moremo z
obiranjem počakati, da plodovi dosežejo indeks zrelosti 3,5, ki ga priporočajo kot primernega
za doseganje primerne količine olja in visoke kakovosti. Zato smo v letu 2011 začeli tudi z
meritvami trdote, da bi lažje definirali primeren čas za obiranje posamezne sorte. Na ta način
bomo lahko v daljšem obdobju spremljanja lažje ugotovili idealen čas obiranja p lodov za
posamezno sorto. V preglednici 2 je po sortah in akcesijah podana povprečna teža
posameznega ploda, trdota plodov, indeks zrelosti, dobit olja ter povprečen pridelek oljk in
olja na drevo v 2014.
Po velikosti plodov razvrščamo plodove (RESGEN) v majhne (pod 2 g), srednje (2-4 g), velike
(4-6 g) in zelo velike (nad 6 g). Med opazovanimi sortami/akcesijami je imela samo Ascolana
tenera zelo velike plodove (6,5 g), velike pa Mata = NN Sada (5,9 g), Nocellara del Belice
(4,5 g) in Buga (4,2 g). Majhne plodove (pod 2 g) so imele sorte/akcesije Arbequina,
Pendolino in Pendolino = NN Vrba.
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Zaradi tople pomladi je začelo cvetenje zelo zgodaj, zato smo pričakovali zgodnejše
dozorevanje in obiranje. Mokro in relativno hladno poletje z malo ur sončnega obsevanja je
vplivalo na slabo dozorevanje in nizke vsebnosti olja v plodovih. Pri nekaterih sortah je bilo
olje v predelavi zelo težko izločiti. Pod 5% olja smo dobili pri sortah/akcesijah Pendolino =
NN Vrba (2,4%), Pendolino (2,8%), Athena (3,5%) in Ascolana tenera (3,7%), najvišjo dobit
olja (nad 10%) pa so dosegle sorte Coratina (13,5%), Istrska belica (12,3%), Moraiolo
(12,1%) in Nocellara del Belice ((10,4%).
Na podlagi pridelka na drevo in dobiti olja v laboratorijski oljarni smo izračunali povprečen
pridelek olja na drevo po posameznih sortah/akcesija. Pridelki olja na drevo so bili nizki.
Zaradi dobrega pridelka sta samo sorti Leccino in Pendolino kljub nizki dobiti olja dosegli več
kot 0,5 L/olja na drevo. Med sortami/akcesijami, katere smo lahko predelali v laboratorijski
oljarni, je bilo kar 6 takih, ki so imele pridelek olja na drevo nižji od 0,1 L (Picholine, Istrska
belica = Bp, Mata = NN Sada, Nocellara del Belice, Pendolino = NN Vrba, Buga).

Občutljivost na bolezni in škodljivce
Topla zima in relativno hladno mokro poletje ter obilica dežja je vplivala na večjo prisotnost
bolezni (pavje oko) in škodljivcev (oljčna muha). Rezultati so predstavljeni v preglednici 2.
Zaradi izjemnih razmer in omejitev pri varstvu je v letu 2014 pavje oko naredilo veliko škodo,
ki se bo poznala še v naslednjih letih. V nasadu smo po metodi RESGEN ocenili občutljivost
posamezne sorte/akcesije na pavje oko z ocenami od 0 do 6, kjer pomeni 1 – ni okužbe, 2 –
zelo nizka (1-20%), 3 – nizka (20-40%), 4 – srednja (40-60%), 5 – močna (60-80%) in 6 –
zelo močna (80-100%). Opazovanje smo izvajali pri posameznem drevesu in izračunali
povprečno občutljivost posamezne akcesije. Kot najbolj občutljive (80 -100%) so se pokazale
sorte/akcesije Istrska belica, Istrska belica=Bp in NN Sanovada, nekoliko manj (60-80%) pa
Ascolana tenera=NN Rozi, Coratina, Santa Caterina in Moraiolo.
Tako močnega in zgodnjega napada oljčne muhe v zadnjem tridesetletnem obdobju še ni
bilo. Tudi za ugotavljanje občutljivosti na oljčno muho se uporablja ista m etoda (RESGEN)
kot za ugotavljanje občutljivosti na pavje oko, s tem da je opazovanje vezano na plodove. Pri
naključno izbranih 100 plodovih posamezne sorte/akcesije smo ugotavljali prisotnost vidne
okužbe z oljčno muho. Poškodbe z oljčno muho so zaradi obilice padavin in vlage posledično
vplivale tudi na gnitje plodov, zato smo pri istih 100 plodovih opazovali tudi prisotnost gnitja
plodov. Pri ugotavljanju občutljivosti na napad oljčne muhe je potrebno upoštevati, da se je
zaščita pred oljčno muho izvajala v skladu za navodili oddelka za varstvo rastlin pri KGZS –
Zavod GO. Med opazovanimi sortami/akcesijami ni bilo nobene sorte, kjer okužbe ni bilo,
prav tako pa ni bilo nobene sorte, ki bi bila zelo možno občutljiva na oljčno muho. Zelo nizko
okuženost so imele sorte/akcesije Arbequina, Pendolino, Pendolino=NN Vrba in NN Zelvis,
močna okužba pa je bila pri sortah Nocellara del Belice (67%) in Ascolana tenera (61%).
Zaradi poškodovanih plodov in veliko padavin je bilo opazno intenzivno gnitje plodov, kar še
dodatno lahko vpliva na padanje kakovosti oljčnega olja. Pričakovali bi več gnitja pri sortah,
kjer je bila večja napadenost z oljčno muho, vendar to ni nujno. Sorta Nocellara del Belice,

76

Poročilo o strokovnih nalogah s področja posebnega preizkušanja sort za opisno sortno listo za leto 2014

kjer je bila zelo izrazita okuženost je imela samo 2% gnilih plodo v, medtem ko je po drugi
strani imela sorta Cipressino pri 17% okuženih 12% gnilih plodov. Seveda pa je gnitje
povezano tudi s stopnjo zrelosti plodov.

Lokacija: 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. 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. Na podlagi opazovanja in
genetskih analiz so znane sorte naslednje: Arbequina, Ascolana tenera, Buga, Cipressino,
Coratina, Črnica, Frantoio, Istrska belica, Lastovka, Leccino, Leccio del corno, Leccione,
Mata, Maurino, Moraiolo, Nocellara del Belice, Oblica, Pendolino, Picholine, Santa Caterina in
Štorta. Poleg tega so bile v nasadu tudi neznane akcesije oziroma tipi (Ascolana tenera-A,
Coratina-A, Coratina-B, Črnica-A, Lastovka-A, Leccino-A, Leccione-A, NN Dekuko, NN
Mišsvepet, NN Mišsvepet-A, NN Mišsvepet-B, NN Sanovada, NN Sanovada=Pl, NN
Sanovada=Pl-A, NN Sejbel, NN Zelvis) in podlage za sorto Istrska belica (potaknjenec Črnice,
sejanec Istrske belice, lastne korenine). Razdalje sajenja so 6 x 6 m, gojitvena oblika pa je
kotlasta. V letu 2014 smo dosadili v nasad še 10 akcesij (zbrane v okviru projekta UELIJE II).
Kasneje smo jih genetsko identificirali in ugotovili, da so sorte Belvedere, Buga-B, Nostrana
de Brisighello, Drobnica-A in Ghiacciolo ter pet neznanih akcesij.
Cvetenje
Fenofaze in intenzivnost cvetenja
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 9. maja do 5. 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, kar lahko vidimo v preglednici 3. Rezultati so podobni kot v Strunjanu.
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 boljša kot v Strunjanu. Nekatere sorte / akcesije so bile skoraj
brez cvetov (Leccio del corno, NN Sanovada), medtem ko so nekatere zelo dobro cvetele
(Cipressino, NN Mišsvepet, Mišsvepet-B).
Oploditev in samooploditev
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Na sortah/ akcesijah Buga, Črnica, Istrska belica, Leccino, Mata=NN Sada, NN Sanovada in
Štorta 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. Iz preglednice 4 vidimo razlike med odprto oploditvijo in samooploditvijo, saj je
pri slednji odstotek pri vseh sortah v obeh letih nižji od 1%. V letu 2014 se je pri odprti
oploditvi najbolje obnesla sorta Leccino s kar 8,65% oploditvijo, najslabše pa akcesija NN
Sanovada z manj kot 1% (0,88%), kar običajno ne zadostuje za primeren pridelek. Ostale
sorte so se oplodile od 1,43% (Istrska belica) do 2,47% (Črnica).
Pridelki
Zaradi težav z oljčno muho in pavjim očesom so bili pridelki v introdukcijskem nasadu
Purissima nizki. Najvišji pridelek je imela akcesija Coratina-B (16,7 kg), več kot 5 kg pa so
imele še sorte/akcesije Ascolana tenera-B (6,4 kg), Ascolana tenera (6,5 kg) in Coratina (5,2
kg). Pridelek nad 3 kg pa so imele sorte/akcesije Pendolino, Štorta in NN Mišsvepet-B. Skoraj
brez pridelka so bile sorte/akcesije Leccio del corno, NN Sanovada Pl-A in Istrska belica na
Črnici. Zelo nizke pridelke (pod 1 kg/drevo) pa je imelo še 12 sort/akcesij.
V laboratorijski oljarni smo za sorte, kjer je bilo dovolj pridelka, ugotavljali dobit olja. Pred
začetkom predelave smo stehtali 100 plodov, izmerili trdoto plodov in določili indeks zrelosti
(1-7). V preglednici 5 je po sortah in akcesijah podana povprečna teža posameznega
ploda, trdota plodov, indeks zrelosti, dobit olja ter povprečen pridelek oljk in olja na drevo v
2014.
Med opazovanimi sortami/akcesijami sta imeli zelo velike plodove (nad 6g) samo Santa
Caterina (7,9 g) in Ascolana tenera-A (6,8 g), velike plodove (4-6 g) pa Nocellara del belice
(5,8 g), Mata (5,8 g), Ascolana tenera (5,7 g), NN Sanovada=Pl (5,5g), NN Sanovada (5,0
g), NN Mišsvepet-B (4,8 g), Oblica (4,2 g) in NN Dekuko (4,1 g). Majhne plodove (pod 2 g)
so imele sorte/akcesije Arbequina, Maurino, Frantoio in Pendolino.
Dobiti olja v laboratorijski oljarni so bile zaradi slabšega dozorevanja in veliko padavin nižje
kot običajno. Pri nekaterih sortah je bilo olje težko izločiti. Tako so bile težave pri akcesiji
Črnica-A, ki je imela samo 1,5% dobit olja. Med 34 preverjanji dobiti olja v laboratorijski
oljarni je bilo 16 manjših od 10%. Najvišje dobiti olja so imele sorte/akcesije Leccione-A
(13,4%), Moraiolo /(13,4%), NN Zelvis (13,4%), Istrska belica (13,2%) in Leccione (13,0%).
Na podlagi pridelka na drevo in dobiti olja v laboratorijski oljarni smo izračunali povprečen
pridelek olja na drevo in ugotovili zelo nizke pridelke olja. Med sortami/akcesijami, ki smo jih
predelali v laboratorijski oljarni, sta samo dve sorti dosegli več kot 0,5 L olja/drevo –
Coratina (0,7 L) in Ascolana tenera-A (0,6 L). Med vsemi preverjanji (34) je bilo 9
sort/akcesij, ki je imelo manj kot 0,1 L olja/drevo (Črnica-A, Picholine, NN Mišsvepet-A, NN
Zelvis, Maurino, Nocellara del Belice, NN Sanovada=Pl, Istrska belica, Moraiolo).
V 2014 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
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sortami (znanimi in neznanimi) v Slovenski Istri.
Občutljivost na bolezni in škodljivce
Rezultati občutljivosti na pavje oko, okuženost oljčno muho in gnitje plodov so predstavljeni
v preglednici 5. V nasadu smo po metodi RESGEN ocenili občutljivost posamezne
sorte/akcesije na pavje oko z ocenami od 0 do 6, kjer pomeni 1 – ni okužbe, 2 – zelo nizka
(1-20%), 3 – nizka (20-40%), 4 – srednja (40-60%), 5 – močna (60-80%) in 6 – zelo močna
(80-100%). Opazovanje smo izvajali pri posameznem drevesu in izračunali povprečno
občutljivost posamezne akcesije. Kot najbolj občutljiva (60-80%) se je izkazala akcesija
Coratina, srednje občutljive na pavje oko pa so bile Buga, Coratina-A, Coratina-B, Istrska
belica na črnici, NN Mišsvetpet, NN Mišsvepet-B, NN Sanovada=Pl, NN Sanovada=Pl-A in NN
Sejbel.
Za ugotavljanje občutljivosti na oljčno muho smo uporabili isto metoda kot za ugotavljanje
občutljivosti na pavje oko, s tem da je opazovanje vezano na plodove. Pri naključno izbranih
100 plodovih posamezne sorte/akcesije smo tako kot v Strunjanu ugotavljali prisotnost vidne
okužbe z oljčno muho in gnitje plodov. Pri ugotavljanju občutljivosti na napad oljčne muhe
je potrebno upoštevati, da se je zaščita pred oljčno muho izvajala v skladu za navodili
oddelka za varstvo rastlin pri KGZS – Zavod GO, vendar je bil napad še močnejši kot v
Strunjanu. Med opazovanimi sortami/akcesijami ni bilo nobene sorte, kjer okužbe ni bilo,
samo Arbequina je imela zelo nizko stopnjo okužbe (11%), štiri sorte pa nizko stopnjo
okužbe (Črnica – 27%, Cipressino – 32%, Moraiolo – 35%, Pendolino – 38%). Med 34
preverjanju okuženosti je bilo 9 vzorcev sort/akcesij z zelo močno okuženostjo z oljčno muho
(Nocellara del Belice – 100%, NN Sanovada – 93%, NN Dekuko-b, Lastovka-A, Istrska belica,
Ascolana tenera – 92%, Ascolana tenera-A , NN Zelvis – 88%, Lastovka – 81%), 8 vzorcev
sort/akcesij pa z močno okuženostjo (NN Mišsvepet-B, Santa Caterina, Picholine, NN
Mišsvepet, NN Dekuko-a, Oblica, Črnica-A, NN Sanovada=Pl-A).
Tudi na 100 naključno izbranih plodovih iz nasada Purissima smo ugotavljali gnitje plodov.
Pričakovali bi več gnitja pri sortah, kjer je bila večja napadenost z oljčno muho, vendar to ni
nujno. Vzorec NN Dekuko-b, kjer je bila zelo močna okuženost (92%) je imela samo 2%
gnilih plodov, medtem ko je po drugi strani imela sorta Cipressino pri 32% okuženih 64%
gnilih plodov.

Oljka – inventarizacija sort in tipov
Lokacija: Slovenska Istra (več lokacij)
Na celotnem območju Slovenske Istre smo začeli z odbiranjem sort in tipov oljk jeseni 1998.
V letih, ki so sledila, smo odbrali in opisali več različnih sort in tipov oljk, označili kraj
posameznega drevesa in fotografirali drevo ter plodove na drevesu. Prav tako smo
fotografirali tudi plodove, liste in socvetja. V letu 2014 smo izmerili in opisali plodove in
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koščic 40 akcesij (preglednici 6,7). Stehtali smo posamezne plodove in koščice ter
izračunali razmerje med dolžino in širino ter razmerje med mesnatim delom plada in koščico.
Opisovali smo po sistemu UPOV in RESGEN.
V preglednici 8 smo prikazali rezultate meritev plodov in koščic in razmerje med mesnatim
delom ploda in koščico, ki je pomembno za namizne oljke. Najboljše razmerje je imela
akcesija At-A-Pu 5/22 (10,5), razmerje nad 7 pa so imele še At-Pu 9/13, Pi-Pu 4/10, Bil-1 in
Bs/S-Pu 7/11. Slabo razmerje (pod 3) pa se je izkazalo pri akcesijah F-Pu 1/15, La-Pu 2/24,
L-Pu 1/10, Č-Pu 3/9, Co-Pu 4/5 in Š-Pu 5/12. Zelo velike plodove (nad 6 g) so imele 4
akcesije: Bil-1, At-A-Pu 5/22, Sc-Pu3/22 in At-Pu 9/13, majhne pa tri akcesije (A-Str, A-Pu
2/16, P-Pu 1/20). Po obliki razvrščamo plodove (RESGEN) v sferične – okrogle z razmerjem
med dolžino in širino manj kot 1,25, jajčaste z razmerjem od 1,25 do 1,45 in podolgovate z
razmerjem več kot 1,45. Na podlagi tega smo ugotovili, da so 4 akcesije s plodovi
podolgovate oblike, 13 s plodovi okrogle oblike, ostalih 23 pa je jajčastih. Tudi koščice
razvrščamo po obliki v sferične (razmerje manj kot 1,4), jajčaste (1,4-1,8), eliptične (1,8-2,2)
in podolgovate (več kot 2,2). Med opazovanimi vzorci ni bilo nobenega, ki bi imel sferične
koščice, jajčaste jih je imelo 12, eliptične 22 in podolgovate 6 vzorcev.
V opazovanja je bilo od 1998 dalje vključenih skupno več kot 130 rastlin (brez kolekcije
Purissima). Posamezne rastline smo ločili v tri različne skupine:
•

sorte, ki smo jih uspeli določiti (vsaka sorta je zastopana z eno rastlino)

•

rastline iste sorte na različnih lokacijah, ki smo jih uspeli določiti

•

rastline, ki jih nismo uspeli določiti kot sorto oziroma kot njen tip.

Izvajanja vseh potrebnih meritev in opisovanj bomo za vsako sorto oziroma tip delali vsaj 3
leta, saj zunanje razmere v veliki meri vplivajo na posamezne lastnosti.
Od leta 2000 dalje smo dali večji poudarek sorti Istrska belica, zato smo v opazovanja
vključili še dodatnih 33 dreves te sorte na različnih lokacijah. Med pridelovalci se namreč
velikokrat omenjajo razlike znotraj te sorte, zato smo želeli ugotoviti ali res obstajajo razlike
med različnimi tipi sorte Istrska belica. V 2001 smo ugotovili, da so razlike med opazovanimi
belicami minimalne. Ravno zaradi majhnih razlik tako znotraj sorte Istrska belica in znotraj
nekaterih drugih sort bi bilo nujno potrebno razjasniti tako genetske razlike kot tudi razlike
med oljem med posameznimi tipi, v kolikor razlike so.
Opisovanje po sistemu UPOV in RESGEN je dolgotrajno, po drugi strani pa smo med
opazovanjem ugotovili izrazite podobnosti med posameznimi akcesijami, zato smo se odločili
za ugotavljanje genetskih razlik med posameznimi. Tako smo v letu 2014 opravili genetske
analize 96 vzorcev. Analize so opravili v Inštitutu za oljkarstvo Znanstveno raziskovalnega
središča Univerze na Primorskem. Iz preglednice 9 lahko razberemo, da je bilo med
analiziranimi vzorci kar 31 vzorcev akcesije Buga-B in ena Buga-C, 14 vzorcev Drobnice-A, 1
Drobnice-B in 2 vzorca Drobnice-C. Med ostalimi so bile še akcesije NN Belvedere (6),
Nostrana di Brisighella (5), Ghiacciolo (4), Mata-A (3) in Mata-B (1), NN Zvonko (3) , Istrska
belica (2), po ena Črnica, Oblica, Štorta, Zmartel in 17 različnih nedefiniranih akcesij. Iz
rezultatov je razvidno, da je še veliko nedorečenih akcesij, zato bi bilo v bodoče zanimivo
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opraviti še več genetskih analiz in poskušati pripraviti bazo podatkov, da bi lahko na našem
območju poiskali različne genotipe in jih poskušali definirati. Zanimivo je bilo odkritje, da je
akcesija, ki so jo v Brdih imenovali Črnica ali Briška Črnica v resnici Buga, Briška Drobnica pa
je genetsko enaka nekaterim našim Drobnicam (manjše genetske razlike med Drobnicami).
Tudi med sorto Mata smo opazili manjše razlike – NN Matves se razlikuje od treh ostalih
(Matpor, Matpor pr, Matmil) samo za dva bazna para v enem alelu enega lokusa. Zaradi vseh
novih podatkov smo v letošnjem letu lahko dodatno razjasnili posamezne akcesije.
Tako kot v prejšnjem letu smo tudi v letu 2014 opravili nekatera opazovanja tudi v nasadu.
Pri nekaterih akcesijah smo določali težo in trdoto plodov, indeks zrelosti ter dobit olja v
oljarni. V preglednici 10 so podani rezultati za posamezne akcesije na različnih lokacijah. V
metodi RESGEN pomeni majhen plod, tisti, ki je lažji od 2 g, srednji je med 2 in 4 g, velik
med 4 in 6 g, zelo velik za z več kot 6 g. Med opazovanimi vzorci so velike razlike v debelini
ploda, samo akcesija NN Elizej Črn-sp (za katero se je z genetskimi analizami ugotovilo, da je
Buga-B) je imela plod težji od 4 g (5,46 g), Akcesija NN Vanja Da pa manj kot 2 g, kar
pomeni majhen plod. Za večino sort je za doseganje primerne oljevitosti in kakovosti
priporočljivo obiranje pri indeksu obarvanosti 3,5, vendar je bilo že v številnih študijah
ugotovljeno, da to ne velja za vse sorte. Iz preglednice 10 je razvidno, da je oljevitost
vezana predvsem na sorto, kajti med opazovanimi vzorci imamo nekatere z visokim
indeksom zrelosti in nizko dobitjo (NN Mlavis: 4,9 - 7,7%), druge pa z nizkim indeksom
zrelosti in visoko dobitjo (NN Gradno: 1,6 – 10,8%, NN Vanja Da: 1,9 – 11,0). Najvišjo dobit
so imelo vzorci NN Da m1/20, NN Vanja Da in NN Gradno, pod 5% pa sta imela vzorca NN
Da m1/14 (2,4%) in Athena – Šempeter (4,6%).

Analize
Pri trinajstih zanimivih vzorcih smo opravili analizo posameznih biofenolov, tokoferolov,
sestavo maščobnih kislin in sterolov (Analize so bile opravljene v Laboratoriju za preskušanje
olja iz UP ZRS IZO). Za določevanje navedenih parametrov smo uporabili naslednje metode:
1. Določevanje tokoferola in tokotrienola s tekočinske kromatografijo visoke ločljivosti
(SIST ISO 9936:2006, SEST ISO 9936:2006/A1:2010)
2. Določevanje vsebnosti biofenolov v oljčnem olju s HPLC (COI/T.20/Doc No 29)
3. Plinsko-kromatografska analiza metilnih estrov maščobnih kislin, priprava metilnih
estrov, določevanje trans izomer maščobnih kislin (EGS št. 2568/91, PrilogaXA,
PrilogaXB (06.05.2002))
4. Določevanje sestave in vsebnosti sterolov in triterpenskih dialkoholov s kapilarno
plinsko kromatografijo (EGS št. 2568/91, Priloga V (16.12.2013))
Za opravljanje analiz naj bi bile nabrane oljke z indeksom zrelosti od 3,5 do 4,0 vendar zaradi
severne lege in počasnejšega dozorevanja pri nekaterih sortah nismo mogli počakati
primernega indeksa zrelosti.
Glede na vsebnost tokoferolov razvrščamo olja v naslednje kategorije (Projekt RESGEN:
Uceda in Hermoso, 1996): olja, ki vsebujejo malo tokoferolov (pod 200 mg/kg), srednje (200
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do 350 mg/kg) in veliko tokoferolov (nad 350 g/kg). Iz preglednice 11 lahko vidimo, da
je v letu 2014 imel samo vzorec NN Zmamil veliko tokoferolov (374 mg/kg) in samo vzorec
NN Mišsvepet-A nizko količino tokoferolov (193 mg/kg), ostali vzorci pa so imeli srednjo
vsebnost tokoferolov.V vseh opazovanih letih so imele med udomačenimi in domačimi
sortami sorte Istrska belica, Črnica in Štorta vedno nižjo vsebnost tokoferolov, medtem ko so
imele sorte Mata in Buga večinoma srednje ali visoko vsebnost tokoferolov.
Vsebnost posameznih biofenolov se med sortami zelo razlikuje, kar lahko vidimo iz

preglednice 12. Med posameznimi akcesijami so velike razlike glede vsebnosti biofenolov.
Za sorto Istrska belica je značilna visoka vsebnost biofenolov, vendar sorazmerno temu ne
vsebuje toliko učinkovitejših biofenolov. Posamezne fenolne substance hidrofilnega značaja
se po svojem delovanju (učinkovitosti inaktiviranja prostih radikalov) med seboj razlikujejo.
Derivati olevropein aglikona in hidroksitirosol (orto-difenolne substance) kažejo večjo
učinkovitost v primerjavi z derivati ligstrozid aglikona in tirosola. Najvišje vrednosti (nad 300
mg/kg) učinkovitejših biofenolov so vsebovali vzorci NN Mišmil, NN Mišsvepet -A in NN
Drogla, najnižje (pod 100 mg/kg) pa NN Sanovada-Pl, Mišsvepet in NN Sanovada. Najvišjo
(nad 500 mg/kg) skupno količino biofenolov sta imela vzorca NN Mišmil in Coratina Dan,
najnižjo (pod 200 mg/kg) pa NN Mišsvepet.
Iz preglednice 13 lahko razberemo tudi sestavo maščobnih kislin po sortah. Uceda in
Hermoso sta 1996 opredelila različne kategorije po vsebnosti po sameznih maščobnih kislin.
Najbolj zastopana maščobna kislina, ki je v oljčnih oljih zelo cenjena, je oleinska maščobna
kislina (OMK): do 65 % so olja z nizko vsebnostjo, od 65 do 70% so olja s srednjo
vsebnostjo, od 70 do 75% z visoko vsebnostjo, olja z več kot 75% pa imajo zelo visoko
vsebnost OMK. Med trinajstimi vzorci je bilo šest vzorcev z zelo visoko vsebnostjo (NN
Zmamil – 79,4%, Coratina Dan – 78,5%, NN Drogla – 78,3%, NN Dromil – 76,8%, NN
Mišmil – 76,7, NN Korona Mil – 75,2%), trije z visoko vsebnostjo (NN Mišsvepet-B – 72,5%,
Moraiolo Dan – 73,0%, NN Mišsvepet-B – 72,5%), trije s srednjo in en vzorec (NN
Sanovada-Pl – 61,7%) z nizko vsebnostjo OMK.

Pri linolni maščobni kislini (LMK) so

naslednje kategorije: pod 5% je zelo nizka vsebnost, od 5 do 9% nizka, od 9 do 12 srednja
in od 12 do 15% visoka. Pri analiziranih vzorcih so imeli trije vzorci visoko vrednost LMK (NN
Sanovada-Pl – 20,4%, NN Sanovada – 17,3%), NN Dekuko – 12,1%), srednjo vrednost je
imel le vzorec NN Mišsvepet (10,7%), sedem vzorcev je imelo nizko, dva (NN Zmamil, NN
Drogla) pa zelo nizko vrednost LMK.
Zaradi zelo nizkih vrednosti LMK in zelo visokih vrednosti OMK je bilo pri vzorcih NN Zmamil
(21,2) in NN Drogla (15,7) razmerje med OMK in LMK ugodno (nad 15), najslabše razmerje
pa je bilo pri vzorcih z najvišjimi vrednostmi LMK in nizkimi ali srednjimi vrednostmi LMK (NN
NN Sanovada-Pl – 3,0, NN Sanovada – 3,8, NN Dekuko – 5,6).
Po vsebnosti palmitinske maščobne kisline (PMK) se olja razvršča v naslednje kategorije: pod
10% je nizka vsebnost, od 10 do 13% srednja, od 13 do 15% visoka in nad 15% zelo visoka
vsebnost PMK. Med opazovanimi vzorci sta bila dva (Coratina Dan, NN Zmamil) z nizko , šest
vzorcev srednjo vsebnostjo in pet (NN Mišsvepet, NN Mišsvepet-A, NN Mišsvepet-B, NN
Dekuko, Moraiolo Dan) z visoko, nobenega pa z zelo visoko vsebnostjo PMK.
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Po literaturi naj bi bilo v prehrani najprimernejše razmerje med ω-6 (LMK) in ω-3 (linolenska
MK) 5 do 10. Nekatera olja in maščobe (ribje, laneno, ogrščično, maslo) imajo vrednosti
prenizke – do 2, druga pa previsoke – nad 19 (humano mleko, sončnično ekstra, bučno, olje
grozdnih pečk, kokosovo), medtem ko ima oljčno olje razmerje blizu idealnemu razmerju. V
opazovanih vzorcih so bili štirje, ki so imeli nekoliko višje razmerje (NN Sanovada – 16,6, NN
Mišsvepet – 16,3, NN Sanovada-Pl – 14,9, Coratina Dan – 12,0), vendar še zmeraj blizu
idealnemu razmerju.
Steroli, ki so prvenstveno komponente celičnih membran in

pozitivno učinkujejo proti

nekaterim oblikam raka, so lahko različno zastopani pri posameznih sortah oziroma vzorcih. V
preglednici 14 je predstavljena odstotna vsebnost posameznih sterolov in skupna vrednost
sterolov.

Oljčna olja naj bi vsebovala od 1130 do 2650 mg/kg sterolov (Assmann,

Wahrburg), po drugi literaturi pa tudi manj.
V vzorcih analiziranih v letu 2014 ni bilo nobenega vzorca z več kot 2500 mg/kg sterolov,
med 2000 in 2500 mg/kg sterolov je bilo 6 vzorcev (NN Zmamil, NN Drogla, NN Mišsvepet -A,
NN Dromil, NN Sanovada-Pl, NN Mišsvepet), od 1000 in 2000 mg/kg pa vsi ostali. Med temi
sta bila dva vzorca, ki sta imela vrednosti blizu 1000 mg/kg (Coratina Dan, NN Mišmil).
Pomemben vpliv na zdravje ima β-sitosterol, ki ovira absorbcijo holesterola.

Med

analiziranimi vzorci je imelo pet vzorcev več kot 1500 mg/kg β-sitosterola (NN Zmamil –
1894 mg/kg, NN Drogla – 1747 mg/kg, NN Dromil – 1730 mg/kg, NN Sanovada-Pl – 1672
mg/kg, NN Mišsvepet-A – 1536 mg/kg).
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6

REKAPITULACIJA CELOTNEGA PROGRAMA

Strokovna naloga – Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji
(PP 142910)
1. Posebno preizkušanje sort poljščin

EUR
108.118,07

2. Posebno preizkušanje sort zelenjadnic in naloge vrtnarskih centrov
in postaj
3. Posebno preizkušanje sort sadnih rastlin

89.345,11
60.263,68

4. Posebno preizkušanje sort vinske trte
16.297,14

Skupaj

274.024,00

Strokovna naloga – Strokovne naloge v oljkarstvu
(PP 140026)
5. Posebno preizkušanje sort oljk

EUR
3.468,00

Skupaj
3.468,00
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