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1 POSEBNO PREIZKUŠANJE SORT POLJŠČIN
1.1. UVOD
Pri pridelovanju poljščin je uporaba primernih sort, ki so prilagojene na rastne razmere, imajo
dober pridelek ustrezne kakovosti in so dovolj odporne proti boleznim in škodljivcem,
ključnega pomena za uspešno pridelavo.
Po Zakonu 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) te melji 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 slovenske in
evropske sortne liste.
S PPS se tako zagotovi strokovne podlage za pripravo opisne sortne liste (v nadaljev anju
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 za posebno preizkušanje sort za opisno sortno listo so v letu 201 6 vključene sorte
strnih žit, hibridi koruze, sorte krmnih rastlin, krompirja in oljnic. Pri posameznih vrstah je
bilo vključeno naslednje število sort:
Vrsta
Koruza za zrnje

Št. sort
42

Koruza za silažo
Ozimna pšenica
Ozimni ječmen
Ozimna tritikala
Rž

20
34
18
6
5

Lokacije
Jablje, Maribor, Rakičan, Novo mesto, Ajdovščina,
Bilje
Jablje, Rakičan
Jablje, Maribor, Rakičan
Jablje, Maribor, Rakičan
Jablje, Maribor, Rakičan
Jablje, Maribor, Rakičan
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Travno deteljne mešanice
Trave
-Mnogocvetna ljulka
-Travniški mačji rep
Metuljnice
- Lucerna

26
18
12
6
9
9

Jablje, Rakičan

Oljna ogrščica
Krompir

5
43
26
226

Jablje, Rakičan
Komenda
Rakičan

Skupaj

Jablje, Rakičan
Jablje, 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 poskusov je potekala v zadnji dekadi aprila (Jablje, Rakičan, Maribor) in v drugi dekadi
maja Novo mesto. Na vseh poskusnih mestih je bil vznik dober. V Rakičanu so precejšno
škodo napravile vrane. Opravljena je bila oskrba poskusov (redčenje, dognojevanje) in vsa
potrebna ocenjevanja in meritve, ki jih predvideva metodika preizkušanja . Spravilo
poskusov za silažo je podekalo v septembru, za zrnje pa v drugi polovici oktobra.
Pridelki zrnja so bili na vseh mestih visoki. V Jabljah, Rakičanu, Mariboru in Nov em mestu,
kjer smo preskušali, kjer smo preizkušali zelo zgodnje, zgodnje, srednje zgodne in srednje
pozne hibride so bili povprečni pridelki zrnja od 11 do 14,5t/ha in več. Poskuse s poznimi
hibridi (FAO 500 in 600) smo izvajali v Ajdovščini in v Biljah p ri Novi Gorici. Povprečni
pridelki so bili 5,6t/ha. Poskuse za silažo smo izvedli v Jabljah in v Rakičanu. Na obeh
lokacijah so bili pridelki visoki. Poskuse so si v rastni dobi na različnih lokacijah ogledali
kmetovalci, svetovalci in zastopniki ter 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 2016 na voljo
pridelovalcem. Izbor najbolj primernih hibridov za zrnje in silažo je bil objavljen februaja
2017 v Kmečkem glasu v sklopu priloge namenjene za pridelovanje koruze. Prav tako pa so
dostopni rezultati poskusov s koruzo v letu 2016 in seznam priporočenih hibridov za 2017 na
spletni strani Kmetijskega inštituta Slovenije.

Slika 1: Spravilo poskusov za silažo (Rakičan 2016)
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Strna žita
V poskuse za posebno preskušanje je bilo vključeno 63 sort različnih vrst ozimnega žita . V
letu 2016 je bil največji obseg preizkušanja pri ozimni pšenici (34 sort) in ozimnem ječmenu
(18 sort). Na istih poskusnih mestih, to je v Jabljah, Mariboru in Rakičanu smo preizkušali še
6 sort ozimne tritikale in 5 sort ozimne rži. Setev poskusov je bila opravljena na vseh
poskusnih mestih v optimalnih rokih. Rastne razmere od setve do polne zrelosti so bile
ugodne. Žetev poskusov je potekala tekoče in v normalnih terminih. Opravljene so bile vse
predvidene analize in izvrednodenje poskusov. Rezultati preizkušanj so dostopni na spletni
strani Kmetijskega inštituta. Konec septembra je bil v Kmečkem glasu objavljen opis sort
ozimnih žit za setev v letu 2016/2017 in na spletni strani Kmetijskega inštituta Slovenije.
Ozimna pšenica
Poskuse smo izvajali na treh poskusnih mestih (Jabljah, Rakičan, Maribor), v katere je bilo
vključeno 34 sort.
Na vseh poskusnih mestih smo poleg pridelka v zrnju pšenice analizirali vsebnost beljakovin,
sedimentacijsko vrednost, število padanja in 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. Najvišji pridelki in najboljša kakovost je
bila v Rakičanu (graf 1)

Graf 1: Povprečni pridelki pšenice glede na kakovostni razred (lokacija Rakičan)
V A kakovostni razred se je uvrstilo 15sort pšenic, povprečni pridelek v tej skupini pa je bil
10,46 t/ha. Ravno toliko sort pšenic se je uvrstilo v B1 kakovostni razred, povprečni pridelek
pa je bil 11,18t/ha. Dve sort sta se uvrtili v B2 kakovostni razred s povprečnim pridelkom
11,34t/ha) pridelkom 11, 34 t/ha in dve sorti sta bili izven kakovostnih razredov, povprečni
pridelek pa je bil 12,59 t/ha.
Drugi najvišji povprečni pridelki in kakovost je bila dosežena v Jabljah. Večina sort se je po
kakovosti uvrstila v B1(13 sort) in B2 kakovostni razred (16 sort). V najvišji kakovostni
razred A so se uvrstile 3 sorte in 1 sorta pa se je uvrstila izven kakovostnih razredov.(graf 2)
Vzorce pšenice iz Jabelj smo v laboratoriju podjetja Žito an alizerali tudi na reološke
lastnosti.
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Graf 2: Povprečni pridelki pšenice glede na kakovostni razred (lokacija Jablje)
Zaradi slabših rastnih razmer so bili v Mariboru doseženi najnižji povprečni pridelki in
najslabša kakovost. Več kot polovica oziroma 62% preizkušanih sort se je uvrstilo izven
kakovostnih razredov. Povprečni pridelek je bil v tej skupini je bil 6,48t/ha. Des et sort
oziroma 29% preizkušanih sort se je uvrtilo v B2 kakovostni razred s povprečnim pridelkom
5,45t/ha. Samo ena sorte se je uvrstila v B1 in dve sorti v A kakovostni razred (graf 3) . Pri
tem pa velja poudariti, da sta se uvrstili dve sorti, Valbona in OS Olimpija, na vseh lokacijah
v A kakovostni razred.

Graf 3: Povprečni pridelki pšenice glede na kakovostni razred (lokacija Maribor)
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. V Rakičanu in Jabljah so bili
povprečni i pridelki preko 10 t/ha, v Jabljah preko 9t/ha, občutno nižji pa so bili v Mariboru
(4,87 t/ha). Med sortami so se najbolj izkazale Padura, Hobbit, Aztrah in Concordia.
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Ozimna tritikala
Pri ozimni tritikali smo na treh lokacijah (Jablje, Maribor in Rakičan) preizkušali po10 sort.
Najvišji pridelki so bili v Rakičanu (povprečje 9,20t/ha), sledi Jablje (povprečje (8,19 t/ha),
najnižji pridelki pa so bili v Mariboru (5,91 t/ha). Med sortami so se izkazale Cosinus, SW
Talentro, Ragtac in Agostino.
Ozimna rž
Kot ostala strna žita smo tudi rž preizkušali na istih lokacijah. V poskuse smo vključili 5 sort.
Povprečni pridelki so se gibali od 6,44 t/ha (Maribor) do 10,30t/ha (Rakičan). Na vseh
poskusnih mestih sta se najbolje izkazali sorti Brosseto in Bono.
Metuljnice in trave
V letu 2016 smo preskušali 13 sort različnih vrst trav in 7 sort lucerne. Posevki so v drugem
in tretjem letu rabe. Za rast travne ruše je bilo leto 2016 dokaj običajno in tudi pozno
spomladanski sneg v Jabljah ni negativno vplival na košnjo poskusov. Razmere v Rakičanu so
bile v primerjavi z Jabljami za rast trav in metuljnic kot običajno manj ugodne. V Jabljah smo
opravili opravili 4 košnje, v istem obdobju v Rakičanu dve ali tri. Skladno z metodiko smo
opravili tudi vsa predvidena ocenjevanja, agrotehnične ukrepe. Rezultati sortnih poskusov so
objavljeni na spletni strani Kmetijskega inštituta Slovenija. V pripravi je publikacija z
rezultati, ki bo izšla v zbirki Prikazi in informacije.

Slika 2: Spomladanska rast lucerne v Jabljah po drugi prezimitvi.
Travno deteljne mešanice (TDM)
V Jabljah in Rakičanu smo v letu 2016 preskušali 18 večletnih in 8 dvoletnih TDM v drugem
letu rabe. V Jabljah preskušamo 10 večletnih in 6 dvoletnih mešanic tudi v 4 letu rabe. Za rast
travne ruše je bilo leto 2016 dokaj običajno in tudi pozno spomladanski sneg v Jabljah ni
negativno vplival na košnjo poskusov s TDM, saj smo prvo košnjo opravili že pred
9
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sneženjem. Podobno kot pri travah in metuljnicah smo na poskusih s TDM v Jabljah opravili
štiri košnje in Rakičanu tri košnje. Opravili smo tudi vsa predvidena ocenjevanja in meritve
ter kemijske analize vzorcev. Rezultati sortnih poskusov so objavljeni na spletni strani
Kmetijskega inštituta Slovenija. V pripravi je publikacija z rezultati, ki bo izšla v zbirki
Prikazi in informacije.

Graf 4: Povprečni pridelki NEL večletnih TDM v treh letih preskušanja (2014-16) v Jabljah
Oljna ogrščica
V letu 2016 smo preskušali 6 sort oljne ogrščice, ki so v bile v zadnjih letih vpisane v sortno
listo. Rastne razmere so bile za rast oljne ogrščice ugodne, vendar je pozno spomladanski
sneg v Jabljah v cvetenju posevke popolnoma polegel. Kljub temu smo kasneje posevke
normalno poželi. Poleg pa je vplival na manje pridelke. Opravili smo tudi vsa predvidena
ocenjevanja in meritve ter kemijske analize vzorcev. V pripravi je publikacija z rezultati, ki
bo izšla v zbirki Prikazi in informacije.
Krompir
V letu 2016 smo opravili vsa potrebna dela v zvezi z zasnovo poskusov v katere je bilo
vključenih 43 sort krompirja v Komendi in 26 v Rakičanu . Zaradi majhnega števila poznih
sort smo v Rakičanu zaradi zagotavljanja ustrezne statistične obdelave rezulatotv združili v en
poskus srednje pozne in pozne sorte krompirja. Opravljene so bile analize tal, pripravljena tla
so bila pognojena v skladu z analizami. Poskusni nasadi so bili posajeni po načrtu. Saditev je
bila opravljena v Rakičanu, v Lahovčah in Jabljah sredi aprila. Opravljeno je bilo škropljenje
pred pleveli ter boleznimi in škodljivci. Opravljena je bila ocena bolezni poskusnih nasadov.
Opravili smo vzorčenje in izkop poskusov. Opravili smo analize vzorcev za ugotavljanje
debeline in števila gomoljev, napak na gomoljih ter suhe snovi. Opravili smo organoleptične
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analize kuhanih in ocvrtih vzorcev. Opravili smo tudi oceno prisotnosti nekrotičnih znakov na
gomoljih.
Leto je bilo za pridelovanje krompirja ugodno. Spomladi v času saditve je bilo suho, tako da
je bila ta opravljena pravočasno. Poletje je bilo mokro, z le nekaj stresnimi obdobji. Zgodaj v
juniju se je pojavila krompirjeva plesen, vendar smo nasade ustrezno zaščitili. Dovolj vlage
med letom je krompirju v poskusnih nasadih omogočilo, da je v veliki meri izkoristil celotno
rastno sezono. Zato so bili pridelki na obeh lokacijah zelo veliki, posebej še v Lahovčah, kjer
smo dosegli rekordne pridelke. Prav tako je bila za cca. 2 % višja vsebnost suhe snovi, kar se
je pokazalo tudi pri ocenjevanju kakovosti. Mnoge sorte z več sušine so se razkuhavale,
nasprotno pa so večjo kakovost dosegle sorte z običajno nizko vsebnostjo suhe snovi. Ugodno
vreme v septembru je omogočilo pravočasen izkop. Povprečni pridelki so bili največji v
Lahovčah pri srednje poznih sortah, v Rakičanu pa pri skupini srednje poznih in poznih sort.
V skupini zgodnjih sort največji pridelk že tradicionalno dosegajo tiste v drugi zrelostni
skupini, medtem ko najzgodnejše nimajo najvišjih končnih pridelkov. So pa zato najrodnejše
v času thnološke zrelosti.
V Lahovčah smo ugotovili naslednje največje pridelke:
1. zgodnji poskus: Evora 80,8 t/ha, KIS Savinja 73,4 t/ha, Gala 73,1 t/ha, s povprečjem
poskusa 65,8 t/ha.
2. srednje zgodnji poskus: Volare 97,5 t/ha, Electra 80,8 t/ha, Sylvana 79,6 t/ha, s
povprečjem poskusa 71,6 t/ha
3. pozni poskus: Lusa 90,3 t/ha, Jelly 71,4 t/ha, KIS Mura 70,1 t/ha, s povprečjem
poskusa 69,8 t/ha
Na SKŠ Rakičan so bili ugotovljeni naslednji največji pridelki:
1. zgodnji poskus: Labadia 59,2 t/ha, KIS Savinja 52,6 t/ha, Actrice 52,4 t/ha, s
povprečjem poskusa 44,6 t/ha
2. srednje pozni in pozni poskus: Volare 66,7 t/ha, Lusa 57,9 t/ha, Sylvana 54,8 t/ha, s
povprečjem poskusa 48,5 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.

Slika 3: Ročna saditev sortnih poskusov s krompirjem v Rakičanu.
11

Poročilo o strokovnih nalogah s področja posebnega preizkušanja sort za opisno sortno listo za leto 2016

1.3. IZVAJALCI NALOGE
Kmetijski inštitut Slovenije
Sodelavci
Št. ur izvajalca
Skupaj
4.309
Podizvajalci
Institucija
Biotehniška šola Rakičan
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske
vede Maribor
Kmetijska šola Grm
KGZ Nova Gorica
Skupaj

Št. ur izvajalca
160
65
50
20
295

1.4. FINANČNA OPREDELITEV
Specifikacija stroškov analiz
Vrsta analize
Cena EUR
Št. Vzorcev
Poljščine
Suha snov
8,51
283
Surove beljakovine
13,7
365
Surove vlaknine
16,21
84
Vlaga – informativna
2,67
861
Absolutna masa
4,65
199
Hektolitrska masa
7,74
357
Groba vlaga
6,89
586
Sedimentacijska vrednost
24,78
102
Število padanja
14,9
117
Analiza škroba
33,96
40
Surove maščobe
15,95
10
Reološke analize*
152,18
46
Krompir
C vitamin
20,17
19
Surove beljakovine
6,21
19
Sušina
2,39
17
Elisa test
74,58
15,927
Skupaj
*Reološke analize bo izvedlo podjetje Žito Ljubljana

Vrednost EUR
31.354,50
2408,33
4770,55
1361,64
2298,87
925,35
2763,18
4037,54
2527,56
1743,30
1358,40
159,50
7000,28
1.729,69
383,23
117,99
40,63
1.187,84
33.084,19

1.5. REKAPITULACIJA NALOGE
Vrste stroškov
Poljščine
Krompir
Skupaj naloga (poljščine in krompir)

Vrednost EUR
93.386,07
23.806,10
117.192,17
12
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2 POSEBNO PREIZKUŠANJE SORT ZELENJADNIC IN NALOGE
VRTNARSKIH CENTROV IN POSTAJ
2.1. UVOD
Introdukcija - Posebno preizkušanje sort zelenjadnic (v nadaljevanju PPS zelenjadnic) je
stalna strokovna naloga, ki se izvaja v skladu z ZKme in ZSMKR. Temelji na odločitvi, da je
zaradi ugotavljanja prilagojenosti na naše rastne razmere potrebno preverjanje sort
zelenjadnic v naših pridelovalnih razmerah, saj je uporaba primernih sort zelenjadnic, ki so
prilagojene na naše rastne razmere, imajo dober pridelek ustrezne kakovosti in so dovolj
odporne proti boleznim in škodljivcem ključnega pomena za uspešno pridelavo.
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 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 PPS 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. PPS nudi strokovno podlago za pripravo Opisne
sortne liste, v kateri bodo za posamezne sorte na pregleden način prikazani podatki o pridelku,
o kakovosti pridelka, primernosti za pridelovanje v posameznih ekoloških območjih Slovenije
in primernosti za različne namene pridelovanja in uporabe pridelka. Opisna sortna lista bo
namenjena dobaviteljem semenskega materiala, strokovnjakom kmetijske svetovalne službe,
predvsem pa pridelovalcem zelenjadnic.
Program vrtnarskih centrov in postaj se ob finančni podpori MKGP izvaja od leta 1992.
Vrtnarska centra delujeta v okviru Biotehniške fakultete v Ljubljani in Kmetijskega inštituta
Slovenije, vrtnarske postaje pa v okviru srednje kmetijske šole v Novi Gorici (Šolski center
Nova Gorica, Biotehniška šola), poskusno selekcijskega centra na Ptuju in Kmetijsko
gozdarskega zavoda Murska Sobota. Naloga vrtnarskih centrov in postaj je preskušanje in
prikazovanje različnih tehnologij pridelovanja zelenjadnic, tako na prostem, kot v zaščitenem
prostoru. Vsako leto vrtnarske postaje in centra prirejajo dneve odprtih vrat, na katerih
omogočijo ogled svojih poskusnih polj in predstavijo svoje delo kmetijskim svetovalcem in
pridelovalcem iz različnih območij Slovenije. Naloga vrtnarskih centrov in postaj je tudi
uvajanje gojenja manj razširjenih vrst zelenjadnic ter širjenje znanja na nove pridelovalce z
namenom popestriti ponudbo na trgu s presnimi vrtninami.
2.2. POROČILO O OPRAVLJENEM DELU
V poskuse za posebno preskušanje so bile v letu 2016 vključene naslednje vrste zelenjadnic:
kumare za solato, paprika, fižol za stročje, ohrovt, por, česen, šalotka in čebula. Število sort in
poskusna mesta so prikazana v preglednici:
Obseg preskušanj:
Vrsta
Kapusnice:
- ohrovt –sorte

Št.
sort/postopkov

Lokacije

Poskusna površina
(na lokacijo)

Jablje, Nova 150 m2
Gorica,

6
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Murska Sobota
Stročnice:
- fižol za stročje –sorte
- fižol za stročje –tehnologija
pridelave na prostem in v tunelu,
Rhizobium in namakanje
Plodovke:
- kumare za solato – sorte

14

- paprika – cepljenje

6

Čebulnice:
- por – sorte

8

- por – nepokrita tla/pokrita tla s
PE folijo
- česen – sorte, spomladanski /
jesenski
česen – sorte, jesenski, tunel / na
prostem
- česen – tehnologija gnojenja
- slonov česen
- šalotka – sorte / tehnologija
gnojenja
- čebula – tehnologija gnojenja z
N in vpliv na skladiščno
sposobnost pri avtohtonih sortah

Jablje, Nova 150 m2
Gorica, Ptuj
Jablje, Murska 250 m2
Sobota

8
8

Jablje, Ptuj,
Nova Gorica
BF

350 m2

300 m2

8

Jablje, Ptuj
Nova Gorica
Jablje

14

Jablje, BF

100 m2

11

Jablje

100 m2

3
1
4

BF
BF
BF

70 m2
10 m2
70 m2

12

Murska Sobota 250 m2

200 m2 (na prostem+tunel)

240 m2

Program vrtnarskega centra pri Kmetijskem inštitutu Slovenije je bil v letu 2016 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, na Ptuju in v Murski Soboti smo v tehnološke poskuse vključili
preskušanje tehnologije pridelave visokega fižola za stročje, preskušanje vpliva prekrivanja
tal s črno PE folijo na zgodnost in količino pridelka pora , preskušanje vpliva gnojenja čebule
z dušikom na količino in kakovost pridelka avtohtonih sort čebule ter vplava na skladiščno
sposobnos.
Podrobnejši rezultati so predstavljeni v nadaljevanju po posameznih vrstah zelenjadnic.
2.2.1.Plodovke
Kumaro za solato smo preskušali v Jabljah, Novi Gorici in na Ptuju. V preskušanje je bilo
vključenih 14 sort oz. novejših hibridov različnih semenarskih hiš, ki oskrbujejo
profesionalne pridelovalce in sicer Kung Fu, Edona, Epsilon, Sargon, Avantgarde, Green
River, Roccker, CVS 552, Llanoverde, Burpless Tasty Green, Sargo, Lisboa, Joker in Ritmo.
Sadike smo vzgojili v polistirenskih gojitvenih ploščah z 40 celicami v rastlinjaku v Jabljah.
Setev smo opravili v drugi polovici marca (21.03.2016). S presajanjem smo začeli sredi aprila
- 15.04. v Jabljah, 20.04. na Ptuju in 21.04. v Novi Gorici. Presajali smo na gredice prekrite s
črno PE folijo na razdaljo 20 cm v vrsti in 1,50 m med vrstami. Na poskusni parcelici
velikosti 3,0 m 2 je bilo torej posajenih 10 rastlin. Na vseh lokacijah so bili poskusi zasnovani
14
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v tunelih v treh ponovitvah, urejeno je bilo kapljično namakanje in mreža za gojenje ob opori.
Konec aprila, torej dober teden po presajanju nas je presenetila močna ohladitev s snegom.
Presajene sadike smo v tunelih dodatno zaščitili z agrokopreno, tako da do večjih poškodb
zaradi mraza ni prišlo. Razmeroma hladno in deževno vreme se je nadaljevalo tudi v maju.
Tudi v maju se je nadaljevalo razmeroma hladno in deževno vreme. V poskusih je bilo zaradi
pojava uši potrebno škropljenje, občutljivejše sorte pa je napadla tudi pepelasta plesen. V
Jabljah kjer je bilo presajanje najzgodnejše smo s pobiranjem pridelka začeli 1. junija. Skupno
smo do zadnjega pobiranja sredi septembra (12.09.) opravili 23 pobiranj. V povprečju smo
pobrali 238,17 t/ha tržnega pridelka, po količini pridelka so izstopale sorte Kung Fu, CVS
552, Epsilon in Avantgarde. Največji delež pridelka smo pobrali v juliju 44,5 %, v juniju 27,9
%, v avgustu 23,7 % in v septembru 3,9 %. V Šempetru pri Gorici smo opravili skupno 19
pobiranj, začeli smo v začetku junija (02.06. prvo pobiranje) in zaradi težav z napadom
nematod zaključili že v začetku avgusta (08.08. zadnje pobiranje). V poskusu smo v
povprečju pobrali 104,03 t/ha tržnega pridelka. Po višini pridelka so izstopale sorte Ritmo,
Kung Fu in Epsilon. Glavnina pridelka je bila pobrana v juliju (55,8 %), v juniju smo pobrali
34,4 % in v avgustu le 9,8 % celotnega pridelka. Tudi na Ptuju smo začeli s pobiranjem v
začetku junija (03.06.) in zaključili v začetku oktobra (03.10.). Skupno smo opravili 26
pobiranj in v povprečju pobrali 291,52 t/ha tržnega pridelka. Med sortami so po količini
pridelka izstopale Epsilon, Joker in Green River z več kot 350 t/ha pobranega tržnega
pridelka. Delež pridelka pobranega v juliju je 37,6 %, v avgustu 27,9 %, v juniju 22,6 % in v
septembru 11,8 %. Podrobnejši rezultati po lokacijah so razvidni iz spodnjih grafikonov.

Pridelki kumara za solato - tunel, Jablje, 2016

Pridelki kumara za solato - tunel, Jablje, 2016
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Pridelki kumara za solato - tunel, Šempeter pri Gorici, 2016

Pridelki kumara za solato - tunel, Šempeter pri Gorici, 2016

Pridelki kumara za solato - tunel, Ptuj, 2016
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Pridelki kumara za solato - tunel, Ptuj, 2016

2.2.2.Čebulnice
Por smo preskušali v Jabljah, Novi Gorici in na Ptuju. V poskuse je bilo vključenih skupno 9
sort: 2 sorti iz skupine poletnega tipa pora (Domači dolgi in Varna), 4 sorte iz skupine poletno
jesenskega tipa (Volta, Lancia, Lancelot, Sevilla), 2 sorti iz skupine jesenskega tipa (Nestor,
Axima) in 1 sorta zimskega tipa pora (Forrest). Na vseh treh lokacijah smo sorte preskušali na
prostem preko vzgoje sadik. Sadike smo vzgojili v polistirenskih gojitvenih ploščah (160
celic) v rastlinjaku v Jabljah. Setev za vzgojo sadik smo opravili 11. marca. Na lokaciji Jablje
smo sadike presajali 11.05., na Ptuju 17.05. in v Šempetru pri Gorici 18.05. V Jabljah, kjer
smo sorte preskušali v 4 terminih spravila smo sadike presajali v tri-vrstne pasove na gredice,
razdalja je bila 30 cm med vrstami in 20 cm v vrsti. Na poskusno parcelico, ki je merila 7 ,2
m2, smo posadili po 72 rastlin. Na Ptuju, kjer smo preskušali 2 termina spravila smo sadike
pora sadili v dvo-vrstne pasove, razdalja med vrstami je bila prilagojena mehanizaciji in
strojni oskrbi poskusa in je znašala 55 cm, razdalja med rastlinami v vrsti je bila 20 cm. Na
poskusni parcelici je bilo posajenih 80 rastlin. V Novi Gorici smo presajali v štiri vrstne
pasove, razdalja med vrstami je bila 30 cm in med sadikami v vrsti 20 cm. Po presajanju so se
ob obilnih padavinah v maju rastline sprva zelo počasi razvijale. Posebno v Jabljah, kjer so
bile padavine pogoste tudi v juniju, so bila težka tla pogosto zasičena z vodo, zato so rastline
močno zastale v rasti. V toplem, a ne prevročem poletju, so si rastline opomogle, nekaj težav
je na obeh lokacijah povzročal tobakov trips.
V Jabljah smo primerjali 4 termine spravila, (1) 105 do 110 dni po presajanju, (2) 120 do 125
dni po presajanju, (3) 135 do 140 dni po presajanju in (4) 150 do 155 dni po presajanju. Prvo
pobiranje smo opravili konec avgusta (25.08.2016), nato so si pobiranja sledila v razmiku 14
dni. Ob prvem pobiranju smo v povprečju pobrali 15,49 t/ha tržnega pridelka, največ pri
sortah Volta, Domači dolgi in Varna. Ob drugem pobiranju je bil povprečen tržni pridelek
14,19 t/ha, največji pri sortah Domači dolgi in Varna. Ob tretjem terminu spravila smo največ
pridelka pobrali pri sortah Domači dolgi, Varna in Lancia, povprečen tržni pridelek vseh sort
pa je bil 13,83 t/ha. Ob zadnjem terminu spravila smo v povprečju pobrali 14,50 t/ha tržnega
pridelka, največ spet pri sortah Domači dolgi, Varna in Lancia. Rezultati po terminih spravila
so prikazani v spodnjem grafikonu. V poskusu se je pokazalo, da termini pobiranja v obdobju
od konca avgusta do začetka oktobra, t.j. od 105 do 155 dni po presajanju ne vplivajo
značilno na maso tržnega dela rastlin in na tržni pridelek, značilno pa je, da so lažna stebla
očiščenih rastlin ob kasnejših spravilih daljša. Razlog za podaljšanje lažnega stebla s
podaljševanjem termina spravila je iskati v dejstvu, da je bilo pri kasnejših pobiranjih z rastlin
potrebno očistiti več poškodovanih zunanjih listov. S tem so na tržnem delu rastlin ostali bolj
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notranji listi, za katere je znano, da so daljši kot zunanji. Na dolžino lažnega stebla je
pričakovano značilno vplivala tudi izbira sorte. Daleč najdaljše lažno steblo sta imeli poletni
sorti Varna in Domači dolgi, sledile so poletno jesenske in jesenske sorte s skoraj pol krajšimi
stebli, najkrajše steblo smo v vseh poskusih izmerili pri zimski sorti Forrest. Med poletnojesenskimi in jesenskimi sortami ni večjih razlik v dolžini lažnega stebla, so pa pri poletno jesenskih sortah le ta običajno nekoliko težja od jesenskih sort. Veliko večji vpliv na pridelek
kot različni termini spravila ima izbira sorte. Med sortami so v poletno jesenskem terminu
pridelave najbolj donosne sorte iz skupine poletnih in poletno-jesenskih sort, jesenske sorte v
tem terminu dosežejo nižje pridelke, še nižji so pridelki zimskih sort.

Pridelek/Yield (t/ha)
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P3 = 3. pobiranje
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Termini spravila pora v Jabljah, 2016
Na Ptuju smo v letu 2016 primerjali le 2 termina spravila. Prvo spravilo (14.09.) smo opravili
približno 120 dni po presajanju, drugo (28.09.) okoli 135 dni po presajanju. Na Ptuju so bile
razmere za rast pora ugodnejše, rastline pri vseh sortah so skoraj za polovico težje kot v
poskusu v Jabljah 2016. Ob prvem pobiranju smo pobrali povprečno 24,73 t/ha tržnega
pridelka, največ pri sortah Volta in Sevilla. Ob drugem pobiranju smo v povprečju pobrali
28,31 t/ha tržnega pridelka, največ spet pri sortah Volta in Sevilla. Za razliko od lokacije
Jablje smo ob drugem pobiranju na Ptuju pri vseh sortah pobrali značilno več tržnega pridelka
kot ob prvem pobiranju. Rezultati so prikazani v spodnjem grafikonu.

Termini spravila pora na Ptuju, 2016
V poskusu v Novi Gorici smo opravili spravilo pridelka v enem terminu glede na zgodnost
posamezne sorte. Najzgodnejše sorte, to so sorte v tipu poletnega in poletno jesenskega pora
(Volta, Domači dolgi, Sevilla, Varna, Lancelot in Lancia) smo pobirali v začetku oktobra
(04.10.), sorti v tipu jesenskega pora (Axima in Nestor) sredi oktobra (12.10.) in sorto v tipu
zimskega pora (Forrest) konec oktobra (26.10.). Povprečno smo pri sortah pobrali 13,67 t/ha
tržnega pridelka, po pridelku je izstopala sorta Domači dolgi. Rezultati so prikazani v
spodnjem grafikonu.
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Spravilo pora, Šempeter pri Gorici, 2016
Tudi v letu 2016 smo na poskusnem polju v Jabljah zasnovali poskus s porom na nepokritih
tleh in na tleh pokritih s črno PE folijo. Zanimalo nas je, kako prekrivanje tal vpliva na
zgodnost, količino in kakovost pridelka pri različnih sortah pora. V preskušanje je bilo
vključeno 8 sort pora (Domači dolgi, Varna, Volta, Sevilla, Lancelot, Axima, Forrest in
Nestor). Sadike smo vzgojili v rastlinjaku v Jabljah v polistirenskih setvenih platojih s 160
celicami, setev smo opravili 31. marca. Presajanje smo opravili 8. junija. Presajali smo na
gredice, ena gredica je bila nepokrita in ena pokrita s črno Pe folijo. Razdalja presajanja je
bila 30 cm med vrstami in 20 cm v vrsti. Kot je bilo že povedano, je bilo padavin v maju in
tudi juniju veliko, zato so bila težka tla v Jabljah zasičena z vodo (slika spodaj) in začetna rast
posevkov slaba. Zaradi obilnih padavin je bila otežena oskrba poskusov in posevki so se
obilno zaplevelili. Zaostanek v rasti v začetni fazi in težave pri oskrbi so se odrazile v
kakovosti in količini pridelka. Prekrivanje tal s črno PE folijo je pozitivno vplivalo na
zgodnost rastlin, saj smo pridelek pobirali približno mesec dni prej kot na nepokritih tleh. V
povprečju smo na tleh pokritih s črno PE folijo pobrali 12,39 t/ha tržnega pridelka, največ pri
sortah Domači dolgi, Varna in Volta. Na nepokritih tleh smo v povprečju pobrali le 8,10 t/ha
tržnega pridelka, Največ pri poletnih sortah Domači dolgi in Varna.
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Por, Jablje – tla pokrita s črno PE folijo, 2016

Por, Jablje – nepokrita tla, 2016
Česen smo na poskusnem polju v Jabljah preskušali na prostem in v zaščitenem prostoru –
tunelu. V preskušanje je bilo vključenih 12 sort, poleg treh sort slovenskega izvora (Ptujski
jesenski, Štrigon in Ptujski spomladanski) še 9 sort tujih semenarskih hiš, ki so pri nas že
razširjene v pridelavi (Garpek, Gardacho, Sprint, Messidor, Makoi oszi, Sultop – 2 izvora,
Germidour in Garcua) z namenom preveriti primernost teh sort za pridelavo v naših
pridelovalnih razmerah in ugotoviti razlike v pridelku glede na domače sorte. Poskus na
prostem smo zasnovali konec oktobra (saditev 28.10.2015), v tunelu pa sredi novembra
(saditev 12.11.2015). Sadili smo na gredice, na prostem v tri-vrstne pasove, razdalja med
vrstami je bila 30 cm in v vrsti 10 cm, v tunelu pa v štiri-vrstne pasove na razdaljo 20 cm med
vrstami in 10 cm v vrsti. V tunelu smo začeli s pobiranjem konec junija, na prostem pa
približno 14 dni kasneje. V povprečju smo v tunelu pobrali 13,40 t/ha tržnega pridelka, na
prostem pa 7,28 t/ha. Sorte Garpek, Sprint, Messidor in Gardacho so se odlikovale z najvišjim
pridelkom tako v tunelu tako na prostem. Rezultati so razvidni iz spodnjih grafikonov.
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Česen, Jablje – tunel, 2016

Česen, Jablje – na prostem, 2016

Česen, sorta Ptujski jesenski

Česen, sorta Sprint

Česen, sorta Garpek

Česen, sorta Gardacho
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Česen, sorta Ptujski spomladanski

Česen, sorta Štrigon

Česen, sorta Messidor

Česen, sorta Sultop
S čebulo smo na vrtnarski postaji v Murski Soboti zasnovali tehnološki poskus, s katerim smo
želeli ugotoviti vpliv gnojenja z dušikom na količino in kakovost pridelka in predvsem na
sposobnost skladiščenja. V preskušanje so bile vključene 4 avtohtone sorte čebule
(Belokranjka, Tera, Ptujska rdeča in Ivica rdeča) in 3 nivoji gnojenja z dušikom (prekomerno,
običajno in brez dognojevanja). Poskus smo postavili v split-plot zasnovi v 5 ponovitvah.
Zasnovali smo ga preko vzgoje sadik, ki smo jih vzgojili v rastlinjaku v Jabljah. Setev za
vzgojo smo opravili 1.03., presajanje pa 20.04. Velikost poskusne parcelice je bila 3,4 m 2 , na
parcelici je bilo posajenih 80 rastlin v štiri-vrstnih pasovih, razdalja med vrstami je bila 30
cm, v vrsti pa 10 cm. Kljub razmeroma hladnemu vremenu, ki je sledilo po presajanju so
rastline lepo uspevale. V mesecu maju in juniju je bilo potrebno poskus večkrat namakati,
urejeno je bilo namakanje z razpršilci. Pred presajanjem je bila poskusna parcela enotno
pognojena s 30 kg/ha N, 60 kg/ha P2O5 in 120 kg/ha K2O. V času rasti smo 3x dognojevali z
N v količini glede na nivo gnojenja z dušikom – 0 kg/ha N, 54 kg/ha N in 108 kg/ha N. Žal je
sredi julija poskus močno poškodovala toča, čez nekaj dni se je pokazalo, da niso močno
poškodovani samo listi, ampak tudi čebulice. Večji delež poškodovanih čebulic in moč nejše
so bile poškodbe pri sortah, ki oblikujejo podolgovate oz. okrogle čebulice, kot sta
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Belokranjka in Ivica rdeča. Manj poškodb smo opazili pri sortah Tera in Ptujska rdeča, saj so
čebulice bolj sploščene in zato manj dvignjene od tal. Po toči 13.07., ki je močno poškodovala
in polomila več kot tri četrtine listne mase čebule in povzročila poškodbe tudi na čebulicah, je
bilo potrebno nasad skrbno varovati pred boleznimi. Zaradi močnih poškodb smo se odločili
za zgodnejše spravilo pridelka. Puljenje in sušenje čebule je bilo opravljeno v začetku avgusta
(03.08.). Pridelek čebule smo očistili, sortirali, stehtali in pripravili za skladščenje. V
laboratoriju KGZS-MS so določili delež suhe snovi v vzorcih. Vsebnost suhe snovi je bila
najvišja pri sorti Belokranjka (14,4%), najnižja pri sorti Ivica rdeča (11,5%). V poskusu je
sicer značilno višji pridelek dala sorta Ivica rdeča (30,56 t/ha), vendar je bil tudi delež
odpadnega pridelka pri omenjeni sorti najvišji. Med sortami Tera, Ptujska rdeča in
Belokranjka večjih razlik v skupnem pridelku ni, je pa delež odpadnega pridelka pri sorti
Ptujska rdeča značilno nižji kot pri ostalih treh sortah. Med nivoji gnojenja pa statistično
značilnih razlik ni bilo. Trpežnost v skladišču bomo predvidoma spremljali do konca m eseca
marca, zato rezultatov skladiščenja še nimamo. V spodnji preglednici so zato podani delni
rezultati poskusa. Gnojilni poskus bomo ponovili tudi v letu 2017 in nato podali bolj natančne
rezultate.
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Poskus s čebulo – poškodbe zaradi toče

2.2.3.Kapusnice
Ohrovt smo preskušali v Jabljah, Novi Gorici in v Murski Soboti. V preskušanje je bilo
vključenih 6 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 28 . aprila za
lokaciji Jablje in Murska Sobota in 25. maja za lokacijo Šempeter pri Gorici. V Murski Soboti
smo presajali 31.05., razdalja presajanja med vrstami je bila 60 cm in v vrsti 40 cm, tako da je
bila končna gostota posevka 33.333 rastlin/ha.. V Jabljah smo presajali 08.06., presajali smo
na gredice v dve vrsti, razdalja med vrstami je bila 50 cm in v vrsti 40 cm. V Šempetru pri
Gorici smo presajali 23.06. na razdaljo 50 cm med vrstami in 40 cm v vrsti. S pobiranjem
pridelka smo začeli sredi septembra oz. sredi oktobra v Šempetru in zaključili v začetku
novembra oz. decembra v Šempetru z najbolj poznimi sortami. V Jabljah smo v povprečju
pobrali 24,92 t/ha tržnega pridelka, v Murski soboti 20,18 t/ha in v Novi Gorici 33,63 t/ha.
Pridelki po sortah in lokacijah so razvidni iz spodnjih grafikonov.
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Pridelek ohrovta, Jablje, 2016

Pridelek ohrovta, Nova gorica, 2016

Pridelek ohrovta, Murska Sobota, 2016

2.2.4.Stročnice
Visok fižol za stročje smo preskušali v Jabljah in na Ptuju v zaščitenem prostoru (tunelu) in v
Novi Gorici na prostem. V preskušanje je bilo vključenih 8 sort in sicer Golden Gate, Limka,
Kaimano, Barianec, Maslenec rani, Helda, Priver in Perolar. V Jabljah smo setev opravili
15.04., na Ptuju 20.04. in v Novi Gorici 21.04. Vznik je bil zaradi ohladitve, ki je sledila
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konec aprila nekoliko počasnejši, vendar do večje prizadetosti kalic ni prišlo. V maju se je
nadaljevalo hladno in deževno vreme, zato je bila rast posevkov nekoliko počasnejša, zlasti to
velja za poskus na prostem v Novi Gorici. Na vseh lokacijah je bila v maju in juniju
opravljena vsa potrebna oskrba poskusov (postavitev opore, varstvo pred boleznimi in
škodljivci). S spravilom in vrednotenjem pridelka smo začeli konec junija oz. v začetku julija,
pridelek smo pobirali vsakih 5 dni do začetka septembra. Na Ptuju smo začeli s pobiranjem
pridelka 22.06. in zaključili konec avgusta (26.08.). Skupno smo opravili 15 pobiranj.
Povprečno smo pobrali 46,35 t/ha tržnega pridelka, po višini pridelka sta izstopali sorti
Golden Gate (rumenostročna) in Priver (zelenostročna). V Jabljah smo s pobiranjem začeli
30.06. in skupno opravili 11 pobiranj. V povprečju smo pobrali 51,85 t/ha tržnega pridelka,
največ pri zelenostročnih sortah Helda, Limka in Perolar. V Novi Gorici, kjer je bil poskus
zasnovan na prostem, smo s pobiranjem začeli 30.06. in zaključili 26.07. Skupno smo opravili
le 7 pobiranj. Pridelki so zato precej nižji in v povprečju smo pobrali le 12,86 t/ha tržnega
pridelka. Kot najbolj rodne so se pokazale zelenostročni sorti Helda in Perolar in
rumenostročna Golden Gate. Pridelki po lokacijah so prikazani v spodnjih grafikonih.

Visok fižol za stročje – Jablje, 2016

Visok fižol za stročje – Jablje, 2016
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Visok fižol za stročje – Ptuj, 2016

Visok fižol za stročje – Ptuj, 2016

Visok fižol za stročje – Nova Gorica, 2016
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Visok fižol za stročje – Nova Gorica, 2016
Tehnološka poskusa z visokim fižolom za stročje smo zasnovali v Jabljah v tunelu in v
Murski Soboti na prostem. V poskusa sta vključeni 2 sorti (Golden gate in Limka), pri katerih
preverjamo vpliv tretiranja semena z Rhizobium phaseoli na odpornost na sušo, pridelek ter
parametre kakovosti pridelka. V Jabljah smo poskus v 4 ponovitvah zasnovali 15.04. in v
Murski Soboti v 5 ponovitvah 21.04. Po setvi je sledilo obdobje hladnega vremena, posevek
fižola v Ivancih smo zato v zadnjih dneh aprila, ko je seme začelo kaliti, zaščitili z
agrokopreno. Vznik je bil zaradi ohladitve nekoliko počasnejši, vendar do večje prizadetosti
kalic ni prišlo. V maju se je hladno in deževno vreme nadaljevalo, dodatne težave pa so nam
na vzniklem fižolu na prostem povzročale ptice, zato smo poskus v Ivancih zaščitili z mrežo.
Opravljena je bila vsa potrebna oskrba poskusov – postavitev opore, okopavanje, namakanje,
varstvo pred boleznimi in škodljivci. Med škodljivci so se pojavljale predvsem listne uši, ki
smo jih zatirali z uporabo insekticida samo na mestih pojava le-teh (lokalno tretiranje). Prvo
obiranje, tehtanje in sortiranje (uvrščanje v razrede) pridelka smo opravili v začetku julija,
naslednja obiranja so si sledila vsakih 5 dni. V tunelu v Jabljah smo skupno opravili 6
pobiranj. V povrečju smo pobrali okoli 40 t/ha tržnega pridelka, statistično značilnih razlik pa
ni ne med sortami in ne med postopki tretiranja semena pred setvijo. Žal je poskus v Ivancih
13.7. močno poškodovala toča. Rastline smo poskusili zaščititi s foliarnimi gnojili z bakrom, s
fugicidi na podlagi bakra in s pripravki na podlagi aminokislin ter poskrbeti za hitrejšo
regeneracijo rastlin. Kljub rednemu varstvu z bakrenimi pripravki bakterijskih obolenj nismo
uspeli popolnoma omejiti. V skupno 6 pobiranjih smo pobrali okoli 26 t/ha tržnega pridelka,
vendar prav tako kot na lokaciji Jablje ni statistično značilnih razlik med sortami in med
postopki tretiranja semena pred setvijo. Rezultati so prikazani v spodnjih tabelah.
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Tehnološki poskus – visok fižol za stročje, Jablje, 2016

Tehnološki poskus – visok fižol za stročje, Ivanci, 2016
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2.2.5. Vrtnarski center BF
Biotehniška fakulteta je v letu 2016 v skladu s sprejetim programom posebnega
preizkušanja sort za opisno sortno listo izvedla naslednje TEHNOLOŠKE POSKUSE:
ČEBULNICE
Ad A: Preizkušanje vpliva sort spomladanskega česna in gnojenja z žveplom na količino
in kakovost pridelka ter skladiščenje pridelka.
Namen poskusa je bil s sajenjem 3 sort česna ugotoviti primernost sort za gojenje v s
slovenskem pridelovalnem prostoru in ovrednotiti količino in kakovost pridelka ter ugotoviti
njihovo sposobnost za skladiščenje.
Metode dela: V novembru 2015 smo posadili 3 sorte česna na predhodno pripravljeno
gredico, ki smo jo pognojili z mineralnim gnojilom in sicer tako, da smo na ene gredice
potrosili gnojilo, ki vsebuje žveplo, (kalij je v obliki K 2SO4) na drugo pa gnojilo, kjer je kalij
v kloridni obliki. Tako smo dobili obravnavanja 'gnojenje z S’ in ‘gnojenje brez S’.
Obravnavanja so bila naslednja: N0S0; N120S0; N120S65. Na gredici, ki smo jo pognojili z
žveplom, smo česen sadili na razdaljo: 15 cm(v vrsti) in 25 cm (med vrsto). Na posamezno
gredico smo sadili česen v 4 vrstice. Velikost parcelice je bila 1,25 m 2.
Sorte, ki so bile vključene v poskus: 'Garcua' (Planasa, jesenski česen), 'Gardos' (Planasa,
spomladanski česen); 'Ptujski spomladanski' (Semenarna Ljubljana).
Česen smo pobrali julija 2016. Rastline česna smo očistili in na 8 vzorcih, ki smo jih vzeli iz
posamezne ponovitve izmerili morfološke lastnosti: maso posamezne čebulice (g), premer
čebulice (mm) in število strokovo v glavici. Povprečne vrednosti meritev podajamo v graf ih
in preglednicah. Pridelek smo nato skladiščili do novembra 2016, ko smo pridelek ponovno
stehtali.
Rezultati.
Morfološke lastnosti česna: Smo ocenili na podlagi meritev mase posamezne čebulice česna,
njenega premera in števila strokov v glavici.

Slika 1. Povprečna masa čebulice česna (g) v svežem stanju, za posamezno sorto in način
gnojenja, Ljubljana, 2016
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Slika 2. Povprečen premer čebulice česna (mm), za posamezno sorto in način gnojenja,
Ljubljana, 2016

Slika 3. Povprečno število strokov v glavici česna za posamezno sorto in način gnojenja,
Ljubljana, 2016
Kot je razvidno iz slik 1, 2 in 3 so se sorte med seboj razlikovale po velikosti in masi
čebulice, razlike so bile tudi glede načina gnojenja. Povprečna masa čebulice česna je bila
med 100 in 120 g pri sortah ‘Ptujski spomladanski’ in ‘Gardos’, medtem ko je imela jesenska
sorta ‘Garcua’ v povprečju nekolliko manjšo maso čebulice, na gnojenih parcelah v povprečju
90 g, na negnojeni pa 70 g. Tudi pri spomladanskih sortah je bila povprečna masa čebulice v
obravnavanju N0S0 (negnojena parcel) značilno manjša glede na gnojeni parcel. Najmanjšo
povprečno maso so imele čebulice česna ‘Ptujski spomladanski’, pri kateri je bil vpliv
gnojenja najmočnejši. Povprečna masa čebulice na negnojenih parcelah je bila 41,5±5,5 g, pri
obravnavanji N120S0 je bila 107±9,5 g, pri N120S65 pa 98±6,7g. Razlike med sortami glede
gnojenja so bile tudi v premeru čebulice česna. Na negnojenih parcelah je bil premer čebulice
najmanjši pri sorti ‘Ptujski spomladanski’ 49,3±2,6 mm, glede na gnojene parcele, N120S65:
65±2,6 mm in N120S0: 71 0±2,1 mm. Tudi pri ostalih sortah so bile razlike glede gnojenja in
sicer so imele namjanjši premer čebulice česna pri sorti ‘Gardos’ pri obravnavanju:
N120S65:51,9±6,2 mm, sledi N0S0: 53,5±2,6 mm in N120S0: 71,6±2,3 mm. Premer glavic
pri sorti ‘Garcua’ je bil nekoliko manjši od ostalih dveh sort: N120S0: 66,8 ±1,6 mm;
N120S65: 63,5±1,6 mm in N0S0: 58,1±1,5 mm. Razlike v številu strokov v posamezni
glavici so bile med 7,3 in 8,3, kar je bilo pri posamezni sorti odvisno tud i od gnojenja
(preglednica 3).
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Slika 4. Povprečen pridelek česna 3 sort, glede na način gnojenja, Ljubljana, 2016
V letu 2016 je imela največji pridelek česna sorta ‘Ptujski spomladanski’ 9,8 t/ha, na parcel
gnojeni N120S65; nekoliko manjši je bil pridelek na parcel, kjer ni bilo dodan o žveplo (6,9
t/ha). Najmanjši pridelek je bil na negnojeni parcel (4,0 t/ha). Pri ostali dveh sortah gnojenje
ni imelo tako velikega vpliva na pridelek. Pri sorti ‘Gardos’ je bil pridelek na parcelah
N120S65 in N120S0 zelo izenačen: 7,1 oz. 7,5 t/ha; na n egnojeni parcel pa je bil pridelek
značilno manjši (5,1 t/ha). Pri sorti ‘Garcua’ pa ni bilo razlik glede na gnojenje, pridelek je bil
med 6,6 in 6,9 t/ha.

Slika 5. Povprečna masa čebulice takoj po pobiranju (julij) in po 4 mesecih sušenja
(november), Ljubljana, 2016.
Iz slike 5 je razvidno, da so se najbolj osušile čebulice pri sorti ‚‘Ptujski spomladanski‘ (od
povprečne mase čebulice (povprečje vseh obravnavanj glede gnojenja) 80 g na 30 g), sledi
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sorta ‘Gardos’ (105 g/glavico (julij) in 65 g/glavico (November)). Najmanj so se osušile
čebulice pri sorti ‘Garcua’, kjer skoraj ni bilo razlik v masi po 4 mesecih sušenja.
Ad B. Proučevanje rastlin slonovega česna – Allium ampeloprasum var. ampeloprasum L.
Namen poskusa je bil preliminarno proučiti t.i. slonov česen (Allium ampelprasum var.
ampeloprasum L.), ki je sicer po habitusu rastline najbolj podoben navadnemu česnu, po
botanični klasifikaciji pa je bolj soroden poru. Zanimalo nas je, kako se obnese pridelava
slonovega česna v Sloveniji, zato smo vzporedno s poskusom gojenja navadnega česna,
posadili tudi slonov česen in proučili, kako različno gnojenje vpliva na njegov pridelek.
Poskus je bil zasnovano sočasno kot gnojilno sortni poskus s česnom, ki je opisan zgoraj.
Tudi obravnavanja gnojenja so bila enaka in sadilne razdalje ter oskrba tekom leta. Sajenje je
potekalo sočasno (November 2015), pobiranje pa je bilo julij 2016 in nato po 1,5 mesecu
sušenja ponovno tehtanje pobranih rastlin in ločitev tržnega dela (čebulice) in stebla z listi. Po
pobiranju smo vzočili po 8 rastlin na obravnavanje in opravili morfološke meritve: masa
čebulice, premer čebulice in število strokov v čebulici. Rezultati so podani v preglednicah in
grafih.
Rezultati:
Morfološke lastnosti slonovega česna:
V preglednici 1 so prikazani rezultati meritev morfoloških lastnosti čebulic slonovega česna,
ki smo ga pobrali julija 2016.
Preglednica 1. Povprečna vrednost mase čebulice (g), premera čebulice (mm) in povprečno
števil strokov v čebulici pri slonovem česnu, Ljubljana, 2016.
Premer
Obravnavanje Masa čebulice Se
čebulice
Se Število strokov/glavico Se
N0S0
100,20
6,08
69,58
1,88
3,68
0,26
N120S0
104,56
5,78
69,93
1,40
3,72
0,26
N120S65
104,72
4,12
71,17
0,97
3,48
0,15
Kot je razvidno iz preglednice 1, je bila povprečna masa čebulic česna med 100 in 104 g,
premer čebulice okrog 70 mm, in v povprečju je bilo 3,5 do 3,7 strokov na čebulico.
Povprečna masa rastline, ki smo jo izmerili takoj po pobiranju je bila med 175 g in 210 g, in
je bila največja pri gnojenju N120S65, in najmanjša na negnojeni parcel. Delež osušitve je bil
35% in se glede na gnojenje ni razlikoval.

Interactions and 95,0 Percent Tukey HSD Intervals

masa cele rastline

260

mesec
julij
september

230
200
170
140
110
N0S0

N120S0

N120S65

obravnavanje

Slika 6. Povprečna masa rastline takoj po pobiranju (julij) in po 1,5 mesecu sušenja
(September), Ljubljana, 2016.
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Slika 7. Povprečen pridelek slonovega česna glede na gnojilne odmerke, Ljubljana, 2016.
Iz slike 7 je razvidno, da se pridelek ni razlikoval značilno glede na gnojenje, pridelek je bil
med 7.5 t/ha na negnojeni parcel do 7,8 na gnojeni parcelah, N120S0 in N120S65.
Ad C. Vpliv sorte in gnojenja na pridelek 2 sort šalotke (Allium ascalonicum L.)
V letu 2016 smo postavili poskus z dvema sortama šalotke, ki smo ju gnojili z žveplom in
brez žvepla. Podnobno kot pri česnu smo za obravnavanje z žveplom, uporabili mineralno
gnojilo z obliko kalijevega sulfata. V poskus smo vključili 2 sorti: ‘Red sun’ in ‘Golden
gourmet’.
Poskus smo zasnovali v 3 ponovitvah. Šalotko so sadili marca 2016, na gredice široke 1 m.
Dolžina parcelice je bila 1 m. Sadili smo v 4 vrstice, z medvrstno razdaljo 25 cm, in na 15 cm
v vrsti. Na posamezno ponovitev smo imeli 28 rastlin. V juliju smo izkopali pridelek šalotke
in ocenili število razvitih čebulic v posameznem gnezdu in stehtali gnezda. V rezultatih
prikazujemo, koliko čebulic na posamezno gnezdo je razvila rastlina šal otke pri posamezni
sorti, in kakšen vpliv je imelo gnojenje z žveplom ali brez na pridelek šalotke.
Rezultati
V slikah 8, 9 in 10 so prikazani rezultati meritev pri poskusu s šalotko.

Slika 8. Povprečna masa posameznega gnezda pri sortah šalotke ‘Red sun’ in ‘Golden
gourmet’, glede na gnojenje z dušikom in žveplom, Ljubljana, 2016.
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Kot je razvidno iz slike 8 je imela sosrta ‘Red sun’ težja gnezda, glede na sorto ‘Golden
gourmet’. Tudi gnojenje z dušikom in žveplom je značilno povečalo pridelek pri sor ti ‘Red
sun’, glede na negnojeno parcelo. Pri sorti ‘Golden gourmet’pa smo težja gnezda imzerili le
pri gnojenju, kjer je bilo dodano žvepo.

Slika 9. Povprečno število čebulic v posameznem gnezdu, glede na sorto in gnojenje,
Ljubljana, 2016
Povprečno števil čebulic v gnezdu je bil med 2,9 in 3,4 in se pri sortah ni značilno razlikovalo
glede na gnojenje.

Slika 10. Povprečen pridelek šalotke dveh sort, glede na gnojenje z dušikom in žveplom,
Ljubljana 2016.
Povprečen pridelek šalotke je bil večji pri sorti ‘Red sun‘ glede na sorto ‘Golden gourmet‘ in
se je gibal med 13,4 t/ha na negnojeni parceli do 19,0 t/ha pri gnojenju z dušikom in žveplo m.
Dodano žveplo je nekoliko povečalo pridelek glede na parcelo, ki je bila gnojena samo z
dušikom, vendar razlike niso bile statisitčno značilne. Pri sorti ‘Golden gourmet‘ ni bilo
značilnih razlik glede na gnojenje, čeprav je gnojenje z dodanim žveplom povečalo pridelek
(12,3 t/ha) glede na negnojene parcele (9,6 t/ha).
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CEPLJENJE PLODOVK:
Ad D. Preizkušanje vpliva cepljenja na količino in kakovost plodov 3 sort paprike
gojene na kameni volni in v tleh.
Gojenje cepljenih sadik plodovk se je razširilo predvsem tam, kjer talne okužbe ali drugi
stresni dejavniki (temperatura, voda) omejujejo rast in razvoj rastlin in s tem nižajo količino
in kakovost pridelka
V letu 2016 smo izvedli poskus s cepljenimi sadikami paprike, ki smo jih gojili na kameni
volni in v tleh, v istem rastlinjaku. Namen poskusa je bilo ugotoviti, kako cepljenje vpliva na
rast in razvoj rastlin paprike, tipa babura, če jo pridelujemo v tlah ali na hidroponskem
sistemu – kameni volni. Zanimalo nas je, ali podlaga, ki je deklarirana na stresne razmere v
tleh, pozitivno vpliva na rast in razvoj rastlin in ali je učinek enak pri različnih sortah. Za
cepič izbrali 3 sorte paprike tipa babura z rumenimi 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). Poskus je potekal od marca do oktobra 2016.
Poskus smo v plastenjaku zasnovali v 3 oz. 4 ponovitvah . Po 6 rastlin je predstavljalo eno
ponovitev. Sadilna razdalja: 40 x 50 cm. Skupaj smo imeli 12 obravnavanj (3 sorte, 2 tehniki
(cepljene in necepljene rastline) in 2 sistema (hidropon, v tleh). Rastline smo posadili na belo
PE zastirko, Tla smo temeljno pognojili s 500 kg /ha NPK gnojila 15:15:15 in v času rasti
dohranjevali preko kapljičnega namakalnega sistema z vodotopnim gnojilm 19:6:20 in
Ca(NO3)2 in sicer smo fertigirali 10 x. Pobiranje pridelka se je začelo 6.7. Pridelek smo
pobirali do 14.10. in imeli v rastlinjaku 10 pobiranj. Tehnološko zrele plodove smo pri
vsakem pobiranju prešteli in jih stehtali in ločili tržne in netržne plodove.
Rezultate meritev smo statistično ovrednotili z metodo analize variance ANOVA za
dvofaktorski poskus (sorta, cepljenje),za vsak system posebej.. 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

Slika 11. Pridelek treh sort paprike (cepljene in necepljene), gojene v tleh in na kameni volni
(t/ha), Ljubljana, 2016.
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Iz slike 11 je razvidno, da so bili pridelki v splošnem na kameni volni večji pri vseh
obravnavanjih, razen pri necepljenih rastlinah sorte ‘Vedrana‘, gojene v tleh, ki izstopa z
največjim pridelkom (52 t/ha).
Cepljenje je pozitivno delovalo na pridelek rastlin le pri gojenju na kameni volni, kjer je bil
pridelek pri vseh treh sortah večji od pridelka necepljenih rastlin. Pri gojenju v tleh pa so
cepljene rastline dosegle manjši pridelek glede na necepljene sadike.
Preglednica 2. Število tržnih in netržnih plodov/m2, treh sort paprika, cepljene in necepljene,
gojene v tleh in na kameni volni (hidropon).
V tleh
'Bagoly'

cepljena
necepljena
'Blondy'
cepljena
necepljena
'Vedrana' cepljena
necepljena
Na kameni volni
'Bagoly'
cepljena
necepljena
'Blondy'
cepljena
necepljena
'Vedrana' cepljena
necepljena

Stev
trznih
plodov/m2
25,8
30,0
42,8
46,8
28,5
63,8
45,3
43,6
50,6
35,6
34,4
23,3

Stev netrznih
plodov/m2
5,6
5,6
13,2
12,8
8,0
12,2

Se
3,0
3,4
1,5
3,9
4,0
5,5

c
c
b
b
c
a

1,2
9,2
3,3
3,8
4,1
4,6

ab
ab
a
abc
bc
c

14,4
11,4
15,8
19,2
4,2
9,2

1,5
2,8
1,0
2,3
1,4
1,9

% netrznih
plodov
17,7
15,6
23,5
21,5
21,9
16,0

c
c
a
ab
bc
ab

6,5
3,6
9,5
6,3
1,3
1,3

22,16
20,76
23,84
35,01
10,80
28,21

Preglednica 3. Število tržnih in netržnih plodov/rastlino, treh sort paprika, cepljene in
necepljene, gojene v tleh in na kameni volni (hidropon)., Ljubljana, 2016
V tleh
'Bagoly'

cepljena
necepljena
'Blondy'
cepljena
necepljena
'Vedrana'
cepljena
necepljena
Na kameni volni
'Bagoly'
cepljena
necepljena
'Blondy'
cepljena
necepljena
'Vedrana'
cepljena
necepljena

Stev.
trznih
plodov/rastlino
10,3
12,0
8,6
9,4
5,7
12,8
24,0
17,4
20,2
14,2
13,8
9,3

Se
1,2 abc
1,3 ab
0,3 c
0,8 bc
0,8 d
1,1 a
2,5
3,7
1,3
1,5
1,6
1,9
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a
ab
ab
bc
bc
c

Stev. netrznih
plodov/rastlino
2,2
2,2
2,6
2,6
1,6
2,4

Se
0,6
1,1
0,2
0,5
0,3
0,4

6,8
4,6
6,3
7,7
1,7
3,7

2,1
1,4
3,8
2,5
0,5
0,5
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Preglednica 4. Masa tržnih in netržnih plodov/m2, treh sort paprike, cepljene in necepljene,
gojene v tleh in na kameni volni (hidropon), Ljubljana, 2016.
Masa trznih
%
plodov(g)/m
Masa netrznih
netržnega
2
2
V tleh
Se
plodov (g)/m Se
pridelka
'Bagoly' cepljena
2376,9 298,9 d
323,6
94,3 cd
12,0
necepljena
3131,7 481,5 cd
205,5 147,2 d
6,2
'Blondy' cepljena
4265,5 153,6 bc
883,5
65,2 a
17,2
necepljena
4793,0 384,2 b
583,7 116,7 bc
10,9
'Vedrana' cepljena
2855,0 393,8 d
494,2
86,8 cd
14,8
necepljena
6579,2 778,5 a
768,7
91,3 ab
10,5
Na kameni volni
'Bagoly' cepljena
4492,8 91,4 ab
744,2
239,7
14,2
necepljena
3697,2 632,0 abc
498,3
138,7
11,9
'Blondy' cepljena
4952,5 237,7 a
740,8
316,8
13,0
necepljena
3365,6 524,9 bc
767,8
267,8
18,6
'Vedrana' cepljena
3838,3 656,9 abc
399,7
191,8
9,4
necepljena
2353,3 497,6 c
499,4
59,9
17,5
Preglednica 5. Masa tržnih in netržnih plodov na rastlino, treh sort paprike,
necepljene, gojene v tleh in na kameni volni (hidropon), Ljubljana, 2016.
Masa
Masa trznih
netrznih
plodov
plodov
V tleh
(g)/rastlino
Se
(g)/rastlino
Se
'Bagoly'
cepljena
950,8
119,6 cd
129,4
37,7
necepljena
1252,7
192,6 ab
82,2
58,9
'Blondy'
cepljena
853,1
30,7 cd
176,7
13,0
necepljena
958,6
76,8 bc
116,7
23,3
'Vedrana' cepljena
571,0
78,7 d
98,8
17,4
necepljena
1315,8
155,7 a
153,7
18,3
Na kameni volni
'Bagoly'
cepljena
2390,2
282,9 a
365,1
63,5
necepljena
1478,9
252,8 bc
199,3
55,5
'Blondy'
cepljena
1981,0
95,1 ab
296,3
126,7
necepljena
1346,2
210,0 bc
307,1
107,1
'Vedrana' cepljena
1535,3
262,8 ab
159,9
76,7
necepljena
941,3
199,0 c
199,8
24,0

cepljene in

ab
b
a
ab
b
ab

Poročilo o delu Vrtnarskega centra Biotehniške fakultete je pripravila dr. Nina Kacjan Maršić.
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2.3. IZVAJALCI NALOGE
Kmetijski inštitut Slovenije
Sodelavci
Skupaj

Št. ur izvajalca
5.145

Podizvajalci
Institucija
Biotehniška fakulteta
KGZ Murska Sobota
Kmetijsko - živilska šola Nova Gorica
Selekcijsko poskusni center Ptuj
Skupaj

Št. ur
325
671
300
300
1.596

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

94.004,34
23.489,21
117.493,55
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3 POSEBNO PREIZKUŠANJE SORT SADNIH RASTLIN
3.1. UVOD IN NAMEN
Posebno preizkušanje sort sadnih rastlin je strokovna naloga, ki jo na podlagi letnega
programa dela koordinira in izvaja Kmetijski inštitut Slovenije. Delo poteka v sodelovanju z
naslednjimi podizvajalci: Biotehniška fakulteta (Oddelek za agronomijo), Kmetijsko
gozdarskim zavodom Maribor (Sadjarski center Maribor - Gačnik) ter Kmetijsko gozdarskim
zavodom Nova Gorica (Sadjarski center Bilje).
V Sloveniji imamo zelo malo lastnih sort sadja, zato v okviru naloge preizkušamo predvsem
tuje sorte sadnih rastlin in podlage posameznih sadnih vrst v kombinaciji z različnimi sortami.
Na podlagi literature ter informacij pridelovalcev doma in v tujini, v preizkušanje
vključujemo za naše klimatske razmere in talne tipe potencialno zanimive sorte. Pridobivamo
jih iz tujih drevesnic ali z izmenjavo sadilnega materiala med inštitucijami. Pogosto je
pridobitev novih sort omejena zaradi licenc ali nabave majhnega števila sadik, ki jih za
preizkušanje potrebujemo. Nadzorovano preizkušanje in uvajanje tujih sort ter uvajanje
sodobnih tehnologij integrirane in ekološke pridelave so pogoj za uspešno pridelavo
domačega, lokalno pridelanega sadja, ki bo konkurenčno uvoženemu sadju ter bo morda
konkuriralo na tujih trgih. Eden glavnih ciljev dela v okviru strokovne naloge 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, na
podlagi te revizije je bil oblikovan nov sadni izbor za Slovenijo.
V nadaljevanju poročila prikazujemo opravljeno delo na področju posebnega preizkušanja
sort sadnih rastlin v letu 2016 vključno s tehnološkimi poskusi v Sadjarskem centru Maribor,
Sadjarskem centru Bilje in na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Podrobnejše poročilo za leto
2016 bo s preglednicami in opisi sort zaključenih preizkušanj objavljeno v publikaciji z
naslovom ''Posebno preizkušanje sort sadnih rastlin v letu 2016'', ki bo izšla v sredini leta
2017.

3.2. POROČILO O OPRAVLJENEM DELU V LETU 2016
3.2.1. Jablana
Brdo pri Lukovici, 2011
Na podlagi sodelovanja z italijanskim konzorcijem drevesničarjev (Consorzio Italiano
Vivaisti) smo v letu 2011 pridobili 5 novejših sort jablane, ki so združene v skupno blagovno
znamko Sweet resistants. Gre za sorte Gaia, Gemini, Renoir, Smeralda in Fujion. Drevesa
smo posadili v mesecu marcu v sadovnjaka na Brdu pri Lukovici na delu, kjer jabo lka
pridelujemo po smernicah in v skladu s Pravilnikom o ekološki pridelavi sadja, saj je vseh 5
sort odpornih proti jablanovemu škrlupu. Vsaka izmed sort je zastopana s po 80 sadikami. V
odvisnosti od sorte je število dreves po sorti, ki jih imamo v preiz kušanju, različno. Tako
imamo v preizkušanju 15 dreves pri sortah Gemini in Renoir, 17 dreves sorte Gaia ter 19
dreves pri sortah Smeralda in Fujion. V letu 2016 smo opravili vsa potrebna gojitvena in
vzdrževalna dela, oceno cvetenja, meritve pridelka ter laboratorijske analize plodov (trdota,
suha snov, škrobna vrednost). Pri sorti Renoir smo ugotovili slabo cvetenje, kar je imelo za
posledico najnižji pridelek glede na ostale sorte. Najvišji pridelek po drevesu, smo dosegli pri
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sorti Smeralda, pri kateri smo ocenili tudi najbujnejše cvetenje. Pri sorti Renoir smo ugotovili,
da v naših pridelovalnih razmerah dozoreva 14 dni kasneje kot navaja literatura.
Brdo pri Lukovici, 2012
Spomladi 2012 smo v sadovnjaku KIS-a na Brdu pri Lukovici posadili 10 sadik jablanove
sorte z oznako A9D7-74. Sadike smo pridobili na podlagi sodelovanja s konzorcijem CIV
(Consorzio Italiano Vivaisti). Sorta A9D7-74 spada v skupino novih na škrlup odpornih sort.
V letih 2012 in 2013 smo v sadovnjaku opravili vsa potrebna vzdrževaln a in gojitvena dela in
opravili prve meritve in analize pridelka. V treh rastnih dobah, ko smo ocenjevali plodove
smo ugotovili, da sorta A9D7-74 zori zadnje dni avgusta oz. prve dni septembra, s tem sorto
uvrščamo med zgodnje jesenske sorte.
Brdo pri Lukovici, 2013
V poskusnem sadovnjaku Brdo pri Lukovici smo z namenom preizkušanja decembra 2012
posadili 7 novih jablanovih 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 se trži pod imenom Allurel. Te sorte so iz
skupine na škrlup odpornih sort. Poleg njih 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 jablanovih sort z drobnejšimi plodov, tako imenovanih jablanovih sort za
prigrizek (Snack apples). Skupaj je bilo za namen preizkušanja posajenih 70 dreves oz. 10
dreves/sorto. V prvi in drugi rastni dobi smo opravili vsa potrebna vzgojna in vzdrževalna
dela v tretji rastni dobi pa tudi prve meritve in analize pridelka na šestih sortah. V letu 2016
so vse sorte z izjemo sorte Merkur bujno cvetele. Pridelki na drevo so bili kljub temu še
vedno zelo nizki. Meritve in analize plodov smo opravili pri vseh sortah.
Sadjarski center Maribor – Gačnik, 2013 – 2015
V letu 2016 smo imeli na lokaciji Sadjarskega centra močno pozebo, ki je povzročila izpad
pridelka. Opravili smo le testiranje sort, ki so ostale po pozebi. Večina plodov je bila
deformirana.
Brdo pri Lukovici, 2014
V letu 2014 smo v sadovnjaku na Brdu pri Lukovici posadili sorti Gold chief ® in Aztec
Fuji®. Sorto Gold chief® (Gold pink) so leta 1981 vzgojili na univerzi v Bologni, s
križanjem sort Starkrimson x Zlati delišes. Sorta Aztec Fuji® je naravni mutant sorte Fuji iz
Nove Zelandije. V prvi in drugi rastni dobi smo opravili vsa potrebna vzgojna in vzdrževalna
dela. V letu 2016 smo opravili prve meritve in analize pridelka pri sorti Gold chief ® (Gold
pink). Pri sorti Aztec Fuji® meritev zaradi pomanjkanja plodov nismo opravili. Polovica
sadik te sorte se je posušila.
Brdo pri Lukovici, 2015
V letu 2015 smo posadili pet sadik rdeče mesnate jablanove sorte Baya Marisa. Ta sorta je
zaradi barve mesa predstavnik novega trenda v ponudbi jabolk. Poleg te sorte smo v okviru
preizkušanja posadili še 10 dreves na škrlup odporne sorte Inored s tržnim imenom Story. Pri
obeh sortah smo v letu 2016 opravili le oskrbovalna in vzdrževalna dela.
Analiza skladiščne sposobnosti plodov
Skladiščne sposobnosti jablanovih sort vključenih v Posebno preizkušanje in vzgojo novih
sort sadnih rastlin iz lokacije Brdo pri Lukovici smo ugotavljali v navadni hladilnici. Jabolka
smo skladiščili pri temperaturi med 2 in 4 °C ter pri 90 % relativni vlagi. Plodove smo v
povprečju skladiščili 120 dni. Najdlje smo skladiščili sorto Civnired (Rdeči rubens) (133 dni),
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najkrajši čas pa sorto Fujion (86 dni). Trdota plodov (kg/cm2), vsebnost topnih suhih snovi
(°Brix) in škrobno vrednost (1-10) smo izmerili pred skladiščenjem in po skladiščenju plodov.
Pri plodovih, ki so imeli ustrezne lastnosti, smo se odločili za nadaljnje skladiščenje. Po 60.
dneh smo meritve ponovili. Podrobnejši rezultati skladiščne sposobnosti plodov s
preglednicami, bodo objavljeni v publikaciji.
3.2.1.A Spremljanje dozorevanja jablanovih sort (Pimprenelle)
Naloga posebnega preskušanja sort jablan delno poteka na lokaciji Sadja rskega centra
Maribor – Gačnik. Zorenje plodov spremljajo vizualne, fizične in biokemijske spremembe. Za
določitev optimalnega roka obiranja moramo poznati dinamiko dozorevanja sorte ali klona.
Dinamiko dozorevanja sort smo spremljali z meritvami na potujo čem laboratoriju Pimprenelle. Stroj je bil najet od Francoske družbe SETOP (Giraud technologie). Naprava
Pimprenelle nam daje možnost avtomatskega določanja parametrov kakovosti na osnovi
katerih določimo optimalni čas obiranja za svežo potrošnjo in skla diščenje. Obiralno okno
določimo na osnovi zunanjih in notranjih parametrov kot so masa ploda (g), trdota mesa
(kg/cm²), topna suha snov (°Brix) ter vsebnost kislin, izraženih kot jabolčna kislina (g/l).
Stopnjo zrelosti plodov smo določali tudi na osnovi razgradnje škroba, iz katere smo
izračunali škrobni indeks - Streifov indeks zrelosti. Na osnovi skupnih podatkov smo določili
obiralno okno za posamezno sorto. V letu 2016 smo na lokaciji Sadjarskega centra utrpeli
naravno katastrofo – zmrzal, ki je povzročila izpad pridelka. Testiranja sort smo opravili v
sadovnjaku Kmetijskega inštituta Slovenije. Skupno smo opravili analize 220 vzorcev.
Podrobnejši rezultati spremljanja dozorevanja jablanovih sort bodo objavljeni v publikaciji
Kmetijskega inštituta Slovenije.
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 nadaljevali z meritvami pridelka v letu 2016 in 2017. Pri vseh sortah so
drevesa na podlagi Fox 11 pokazala znake inkompatibilnosti.
V letu 2016 razlik v času cvetenja med podlagami nismo zasledili. Pri sorti 'Viljamovka' je bil
začetek cvetenja 2. 4. 2016, vrh cvetenja 7. 4. 2016 in konec cvetenja 15. 4. 2015. Plodo ve
sorte 'Viljamovka' smo obirali 18. 8. 2016. Po obsegu debla so bila najbujnejša drevesa sorte
'Viljamovka' na podlagah sejanec hruške, Farold 40 in lastne korenine, najmanjšo bujnost pa
so pokazala drevesa na podlagi kutina BA 29, enako kot tudi v prejš njih letih. Drevesa na
podlagi Farold 40 so imela pri sorti 'Viljamovka' največ plodov na drevo, največji pridelek na
drevo in na hektar (32,5 t/ha) pa drevesa na lastnih koreninah. Drevesa na podlagi Fox 11 so
imela pridelek 25,0 t/ha. Pri drevesih na podlagi Farold 40 smo dosegli pridelek 23,5 t/ha. Pri
drevesih na sejancu se je videlo, da drevesa kasneje vstopijo v rodnost in so v letošnjem letu
dosegla 21,4 t/ha. Najmanjši pridelek na drevo in na hektar so imela drevesa na obeh
kutinovih podlagah (pod 20 t/ha).
Pri sorti 'Conference' razlik v času cvetenja med podlagami nismo zasledili. Začetek cvetenja
je bil 5. 4. 2016, vrh cvetenja 8. 4. 2016 in konec cvetenja 11. 4. 2016. Plodove sorte
'Conference' smo obirali 12. 9. 2016. Po obsegu debla so bila najbujnejša d revesa sorte
42

Poročilo o strokovnih nalogah s področja posebnega preizkušanja sort za opisno sortno listo za leto 2016

'Conference' na sejancu, najmanjšo bujnost pa so pokazala drevesa na podlagah kutina MA in
kutina BA 29, kar je podobno kot v prejšnjem letu. Drevesa na lastnih koreninah in sejancu so
imela pri sorti 'Conference' tudi največ plodov na drevo, največji pridelek na drevo (nad 30
kg/drevo) in na hektar (nad 39 t/ha). Najmanj plodov na drevo, najmanjši pridelek na drevo in
na hektar so imela drevesa na podlagi kutina MA, enako kot tudi v prejšnjem letu.
Pri sorti 'Abate Fetel' je bil začetek cvetenja 1. 4. 2016, vrh cvetenja 5. 4. 2016 in konec
cvetenja 14. 4. 2016. Razlik v času cvetenja med podlagami nismo zasledili. Plodove sorte
'Abate Fetel' smo obirali 12. 9. 2016. Po obsegu debla so bila najbujnejša drevesa sorte 'Abate
Fetel' na sejancu in lastnih koreninah, najmanjšo bujnost pa so pokazala drevesa na podlagah
kutina MA in Fox 11. Največ plodov na drevo pri sorti 'Abate Fetel' so imela drevesa na
podlagi Farold 40, sejancu in lastnih koreninah, podobno kot v prejšnjih letih. Največji
pridelek na drevo in na hektar so imela drevesa na podlagah Farold 40 in Kutina BA29.
Najmanjše število plodov, najmanj pridelka na drevo in na hektar pa so imela drevesa na
podlagah Fox 11 (18,2 t/ha) in kutina MA (25,4 t/ha). Pridelek večji od 30 t/ha so imela
drevesa na sejancu in podlagah Farold 40, lastne korenine in Kutina BA29.
Hortikulturni center BF Orehovlje in Laboratorijsko polje BF Ljubljana, 2016 in 2017
V Hortikulturnem centru BF Orehovlje in na Laboratorijskem polju BF v Ljubljani smo
decembra 2016 posadili 2 sorti hrušk: Viljamovka (standard) in Karmen na podlagi kutina
MA. Gojitvena oblika je ozko vreteno. Sadilna razdalja je 4 x 1,4 m. Za vsako sorto smo
posadili 15 dreves (15 dreves x 2 sorte x 2 lokaciji = skupaj 60 sadik). Čakamo še sadike s orte
Aida, ki naj bi po novem letu prispele iz Italije. Sadike sorte Celina so obljubljene iz Belgije,
kjer preverjajo tudi možnost dobave sorte Kristina. Sajenje je predvideno spomladi 2017.
3.2.3. Breskev in nektarina
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, Platicarp a Bianca,
Platibell, Platifun; rumeno mesnata nektarina je: Platimoon. Omenjene sorte primerjamo 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 2016 smo poskrbeli
za dobro rast, da so breskve lepo prirasle, in dobro zdravstveno stanje dreves . Podatki za
hektarski pridelek so preračunani na gostoto 1250 dreves/ha. S preizkušanjem teh sort bomo v
naslednjem letu nadaljevali.
Leto 2016 je bilo po času cvetenja povprečno leto. Ploščate breskve in nektarine so cvetele od
16. marca do 9. aprila. Najzgodnejše po začetku cvetenja so bile sorte Platifirst, Platibell in
Platifun. Ocena cvetnega nastavka je pokazala, da je večina ploščatih breskev in nektarin
cvetela odlično, medtem ko so sorte Oriane, Ordigan, Platibell in Platifun cvetele prav dobro.
V letu 2016 je bila najzgodnejša po času zorenja belo mesnata breskev Early Sandwich, ki je
začela zoreti že 13. junija. Najbolj pozne po času zorenja so bile sorte Plane Gold, Oriane in
Ordigan, ki so zorele konec avgusta (25. 8.). Med poznimi sortami, ki so zorele v drugi
polovici avgusta so sorte Plane Top, Platimoon in Veteran. Ob obiranju smo prešteli plodove
in jih stehtali. Pridelek si imele vse sorte. Največji pridelek so imela drevesa sort Veteran in
Plane Gold (35,3 in 26,4 t/ha). Pridelek manjši od 10 t/ha so imele sorte Platifirst, Platif un in
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Platimoon. Pridelek večji od 20 t/ha so imele sorte Plane Top, Plane Gold, Oriane in Veteran.
Ostale sorte so imele pridelek med 10 in 20 t/ha. Povprečno maso ploda nad 70 g so imele ves
sorte, razen sort Early Sandwich in Platifun. Največjo povprečno maso koščice sta imeli sorti
Platimoon, Ordigan, Oriane, Ornella, Norman in Veteran, najmanjšo pa plodovi sort Early
Sandwich in Platifun, ki so imeli tudi najmanjšo maso ploda. Plodove sorte Early Sandwich
bo potrebno ob tako obilnem nastavku redčiti, sicer ne razvijejo dovolj velike mase ploda.
Sorte smo tudi degustacijsko ocenili. Sorte Platicarpa Bianca, Platibell in Platimoon so bile
ocenjene kot odlične, sorte Plane Top, Plane Gold, Ornella, pa kot dobre. Ostale sorte so bile
ocenjene kot dobre-prav dobre, prav dobre oziroma prav dobre–odlične. Če primerjamo sorte
breskev in nektarin lahko ugotovimo, da so imele sorte UFO 3, Plane Sun in Early Sandwich
največji obseg debla. Sorti Ornella in Veteran sta bili najšibkejše rasti, saj sta imeli povprečni
obseg debla 17,3 cm oz. 17,9 cm. Vse ostale sorte so imele povprečne obsege debla od 18,8
cm do 26,0 cm. V preglednici 3 so podane tudi povprečne dimenzije plodov, prav tako tudi
trdote mesa in vsebnosti suhe snovi. Vsi plodovi so dosegali kriterije I. kakovostnega razreda
glede vsebnosti suhe snovi (nad 8 %) in trdote mesa (pod 6,5 kg/cm 2).
Sadjarski center Bilje, 2016
Zasaditev nasada 11. novih sort breskev in nektarin v primerjavi s standardno sorto Redhaven
je bilo planirano za konec leta 2016. Zaradi hladnega vremena v italijanskih drevesnicah
izkop in dobava sadik nista bila mogoča. Kolekcija bo posajena predvidoma v mesecu marcu
2017.
3.2.4. Češnja
Nadpovprečno toplo vreme v februarju, v prvi in zadnji tretjini marca ter aprila 2016 je
pospešilo nastop fenofaz cvetenja češenj in slive, ki je bil zgodnejši od običajnega. Kljub
temu, da so bili toplejši od povprečja tudi meseci, v katerih so omenjene vrste zorele, so
plodovi iste sorte dozoreli v terminu, ki ni bistveno odstopal od predhodn ega leta. Huda
ohladitev s pozebo, ki je prizadela velik del celinskega dela Slovenije, na Primorskem ni
povzročila škode, zato smo si pri kolekcijah češenj, ki sta v polni rodnosti (sajeni v letu
2008), obetali normalen pridelek. Pa nas je, kot že leta 2014, presenetil hud napad plodove
vinske mušice pri poznih sortah, količino pridelka zgodnjih sort pa je zmanjšalo pokanje
plodov.
Sadjarski center Bilje, 2008
Spomladi 2008 smo v Sadjarskem centru Bilje posadili 11 sort češenj, cepljenih na podlago
Gisela 5, katerih lastnosti primerjamo s standardno sorto Biggareau Burlat (0*) (B. Burlat)
(skupno 12 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), Techlovan ® (+20) (Van x Kordia, Češka), Black Star® (+16) (Lapins x Burlat,
Italija), Kordia (+24) (neznan starševski par, Češka), Regina (+30) (Schneiders späte
Knorpelkirsche x Rube, Nemčija) in Staccato ® (+40) (prosto oprašena Sweetheart, Kanada).
Posajenih je 10 dreves za posamezno sorto. Do sedaj so v tej kolekciji propadla drevesa: 1 pri
sorti Early Bigi in 2 drevesi pri sortah Black Star, Kordia in Techlovan.
Vrh cvetenja sortimenta češenj je bil v letu 2016 od 5. do 10. aprila, medtem ko je bilo
cvetenje v letu 2015 od 7. do 17., v 2014 od 1. do 10., leta 2013 od 18. do 24., v 2012 od 2. do
12. in v 2011 od 4. do 13. aprila. Začetek cvetenja je bil najzgodnejši pri sorti Sweet Early.
Fenofaza začetka cvetenja je nastopila najkasneje pri sorti Regina, vendar le 1 dan pozneje kot
pri sortah Techlovan in Kordia. Vrh cvetenja je najzgodneje nastopil pri sorti Sweet Early,
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vendar le 1 dan pred sortami Early Bigi, Summertime in Staccato. Najkasneje in istočasno sta
zacveteli sorti Kordia in Regina, kot v večini let preizkušanja tega sortimenta. Cvetenje sort
Early Bigi, Sweet Early, Merchant in Grace Star je bilo ocenjeno z najvišjo oceno (ocena 9),
slabše so cvetela drevesa sort Summertime, Techlovan, Black star in Kordia (ocena 5).
Nastavek plodov je bil najboljši pri sortah Sweet Early, Grace Star in Staccato (ocena 9),
najslabši pa pri sortah Summertime, Techlovan, Black star, Kordia in Regina (ocena 3). Ne
glede na slabe ocene nastavka plodov so drevesa sorte Black Star presenetila s količino
pridelka, ki je bil v povprečju 22,2 kg/drevo. Nasprotno smo pri sorti Staccato navkljub
odličnemu nastavku plodov ostali brez pridelka.
Plodovi sort v preizkušanju so zoreli v obdobju od 20. maja do konca junija (podobno kot v
prejšnjih letih). Datuma zrelosti pri najpoznejši sorti Staccato ni bilo mogoče določ iti zaradi
hudega napada plodove vinske mušice, ki je uničila pridelek, še predno so plodovi dozoreli.
Plodove večine sort je bilo potrebno obirat dvakrat, plodove sorte Vigred celo trikrat. Pri
najpoznejših sortah obiranje ni bilo smiselno, saj med poškod ovanimi in gnilimi ni bilo
mogoče najti zdravega plodu.
Največji povprečni pridelek na drevo je bil v 2016 pri sorti Grace Star (27,4 kg), sledila je
sorta Black Star (22,2 kg). To sta sorti, ki sta v vseh letih preizkušanja redno rodili in vedno
močno presegli pridelek vseh ostalih sort, tudi v vremensko zahtevnih letih. V kolikor
omenjeni sorti izvzamemo, je bil pridelek ostalih sort občutno manjši. Med zgodaj zorečimi
sortami (od sorte Early Bigi do Grace Star) je ponovno izstopala sorta Sweet Early (10 kg),
sorta Summertime pa z najmanjšo količino pridelka (0,7 kg). Sorta Sweet Early je glede
količine pridelka v letih preizkušanja dosegala ali presegala standardno sorto B. Burlat. Obe
sorti zorita v istem času. Med pozno zorečimi sortami (od sorte Techlovan do Staccato) smo
uspeli obrati le plodove sort Techlovan in Kordia (v povprečju le 1 kg/drevo), pridelek ostalih
sort je bil uničen.
Povprečna masa plodov različnih sort je bila v letu 2016 med 7,1 g (Sweet Early) in 14,2 g
(Kordia) (preglednica 3). Maso plodov značilno določa obloženost drevesa in listna površina,
s čimer je mogoče pojasniti tudi najmanjšo in največjo povprečno maso plodov v letu 2016.
Povprečna masa plodov vseh sort proučevane kolekcije, tudi zgodnjih sort, je zadostna, da je
konkurenčna za posamezne češnjeve tedne zrelosti.
Iz meritev mase plodu in mase koščice smo izračunali delež užitnega dela plodu (preglednica
3). Največji delež užitnega dela češnje so v 2016 imele sorte Kordia (95,7 %), Techlovan
(95,4 %), Vigred (95,1 %) in Black Star (95,1 %), najmanjši delež mesa pa zgodnji sorti
Early Bigi (91,9 %) in Sweet Early (91,4 %). Sorte se zelo razlikujejo tudi glede vsebnosti
suhe snovi in kislin (preglednica 3), razmerje katerih določa skladnost okusa češenj. Najmanj
suhe snovi smo izmerili v plodovih najzgodneje zrele sorte Early Bigi (le 9,6 °Brix), največ
pa v plodovih sort Black star (17,5 °Brix), Merchant (17,4 °Brix) in Techlovan (17,3 °Brix).
Najmanj skupnih kislin smo tudi 2016 izmerili v plodovih sorte Sweet Early, največ pa pri
sorti Black star (960,9 mg/100 g). Pri vseh sortah smo v povprečju izmerili bistveno nižje
vsebnosti suhe snovi kot v letu 2015, še posebej pri zgodnjih sortah pa tudi večjo vsebnost
titracijskih kislin kot v predhodnem letu. Takšna razmerja suhe snovi in kislin dajejo kiselkast
okus, lahko pa tudi bolj plehek (prazen) okus plodov.
Del pomoloških lastnosti plodov, ki smo jih degustatorji določili pri vsaki sorti na
ocenjevanjih v letu 2016, je prikazanih v preglednici 4. Naloga vsakega deg ustatorja je, da
neodvisno oceni lastnosti sorte na osnovi poskušanja več plodov. Ocenjujemo zunanje
lastnosti plodov (npr. barva kožice, barva mesa, ločljivost mesa od koščice, ...), plodovom pa
ocenimo tudi notranje lastnosti plodov (čvrstost kožice, razmerje kislo-sladko, okus, ...).
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Združeno oceno glede zunanjih in notranjih lastnosti plodov določene sorte degustatorji
podamo v oceni splošnega vtisa plodov. Ta ocena je odlična, če sta oceni zunanjih in
notranjih lastnosti odlični. V kolikor je katera lastnost ocenjena slabše, se oceno splošnega
vtisa zniža. Prav tako ocena splošnega vtisa plodov ne more biti odlično, če sorta ne
izpolnjuje kriterijev kakovosti za določen čas zorenja češenj. Pri zgodaj zorečih sortah smo
popustljivejši, pri sortah v vrhu sezone češenj pa so kriteriji postavljeni zelo visoko.
Med zgodnjimi sortami (od Early Bigi do Grace Star) smo čvrsto kožico in čvrsto meso
prepoznali le pri sortah Merchant in Vigred, vse pozno zrele sorte (od Techlovan do Staccato)
pa so imele čvrsto ali celo zelo čvrsto kožico in meso. Plodovi vseh omenjenih sort so imeli v
letu 2016 lastnosti hrustavk, plodovi ostalih sort so imeli manj čvrsto kožico ali meso.
V preglednici 4 so prikazani tudi rezultati degustacijskih ocenjevanj (okus in splošni vtis
plodov). Ocena okusa je subjektivna ocena degustatorja in temelji na opredelitvi vsakega od
degustatorjev, ali mu določen okus češnje ustreza. Glede okusa so bili odlično ocenjeni
plodovi sort Techlovan, Black star in Kordia. Te sorte odlikuje skladnost o kusa in izražena
aroma. Plodovi teh sort so bili ocenjeni odlično tudi glede splošnega vtisa plodov. Poleg teh
sort je odlično oceno glede splošnega vtisa dobila tudi sorta B. Burlat.
Sadjarski center Bilje, 2008
Spomladi 2008 smo v Sadjarskem centru Bilje posadili 4 sorte češnje, cepljene na podlago
sejanec češnje, katerih lastnosti primerjamo s standardno sorto Burlat C1 (skupno 5 sort).
Posadili smo sorte: 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).
Posajenih je bilo 10 dreves za posamezno sorto.
V obdobju preizkušanja je propadlo po 1 drevo pri sortah Alex, Carmen in Skeena, 2 drevesi
pri sorti Burlat C1 in 3 drevesa pri sorti Vera. Vrh cvetenja sortimenta češenj na podlagi
sejanec češnje je bil zgodnejši kot prejšnje leto, od 7. do 9. aprila (preglednica 5). Začetek
cvetenja je bil najzgodnejši pri sorti Vera, najkasneje pa so zacvetela drevesa sort Carmen in
Skeena. Ocene cvetenja so bile odlične (ocena 9) le za sorto Alex. Najslabše so cvetela
drevesa sorte Carmen, ki so imela poleg sorte Skeena tudi najslabši nastavek plodov. Plodovi
sort v preizkušanju so zoreli v obdobju od 20.5. do 20.6. Upoštevati je treba, da so bili
plodovi sort Alex in Skeena obrani zgodneje, kot bi bili, če ne bi bili napadeni. Povprečni
pridelek je bil od 3,6 (Carmen) do 7,4 kg (Vera), pri čemer je treba upoštevati, da količine
pridelka sort Skeena in Alex nismo izmerili, ker so bili plodovi napadeni s plodovo vinsko
mušico, zaradi česar so plodovi, iz katerih je izstekal sok, bistveno lažji in so hitro gnili.
Povprečna masa plodov je bila 7,4 g (Burlat C1), 8,9 g (Vera) in 12,7 g (Carmen)
(preglednica 6). Zaradi napada plodove vinske mušice vzorca za meritve ni bilo za sorte
Skeena in Alex. Iz meritev mase plodu in mase koščice smo izračunali delež užitnega dela
plodu. Največji delež mesa so imeli plodovi sorte Carmen (94,8 %). Najmanj suhe snovi in
titracijskih kislin smo izmerili v plodovih sorte Burlat C1, največ pa pri sorti Carmen.
Plodovi češenj so večinoma zelo okusni, kar je razvidno tudi iz rezultatov degustacijskih
ocenjevanj (preglednici 4 in 7). Ocena okusa je subjektivna ocena degustatorja in temelji na
opredelitvi vsakega od degustatorjev, ali mu okus češnje ustreza. Ocena odlično glede okusa
je bila najpogostejša dodeljena plodovom sorte Carmen, enako velja tudi glede splošnega
vtisa plodov (preglednica 7). Od sort, katerih plodove smo uspeli obrati, so bili plodovi sort
Vera in Carmen ocenjeni kot hrustavki.
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Sadjarski center Bilje, 2013
Decembra 2013 smo v Sadjarskem centru Bilje posadili 6 sort novih češenj, katerih lastnosti
bomo primerjali s standardnima sortama Burlat (0*) in Kordia (+22) (skupno 8 sort). Vse
sorte kolekcije so cepljene na podlago Gisela 5. Posajenih je 6 dreves za posamezno sorto na
razdalji 5,5 m x 2,5 m. Vključene sorte so: Rita (-6) (Trusenzkaja 2x H2, Madžarska) –
avtosterilna sorta, Sweet AryanaTM (+3-5) (neznan starševski par, Italija) – avtosterilna sorta,
Sweet Lorenz TM (+8-10) (neznan starševski par, Italija) – avtosterilna sorta, Sweet Gabriel TM
(+14-16) (neznan starševski par, Italija), Sweet Valina TM (+18-20) (neznan starševski par,
Italija) – avtosterilna sorta in Sweet Saretta TM (+22-24) (neznan starševski par, Italija) avtofertilna sorta. Vse sorte so spomladi 2016 že cvetele, cvetove pa smo, ponovno, zaradi
(pre)šibke rasti dreves, dosledno odstranili. Poskrbljeno je bilo za prim erno rast posajenih
rastlin in oblikovanje v želeno gojitveno obliko. Drevesa so v tem letu zrasla do te mere, da
jih načrtujemo v prihodnjem letu prepustiti prvi rodnosti.
3.2.4.A Preizkušanje različne intenzitete rezi na rodnih drevesih češnje, Stara go ra
Pred izvajanjem intenzivnejše rezi v letu 2016 smo, tako kot v letu 2015, opravili štetje
poganjkov dolžine 20-40 cm kot 'krajši' prirastek enoletnega lesa in enoletne poganjke dolžine
> 40 cm kot 'daljši' prirastek. Dosedanje izkušnje kažejo, da z intenzivnejšo rezjo vplivamo na
večje obraščanje dreves, tudi na prirast daljših enoletnih poganjkov, ki pri osnovi lahko
tvorijo cvetne brste in kjer se tvorijo plodovi, ki so običajno debelejši od plodov na
večletnem, kratkem lesu. 10. marca smo drevesa obrezali po enakem pristopu kot leto prej –
enoletne poganjke smo prikrajševali na 2-3 očesi pri drevesih, ki so bila v obravnavanju
intenzivnejše rezi, pri kontroli pa smo odstranjevali le izrojene rodne veje.
Pridelek smo pričeli obirati pri sorti Celeste 27. maja, zaključili pa že s sorto Van 9. junija, saj
sorti Sunburst (razen vzorca plodov) in Sweet heart nismo niti obirali. Le sorto Van smo
obirali dvakrat (3. junij in 9. junij), ostale sorte smo obrali enkrat, ker so se pojavile obilne
vsakodnevne padavine in z njimi gnitje plodov, kljub opravljenemu tretiranju proti sadni
moniliji. Poleg gnitja se je letos masovno pojavila tudi plodova vinska mušica, ki je
povzročila zelo veliko škodo. Pri obiranju smo tehtali pridelek na drevo, odvzeli vzorce 50
plodov za fizikalno kemijske meritve parametrov kakovosti plodov (masa ploda, vsebnost
sladkorjev in skupnih kislin), poleg tega pa opravili še ločeno vzorčenje po 50 plodov, glede
na mesto izraščanja na poganjku – na večletnem lesu in pri osnovi enoletnega p oganjka. Pri
tem vzorčenju nas je zanimala predvsem masa/debelina plodov, četudi smo pri vzorcih
izmerili tudi vsebnost topnih snovi in skupnih kislin.
Iz rezultatov je razvidno, da smo dosegli večje število krajših (20-40 cm), pa tudi daljših (> 40
cm) enoletnih poganjkov pri opravljanju bolj intenzivne rezi pri štirih sortah, le pri sorti
Sunburst je bilo to število večje v kontroli. Že lanski rezultati so pokazali, da je število
(krajših in daljših) enoletnih poganjkov večje pri bolj obrezanih drevesih. V letošnjem letu je
bila rodnost večine obravnavanih sort, z izjemo sorte Giorgia, izredno slaba. Izdatne padavine
so se pričele v začetku junija in kljub opravljeni zaščiti dreves, nismo uspeli obdržati
zdravega pridelka pri sortah Celeste, Sunburst in Sweet heart. Plodove kasnejših sort je
močno napadla tudi plodova vinska mušica, proti kateri nismo imeli uspeha z zaščito, četudi
smo drevesa tretirali. Količina pridelka je še najbolj odvisna od bujnosti in vitalnosti drevesa.
V poskusu niso drevesa povsem izenačena, zato primerjava pridelka po drevesu ni najbolj
merodajna. Ob koncu poskusa bomo pridelek izrazili v obliki učinka rodnosti, kar pomeni
pridelek na enoto preseka debla. To bo vključevalo tudi bujnost drevesa in podatek o rodnosti
bo zato bolj primerljiv. Poleg pridelka nas je pri poskusu zanimal vpliv intenzivnejšega tipa
rezi na debelino ploda. Da bi ugotovili vpliv mesta izraščanja plodov na maso ploda, smo
vzorčili tudi plodove z večletnega lesa in plodove pri bazi enoletnega lesa. Najdebele jše
plodove (12,3 g) smo izmerili pri sorti Sunburst, ki so rastli na enoletnem lesu kljub dejstvu,
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da celokupnega pridelka na drevo nismo uspeli niti stehtati, ker je bila večina pridelka gnilega
in črvivega. Če to primerjavo opravimo pri sorti Giorgia, lahko ugotovimo, da je bolj
intenzivno obrezano drevo dalo debelejše plodove v primerjavi s kontrolo prav na enoletnem
lesu.
Največjo vsebnost topnih snovi smo izmerili pri sorti Van v kontroli v plodovih na večletnem
lesu (17,2 %), medtem ko so ostale sorte imele manjše vsebnosti topnih snovi (od 12,1 %
dalje), ne glede na to ali so plodovi uspevali na enoletnem ali večletnem lesu. Vsebnost
skupnih kislin v letu 2016 je bila le pri sorti Celeste višja kot v letu 2015, pri ostalih sortah pa
so se gibale v mejah lanskih vrednosti.
3.2.5. Sliva
Sadjarski center Bilje, 2011
Novembra 2011 smo v SC Bilje posadili sortni poskus slive. Vključili smo 10 sort, odpornih
ali tolerantnih proti šarki. Sorte slive, ki prihajajo iz Čačka, so: Timočanka (Stanley x
California blue), Pozna plava ® (samooploditev sorte Čačanska najbolja), Krina
(Wangenheimova x Italijanska), Boranka (California Blue x Ruth Gerstetter) in Mildora
(Large Sugar Prune x Čačanska lepotica), sorte, ki so bile ustvarjene 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 posk us
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. 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 peti rastni dobi smo rodnost zabeležili že pri vseh sortah iz kolekcije, tudi pri sortah
Mildora, Timočanka in Domača češplja, ki so bile v letu 2015 še brez pridelka. Ostale sorte so
prve plodove obrodile že v tretji rastni dobi. V letu 2016 je bil povprečni pridelek na drevo od
1,4 kg (Pozna plava) do 14,8 kg (Čačanska lepotica). Med ostalimi sortami sta v večji količini
pridelka izstopali sorti Stanley in Timočanka, v majhnem pridelku pa Boranka, Mildora,
Plumtastic in Domača češplja. Tudi v tem letu je ponovno izstopala sorta Čačanska lepotica
glede količine pridelka, in sortno netipičnih notranjih pomoloških lastnosti. Verjeten razlog je
fiziološka motnja.
Bujnost sort ocenjujemo na osnovi meritev prirasta debla. Prirast obsega debla 20 cm nad
cepljenim mestom je bil do spomladi 2016 največji pri sortah Boranka, Timočanka in Stanley
(4 cm ali več) in najmanjši pri sortah Plumtastic, Tolledo, Topfive, Topking (3 cm ali manj).
V tej fazi ima očitno podlaga večji vpliv kot sorta, saj so vse sorte z največjim prirastom debla
cepljena na podlago Mirabolana, sorte z najmanjšim prirastom pa na podlago St. Julien A.
Nastop fenofaz cvetenja je bil med sortami različen in pri vseh zgodnejši kot v predhodnem
letu. Najzgodneje so zacvetela drevesa sort Katinka, Topking in Čačanska lepotica,
najpozneje pa sort Tolledo in Domača češplja. Vrh cvetenja je nastopil najhitreje pri sortah
Katinka, Plumtastic, Topfive, Topking in Čačanska lepotica najpozneje pa pri sorti Tolledo.
Sorte proučevanega sortimenta so dozorele v obdobju od konca junija do konca avgusta,
najzgodneje Boranka in najpozneje Pozna plava. Plodove sort Boranka, Krina, Topfive in
Topking je bilo potrebno obirati dvakrat, plodovi ostalih sort pa so se obrali vsi naenkrat.
Pomološke lastnosti sort se v začetni rodnosti šele spoznavajo. Do odstopanj prihaja tudi
zaradi nepoznavanja lastnosti sort ob zrelosti. Zato so lahko plodovi katere od sort obrani
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včasih prezgodaj, lahko pa tudi prepozno. Na osnovi prvih stikov s sorto se nato tekom
preizkušanja najde tudi pravi termin obiranja, ki daje najboljšo kakovost plodov ob obiranju
za poobiralno obdobje in/ali želen način predelave. Plodovi sliv so za različne načine
predelave zelo primerni, zato tekom preizkušanja plodove večine sort preizkusimo tudi za te
namene.
Povprečna masa plodov je bila v letu 2016 od 19,5 g (Domača čeplja) do 57,9 g (Timočanka).
Sorte, katerih masa plodov je bila okrog 40 g, so Boranka, Tolledo, Topfive, Čačanska
lepotica in Stanley. Sorte, katerih masa plodov je bila okrog 30 g, so Katinka, Mildora in
Pozna plava. Barva kožice večjega dela sortimenta je temno modra, izstopajo pa Krina in
Timočanka z rdeče vijolično barvo kožice plodov ter Mildora z zeleno vijolično barvo. V
barvi mesa med sortami ni bilo večjih razlik.
Okus in splošen vtis plodov degustatorji ocenjujemo na osnovi zahtev določenega termina
zorenja sliv, na osnovi lastnih izkušenj in subjektivne preference glede tega, kateri okus
degustatorju bolj prija. V obeh lastnostih sta izstopali sorti Topfive z oceno odlično in
Boranka z oceno dobro. Boranka je v sortimentu najbolj zgodaj zoreča sorta, zato si zasluži
prizanesljivost. Notranje lastnosti plodov sort Tolledo in Čačanska lepotica so bile močno
spremenjene, zato v preglednici 9 niso prikazane. V plodovih so bile kaverne, meso je bilo
počrnelo ali porjavelo, okus pa je bil slab. Izpostaviti velja tudi izraženo trpkost plodov sort
Pozna plava in Topking ob obiranju, ki pa po nekaj dneh ni več izrazita.
3.2.6. Kaki
Sadjarski center Bilje, 2010
Tri sorte kakija (Rojo Brillante, Triumph, Hachiya), smo primerjamo s standardno sorto Kaki
Tipo glede na lastnosti rodnosti in pomološke lastnosti plodov. V mesecu juniju 2016 smo
opravili opazovanja dreves na terenu. Ogledali smo kondicijo dreves in ocenili potencialno
rodnost ter zdravstveno stanje nasada v Biljah. Obiranje plodov bomo izvedli 3. in 11.
novembra. Takrat smo ocenili dejansko rodnost dreves v preizkušanje vključenih sort.
Ugotovili smo, da se je sorta Triumph ponovno izkazala z odlično rodnostjo (> 45 kg/drevo),
večjo kot pri ostali treh primerjanih sortah (Rojo B. 30 kg/dr., Hachija 12 kg/dr., Tipo 38
kg/dr.). Plodovi sorte Triumph so bili nekoliko manjši od ostalih sort (poprečno 170 g/plod,
druge sorte >220 g/plod). Omeniti je še potrebno kasno dozorevanje sorte Triumph v letu
2016. V času obiranja 11. novembra so bili plodovi Triumpha še nekoliko zelenkasti in zato
niso imeli lepega izgleda.
Zanimala nas je užitnost trdih plodov, po tretiranju le-teh s CO2. Pri sortah Triumph in Rojo
B. smo s 24-urnim CO2 tretiranjem plodov že popolnoma odstranili trpkost, medtem ko sta
sorti Hachiya in Tipo še imeli malenkosten trpek priokus pri kakšnem plodu. Z 48 -urnim CO 2
tretiranjem smo popolnoma odpravili trpkost pri vseh preizkušanih sortah. Vsi plodovi vseh
sort so po končanem 24 ali 48-urnem tretiranju ohranili izvirno trdoto. Degustacija plodov na
trpkost je bila izvedena vedno dva dni po zaključenem CO 2 tretiranju.
3.2.7. Oreh
Leto 2016 je bilo za oreh najslabše v zadnjih treh desetletjih. Pridelek je po količini
zdesetkala huda spomladanska pozeba. Pozebla je najmanj polovica orehov v nasadih in,
odvisno od območja, do tri četrtine t.i. kmečkih orehov. Na drevesih, ki niso utrpela škode
zaradi mraza, pa je bila kakovost plodov prizadeta zaradi izjemno močnega napada orehove
muhe.
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Po spravilu lanske solidne letine orehov je v večjem delu države nastopila neobičajno topla
zima, ko so se povprečne temperature zraka tudi za 4 oC dvignile nad dolgoletno povprečje.
Izjemno topli so bili tudi prvi spomladanski meseci, zaradi česar so orehi ozeleneli dva do tri
tedne bolj zgodaj kot običajno. Predčasno so odgnale vse sorte, od zgodnejših do poznih, še
zgodnejši so bili sejanci oreha na kmečkih ohišnicah. Celo najpoznejše sorte, kot na primer
Franquette, ki običajno vzbrsti zadnje dni aprila, je letos ponekod ozelenel že pred 15.
aprilom.
Intenzivna rast poganjkov in obilno cvetenje sta napovedovala dobro letino. V noči s 25. na
26. april pa se je temperatura zraka nepričakovano spustila pod ledišče, ponekod tudi do – 4
oC. Mraz je prizadel vse zelene, z vodo napolnjene dele na drevesih oreha, pozeble so letošnje
mladike z ženskimi cvetovi in moškimi socvetji, močno so bili prizadeti tudi komaj odgnali
brsti poznih sort. To je pomenilo velik izpad pridelka pri večini kmečkih orehov, pa tudi pri
zgodnejših in srednje poznih sortah, medtem ko je pri poznejših in lateralno rodnih sortah
preživel del rodnih brstov, ki so bili v času pozebe še v mirovanju, tako da se je ohranilo
nekaj pridelka.

Kolekcijski nasad MB-IV, 2003-2011
V nasadu preizkušamo francoske sorte oreha H-93-71, H-99-10, H-102-3, Ferouette,
Feradam, Ferbel, madžarske Milotai-10, M-10/37, Tiszacsecsi-83, M-10/9, M-10/14 in A117/15, romunske Valkor, Valmit in Valrex ter ameriške Sexton, 90-027-23 in 00-006-48. Žal
smo v zadnjih dveh letih zaradi hude okužbe koreninskih vratov z glivo Phytophthora
cinnamomi izgubili sorte sorte Sexton, M-10/9 in M-10/14. Kot standardne sorte v tem nasadu
uporabljamo Franquette, Elit, Parisienne in Chandler.
Fenološki razvoj orehov je bil zaradi mile zime in izjemno zgodnje in tople pomladi za dva do
tri tedne zgodnejši od običajnega. Proučevane sorte so odgnale med 7. (Valmit) in 21. aprilom
(H-99-10), kar je od 4 do 15 dni prej kot preteklo leto. Pri desetih sortah in standardih
Parisienne ter Chandler so po 14. aprilu začela cveteti moška socvetja, pri madžarskih sortah
M-10, M-10/37 in Tiszacsecsi-83 se je začel tudi razvoj ženskih cvetov. V noči s 25. na 26.
april se je temperatura spustila na – 3,7 oC, nasad je prizadela popolna pozeba. Pozeble so vse
toletne mladike, listi in cvetovi. Kasnejši pregled brstov je pokazal, da so preživeli nekateri
lateralni brsti – vegetativni, pa tudi nekaj rodnih, in sicer na enoletnih poganjkih najpoznejših
sort. Do konca maja smo zabeležili stopnjo prizadetosti posameznih sort. Samo pri sortah H 93-71, H-99-10 in H-102-3 ter standardih Franquette, Parisienne in Elit so pozebli samo
terminalni in subterminalni brsti. Iz nekaterih njihovih lateralnih brstov se je po 27. maju
razvilo nekaj ženskih cvetov, pri vseh drugih sortah pa so popolnoma počrnele toletne
mladike.
Sadike francoskih križancev Ferouette, Feradam in Ferbel ter standardnih sort Chandler in
Fernor, ki so bile posajene pozno spomladi 2015, so zelo neizenačeno rasle. Skoraj vsako
drevo je že prvo leto razvilo ženske cvetove, zaradi česar je bila vegetativna rast zelo šibka in
enoletni poganjki niso omogočali nadaljnjega oblikovanja krošenj in kakovostne gojitvene
rezi. Zato smo jih v začetku marca prikrajšali 30 cm nad koreninskim vratom. Brsti so lepo
odgnali, vendar so ob aprilski pozebi mladike pozeble. Med letom so se prikrajšani deli sadik
ponovno obrasli. V znamenju sanacije po pozebi smo nasad dvakrat poškropili s pripravki na
osnovi aminokislin in mikroelementov, pred tem smo ga pognojili s PK in N-mineralnimi
gnojili. Ob dobri oskrbi so se drevesa po pozebi intenzivno obrasla. Stopnjo obraščenosti po
pozebi smo ocenili z ocenami 1(brez novih mladik, drevo se suši), 3 (slaba obraščenost, redke
in kratke mladike), 5 (gosta obraščenost, kratke mladike) in 7 (gosta obraščenost, dolge
mladike). Najbolj bujno je bilo obraščanje pri že omenjenih francoskih križancih, kjer smo po
pozebi pridobili bujno rastoče, cca. 1,5 m visoke poganjke, ki bodo nadomestil prikrajšane
50

Poročilo o strokovnih nalogah s področja posebnega preizkušanja sort za opisno sortno listo za leto 2016

sadike. Dobro so se obrasle tudi vse madžarske sorte, romunska sorta Valrex in ameriška
križanca 90-027-23 in 00-006-48. Najredkeje in z najkrajšimi mladikami sta se obrasli sorti
H-93-71 in H-99-10, kar pa ni bilo presenetljivo, saj sta obe rodili: prva 4,9 kg/drevo, druga
pa 0,8 kg/drevo. Skromen pridelek (0,3 oz. 0,5 kg/drevo) smo pobrali pri standarih Franquette
in Eli ter sorti M-10/37.
Pri drevesih, ki so se izognila spomladanski pozebi, je na kakovost pridelka močno vplivala
orehova muha. Letos so bili ulovi samic na rumene plošče v juliju in avgustu zelo šibki,
stopnja napadenosti pa razmeroma majhna. Kljub temu so orehi sredi septembra začeli črn eti.
Škodo so povzročile orehove muhe, ki so izletale iz tal zadnje dni avgusta in v začetku
septembra. Popolnoma neuporabni so bili plodovi sorte M-10/37 in večina plodov standardne
sorte Elit, več napadenih kot zdravih orehov je imela tudi sorta H-99-10.
V letu 2016 se je potrdilo, da je izbor sorte izjemno pomemben za uspešno pridelavo orehov.
Pri spremljanju nekaterih sort, ki smo jih po dolgotrajnem preizkušanju že vključili v sadni
izbor smo ugotovili, da sta kljub pozebi najbolje rodili pozni francoski sorti Fernette in Fernor
(12,2 oz. 10,4 kg/drevo). Imeli sta samo 7 oz. 5 % plodov neuporabnih zaradi orehove muhe.
Manj prizadeta so bila starejša drevesa sorte Franquette, ki so dala 3,3 kg/drevo z 12 % od
muhe uničenih orehov. Podoben pridelek (3,6 kg/drevo) pa so dala tudi drevesa nove
slovenske sorte Sava, kjer je muha povzročila 19 odstotni izpad pridelka.
Kolekcijski nasad MB-IV/N, 2015
V novem delu kolekcijskega nasada MB-IV/N smo spomladi 2016 posadili tri sadike poznega
francoskega križanca Fertignac (Ronde de Montignac x Chandler) skupaj s standardno sorto
Lara. Sorta Fertignac sodi med pozne, lateralno rodne sorte oreha, potencialno zanimive za
gojenje v Sloveniji.
V letu 2016 sploh izvrednotili pridelek in nabrali vzorce plodov. Vsem je skupno, da so imeli
zaradi izjemne vročine in sušnih obdobij v juliju, ko poteka intenzivni razvoj jedrc, za 6 do
17% manjši izplen jedrc kot običajno.
Rošpoh / Maribor, 2014
V sklopu proizvodnega ekološkega nasada preizkušamo sorte Ferjean (H-102-3), H-99-10, M10/14, A-117/15 in Chandler. Primerjamo jih s standardno sorto Franquette z namenom, da bi
ugotovili njihovo primernost za ekološko pridelavo.
Tretje leto po sajenju so sorte Ferjean, H-99-10 in M-10 razvile po nekaj ženskih cvetov na
poganjek. Pozeba 26. aprila je prizadela cel nasad, zlasti spodnji del, kjer rastejo tudi
poskusna drevesa. Na enoletnih poganjkih je pozeblo od 32 % (Franquette) do 95 %
(Chandler) terminalnih brstov in od 2 % (A-117/15) do 32 % (M-10) lateralnih brstov.
Najmanj škode sta utrpeli sorti Ferjean in standard Franquette, pri katerih je propadlo 40 oz.
34 % terminalnih brstov, medtem ko so vsi lateralni brsti preživeli. Drevesa so po pozebi
bujno rasla, najmočneje sorta M-10 (ocena 8,0), najšibkeje pa sorta Chandler (ocena 4,8).
Zdravstveno stanje listov in ppoganjkov je bilo dobro, z izjemo listov sorte A -117/15 in
standarda Franquette, ki so bili nekoliko bolj napadeni z glivično rjavo pegavostjo (Gnomonia
leptostyla).
Šentrupert, 2015
V zasebnem, 1,1-hektarskem proizvodnem nasadu so posajeni najnovejši francoski križanci
Ferouette, Feradam in Ferbel, poleg njih pa še slovenska selekcija Pukšič in standardni sorti
Lara ter Franquette. Spomladi 2016 smo dosadili še tri sadike francoskega križanca Fertignac.
Drevesa so odgnala med 12. in 20. aprilom (Pukšič oz. Franquette). Na območju Šentruperta
ni bilo aprilske pozebe, tako da so po brstenju mladike lepo priraščale in do jeseni zrasle tudi
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do 1 m v dolžino (ocena prirasta 9). Vse preizkušane sorte so po bujnosti presegle standardno
sorto Franquette, ki je imel tudi najmanjši obseg debla in od 50 do 70 cm dolge mladike.
Zdravstveno stanje listov in poganjkov je bilo srednje do solidno, s srednjim pojavom
bakterijske črne pegavosti (Xanthomonas arboricola pv. juglandis) pri obeh standardih in
sorti Fertignac ter selekciji Pukšič. Na listih sort Fertignac in Feradam smo opazili tudi
srednjo napadenost z glivično rjavo pegavostjo (Gnomonia leptostyla).
3.2.8. Leska
Kolekcijski nasad Maribor - IV, 2008 - 2010
V kolekcijskem nasadu leske, ki je namenjen osnovnemu preizkušanju tujih sort, opazujemo
tri francoske sorte (N-650, Feriale in Ferwiller) ter štiri romunske sorte (Cozia, Valcea,
Arutela in Romavel). Kot standardni sorti sta posajeni italijanska Tonda di Giffoni in v
Sloveniji udomačena Istrska dolgpolodna leska, sicer po poreklu iz Hrvaške Istre.
Grmi sort iz skupine 2008 so deveto leto po sajenju dosegli od 4,6 m (Valcea) do 5,9 m (N 650) v višino (Preglednica 5). Sorte, posajene leta 2010 so z višino grmov od 3 ,4 do 3,7 m
presegle standard Istrsko dolgoplodno lesko, pri kateri so bili grmi tudi najožji.
Fenološki razvoj je bil zgodnejši kot običajno. Spodbudilo ga je nadpovprečno toplo vreme v
decembru 2015 in v prvih dveh mesecih leta 2016, ko so povprečne dnevne temperature za
2,5 do 4 oC odstopale od dolgoletnega povprečja. 21. januarja so dosegla vrh cvetenja moška
socvetja sorte Valcea, en teden kasneje pa tudi ženski cvetovi iste sorte. Zaradi stabilnega
vremena je cvetenje vseh drugih sort in standardov v celoti poteklo v februarju. Največ mačic
so razvili grmi francoskih sort Ferwiller in Feriale ter standardne sorte Ronda di Giffoni.
Odstopal je samo drugi standard, Istrska dolgoplodna leska s srednjo količino moških cvetov.
Grmi so bili v večini primerov dobro obloženi tudi z ženskimi cvetovi, srednjo oceno smo
dodelili samo sortama N-650 in Feriale ter standardu Istrska dolgoplodna leska.
Ob aprilski pozebi so bile zelo redke vidne poškodbe rastnih vršičkov, nasplošno pa listna
površina ni bila prizadeta. Je pa južni sneg, ki je zapadel v noči z 28. na 29. april, polomil
nekaj vej. V okviru sanacije in vzdrževanja smo polomljene veje odžagali in rane zaščitili s
cepilno smolo, nasad pognojili s PK in N-mineralnimi gnojili ter opravili dve foliarni
aplikaciji aminokislin,
Ob takšni oskrbi so vse sorte razen Ferwiller rodile tudi do dvakrat bolje kot preteklo leto.
Največji pridelek, 2,6 kg/grm je imela standardna sorta Tonda di Giffoni, kateri sta se najbolj
približali sorti Feriale z 2,5 kg in Valcea s 2,4 kg/grm. Najmanj je rodil drugi standard,
Istrska dolgoplodna leska, kar nakazuje, da je aprilski mraz verjetno povzročil notranje
poškodbe razplodnih organov, ki se razvijajo ravno v obdobju med cvetenjem pozimi in
oploditvijo v zgodnjem poletju.
Plodovi so dozorevali tri tedne, med 31. avgustom in 23. septembrom, kar je dlje kot
običajno. Vzrok je pravo poletno vreme v prvi polovici septembra, ko se ob temperaturah
okrog 25 oC ni tvorilo ločilno tkivo med poganjki in peclji šopov z lešniki. Najzg odnejši po
zorenju sta bili sorti Valcea in Romavel, najpoznejši pa Ferwiller in N-650.
Zdravstveno stanje plodov je bilo zelo dobro, vse sorte so imele preko 90 % popolnoma
zdravih plodov. Neoplojenih plodov je bilo med 0 % (N-650 in Valcea) ter 6,7 % (Cozia),
malo škode (od 0 do 2,9 %) je povzročil tudi lešnikar. Lešniki v luščini so tehtali 1,6 g
(Cozia) do 3,7 g (N-650, Feriale) (Prglednica 6). Zaradi suše v juliju (60 % padavine in za 1,3
oC višje temperature od povprečja) so bili tudi do 1,1 g lažji kot preteklo leto. Izplen jedrc pa
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je bil tudi do 5 % boljši, na kar so vplivale izdatne padavine v avgustu, ki so v Mariboru za 42
% presegle dolgoletno povprečje. Najnižji izplen jedrc (43,5 %) je imela sorta Arutela,
najvišjega (56,2 %) pa sicer zelo drobnoplodna Cozia. Pri tej sorti smo izmerili tudi najtanjšo
luščino in najmanjši kaliber. Lešniki vseh drugih proučevanih sort so imele tanjšo luščino od
Istrske dolgoplodne leske in debelejšo od Tonda di Giffoni. Tako plodovi kot jedrca so bili
zelo izenačeni po obliki, in tudi pokožica jedrc je bila v vseh primerih gladka in tanka, najbolj
pri sortah Arutela in Feriale.
Črešnjevec / Slovenska Bistrica, 2007
V zasebnem, pet-hektarskem proizvodnem nasadu preizkušamo rodni potencial italijanskih
križank Daria in Torino-119 (Tonda gentile delle Langhe x Cosford) v primerjavi z Istrsko
dolgoplodno lesko, ki je vodilna v tem nasadu in nasploh najbolj razširjena sorta leske v
Sloveniji. Gojitvena oblika je grm s tremi do petimi ogrodnimi vejami, v nasadu se v
medvrstnem prostoru vzdržuje negovana ledina, tla pod krošnjami pa so dvakrat letno
tretirana s herbicidom. Upoštevajo se pravila integrirane pridelave sadja.
Deset let po sajenju so grmi italijanskih sort zrasli v višino 3,7 oz. 3,8 m in za približno 20 %
(Daria) oz. 30 % (Torino-119) presegli standardno sorto, medtem ko so po pridelku zaostajali
za standardom: povprečni pridelek sorte Daria je bil 2,9 kg/grm, sorte Torino -119 3,4 kg/grm,
Istrske dolgoplodne leske pa 4 kg/grm. Obe italijanski sorti sta imeli lažje plodove od
standarda (2,5 in 2,7 g v primerjavi s 3,5 g), bolj okroglaste (faktor okroglosti 0,98 in 0,85) in
manjšega kalibra. Glede na izenačenost oblike plodov se sorteniso razlikovale med sabo, so
pa imele različno debele luščine in tudi različen izplen jedrc. Najtanjšo luščino (1 mm) smo
namerili pri lešnikih sorte Torino-119, največji izplen jedrc (49,6 %) pa pri sorti Daria. Pri
sorti Torino-119 so bila jedrca nekoliko bolj izenačena po obliki, kožica jedrc (episperm) pa
je bila pri vseh sortah tanka in dokaj gladka.
Podgorje / Slovenj Gradec, 2016
V sadilni sezoni 2015/16 smo sodelovali pri napravi proizvodno-poskusnega nasada leske v
velikosti 80 arov v Podgorju na Koroškem, kjer je zadnja tri leta opaziti veliko zanimanje za
pridelavo lupinarjev kot dopolnilne dejavnosti na sicer živinorejskih kmetijah. Vključili smo
namizne, debeloplodne sorte Merveille de Bollwiller, Ennis, Corabel, N-650, Istrska
okrogloplodna leska in Istrska dolgoplodna leska, ki bi po dosedaj znanih lastnostih lahk o bile
primerne za ostrejšo koroško klimo. Vsaka sorta je zastopana s po 12 grmi. Lastniku smo
svetovali glede gojitvene rezi in vzdrževanja nasada.
3.2.9. Kostanj
Janče / Litija 2006
Pri francoskih sortah Marigoule in Maraval, ki ju v proizvodnem integriranem nasadu
primerjamo s standardno sorto Marsol smo ocenili stopnjo napadenosti s kostanjevo šiškarico.
Zaradi spomladanskega vnosa parazitske osice Torymus sinensis smo na drevesih našli znatno
manj šišk kot pretekla leta. V nasprotju s tem smo zabeležili močnejšo napadenost s
kostanjevim rakom, zaradi katerega je propadla sorta Martin. Močno napadeno je tudi drevo
L-žaga, ki se je v letu 2016 zelo dobro obložilo s plodovi, a se je drevo v poznem poletju
začelo sušiti.
Med sortami, ki so bile posajene leta 2006, je Marsol zrasel 10 m v višino, Marigoule 9 m,
Maraval pa 6,4 m. Pri zadnji sorti se ves čas kaže vpliv sajenja manjših in šibkih sadik, ki so
potrebovale kar tri leta, da so se dobro vrasle. So pa drevesa sorte Maraval nekoliko gosteje
obraščena in imajo malo bolj razprostrt habitus od drugih dveh sort. Standard Marsol je rodil
12 kg/drevo, kar je za tretjino več kot sorta Marigoule in trikrat več kot Maraval. Plodovi so
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bili zelo težki in velikih dimenzij. Najtežje (26,7 g oz 37,4 plodov/1 kg) je imela sorta
Maraval. Plodovi standarda Marsol so tehtali 24,3 g (41,2 ploda/1 kg), sorte Marigoule pa
20,3 g oz. 49,2 ploda/1 kg. Široko-ovalni plodovi sort Maraval in Marsol so bili v celoti
monoembrionalni, pri sorti Marigoule pa je imelo 7 % transverzalno-eliptičnih plodov v
lupine po dve jedri (poliembrionija).
Janče / Litija 2009-2010
Drevesa sort iz obdobja 2009-10 so zrasla od 3,2 m (Kozjak) do 5,7 m (standard Marsol) v
višino. Krošnje genotipov L-žaga in Avbar so gosteje obraščene od vseh standardnih sort.
Drevesa standarda Marsol so dala povprečju 7 kg/drevo, sledil je Avbar s 6,2 kg/drevo.
Genotip Kozjak še ni zarodil, pri L-žaga pa so se zaradi napadenosti s kostanjevim rakom
sicer številni plodovi posušili na drevesu. Plodovi genotipa Avbar so široko-okroglasti, v 1 kg
smo jih prešteli 73, kar je precej manj kot pri standardnih sortah Marsol, Bouche de Betizac in
Maraval (38,2 – 48,7 plodov/1 kg). Kljub temu selekcijo Avbar s 13,7 g težkimi plodovi, ki
imajo rdečkasto-rjavo, nekoliko črnikasto lupino z rahlimi prižami, 100 odstotno
monoembrionijo in šibkim do srednjim zajedanjem episperma v jedro, prištevamo med
kostanje, tipa maron.
Smlednik, 2008 - podlage
V zasebnem proizvodnem nasadu preizkušamo vpliv različnih podlag na rast in razvoj sort
Marsol (Ms) in Bouche de Betizac (BB). Kot podlage smo vzeli sejance evrojaponskih
križancev Marsol, Bouche de Betizac, Maraval (Mv) in navadnega, evropskega kostanja iz
domačih populacij na območju Mirne peči in Štejerske, Martin in Kozjak. V petih letih od
sajenja dalje so, predvsem zaradi okužbe s kostanjevim rakom (Cryphonectria parasitica),
popolnoma izpadle kombinacije Ms/Precoce Migoule, Ms/B.Betizac, Ms/Martin, BB/Maraval
in BB/Precoce Migoule.
Nasad je v preteklih letih močno napadla kostanjeva šiškarica (Dryocosmus kuriphilus),
zaradi katere so drevesa sorte Marsol močno zastala v razvoju, medtem ko je sorta Bouche de
Betizac na škodljivca odporna. V letu 2016 je bil napad šiškarice bistveno manjši, ocenjen z
ocenami 2 (Ms/Mv) do 3 (Ms/Kozjak) tako da je tudi sorta Marsol začela bujneje rasti in je
odgnala tudi preko 50 cm dolge mladike. Najbujnejša je bila kombinacija Ms/Ms, kjer obseg
debel v povprečju meril 65,7 cm, najšibkejša pa Ms/Kozjak z obsegom debel 44,3 cm. Sorta
B.Betizac je najbujneje rasla,če je bila cepljena na sejanec iste sorte, najšibkeje pa v
kombinaciji s sejancem sorte Marsol (obseg debla 59 oz. 51 cm).
Drevesne krošnje so srednje do gosto obraščene, najredkeje v kombinaciji Ms/Kozjak (ocena
5,8), najgosteje pa v kombinaciji BB/Martin (ocena 9). Najbolj rodna kombinacija je Ms/Ms v
primerjavi z najmanj rodno BB/Ms. V vseh primerih smo v ježicah našteli po tri plodove, od
katerih je bilo normalno razvitih od 50 % (Ms/Mv) do 89 % (BB/Ms). Največje in najtežje
plodove smo določili pri kombinacijah Ms/Mv in Ms/Ms (26,1 g oz. 38,4 plodovi /1 kg ter
25,4 g oz. 39,3 plodovi/1 kg). Tudi pri sorti B.Betizac je sejnec sorte Marsol vplival na
velikost plodov, ki je bila največja: 24,5 g oz. 40,8 plodov/1 kg, sledila so kom binacije
BB/BB, BB/Kozjak in BB/Martin s 43,8 oz. 48,7 oz. 50,8 plodovi/1 kg. Monoembrionija je
bila v primeru Ms/Kozjak in MsMv 100-odstotna, pri kombinaciji Ms/Ms pa je imelo 6,7
plodov dvojna jedra. Pri sorti B.Betizac je bila poliembrionija bolj prisotna, in sicer od 20 % v
kombinaciji BB/Martin do 6 % v kombinaciji BB/BB. Podlaga je vplivala tudi na čas zorenja:
plodovi sorte B.Betizac so najbolj zgodaj dozoreli v kombinaciji BB/Kozjak in BB/Martin,
najpozneje pa v kombinaciji BB/Marsol. Pri sorti Marsol je imel sejanec sorte Maraval
največji vpliv na čas zorenja, ki je nastopilo za cell teden pozneje kot v drugih kombinacijah.
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3.2.10. Jagoda
Brdo pri Lukovici, 2014
V juliju 2014 smo v preizkušanje novih sort jagod vključili enkrat rodne sorte Garda, Jeny in
Laetitia v primerjavi s standardno, enkrat rodno sorto Clery in večkrat rodni sorti Capri in
Malga v primerjavi s standardno, večkrat rodno sorto Albion. Ker so rastline sorte Malga
odmrle, smo od večkrat rodnih jagod spremljali le sorto Capri v primerjavi s sorto Albion.
Pridelovalci iščejo primerne pozne ali večkrat rodne sorte, s katerimi bi podaljšali ponudbo
jagod v poletnem in jesenskem obdobju.
V spomladansko poletnem času smo spremljali fenofaze razvoja in zdravstveno stanje rastlin
ter izvajali vse potrebne agrotehnične ukrepe. Ob obiranju smo plodove tehtali in šteli.
Ovrednotili smo delež tržnih plodov ter opravili meritve plodov. Pridelki dveletnih jagod so
običajno enaki ali manjši kot pri enoletnih, kar se je izkazalo tudi v našem poskusu. Prav tako
je bila, v primerjavi s predhodnim letom, slabša tudi kakovost plodov.
V letu 2016 sta najbolj zgodaj začeli cveteti sorti Albion in Clery (12. aprila), najbolj pozno
pa sorta Laetitia (26. aprila). Ostale sorte so začele cveteti v vmesnem obdobju. Začetek
zorenja je bil pri vseh sortah zaradi toplega vremena sočasen (od 23. do 26. maja). Izrazito je
v zorenju izstopala le pozna sorta Laetitia, ki je začela zoreti šele 6. junija. Začetek obeh
fenofaz, predvsem pa zorenje je bilo tudi letos zelo povezano z vremenskimi razmerami.
Cvetenje in zorenje je v letu 2016 začelo skoraj istočasno kot v letu 2015. Pri vseh sortah je
obdobje od cvetenja do zorenja trajalo od 35 do 40 dni. Višek zorenja vseh sort, razen
Laetitie, je bil konec maja. Sorta Laetitia je dosegla višek zorenja šele v sredini junija, ob
zaključku obiranja zgodnjih in srednje poznih sort. Obiranje Laetitie je trajalo do prvih
julijskih dni, ko so se zadnji cvetovi in razvijajoči se plodovi zaradi visoke vročine posušili.
Pri sorti Capri je prišlo do enakega pojava. Ponovno cvetenje je bilo pri obeh večkrat rodnih
sortah (Albion in Capri) zelo oslabljeno, kar nakazuje, da je pridelovanje drugega letnika
večkrat rodnih sort, predvsem sorte Capri, tehnološko zelo zahtevno in iz gospodarskega
vidika vprašljivo. Najnižji pridelek je dosegla večkrat rodna sorta Albion (219 g/grm), od
enkrat rodnih sort pa standardna sorta Clery (536,5 g/grm). Najbolj rodna je bila tudi v
drugem letu sorta Laetitia s približno 660 g plodov na grm. Povprečno število plodov na grm
je bilo pri večini sort dobro. Izstopali sta sorti Albion s premajhnim številom plodov na grm
(25,2) in Laetitia s prevelikim številom plodov na grm (63,5). Povprečna masa plodov v
tretjem obiranju je bila dokaj izenačena (od 22,3 do 29,4 g). Povprečna masa plodov v vseh
obiranjih pa je bila zelo nizka pri sortah Albion, Clery in Garda, nekoliko višja pri sortah
Capri in Laetitia ter najvišja pri sorti Jeny. Delež tržnih plodov je bil pri sorti Laetitia 65 % ,
Capri 70%, pri sorti Jeny 82 % in sortah Albion, Garda in Clery okrog 90 %. Visok delež
netržnih plodov pri sortah Capri in Laetitia nakazuje na občutljivost sort. Pri sorti Capri je bil
razlog drobnih in poškodovanih plodov občutljivost na lomljenje pecljev in občutlji vost na
pršico, pri sorti Laetitia pa občutljivost na sivo plesen. Okus plodov je bil dober pri
standardni sorti Clery, srednji pri Albion, Garda in Jeny ter neizrazit do slab pri sortah Capri
in Laetitia. Zdravstveno stanje rastlin v preizkušanju je bilo v pomladanskem času zelo dobro.
V obdobju zorenja se je pri sorti Laetitia pojavila siva plesen. V poletnem obdobju se je na
večkrat rodnih sortah Albion in Capri pojavila pršica, kasneje pa še resarji. Glede na čas
zorenja, se je tudi v letošnjem letu kot zelo zanimiva pokazala sorta Laetitia, ki je zorela v
obdobju pomanjkanja jagod, v drugi polovici junija.
Brdo pri Lukovici, 2016
V juliju 2016 smo v preizkušanje novih sort jagod vključili enkrat rodne sorte Amy, Aprica,
Quicky in Sibbila v primerjavi s standardno sorto Clery ter večkrat rodno sorto Malga, v
primerjavi s sorto Albion. V programu navedenih sort (Cristina, Syria, Flavia, Flamina) nismo
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dobili od dobaviteljev. Po sajenju smo sadike oskrbovali po pravilih integrirane pridelave.
Rast in zdravstveno stanje rastlin sta bila dobra.
3.2.11. 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 n ovih
dvakrat rodnih sort smo se odločili zaradi povečanega povpraševanja pridelovalcev po novih
sortah z večjimi in obstojnejšimi plodovi.
Preko celega leta smo spremljali razvoj fenofaz, zdravstveno stanje rastlin, merili količino
pridelka in lastnosti plodov. V nasadu smo izvajali vse potrebne agrotehnične ukrepe.
Ob spremljanju fenofaz razvoja smo ugotovili, da je bil začetek rasti poganjkov sočasen (10.
marec) pri vseh sortah. Začetek cvetenja sorte Enrosadira je bil pet dni za sortama Amira in
Polka. Tudi zorenje sorte Enrosadira je bilo poznejše (8 dni). Povprečna masa plodu je bila
konec julija največja pri sorti Amira (5,03 g), manjša pri sorti Polka (4.65 g) in najmanjša pri
sorti Enrosadira (4,43 g). Plodovi sorte Amira so bili najvišji in z največjim deležem sladkorja
(8,1 %). Pri sorti Amira so se v velikem deležu pojavljali dvojni plodovi, kar je vplivalo na
povprečno slabšo kakovost plodov.
Pri sorti Amira je bil skupen pridelek v 35 obiranjih 1084,1 g/grm, kar je pri 12.000 sadikah
na ha 13 t pridelka na ha, pri sorti Enrosadira 734,8 g/grm (8,8 t/ha) in pri sorti Polka 1073,7
g/grm (12,9 t/ha). Pridelki vseh sort so bili v letu 2016, v primerjavi z letom 2015, nižji. Višek
zorenja sorte Polka je bil med 7. in 17. obiranjem, to je med 21. julijem in 22. avgustom. Pri
sorti Amira je bil višek zorenja krajši in z zamikom. Zorenje sorte Enrosadira je bilo bolj
enakomerno in v istem času kot pri Polki in Amiri.
Brdo pri Lukovici, 2016
23. maja 2016 smo posadili tkivno vzgojene sadike dvakrat rodnih nizozemskih sort malin
Imara, Kwanzi in Kweli v primerjavi s standardno sorto Polka in sorto v preizkušanju Amira.
Sorte, ki smo jih začeli preizkušati se odlikujejo predvsem po veliki odpornosti na bolezni,
velikem in kakovostnem pridelku ter poznem zorenju. Sort Erika in Aroma queen nismo
uspeli pridobiti. Po sajenju smo sadike oskrbovali po pravilih integrirane pridelave. Rast in
zdravstveno stanje rastlin sta bila dobra.
3.2.12. Ameriška borovnica
Drenov grič, 2010
Jeseni, leta 2010 smo posadili pozno sorto Aurora in standardno sorto Bluecrop. V prvih letih
smo spremljali rast, občutljivost na bolezni in klimatske dejavnike ter prve plodove. Na
začetku polne rodnosti (leto 2016), smo spremljali fenofaze razvoja in zdravstveno stanje
rastlin ter izvajali vse potrebne agrotehnične ukrepe (rez, varstvo pred škodljivimi organizmi,
gnojenje, namakanje) ter izvedli obiranje. Pridelek smo ocenili in izvedli meritve plodov,
degustacijo in izmerili stopnjo sladkorjev.
Obe sorti sta začeli brsteti zelo zgodaj, 1. aprila. Sorta Bluecrop je začela cveteti 18. aprila,
sorta Aurora pa 21. aprila. Na začetku cvetenja borovnic je Slovenijo zajel hladen val zraka s
snegom. Temperature so se več dni spustile pod 0 °C, vendar večje gospodarske škode na
ameriških borovnicah niso povzročile. Sorta Bluecrop je začela zoreti v začetku julija, tako
kot običajno. Sorta Aurora je začela zoreti približno dva tedna pozneje. Plod Aurore je bil
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večji (masa, višina, širina) kot plod sorte Bluecrop. Povprečje deleža sladkorjev, merjenega z
refraktometrom, je bilo pri sorti Bluecrop 11,4 %. Pri sorti Aurora je bil delež sladkorjev 14, 3
%, kljub temu, da je običajno sorta Aurora bolj kisla od Bluecropa. Razlog je verjetno v tem,
da so bile meritve plodov opravljene 2. avgusta, na začetku obiranj sorte Aurora in proti
koncu obiranj sorte Bluecrop. Sorto Aurora smo na osnovi predhodnih izkušenj in tuje
strokovne literature na grmu pustili zoreti dalj časa, tako da so bili plodovi slajši.
Brdo pri Lukovici / Drenov Grič, 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. V
tretjem letu po sajenju smo del plodov še vedno odstranili, zato je ocena rodnosti še nerealna.
Opravili smo popis fenofaz in zdravstvenega stanja ter meritve plodov. Sočasno smo enake
ocene in merive opravili na posameznih grmih istih sort v nasadu na šotnih tleh na Drenovem
Griču. V letu 2016 nam ni uspelo pridobiti novih, v program zapisanih sort.
Tehnološki poskusi v jagodičju
Zaradi izredne raznolikosti terena, spreminjanja klimatskih razmer, usmerjenosti v naravi in
človeku bolj prijazne pridelave je pri pridelavi jagodičja potrebno tehnologije posameznih
sadnih vrst prilagajati danim razmeram in iskati ustrezne tehnološke rešitve, ki jih
najpogosteje ne moremo prenašati neposredno iz drugih pridelovalnih okolij. V letu 2016
smo v poskuse vključiti večkrat rodne sorte jagod, pozne sorte ameriških borovnic ter dvakrat
rodne sorte malin.
Zapoznjevanje zorenja večkrat rodnih jagod z zatrgovanjem cvetov
V pridelavi jagod poseben problem predstavljajo pozne sorte jagod, s katerimi bi podaljšali
oskrbo v zgodnje poletnem času. Ponudba primernih poznih sort je zelo slaba, zato se
pridelovalci odločajo za sajenje večkrat rodnih sort, ki jim odstranijo prve cvetove. Začetek
zorenja večkrat rodnih sort v drugem intervalu sovpada z zaključkom zorenja srednje poznih
sort. Zatrgovanje prvih cvetov večkrat rodnih sort je zelo zamuden, drag in tehnološko zelo
zahteven ukrep. Cvetna stebla s cvetovi izraščajo zaporedno, zato je potrebno ukrep rezi oz.
zatrgovanja opraviti večkrat. V letu 2015 smo s poskusom kemičnega odstranjevanja cvetov
ugotovili, da je tak ukrep v jagodah neučinkovit. Večji poskus je bil neuspešno izveden tudi v
pridelovalnemu nasadu. V letu 2016 smo izvedli še en način rezi z namenom zapoznitve
cvetenja. Neposredno pred cvetenjem (7. aprila) smo porezali cele rastline do tal. V nekaj
tednih se je listna masa obnovila in pognala so nova cvetna stebla. Zaradi vročine in močnega
napada sadne pršice so bili plodovi zelo poškodovani in tržno neuporabni. Normalni plodovi
so se razvili šele v jesenskem času, v obdobju, ko z enostavnejšimi tehnološkimi ukrepi
pridelamo kakovostne jagode. S poskusom rezi (košnje) pred cvetenjem bomo nadaljevali v
prihodnjem letu.
Vpliv senčenja, oroševanja in ročnega redčenja plodov na dozorevanje poznih sort
ameriških borovnic
Poskusa na ameriških borovnicah v letu 2016 nismo izvajali. Zarad i zmernih temperatur
problema obarvanja pri poznih sortah ni bilo. Na osnovi dosedanjih poskusov in literature
smo ugotovili, da je v naših klimatskih razmerah problem obarvanja prisoten predvsem pri
starejših poznih sortah, ki jih v nove nasade več ne sad imo in da je postavitev sistemov
sistemov oroševanja ali megljenja tako draga, da je ekonomsko vprašljiva.
Zapoznjevanje zorenja dvakrat rodnih malin s prikrajševanjem poganjkov
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Poleti, leta 2014 smo v kolekcijsko poskusnem nasadu jagodičja na Brdu pri Lukovici zasadili
manjši nasad malin sort Amira in Polka. Poskus smo zasadili z namenom preizkušanja vpliva
prikrajševanja rodnih poganjkov dvakrat rodnih malinah na čas zorenja ter količino in
kakovost pridelka. Glavni namen prikrajševanja je v zapozn itvi začetka zorenja. V zadnjih
letih so zaradi klimatskih sprememb vali visokih temperatur (toplotni šoki) vse pogostejši in
sovpadajo s časom cvetenja dvakrat rodnih malin. Visoke temperature povzročijo sušenje
cvetov in cvetnih zasnov, kar vodi v zmanjšan in manj kakovosten pridelek.
Vpliv krajšanja zelenih poganjkov pri sortah Amira in Polka smo spremljali v letih 2015 in
2016. Spomladi, ko so talni poganjki dosegli višino od 15 do 20 cm, smo jih redčili na 4 do 5
močnih poganjkov na rastlino. Krajšanje zelenih poganjkov, z namenom zapoznjevanja
začetka zorenja, smo v letu 2015 izvedli v dveh terminih, v letu 2016 pa v 3 terminih. Rez
smo izvedli nad 10. kolencem (nodijem), na višini okrog 0,6 m. Poganjki so primerni za
krajšanje ko dosežejo premer nad 1 cm. Drobnejše poganjke smo izrezali. V letu 2015 smo
krajšanje pri sorti Polka izvedli 19. maja in 18. junija, pri sorti Amira pa samo 18. junija.
Poganjki Amire so bili ob prvem terminu prenizki in neprimerno razviti za krajšanje. V letu
2016 smo krajšanje poganjkov pri obeh sortah izvedli 18. maja, 2. junija in 20. junija. V obeh
letih smo krajšane poganjke primerjali z nekrajšanimi poganjki (kontrola). V letu 2015 smo
pri posamezni sorti in obravnavanju spremljali začetek in trajanje zorenja. V letu 2 016 smo
spremljali začetek in trajanje zorenja ter količino in kakovost pridelka.
Krajšanje zelenih poganjkov maline sort Amira in Polka je imelo v obeh letih zelo velik vpliv
na začetek in potek zorenja. Vpliv krajšanja na pridelek je bil majhen. V letu 2015 so na
nekrajšanih poganjkih prvi plodovi sorte Amira začeli zoreti 4. julija in sorte Polka 6 julija .
Na poganjkih sorte Polka, krajšanih 19. maja, so prvi plodovi začeli zoreti 5. avgusta (1
mesec za kontrolo). Na poganjkih, krajšanjih 18. junija pa 3. septembra (2 meseca za
kontrolo). Prvi plodovi sorte Amira na poganjkih, krajšanih 18. junija so začeli zoreti sočasno
s Polko. Od druge polovice septembra do konca oktobra je bila sorta Polka, prikrajšana 18.
junija, v polnem zorenju. Sorta Amira je zorenje zaključila nekoliko prej.
V letu 2016 smo prve plodove kontrole pri sorti Polka obrali 27. junija. Pri rezi poganjkov v
maju smo obiranje začeli 8. julija (11 dni za kontrolo). Pri rezi poganjkov 2. junija smo
obiranje začeli 14. julija (17 dni za kontrolo). Pri rezi poganjkov 20. junija nismo zaznali
zamika začetka zorenja. Plodovi, ki so se razvili na stranskih rodnih vejicah so začeli zoreti
sočasno s kontrolo. Obiranje kontrole pri sorti Amira smo začeli 27. junija. Pri rezi poganjkov
v maju smo obiranje začeli 8. julija (11 dni za kontrolo). Pri rezi poganjkov 2. junija smo
obiranje začeli 18. julija (21 dni za kontrolo). Pri rezi poganjkov 20. junija se je zorenje
začelo sočasno s kontrolo. Obiranja smo zaključili ob prvi močnejši pozebi, 17. n ovembra.
Termin rezi v sredini junija je bil v letu 2015 uspešen, v letu 2016 pa prepozen in zato
neuspešen. Spodnji brsti poganjka so se že pred rezjo razvili iz vegetativnih v rodne brste. Iz
slike lahko razberemo, da so začetki zorenja pri različnih terminih rezi med leti lahko zalo
različni. Na začetek in potek zorenja ima velik vpliv tudi sorta. Vremenske razmere v letu
2016 so bile za rast malin bolj ugodne, z manj toplotnimi šoki kot v predhodnem letu. To je
vplivalo na dinamiko zorenja. Pri kontroli in zgodnejših krajšanjih poganjkov je zorenje
postopno naraščalo, doseglo vrh in se postopno zmanjševalo. Pri poznem krajšanju (20. junij),
je pri obrh sortah zorenje potekalo v dveh do treh intervalih. Pri obeh sortah smo s
krajšanjem poganjkov dosegli zamik zorenja, ki omogoča dolgo in konstantno oskrbo s
pridelkom. S krajšanjem poganjkov vzpodbudimo razraščanje stranskih poganjkov, kar
močno poveča volumen rastline in oteži obiranje. Večje število poganjkov nujno ne vpliva na
večji pridelek rastline.
V letu 2015 smo potencialni pridelek izračunali na osnovi števila cvetov. Ocenjeni pridelek
pri sorti Amira je bil izjemno visok, pri sorti Polka pa dober. V letu 2016 smo v 35. obiranjih
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izmerili zelo povprečen pridelek. Pri sorti Amira večjih razlik med kontrolo in tremi termini
rezi ni bilo. V obeh letih smo zaznali povečan pridelek pri poznem krajšanju poganjkov. Pri
sorti Polka so bili pridelki v povprečju primerljivi s pridelki v enem obiralnem obdobju.
Razlike med obravnavanji so bile večje. Najboljši pridelek je bil dosežen pri rezi v sredini
maja. Dva tedna poznejša rez je imela enak pridelek kot kontrola. Zadnja rez v mesecu juniju
je imela pri sorti Polka izrazito negativen učinek na količino pridelka.
Krajšanja poganjkov ne izvajamo z namenom povečevanja pridelka, ampak izključno z
namenom podaljševanja sezone oz. zamikanja začetka cvetenja in zorenja v poznejše poletno
jesensko obdobje.

3.4. IZVAJALCI NALOGE
Kmetijski inštitut Slovenije
Sodelavci
Skupaj

Št. ur izvajalca
807,17

Podizvajalci
Sodelavci
Skupaj

Št. ur izvajalcev
1.131,92

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

22.265,82
39.591,45
61.857,27

Poročilo o opravljenem delu v letu 2016 smo pripravili: Boštjan Godec, Biserka Donik
Purgaj, Metka Hudina, Valentina Usenik, Matej Stopar, Anita Solar, Darinka Koron, Nikita
Fajt in Igor Zidarič.
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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, preden 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 2016
nadaljevali spremljanje 11 klonov sorte Rumeni muškat, ki so posajeni na lokaciji Pouzelce
v vinogradu STS Vrhpolje. V letu 2016 je vseh enajst klonov že v polni rodnosti. Pet klo nov
B 41/5, FR 94, MPG 455, MPG 454 in MPG 154 smo potrgali 8.9.2016, kasneje (23.9.2016)
pa še preostale klone. Tudi v letu 2016 sta se klona B 41 5 in FR 94 pokazala kot nekoliko
zgodnejša prav tako velja za klone francoskega porekla. Sledi jim klon BEMK-33 in nato
kloni italijanskega porekla R1, R2, VCR 5, VCR 100 in VCR 102. Vsi kloni so začeli
odganjati v začetku aprila (5.4.2016), v rastni dobi pa so prej omenjeni zgodnejši kloni bili za
2-3 fenofaze v prednosti pred poznejšimi, kar se je na koncu od razilo tudi v času trgatve.
Cvetenje se je pričelo v začetku junija (BBCH 63 – 68; 8.6.2016). V letu 2016 smo izmerili
količino pridelka. Povprečne mase pridelka so bile med 1,5 kg (MPG 454) in 3,2 kg (FR 94)
(slika 1). Povprečne mase grozdov so bile med 136,9 g (MPG 454) in 201,3 g (BEMK 33)
(slika 2).
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Slika 1: Povprečna masa pridelka za posamezne klone sorte Rumeni muškat.
V letu 2016 je padlo 1650 mm padavin, kar je nekje večletno povprečje padavin. Kljub
povprečni količini padavin smo bili uspešni pri obvladovanju pojava napada bolezni vinske
trte, tako da nismo zaznali okužb s peronosporo in oidijem, prav tako ni bilo problemov z
napadom grozdne gnilobe. Grozdje je lepo dozorelo, trgatev smo opravili 8.9.2016 in
23.9.2016. Kljub letošnji pozebi v Sloveniji fizioloških motenj v letošnjem letu nismo zaznali,
saj temperature na primorskem niso bile kritične.

Slika 2: Povprečne mase grozdov posameznih klonov sorte Rumeni muškat.
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Spremljali smo dinamiko dozorevanja grozdja, podatki so vidni v tabeli 1. V letu 2016 smo
pri enajstih klonih izvedli enajst mikrovinifikacij v treh ponovitvah. Grozdje smo
mikrovinificirali v kleti KIS po standardnih enoloških postopkih. Vino smo ustekleničili in
izvedli analize za mošt in stekleničeno 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. Najboljše so bili
ocenjeni italijanski kloni R1 in R2 na splošno pa so bila vsa vina zelo dobro ocenjena.
Rezultati analiz aromatičnih spojin sovpadajo z ocenami degustatorjev. Vina klonov z večjo
vsebnostjo linaloola in alfa-terpineola v kombinaciji z ostalimi kakovostnimi parametri so bila
višje rangirana.
Tabela 1: Spremljanje dozorevanja grozdja
1.9.2016
Sorta/klon
Rumeni muškat
Rumeni muškat
Rumeni muškat
Rumeni muškat
Rumeni muškat
Rumeni muškat
Rumeni muškat
Rumeni muškat
Rumeni muškat
Rumeni muškat
Rumeni muškat
6.9.2016
Sorta/klon
Rumeni muškat
Rumeni muškat
Rumeni muškat
Rumeni muškat
Rumeni muškat
Rumeni muškat
Rumeni muškat
Rumeni muškat
Rumeni muškat
Rumeni muškat
Rumeni muškat
13.9.2016
Sorta/klon
Rumeni muškat
Rumeni muškat
Rumeni muškat
Rumeni muškat
Rumeni muškat
Rumeni muškat

B 41/5
BEMK 33
FR94
MPG 154
MPG 454
MPG 455
R1
R2
VCR 100
VCR 102
VCR 5

Skupne kisline (g/L)
9,18
10,05
8,47
6,79
7,23
6,89
9,95
8,4
8,75
8,02
9,28

pH Sladkor (Brix°)
2,97
18,5
2,89
15,4
3,03
19,5
3,15
23,2
3,16
20,5
3,12
18,8
2,95
15,6
3,08
18,7
3,04
18,7
3,1
18,5
3
17

B 41/5
BEMK 33
FR94
MPG 154
MPG 454
MPG 455
R1
R2
VCR 100
VCR 102
VCR 5

Skupne kisline (g/L)
6,26
8
6,33
6,36
6,67
6,22
6,36
6,79
6,16
6,4
6,32

pH Sladkor (Brix°)
3,26
21,5
3,1
15,8
3,26
21,6
3,23
21,9
3,2
23,8
3,19
19,8
3,3
17,8
3,25
19,5
3,33
19,6
3,23
19,4
3,27
17,9

BEMK 33
R1
R2
VCR 100
VCR 102
VCR 5

Skupne kisline (g/L)
5,88
5,79
5,2
5,19
5,05
5,65

pH Sladkor (Brix°)
3,29
18,8
3,39
19
3,44
23
3,44
21
3,38
20,7
3,36
18,2
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Tabela 2: Osnovni kemijski parametri mošta
Vsebnost sladkorja (Oe°)

Skupne kisline (g/l)

pH

FR 94

90

6,9

3,43

MPG 154

94

5,9

3,43

R2

89

4,68

3,53

MPG 454

106

5,9

3,42

BEMK 33

69

5,38

3,4

VCR 5

73

4,83

3,49

R1

71

5,09

3,49

VCR 100

82

4,43

3,56

VCR 102

85

4,4

3,53

MPG 455

85

5,5

3,44

B 41/5

83

7,5

3,31

Klon/parameter

Tabela 3: Osnovni kemijski parametri vina
Dejan.
Klon/parameter %vol

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

pH

Hlapne kisline
(g/l)

MPG 455

12,26

19,3

2,5

5,7

3,38

0,14

MPG 454

15,4

21,8

3,5

5,8

3,41

0,18

MPG 154

13,6

19,9

2,2

5,9

3,4

0,13

FR 94

12,93

20,8

1,3

6,5

3,43

0,20

R1

10,04

17,4

1,2

5,1

3,52

0,10

R2

13,12

18,2

1,8

4,6

3,6

0,10

VCR 5

10,62

16,9

1,2

4,9

3,53

0,10

VCR 100

12,13

17,6

1,2

4,4

3,64

0,10

VCR 102

12,58

17

1,3

4,7

3,59

0,10

BEMK 33

9,76

17,7

1,2

5,6

3,39

0,10

11,75

19,4

1,3

7,0

3,23

0,11

B 41/5

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

linalool

alfa-terpineol

citronellol

nerol

geraniol

FR 94

0,273

0,770

0,038

0,014

0,131

MPG 154

0,263

0,810

0,023

0,015

0,134

R2

0,562

1,012

0,013

0,041

0,265

MPG 454

0,213

0,718

0,019

0,014

0,110

BEMK 33

0,450

1,425

0,008

0,030

0,247

VCR 5

0,528

1,222

0,010

0,035

0,264

R1

0,452

1,207

0,008

0,033

0,272

VCR 100

0,495

1,035

0,010

0,037

0,275

VCR 102

0,423

1,004

0,011

0,033

0,239

MPG 455

0,179

0,780

0,024

-

0,094

B 41/5

0,074

0,730

0,007

-

0,045
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Tabela 5: Senzorične ocene vin – ocenjevanje dne 26. 2. 2017 na KIS (20-točkovni Buxbaum
sistem)
Klon

Povprečje brez min in max (4 n)

Povprečje vsi skupaj (6 n)

Razporeditev po
kakovosti

B 41/5

16,9

16,6

7.

BEMK 33

17,2

17,2

6.

VCR 100

17,4

17,3

5.

VCR 5

17,4

17,3

5.

MPG 154

17,4

17,5

5.

MPG 455

17,6

17,5

4.

VCR 102

17,6

17,6

4.

FR 94

17,8

17,8

3.

MPG 454

18,0

18,0

2.

R1

18,1

17,9

1.

R2

18,1

18,0

1.

4.2.2 PREIZKUŠANJE NOVIH RDEČIH SORT V V . D. PRIMORSKA
V sodelovanju s selekcijsko trsničarskim središčem (STS) Vrhpolje smo v letu 2016
nadaljevali spremljanje treh rdečih sort 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 (7.4.2016) so začele odganjati
nekaj dni pred sorto Carmenere (9.4.2016). V prvih dneh junija so bile vse p reizkušane sorte v
polnem cvetenju. V letošnjem letu nismo zabeležili hudih napadov bolezni, pri sorti Malbec
smo opazili osipanje grozdov (slika 3), ki je najbrž posledica nizkih temperatur.

Slika 3: Fenofaza (BBCH 57) kabrniki popolnoma razviti (levo), osuti grozdi sorte Malbec
(desno).
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4.2.3 POSEBNO PREIZKUŠANJE SORT MEDVRSTNIH KRIŽANCEV
V kolekcijskem vinogradu STS Vrhpolje smo spremljali 14 namiznih sort medvrstnih
križancev – skupno 200 trt, ki so v letu 2016 v tretjem letu še ne polne rodnosti. V letu 2016
smo spremljali fenofaze (tabela 1), izvedli degustacijo grozdja ter opazovali odpornost na
bolezni in pojav fizioloških motenj. V letu 2016 še nismo izvedli meritev rasti in rodnosti, ker
vse trte še niso izenačene. Spremljali smo dozorevanje grozdja sedmih sort v polni rodnosti
(tabela 2). Posebnih fizioloških motenj nismo zaznali prav tako tudi ni bilo velikega napada
bolezni in škodljivcev. V letu 2016 sta zopet bili najbolje ocenjeni sorti Muscat blue in
Presentabil. V avgustu (25.8.2016) smo s sodelavci iz STS Vrhpolje organizirali dan odprtih
vrat in za uporabnike pripravili razstavo grozdja (slika 1).

Slika 1: Razstava grozdja tolerantnih sort v STS Vrhpolje (25.8.2016)
Tabela 1: Spremljanje fenoloških faz
Fenološka faza

Datum nastopa fenofaze v letu 2015

Volneni brst (BBCH 05)

4.4.

Odpiranje brstov (BBCH 09)

11.4.

Polno cvetenje (BBCH 65)

8.6.

Nastavek (BBCH 71)

14.6.

Jagode velikosti graha (BBCH 75)

17.6.

65

Poročilo o strokovnih nalogah s področja posebnega preizkušanja sort za opisno sortno listo za leto 2016

Tabela 2: Spremljanje dozorevanja grozdja
Sorta
BELA
5.8.2016 ŽLAHTNINA

Skupne kisline
(g/l)
5,9

5.8.2016 PRIMA

6,6

5.8.2016 NERO

11,16

5.8.2016 ESTHER

8,57
Skupne kisline
(g/l)

BELA
12.8.2016 ŽLAHTNINA

5,02

12.8.2016 PRESENTABIL

8,69

12.8.2016 PRIMA
12.8.2016 MUSCAT BLUE

4,97
9,44

12.8.2016 ESTHER

6,7

12.8.2016 NERO

19.8.2016 VICTORIA

7,81
Skupne kisline
(g/l)
4,71

19.8.2016 PRESENTABIL

7,57

19.8.2016 CENTENNIAL

8,08

19.8.2016 MATILDA

6,82

19.8.2016 MUSCAT BLUE

8,15

19.8.2016 NERO

6,44

19.8.2016 ESTHER

5,44
Skupne kisline
(g/l)

24.8.2016 MATILDA

7,28

24.8.2016 VICTORIA

4,14

24.8.2016 PRESENTABIL

7,09

24.8.2016 MUSCAT BLUE
24.8.2016 NERO

7,31
5,73
Skupne kisline
(g/l)

1.9.2016 PRESENTABIL

6,21

1.9.2016 MUSCAT BLUE

6,04

pH
3,3
7
3,3
3
2,8
8
3,1
7
pH
3,6
3,2
9
3,6
4
3,1
3,4
1
3,2
2
pH
3,5
3,2
8
3,1
7
3,3
6
3,1
4
3,2
4
3,5
7
pH
3,3
4
3,5
4
3,4
1
3,3
1
3,4
pH
3,4
3
3,4
3
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Jabolčna
(g/l)

Vinska kislina
(g/l)

Sladkor
(Brix°)

3,3

4,9

15,9

4

4,6

14,4

4,8

7,8

14,6

4,9
Jabolčna
(g/l)

5,8
Vinska kislina
(g/l)

14,8
Sladkor
(Brix°)

3,3

5,3

17,1

4,4

6,9

17,2

3,4
4,7

4,5
6,7

17,7
16,1

3,5

6

16,2

3,4
Jabolčna
(g/l)
3,3

7
Vinska kislina
(g/l)
4,1

18,3
Sladkor
(Brix°)
13,6

3,8

6,7

15,2

3,9

6,1

17,8

4,4

5,2

12,4

3,7

6,1

17,1

2,9

5,4

19,3

3,6
Jabolčna
(g/l)

4,2
Vinska kislina
(g/l)

18,9
Sladkor
(Brix°)

4,7

5,9

11,9

3,2

4,1

13,8

3,8

6,9

16,9

3,9
3
Jabolčna
(g/l)

6
5,5
Vinska kislina
(g/l)

19,2
21,7
Sladkor
(Brix°)

2,9

6,6

17,3

2,8

5,5

21,5
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V kolekcijskem vinogradu STS Vrhpolje smo spremljali tudi 4 vinske sorte medvrstnih
križancev, ki smo jih v letu 2016 mikrovinif icirali. V letu 2016 smo spremljali fenofaze
meritev rasti in rodnosti še nismo izvedli, ker vse trte še niso izenačene. Spremljali smo
dozorevanje grozdja in merili kakovostne parametre (tabela 1). Posebnih fizioloških motenj
nismo zaznali prav tako tudi ni bilo velikega napada bolezni in škodljivcev. 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 2 in 5). Izmerili smo tudi vsebnost hidroksicimetnih kislin pri belih sortah (tabela
3), ter vsebnost skupnih polifenolov in antocianov pri rdeči sorti (tabela 4). Večjih razlike
niso bile pričakovane, saj gre za potomstvo istih sort pri belem kot pri rdečem pa ru sort in jih
tudi nismo izmerili. V primerjavi s tradicionalnimi sortami prav tako nismo zaznali tujih
arom, ki so bile pričakovane, v različnih letnikih pa je lahko aromatika nekoliko drugačna
zato bomo preizkušanje nadaljevali.
Tabela 1: Spremljanje dozorevanja grozdja
Sorta
5.8.2016 Fleurtai
12.8.2016 Fleurtai
19.8.2016
19.8.2016
19.8.2016
19.8.2016

Fleurtai
Merlot kanthus
Merlot khersus
Soreli

24.8.2016
24.8.2016
24.8.2016
24.8.2016

Fleurtai
Merlot khantus
Merlot khersus
Soreli

1.9.2016
1.9.2016
1.9.2016
1.9.2016

Fleurtai
Merlot kantus
Merlot khersus
Soreli

2.9.2016 Merlot kanthus mošt
2.9.2016 Merlot khersus mošt
6.9.2016 Soreli
9.9..2016

Soreli

Skupne kisline (g/l)
8,41
Skupne kisline (g/l)
5,53
Skupne kisline (g/l)
4,89
5,69
8,28
7,86
Skupne kisline (g/l)
4,24
4,69
6,38
7,04
Skupne kisline (g/l)
3,85
4,07
5,29
5,34
Skupne kisline (g/l)
3,81
4,88
Skupne kisline (g/l)
4,37
Skupne kisline (g/l)
4,29

pH
2,99
pH
3,28
pH
3,36
3,42
3,07
3,12
pH
3,42
3,58
3,26
3,22
pH
3,43
3,66
3,38
3,32
pH
3,65
3,42
pH
3,49
pH
3,61

Sladkor (Brix°)
16,4
Sladkor (Brix°)
18,5
Sladkor (Brix°)
20
20,5
21,4
17,4
Sladkor (Brix°)
22,7
22,8
23,1
19,1
Sladkor (Brix°)
22,8
24,7
24,5
21,2
Sladkor (Brix°)
24,5
23,7
Sladkor (Brix°)
22,4
Sladkor (Brix°)
21,8

Tabela 2: Osnovni kemijski parametri vina
Sorta (obravnavanje)

Fleurtai

Soreli

Merlot
kanthus

Merlot
khersus

Dejan. alk. vol%

13,94

13,20

14,65

13,86

Skupni ekstrakt (g/l)

21,1

22,1

32,7

30,9

Reduc. sladkor (g/l)

0,9

0,8

1,1

1,8
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Skupne kisline (g/l)

6,29

5,75

6,64

5,4

Hlapne kisline (g/l)

0,19

0,24

0,22

0,40

Prosti SO2 (mg/l)

20

23

31

23

pH

3,33

3,42

3,68

3,61

0,9904

0,9914

0,9946

0,9946

o

Rel. gostota pri 20 C

Tabela 3: Vsebnosti hidroksicimetnih kislin v vinu (mg/L)
sorta

FLEURTAI

SORELI

cis -caf taric
trans-caf taric
GRP

4,36
104,49
17,54

3,33
47,54
24,27

cis-coutaric
trans-coutaric

17,85
38,98

9,18
13,95

cis-f ertaric
trans-f ertaric
caf feic

0,62
2,26
4,01

0,72
3,12
4,37

p-coumaric
f erulic
SUM HCA+GRP mg/L

0,64
0,46
191,2

0,65
0,38
107,5

Tabela 4: Vsebnosti skupnih antocianov in polifenolov v vinu (μg/L)

Antociani
Polifenoli

MERLOT KANTUS

MERLOT
KHERSUS

1546,01
1784,63

1145,54
1762,99

Tabela 5: Senzorične ocene vin – ocenjevanje dne 31. 1. 2017 na KGZS Nova Gorica (20točkovni Buxbaum sistem)
Senzorična ocena

Razporeditev po kakovosti

Fleurtai
Soreli
Merlot khersus

16,8
17,0
16,5

2.
1.
2.

Merlot kanthus

17,0

1.

Oznaka

4.2.4 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 gojitveno obliko 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
naredili mikrovinificije Rebule in Refoška, medtem ko se je sorta Malvazija tako osipala, da
skoraj ni bilo pridelka. Vizualno smo ocenili pojav sive grozdne plesni na grozdju ter izmerili
količino in kakovost pridelka grozdja. Spremljali smo dozorevanje grozdja in izmerili
kakovostne parametre (tabela 1). Grozdje smo mikrovinificirali po standardnih enoloških
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postopkih v mikrovinifikacijski kleti STS Vrhpolje. Vino smo ustekleničili ter na KIS izvedli
analize kemijske in senzorične kakovosti vina (tabela 2 in 3). Izmerili smo tudi vsebnost
hidroksicimetnih kislin pri belih sortah (tabela 4), ter vsebnost skupnih polifenolov in
antocianov pri rdeči sorti (tabela 5). Bistvenih razlik v izmerjenih parametrih ni bilo zato
lahko priporočimo rez (cordone speronato) kot primerno za te sorte.
Tabela 1: Spremljanje dozorevanja grozdja
1.9.2016

6.9.2016

13.9.2016

20.9.2016

Sorta obravnavanje
MALVAZIJA REZNIK
MALVAZIJA ŠPARON
Sorta obravnavanje
MALVAZIJA REZNIK
MALVAZIJA ŠPARON
REBULA REZNIK
REBULA ŠPARON
REFOŠK REZNIK
REFOŠK ŠPARON
Sorta obravnavanje
MALVAZIJA REZNIK
MALVAZIJA ŠPARON
REBULA REZNIK
REBULA ŠPARON
REFOŠK REZNIK
REFOŠK ŠPARON
Sorta obravnavanje
REBULA REZNIK
REBULA ŠPARON
REFOŠK REZNIK
REFOŠK ŠPARON

Skupne kisline(g/l)
9,39
10,9
Skupne kisline(g/l)
8,26
8,12
11,6
11,2
15,94
17,08
Skupne kisline(g/l)
6,16
6,66
9,26
8,9
12,49
14,45
Skupne kisline(g/l)
7,75
6,62
9,98
10,77

pH
3,26
3,18
pH
3,31
3,33
3
3,03
2,61
2,55
pH
3,58
3,5
3,2
3,21
2,89
2,78
pH
3,36
3,37
3,03
3,05

Tabela 2: Osnovni kemijski parametri vina
Sorta (obravnavanje)

Refošk
(šparon)

Refošk
(reznik)

Rebula
(šparon)

Rebula
(reznik)

Dejan. alk. vol%

10,93

11,10

11,56

10,81

Skupni ekstrakt (g/l)

33,2

33,6

22,7

23,7

Reduc. sladkor (g/l)

1,4

1,3

0,6

0,6

Skupne kisline (g/l)

11,19

10,99

7,51

8,09

Hlapne kisline (g/l)

0,20

0,19

0,25

0,36

Prosti SO 2 (mg/l)

18

37

43

44

pH

3,28

3,32

3,38

3,34

0,9989

0,9991

0,9936

0,9948

Rel. gostota pri

20 oC
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Sladkor (Brix°)
20,9
19,7
Sladkor (Brix°)
21,8
21,6
16,5
17,6
18,4
17,6
Sladkor (Brix°)
24,4
23,5
19
18,8
20,5
20
Sladkor (Brix°)
18,7
18,9
20,1
19,3
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Tabela 3: Senzorične ocene vin – ocenjevanje dne 31. 1. 2017 na KGZ Nova Gorica (20 točkovni Buxbaum sistem)
Senzorična ocena

Razporeditev po kakovosti

Rebula reznik
Rebula šparon

16,5
17,0

2.
1.

Ref ošk reznik
Ref ošk šparon

16,5
16,5

1.
1.

Oznaka

Tabela 4: Vsebnosti hidroksicimetnih kislin v vinu (mg/L)
REBULA ŠPARON
1,53

REBULA REZNIK
1,49

trans-caf taric
GRP

20,62
11,97

18,15
12,66

cis-coutaric
trans-coutaric
cis-f ertaric

2,97
3,28
0,38

2,83
3,20
0,48

trans-f ertaric
caf feic
p-coumaric

1,55
3,55
0,81

1,82
3,57
1,31

f erulic
SUM HCA+GRP mg/L

0,36
47,0

0,79
46,3

sorta
cis -caf taric

Tabela 5: Vsebnosti skupnih antocianov in polifenolov v vinu (μg/L)
Antociani
Polifenoli

REFOŠK REZNIK
1217,39
1381,77

REFOŠK ŠPARON
1287,23
1464,54

4.2.5 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 izmerili 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). V letošnjem letu smo pri
grozdju iz obravnavanja polovične obremenitve izmerili višje sladkorne stopnje in nižje
kisline. Ukrep deluje na boljše dozorevanje grozdja. Hkrati smo pri vinih iz teh obravnavanj
izmerili bistveno višje vsebnosti aromatičnih spojin, ki so bile v rangu 2 -3 kratnika vsebnosti
kot pri kontroli. Podatke zbrane v treh letih bomo v nadaljevanju ob javili v znanstveni
publikaciji.
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Tabela 1: Spremljanje fenofaz
Fenološka faza

Datum nastopa fenofaze v letu 2016
(SAU kl. SI-1, kl. SI-2, kl. SI-3)

volneni brst

6. 4.

odpiranje brstov

10. 4.

prvi list ločen od vršička

14. 4.

mladike dolge 10 cm

26. 4.

začetek cvetenja

12. 6.

polno cvetenje

15. 6.

nastavek

27. 6.

jagode velikosti graha

8. 7.

jagode se barvajo in povečujejo

23. 8.

jagode zrele za trgatev

19. 9.

Tabela 2: Spremljanje dozorevanja grozdja
Datum

Klon

Sladkor (Oe)

Skup. kisline (g/l)

15. 9. 2016

SI-1

84,0

8,77

SI-2

84,0

8,85

SI-3

85,0

8,92

SI-1

85,0

8,77

SI-2

86,0

8,77

SI-3

87,0

8,85

19. 9. 2016

Tabela 3: Osnovni kemijski parametri mošta
SLADKOR (Oe°)

SKUP. KISL. (g/l)

pH

Kontrola
Kontrola
Kontrola

Sauvignon kl. SI-1
Sauvignon kl. SI-2
Sauvignon kl. SI-3

86
88
92

8,6
8,8
8,6

3,22
3,22
3,24

Redčeno
Redčeno

Sauvignon kl. SI-1
Sauvignon kl. SI-2

91
92

7,8
7,9

3,28
3,26

Redčeno

Sauvignon kl. SI-3

91

7,7

3,26

Tabela 4: Osnovni kemijski parametri vin

Klon, obravnavanje
Skupni ekstrakt (g/l)
Reduc. sladkor (g/l)
Skupne kisline
pH
Hlapne kisline (g/l)

SI 1,
SI 1,
kontrola redčeno
20,1
20,1
1,4
1,2

SI 2,
SI 2,
SI
SI 3,
kontrola redčeno 3,kontrola redčeno
21,7
20,8
22,6
20,5
1,2
1,3
1,4
1,2

8
3,17

7,3
3,21

8,2
3,13

7,4
3,24

8,1
3,22

7,2
3,25

0,41

0,28

0,39

0,33

0,5

0,24
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Tabela 5: Vsebnosti metoksipirazinov v grozdju (ng/L)
IPMP

IBMP

SI 1
SI 1
SI 2

redčeno
kontrola
redčeno

-

2,5
3,0
2,6

SI 2
SI 3

kontrola
redčeno

-

2,0
2,4

SI 3

kontrola

-

2,6

(-) – vsebnosti pod mejo kvantitativne določitve (MKD)
Tabela 6: Vsebnosti hlapnih tiolov v vinih – vinifikacije v treh ponovitvah (ng/L)

SI 1

4MMP
redčeno
33,4

3MHA
627,6

3MH
2225,45

SI 1
SI 2
SI 2

kontrola
redčeno
kontrola

34,05
30,45
37,1

217
1751,35
340,15

997,55
6124,55
1471,3

SI 3
SI 3

redčeno
kontrola

32,35
33,6

2399,2
455,45

8748,75
2223

4.2.6 TEHNOLOŠKI POSKUS NA KLONIH SORT DIŠEČI TRAMINEC , ŠIPON IN LAŠKI RIZLING V V .
D . PODRAVJE
V letu 2016 smo v fazi pred cvetenjem postavili bločni poskus. Namen je bil preizkusiti vpliv
zgodnjega razlistanja na strukturo grozda. Postavili smo blok poskus z dvemi obravnavanji
(kontola (K), razlistano (R)) in tremi ponovitvami pri posameznem klonu (Dišeči traminec SI8, Šipon SI-15, Laški rizling SI-13). Spremljali in zabeležili smo potek fenofaz. Pri dveh
sortah (Šipon, Laški rizling) smo tudi v tem letu pri obravnavanju (razlistano) izmerili manjšo
težo grozda (tabela 3). To nakazuje, da zgodnje razlistanje deluje v smeri, ki smo jo želeli.
Manjši in bolj raztresen grozd je lažje zaščititi pred boleznimi, hkrati pa se uravnava količino
pridelka. V obravnavanjih kjer smo opravili razlistanje je bilo manj napada glivičnih bolezni.
Parametri mošta se pri sortah Laški rizling in Dišeči traminec med obravnavanji niso bistveno
razlikovali, medtem ko smo pri sorti Šipon izmerili višje sladkorje in nižje kisline. To
nakazuje na boljšo dozorelost grozdja. Da bi pridobili večletne podatke o vplivu zgodnjega
razlistanja bomo poskus ponovili v letu 2017 obenem bomo dodali mikrovinifikacije grozdja
sorte Šipon.
Tabela 1: Spremljanje fenofaz
Fenološka faza
volneni brst

Sorta/klon
DTR SI -8

Datum
nastopa

Sorta/klon

Datum
nastopa

Sorta/klon

Datum
nastopa

4. 4.

LR SI -13

8. 4.

ŠI SI-15

6. 4.

odpiranje brstov

8. 4.

12. 4.

10. 4

prvi list ločen od
vršička

14. 4.

17. 4.

14. 4.

mladike dolge 10
cm

26. 4.

30. 4.

26. 4.
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začetek cvetenja

8. 6.

9. 6.

9. 6.

polno cvetenje

11. 6.

11. 6.

11. 6.

Nastavek

23. 6.

23. 6.

23. 6.

6. 7.

7. 7.

3. 7.

jagode se barvajo
in povečujejo

16. 8.

29. 8.

26. 8.

jagode zrele za
trgatev

15. 9.

18. 9.

5. 10.

jagode velikosti
graha

Tabela 2: Spremljanje dozorevanja grozdja
Datum

Sorta/klon

Sladkor (Oe)

Skup. kisline (g/l)

25.8.

DTR SI-8

61

14,00

1. 9.

76

10,42

8. 9.

79

7,50

15.9.

88

7,12

66

11,55

8. 9.

72

8,02

15.9.

82

7,12

22.9.

91

6,00

58

13,14

15. 9.

69

11,40

29. 9.

75

8,62

1. 9.

LR SI-13

ŠI SI-15

8. 9.

Tabela 3: Parametri rodnosti in kakovosti mošta
Šipon
kontrola
razlistano
kontrola
razlistano

število grozdov
36,3

Masa grozdja (kg)
6,7

28,4
sladkor Oe°

kislina g/l

82,7
88,7

Povprečna teža grozda (g)
182,0

4,9

158,2
pH

10,1
9,2

3,1
3,2

Traminec
kontrola
razlistano
kontrola
razlistano

število grozdov
26,1

Masa grozdja (kg)
2,7

23,6
sladkor Oe°

kislina g/l

Povprečna teža grozda (g)
101

2,4

97,3
95,7

7,5
6,1

Laški
rizling
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102
pH
3,50
3,56
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kontrola
razlistano

število grozdov
36,2

Masa grozdja (kg)
4,6

28,6
sladkor Oe°

kontrola
razlistano

Povprečna teža grozda (g)
128,3

3,6
kislina g/l

105,3
104,7

120,5
pH

5,6
5,2

3,39
3,39

4.3. IZVAJALCI NALOGE
Kmetijski inštitut Slovenije
Sodelavci
Skupaj

Št. ur izvajalca
320

Podizvajalci
Sodelavci
Skupaj

Št. ur izvajalcev
216

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

12.313,50
3.857,03
16.740,53

4.5. OBJAVE REZULTATOV
PELENGIĆ, Radojko. Aroma in kakovost preiskušanih klonov muškata : predavanje na
posvetu v organizaciji SDVVS Dan muškatov, Ljubljana, 24. nov. 2016.
PELENGIĆ, Radojko. Predstavitev selekcijskega dela, ogled in predstavitev rezultatov
posebnega preizkušanja pri klonih sort dišeči traminec, laški rizling in šipon (razlistanje tik
pred cvetenjem) ter različne obremenitve pri klonih sauvignona in vpliv na kakovost :
predavanje na posvetu Katere klone bomo sadili v prihodnosti, Ivanjkovci, 18. avg. 2016.
PELENGIĆ, Radojko. Predstavitev tolerantnih sort vinske trte : predavanje za Društvo
vinogradnikov in vinarjev Polič, Štore, 18. maj 2016.
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6 REKAPITULACIJA CELOTNEGA PROGRAMA
Strokovna naloga – Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji
(PP 142910)
1. Posebno preizkušanje sort poljščin

EUR
117.192,17

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

117.493,55
61.857,27

4. Posebno preizkušanje sort vinske trte
16.740,53

Skupaj

313.283,52
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