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OREH 
 
Kolekcijski nasad Maribor - VIII, 1997 - 2011 
 
Kolekcijski nasad na Vrbanskem platoju obsega 38 genotipov oreha. 32 jih je bilo po 
letu 1990 preselekcioniranih iz različnih lokalnih populacij avtohtonega oreha v 
Sloveniji, dva sta načrtna križanca med sortama Elit x Petovio, dva sejanca sorte 
Petovio ter po en sejanec sort G-120 in G-139. Po dve drevesi, cepljeni na sejanec 
domačega oreha (Juglans regia L.) primerjamo s standardnimi, v Sloveniji najbolj 
razširjenimi sortami Franquette, G-139, Elit in Parisienne. Kot standard smo vključili 
tudi novi slovenski sorti Sava in Krka, pri katerih nas po priznavanju zanima 
stabilnost glavnih vegetativnih in generativnih lastnosti.  
 
Po neobičajno topli zimi, ko so se povprečne temperature zraka tudi za 4 oC dvignile 
nad dolgoletno pvprečje in izjemno toplih prvih spomladanski mesecih, so  orehi  
ozeleneli med 6. in 20. aprilom, kar je štiri do 14 dni prej kot preteklo leto. Kar 30 
genotipov je odgnalo do 9. aprila, v rangu zgodnjega standarda, nemške sorte G-139 
(Preglednica 1). Nekoliko poznejši (10. oz. 11. aprila) so bili genotipi NH 2/9, NH 2/1, 
TE 7/6, EP-13, G-120-17, G-139-32 in Ps-3). Pozne standardne sorte Elit, 
Franquette in Parisienne so ozelenele med 15. in 20. aprilom. Med proučevanimi 
preselekcioniranimi genotipi je bil enako pozen samo Jarc (20. april).       
 
Cvetenje je nastopilo po 13. aprilu. 23 genotipov je do 20. aprila doseglo vrh cvetenja 
moških socvetij, 12 pa vrh cvetenja ženskih cvetov. Ob pozebi, ki je nastopila v noči 
na 26. april, so pri – 3,7 oC pozeble mladike (M) pri vseh zgodnejših genotipih, pri 
nekoliko kasnejših pa so propadli vršički mladik s terminalni in subterminalni brsti (B) 
(Preglednica 1). Nasad je kazal katastrofalno podobo, na drevesih je počrnelo 
takorekoč vse zeleno tkivo. V okviru sanacije smo drevesa prvi dan po pozebi 
poškropili s pripravki na osnovi aminokislin in mikroelementov. Ko je prišlo do 
ponovnega odganjanja, smo škropljenje dvakrat ponovili.  
 
Ob dobri oskrbi so se drevesa v maju 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). Najbolje so se obrasli terminalno rodni genotipi  Č 6/7, NH 12/6, Osrečje, T 
15/1, T 15/12, T 17/12,  in G-120-17, G-139-32 in Ps-3 (ocene 6,3 - 7).Pri lateralno 
rodnih genotipih, kjer je pozebo preživel še kakšen stranski brst na enoletnih 
poganjkih, pa so so obrasli redkeje in s krajšimi mladikami. Taki so bili genotipi 
Pukšič, Jarc, in Č 2/1, pa tudi standardna sorta Krka (ocene 2-4). Nasplošno lahko 
rečemo, da se po pozebi nobeno izmed proučevanih genotipov ni začelo sušiti, 
mlajša drevesa pa so se bolje obrasla ne glede na genotip in tip rodnosti.  
 
Med 27. majem in 3. junijem se je pri genotipih Osrečje in MA 2/1 ter standardih 
Franquette, Elit (posajen 2005) ter Krka in Sava ponovno razvilo manjše število 
ženskih cvetov. V odsotnosti moških socvetij, ki bi poskrbela za oprašitev, je večina 
cvetov propadla, tako da smo jeseni plodove pobrali samo pri starejših in mlajših 
drevesih sorte Franquette (3,2 kg oz. 0,3 kg/drevo), pa tudi pri sorti Sava (3 
kg/drevo). V obstoječem nasadu je daleč najbolje (7,5 kg/drevo) rodil genotip Zdole-
62, pri katerem smo sicer že zaključili z opazovanji.  
 



Jeseni izmerjeni obsegi debel so pokazali, da po bujnosti izstopajo genotipi NH 5/8, 
NH 9/10, NH 13/8, PH 24/4 in PH 26/6, T 8/7 in EP-13 (Preglednica 1). Razrast in 
habitus sta bila v letu 2016 nekoliko spremenjena zaradi ponovne aktivacije brstov na 
pozeblih mladikah, še vedno pa je bilo videti, da imajo genotipi NH 2/9, Č 6/4, TE 
10/16, EP-8 in Ps-3 pokončnejši habitus (ocena 6) kot drugi.       
 
Zdravstveno stanje listov in poganjkov je bilo v vseh primerih solidno, le pri genotipih 
NH 9/10, PH 26/6, PH 31/3, TE 8/15 in Jarc so imeli listi nekaj več znakov rjave 
pagavosti oreha (ocena 6 do 6,7).  
 
Preglednica 1: Preizkušanje orehov, preselekcioniranih iz avtohtonih populacij, leto 
2016, kolekcijski nasad MB-VIII, sajeno 1995 - 2011.   
Sorta 
 
 
 

Rastna doba 
 (datum) 

Pozeba 
(M / B)1  

Obraščanje 
po pozebi (1-

3-5-7)2 

Obseg 
debla 
(cm) 

Habitus 
ocena 
(1-9) 

Gnomo
nia l. 

(listi) (1-
9) 

Zače-
tek 

Konec 

Franquette(s)  ** 15. 4. 29. 10. B 5 105,8 7,5 8,0 

G-139 (s) ** 9. 4. 1. 11. M 5 124,5 8,0 8,0 

Č 2/6  *** 6. 4. 30. 10. M 5,5 90,3 7,5 7,0 

Č 6/7  *** 8. 4. 30. 10. M 7 94,0 8,0 7,0 

NH 2/9  *** 10. 4. 8. 11. M 4 78,8 6,0 7,0 

NH 5/3 *** 9. 4. 8. 11. M 6 86,0 8,0 7,0 

NH 12/6 *** 9. 4. 8. 11. M 6,5 92,0 8,0 8,0 

NH 2/1 *** 10. 4. 7. 11. M 5 98,5 8,0 7,5 

Č 5/3 *** 8. 4. 10. 11. M 6 99,0 8,0 8,0 

NH 5/8 *** 6. 4. 30. 10. M 5 105,0 8,0 7,0 

NH 9/10  • 9. 4. 15. 10. M 5 99,8 6,5 6,5 

Č 6/4  • 8. 4. 3. 11. M 2,5 70,0 6,0 7,5 

Osrečje  • 6. 4. 30. 10. M 6,5 75,0 7,0 7,5 

Č 2/1  •• 8. 4. 8. 11. M 4 85,0 7,0 8,0 

NH 13/8  •• 9. 4. 27. 10. M 4,5 94,5 7,5 7,0 

Pukšič •• 7. 4. 30. 10. M 2 85,0 8,0 7,0 

MA 2/1  •• 8. 4. 30. 10. M 6 54,0 7,0 7,0 

Jarc  ••• 16. 4. 30. 10. B 3 79,0 8,0 6,5 

PH 24/4  ♦ 7. 4. 8. 11. M 5,3 81,8 7,5 7,0 

PH 26/6 ♦ 9. 4. 7. 11. M 5,7 80,8 6,3 6,7 

PH 31/3 ♦ 9. 4. 3. 11. M 5,7 63,7 7,7 6,7 

TE 7/6 ♦ 10. 4. 30. 10. M 5,3 69,3 7,3 7,0 

TE 10/16 ♦ 9. 4. 30. 10. M 5 58,0 6,0 7,0 



TE 6/18 ♦ 8. 4. 30. 10. M 7 74,0 8,0 7,0 

TE 8/15 ♦ 7. 4. 8. 11. M 5,5 57,5 6,5 6,0 

TE 9/13 ♦ 9. 4. 30. 10. M 6 63,5 7,0 7,0 

Franquette (s) ♦ 15. 4. 9. 11. B 6 64,0 7,5 8,0 

T 15/1 ♦♦ 9. 4. 30. 10. M 7 56,5 8,0 8,0 

T 15/12 ♦♦ 8. 4. 24. 10. M 7 56,3 7,5 7,5 

T17/13 ♦♦ 9. 4. 30. 10. M 6 51,0 8,0 7,0 

T17/20 ♦♦ 8. 4. 31. 10. M 6,3 61,7 7,0 7,7 

T 4/7 ♦♦ 6. 4. 30. 10. M 6 60,3 6,5 7,0 

T 8/7 ♦♦ 7. 4. 14. 11. M 6 74,5 8,0 8,0 

T 16/7 ♦♦ 8. 4. 26. 10. M 5 68,5 7,0 7,5 

T 7/6 ♦♦ 7. 4. 3. 11. M 6 78,5 8,0 7,5 

Parisienne (s)♦♦ 19. 4. 30. 10. B 5 53,0 7,0 8,0 

Elit (s) ♦♦ 20. 4. 7. 11. B 6 37,0 6,0 8,0 

EP-8 (APO 8) ◊ 9. 4. 6. 11. M 6 46,0 6,0 7,0 

EP-13 ◊ 10. 4. 22. 10. M 6 48,5 7,0 8,0 

G-120-17 ◊ 11. 4. 6. 11. M 7 36,0 7,0 7,0 

G-139-32 ◊ 11. 4. 27. 10. M 6,5 46,3 7,0 8,0 

Elit (s) ◊ 15. 4. 24. 10. B 5 43,0 6,0 7,0 

Ps-3 (APO 3) ■ 10. 4. 27. 10. M 6,5 26,0 6,0 7,0 

Ps-7 (APO 7) ■ 11. 4. 30. 10. M 6 27,0 6,0 7,0 

KRKA  ** 10. 4. 31. 10. M 2,5 111,0 8,0 7,0 

SAVA ** 20. 4. 8. 11. B 4 92,8 8,0 7,0 

 
Legenda: (s) - standard , ** - sajeno 1995, *** - sajeno 1997, • - sajeno 1998, ••- sajeno 1999, •••- sajeno 2001, ♦ - sajeno 
2004; ♦♦ - sajeno 2005; ◊ - sajeno 2008, ■ – sajeno 2011. 1Pozeba: mladike (M) ali terminalni brsti (B); 2Obraščanje po pozebi: 
1 (brez mladik, se suši), 3 (slaba obrašč., redke, kratke mladike), 5 (gosta obrašč., kratke mladike), 7 (gosta obrašč., dolge 
mladike) 
 
Počehova / Maribor 
 
Več kot 600 sejancev oreha iz zasebnega proizvodnega nasada je bilo vzgojenih iz 
semena različnega, neznanega izvora, zaradi česar vsakega obravnavamo kot 
svojstven genotip.  Približno 30 let stara drevesa rastejo na bolj ali manj strmih 
parcelah. Na nekaterih mestih strmina celo onemogoča dostop ali pa je prišlo do 
plazenja, zaradi česar se je podrlo nekaj dreves.  
 
V letu 2016 smo v opazovanja zajeli 336 dreves, ki so si fenotipsko zelo raznolika. 
20. aprila so imela samo štiri drevesa (B35, B36, št. 66 in B114) še zaprte terminalne 
brste, pri  ostalih pa so bile mladike v polnem razvoju. Merile so že do 20 cm in v 
nekaterih primerih smo opazili prve ženske cvetove in moška socvetja. Pozeba vnoči 
s 25. na 26. apria je uničila vse mladike, ki v tem času vsebujejo preko 90 % vode.  
 



Poleti smo ocenili stopnjo obraščenosti dreves po pozebi. Uporabili smo ocenjevalno 
skalo 1-3-5-7, kjer pomeni ocena 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). Kar 20 dreves (0,6 %) se po pozebi ni obraslo in 
se je začelo sušiti (Preglednica 2), pri dobri tretjini proučevanih genotipov je bilo 
obraščanje redko, mladike pa kratke. 53 % dreves se je obraslo s kratkimi mladikami, 
ki pa so bile bolj številne in le pri 9 % genotipov je bilo obraščanje gosto, nove 
mladike pa dolge.  
 
Ocenili smo tudi napadenost listov in poganjkov z glivično rjavo pegavostjo 
(Gnomonia leptostyla) in bakterijsko črno pegavostjo (Xanthomonas arboricola pv. 
juglandis). 2,1 % genotipov je imelo močno izražene znake napada z rjavo 
pegavostjo (Preglednica 2), 39 % jih je bilo srednje napadeno, pri 58 % genotipov 
smo zabeležili šibek napad, niti eno drevo pa ni bilo povsem brez tipičnih rjavih 
okroglih peg glivične pegavosti, pa tudi brez tipičnih oglatih črnih peg bakterijske 
pegavosti. Večina dreves je kazala znake šibke napadenosti s črno pegavostjo, 
samo 0,6 % dreves pa je bila močno napadena.    
 
Preglednica 2: Lastnosti 288 orehov iz nasada Počehova / Maribor, leto 2015. 
 
Lastnost Ocena Opis Genotipi 

(%) 

Obraščanje po 
pozebi (1-3-5-7) 

1 Brez mladik, se suši 0,6 

1,5 – 3,0 Slaba obraščenost, redke in kratke mladike 37,2 

3,5 – 5,0 Gosta obraščenost, kratke mladike 53,3 

5,5 – 7,0 Gosta obraščenost, dolge mladike 8,9 

Gnomonia 
leptostyla 

3,0 – 4,5 Močno izraženi simptomi napada 2,1 

5,0 – 6,0 Srednji napad 39,3 

7,0 – 8,0 Šibek napad 58,6 

8,5 – 9,0 Brez znakov napada 0 

Xanthomonas 
arboricola pv. 
juglandis 

3,0 – 4,5 Močno izraženi simptomi napada 0,6 

5,0 – 6,0 Srednji napad 14,6 

7,0 – 8,0 Šibek napad 84,8 

8,5 – 9,0 Brez znakov napada 0 

 
Maribor, 2013-14 
 
Genotipa APO-17 (sejanec sorte G-120) in APO-32 (sejanec sorte G-139, z rdečim 
jedrcem) rasteta v kolekcijskem nasadu MB-IV. Za potrebe priznavanja novih sort ju 
primerjamo s standardno sorto Franquette. Odgnali sta 11. aprila, pet dni pred 
standardom. Do 26. aprila sta razvili dolge mladike, ki so ob pozebi v celoti propadle. 
Do poletja so se enoletni poganjki dobro obrasli, pri APO-32 celo z mladikami, 
dolgimi preko 50 cm, tako kot pri standardni sorti. Oba preselekcionirana genotipa 
sta bujneje rasla od standardne sorte: obseg debel je bil pri drevesih APO-17 celo za 
tretjino večji kot pri standardu. Listi in poganjki APO-17 in APO-32 so kazali odlično 
zdravstveno stanje, v primerjavi s standardno sorti, ki je imela na listih nekaj rjave 
pegavosti.  
 



KOSTANJ 
 
Različne lokacije po Sloveniji 
 
Selekcijo domačega kostanja smo izvajali v populacijah avtohtonega kostanja v 
Radizelu pri Mariboru (44 genotipov), v okolici Rogaške Slatine (55 genotipov) in na 
območju Suhorja v Beli Krajini (5 genotipov). Gre za sejance neznanega izvora, ki so 
se sami zasejali v gozdnih sestojih. Tam v preteklosti niso bili predmet nikakršne 
selekcije, medtem ko so na gozdnih robovih ljudje ohranjali boljša drevesa in jim s 
čiščenjem okolice odmerjali boljše rastne pogoje, predvsem več svetlobe, kot sredi 
gozdov.  
 
Pri vseh genotipih smo in situ ocenili prisotnost oz. stopnjo napadenosti s kostanjevo 
šiškarico (Dryocosmus kuriphilus). Uporabili smo pet-mestno skalo, glede na količino 
listov, ki so se posušili zaradi škodljivca: 1 (posušeni listi niso prisotni), 2 (manjša 
prisotnost posušenih listov), 3 (srednja prisotnost posušenih listov), 4 (velika 
prisotnost posušenih listov), 5 (zelo velika prisotnost posušenih listov). Napadenost s 
kostanjevim rakom (Cryphonectria parasitica) pa smo ovrednotili glede na to ali so 
bili spomladi na drevesih prisotni posušeni pravi listi iz preteklega leta (ocena 1) oz. 
posušenih listov ni bilo (ocena 2).  
 
V populaciji Rogaška Slatina (SL) je bilo na 13 drevesih nekaj posušenih listov, kar 
kaže na napad kostanjevega raka v preteklem letu, medtem ko so bili v populaciji 
Radizel (R) samo trije taki genotipi. Brez znakov napada kostanjeve šiškarice so bili 
genotipi št. 44 in 45 iz populacije SL ter 419 iz populacije R. 50 % (SL) oz. 35 % (R) 
proučevanih genotipov je imelo srednjo prisotnost zaradi šiškarice posušenih listov, 
močno napadenih dreves z veliko posušenimi listi (ocena 5) pa je imelo 7,4 % SL 
genotipov oz. 17,5 % R genotipov. 
 
Pomološko analizo plodov smo opravili pri 24 genotipih iz populacije Rogaška Slatina 
in 35 genotipov iz populacije Radizel. V Preglednici 3 navajamo rezultate 19 vzorcev, 
ki so imeli v 1 kg 110 plodov ali manj, kar jih uvršča med debelejše kostanje, 
zanimive za trg.     
 
Najdebelejše kostanje je imel genotip SL 37 z 59,3 plodovi/1 kg oz. maso 16,9 
g/plod. Dva vzorca (SL 38 in SL 53) sta imela med 70 in 80 plodov v 1 kg, trije (SL 
52, SL 54 in R 424/1) med 80 in 90, sedem med 90 in 100 ter 6 med 100 in 110 
plodovi v 1 kg (Preglednica 3). Najdebelejši kostanj je imel lupino svetlo rjave barve, 
ki ni prav pogosta. Pri drugih genotipih so bili plodovi rjavi (ocena 2) do temno rjavi 
(3) ali rdečkasto rjavi (4), pri dveh je bila lupina črnikastorjava (5). Prižavost lupine, ki 
je zelo zaželena lastnost in značilna za kostanje tipa maron, je bila izražena samo pri 
plodovih genotipa R 438/2. Prevladovala je transverzalno eliptična, za marone 
značilna oblika (ocena 4). Vzorci SL 38, R 450, R 422 in SL 23 so bili okroglasti 
(ocena 2), v dveh primerih (SL 27 in R 431) pa so bili kostanji okroglaste oblike. 
Genotipi R 424/1, R 450 in R 425 so imeli plodove z zelo šibko penetracijo 
episperma v jedro, poliembrionijo pa smo določili samo v štirih primerih (SL 37, SL 
38, R 426/1 in R 422).  
  



Preglednica 3: Pomološke lastnosti 26 kostanjev iz populacij v Radizelu (R) in Rogaški Slatini (SL), leto 2016.  
 
Selek. 
številka 

Dimenzije ploda (mm) Masa 
ploda 

(g) 

Število 
plodov 
v 1 kg 

Barva 
ploda 
(1 - 5) 

Prižavost 
perikarpa 

(1 / 2) 

Oblika 
ploda 
(1 - 5) 

Penetracija 
episperma 

(1 - 9) 

Mono-
embrionija (%) 

višina širina debelina 

SL 37 32,5 36,8 22,0 16,9 59,3 1 2 4 6 95 

SL 38 30,1 33,5 22,6 14,2 70,4 4 2 2 4 95 

SL 53 27,6 33,6 20,1 12,7 78,8 3 2 4 2 100 

SL 52 29,1 31,8 20,3 12,3 81,3 2 2 4 3 100 

SL 54 26,0 32,4 20,5 11,5 87,2 5 2 4 3 100 

R 424/1 26,7 32,7 19,7 11,3 88,3 4 2 4 1 100 

R 426/1 26,5 31,4 19,6 11,0 91,0 3 2 4 2 95 

SL 55 27,2 31,8 18,9 10,9 91,7 5 2 4 3 100 

SL 27 26,7 30,5 19,9 10,9 91,9 3 2 3 3 100 

R 438/2 25,7 30,7 19,8 10,8 92,5 4 1 4 4 100 

SL 1 27,9 32,0 18,9 10,7 93,1 2 2 4 2 100 

R 431 27,0 29,7 20,3 10,7 93,2 4 2 3 2 100 

R 450 28,0 31,3 18,8 10,4 96,0 4 2 2 1 100 

SL 49 26,7 29,8 19,3 9,9 101,2 3 2 4 2 100 

R425 26,0 30,2 19,3 9,7 103,3 4 2 4 1 100 

SL 30 26,2 29,5 19,2 9,5 105,4 3 2 4 2 100 

SL 47 25,7 29,8 18,4 9,4 106,0 2 2 4 2 100 

R 422 26,6 29,3 18,7 9,4 106,2 4 2 2 2 85 

SL 23 27,5 29,3 17,5 9,1 109,7 3 2 2 2 100 



Maribor-S1, 2014 
 
Nasad MB-S1 leži na Vrbanskem platoju v Mariboru. V prvi vrsti je posajeno šest 
sadik domačega genotipa Kozjak, ki smo ga v dolgoletni selekciji odbrali na 
Štajerskem. V okviru postopka za priznavanje nove sorte ga bomo primerjali s 
sortami Marsol, Maraval, Precoce Migoule, Bouche de Betizac in Marigoule, ki so že 
vključene v slovenski sadni izbor. 
 
Fenofaza D (olistanje) je nastopila med 6. in 4. aprilom. Najzgodnejša je bila sorta 
Precoce Migoule, najpoznejša Marigoule. Drevesa genotipa Kozjak so olistala 9. 
aprila. Katastrofalna pozeba 26. aprila je kostanje, ki so bili sredi bujnega razvoja, 
močno prizadela. Pozebli so stranski brsti mladik, v nekaterih primerih tudi njihovi 
vršički. Pred pozebo so drevesa sort Marsol, Bouche de Betizac in Precoce Migoule 
že razvila moška socvetja, ki so potem propadla. V maju in juniju so odgnali rezervni 
brsti na enoletnih poganjkih, tako da je fenofaza Dm (razvoj mladike) ponovno 
nastopila v juliju, in sicer med 4. in 18. julijem.   Sledilo je nestanovitno poletno 
vreme, ko so se izmenjevali vročinski valovi s številnimi nevihtami ter ohladitvami. 
Drevje je odvrglo nekaj listja in prešlo v navidezno mirovanje, kateremu je v topli 
jeseni sledilo ponovno cvetenje. Tako smo med 20. septembrom in 3. oktobrom 
opazili drobna moška socvetja pri sortah Precoce Migoule, Bouche de Betizac in 
Marsol. Drevesa genotipa Kozjak niso razvila sovetij niti v spomladanskem niti v 
jesenskem terminu. Popoln odpad listja smo zabeležili po jesenskih slanah, med 5. In 
21. novembrom. 
 
V drugi vrsti nasada MB-S1 smo spomladi 2016 posadili tri drevesa francoske sorte 
Marlhac ter po dve sadiki sorte Marigoule ter genotipa Kozjak. Sorta Marlhac naj bi 
bila manj občutljiva za kostanjevo šiškarico, zaradi česar je še posebej zanimiva. 
Drevesa so olistala 11. oz. 12. aprila. Po pozebi so se mladike ponovno obrasle in 
dosegle fenofazo Dm 7. julija (Marigoule), 12. julija (Marlhac) oz. 15. julija (Kozjak). V 
prvi polovici julija smo opazili tudi ženske cvetove pri vseh treh sortah, med 18. in 23. 
oktobrom pa so po navideznem mirovanju ponovno zacvetela moška socvetja. Listje 
je odpadlo med 10. novembrom (Kozjak) in 17. novembrom (Marigoule). Vsa drevesa 
so kazala znake šibkega napada s kostanjevo šiškarico, saj je ob aprilski pozebi 
propadla večina takrat že formiranih šišk.  
 
Maribor-S2, 2015 
 
V kolekcijskem nasadu MB-S2, ki smo ga na Vrbanskem platoju zasnovali spomladi 
2015, je  zastopanih šest genotipov, ki smo jih odbrali iz populacij domačega 
kostanja v Beli Krajini: S-490, S-493, B-78, A-77, S-263 in S-222. Gre za 
debeloplodne tipe, ki so pokazali stabilnost v daljšem obdobju izvajanja selekcije in bi 
lahko bili zanimivi za širjenje pri nas. Na domači kostanj cepljene dveletne sadike, 
vzgojene v kooperacijski drevesnici, primerjamo s standardnima sortama Marsol in 
Bouche de Betizac.  
 
V letu 2016 so drevesa olistala med 8. aprilom (S-222) in 13. aprilom (Bouche de 
Betizac). Po pozebi so se ponovno obrasla, vendar je bila obraščenost pri genotipih 
S-493 in S-263 zelo slaba. Fenofazo Dm smo zabeležili med 4. julijem (A-77) in  14. 
julijem (Bouche de Betizac). V tem času smo na listnih pecljih sporadično opazili tudi 
kakšno šiško kostanjeve šiškarice, vendar večjega pojava zaradi spomladanske 



pozebe ni bilo. Drugo leto po sajenju zaradi juvenilnosti še nismo pričakovali razvoja 
cvetov, ki pa so se vendarle pojavila jeseni, kot fiziološki odziv malih dreves na 
nestanovitne vremenske razmere čez celo leto. Tako smo med 10. in 29. 
septembrom zabeležili drobna moška socvetja pri genotipu S-493 in obeh 
standardnih sortah, ženske cvetove pa pri genotipih B-78 in S-222. Nekaj ženskh 
cvetov je imel tudi genotip S-493, ki pa je po napadenosti s kostanjevo šiškarico v 
prvem letu rasti in slabi regeneraciji po pozebi 2016 ter dodatni izčrpanosti po 
jesenskem cvetenju propadel. V nasadu smo ohranili genotipe A-77, B-78, S-222 in 
S-490 ter oba standarda. Dopolnili smo ga z dvema sadikama mirnopeške selekcije 
Avbar.  
 
ZAGOTAVLJANJE MATIČNEGA SADILNEGA MATERIALA 
 
Med pomembne dolgoročne cilje selekcijskega dela v sadjarstvu sodita tudi 
zagotavljanje genetsko in zdravstveno neoporečnih izvornih matičnih rastlin za 
nadaljnje razmnoževanje in pridelavo kakovostnih sadik sadnih rastlin ter 
nadzorovano uvajanje novih domačih sort v redno pridelavo. Pri tem je sajenje, 
oskrba, klonska in vzdrževalna selekcija matičnih nasadov ključnega pomena.  
 
Izhodiščni material pri orehu in kostanju v Sloveniji zagotavlja Biotehniška fakulteta, 
ki na svojem Raziskovalnem polju za lupinarje v Mariboru vzdržuje matična drevesa 
vseh priznanih slovenskih sort oreha Elit, Petovio, Haloze, Rače-866, MB-24, Sava in 
Krka ter selekcioniranih kostanjev Sobota, Kozjak in Avbar. Z njih režemo cepiče in 
potaknjence za lastno pridelavo in pridelavo sadik v dveh kooperacijskih drevesnicah, 
s čimer oskrbujemo slovenski trg s kakovostnim sadilnim materialom preizkušenih 
sort oreha in obenem skrbimo za ohranjanje dragocenih slovenskih genskih virov 
domačega oreha  in kostanja.  
 
V letu 2016 smo začeli z izvajanjem klonske selekcije 37 matičnih dreves prvih 
slovenskih sort Elit, Petovio, Haloze, Rače-866 in MB-24. V aprilu smo preverili 
izenačenost fenofaze odganjanje, pri čemer pri nobenem od vključenih dreves nismo 
ugotovili bistvenih odstopanj od že znanih podatkov za posamezne sorte. S pozebo, 
pri kateri so matična drevesa zaradi intenzivne vsakoletne rezi utrpela veliko škodo, 
smo delo omejili na oceno obraščanja oz. bujnosti rasti po pozebi. Ugotovili smo, da 
se je sorta Elit, ki je bila po pozebi najmanj prizadeta, najbolje obrasla in pognala 
najbujnejše mladike (ocena 6,6). Sledili sta sorti MB-24 in Petovio, najšibkejšo rast in 
obraščanje pa smo določili pri sortah Haloze in Rače-866 (ocena 3,8 oz. 3,5). Dobro 
so se obrasla tudi mlada matična drevesa novih sort Krka in Sava (ocena 7 oz. 8).  
 
Sicer je delo pri tej nalogi vključevalo tehnološko oskrbo 63 matičnih dreves oreha za 
rez cepičev in 13 matičnih dreves kostanja za rez cepičev in potaknjencev. Poleg 
rednega mulčenja, vzdrževanja čiste površine pod krošnjami, dognojevanja z 
osnovnimi hranili in škropljenja proti bakterijski in glivični pegavosti smo v letu 2016 
drevesa še dvakrat poškropili s pripravkom na osnovi aminokislin za boljšo 
regeneracijo po pozebi. Pri orehu smo posadili eno sadiko sorte Sava, pri kostanju pa 
smo matični nasad dopolnili z eno sadiko genotipa Sobota in s po tremi sadikami 
genotipov Kozjak in Avbar.  
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1. Vzdrževalna selekcija potrjenih slovenskih klonov 

V letu 2016 smo opravili nadzor vzdrževalne selekcije pri STS-u Vrhpolje in STS-u 
Ivanjkovci. Vizualne preglede trt smo izvedli dvakrat v letu, kjer smo trte pregledali ali morda 
kažejo simptome okuženosti z virusi in virusom podobnimi boleznimi (pojav mozaikov na 
listih, zvijanje listov, biforkacija,...). Nadzor nad vzdrževalno selekcijo smo izvedli na dveh 
lokacijah (Litmerk in Slap), kjer sta posajena bazna matična vinograda uradno potrjenih 
slovenskih klonov vinske trte. Poleg baznih matičnih vinogradov smo pregledali tudi 
rastlinjaka, ki služita kot repozitorij klonov. 

2. Selekcija v vinorodni deželi Posavje 
 
Sorta: Rumeni plavec 
Lokacija: Orešje (Bizeljsko), Zavode (Kostanjevica na Krki) 
 
Na lokaciji Orešje (Bizeljsko) smo nadaljevali s selekcijo pri 1 klonskem kandidatu 
bele vinske sorte Rumeni plavec, ki je kot ena izmed starih sort zastopana v vinu 'beli 
bizeljčan' PTP. Zaradi majhnega števila preostalih zdravih klonskih kandidatov smo v 
letu 2016 dodatno odbrali 20 klonskih kandidatov pri pridelovalcu g.Jeleniču, lokacija 
Kostanjevica na Krki (Zavode), ki smo jih nato spremljali. Opravili smo vizualne 
zdravstvene preglede. S spremljanjem in testiranjem bomo nadaljevali v naslednjih 
letih. Opravili bomo preliminarna serološka testiranja novo odbranih klonskih 
kandidatov na virusne bolezni trte. Zunanjih znakov virusnih bolezni vinske trte 
klonski kandidati za zdaj ne kažejo. Z selekcijskim delom bomo nadaljevali v letu 
2017. 
 

Tabela 2: Spremljanje fenofaz sorte Rumeni plavec 

Fenološka faza Datum nastopa fenofaze v letu 2016 
 

volneni brst 4. 4.  

odpiranje brstov 8. 4.  

mladike dolge 10 cm 21. 4. 

začetek cvetenja 8. 6.  

nastavek 24. 6. 

jagode velikosti graha 8. 7. 

jagode se barvajo in povečujejo 26. 8. 

jagode zrele za trgatev 26. 9. 

 
Sorta: Modra frankinja 

Lokacija: STS Ivanjkovci 
 
V letu 2016 smo nadaljevali z delom pri 5 klonih sorte Modra frankinja, ki se v 
vinorodni deželi Posavje uporablja za pridelavo samostojnega vrhunskega vina ali pa 
se meša v različne zvrsti (npr. metliška črnina, cviček, rdeči bizeljčan in dolenjsko 
rdeče vino). Zaradi težav z boleznimi (trsne rumenice), ki so se pojavile v prvotnem 
matičnem nasadu, smo bili primorani pričeti s čiščenjem bolezni in pridobivanjem 
novih matičnih trsov za potrjevanje klonov. Tako smo s tehniko tkivnih kultur pridobili 
nove zdrave trte in jih nato gojili v rastlinjaku, da bi pridobili rozge debeline cepiča za 



cepljenje na podlago in pridobitev trsnih cepljenk. V letu 2016 smo nadaljevali s 
spremljanjem 5 klonskih kandidatov. Ker gre še za mlade trte rodnost še ni 
izenačena, zato nismo merili parametrov rasti in rodnosti pridelka, smo pa spremljali 
fenofaze in dozorevanje grozdja. V letu 2016 smo oskrbovali trte in opravili potrebna 
dosajanja, delo bomo nadaljevali v letu 2017. V letu 2017 bomo tudi prvič cepili klone 
za nadaljno uporabo pri trsničarjih (ureditev matičnih vinogradov). 
 

Tabela 2: Spremljanje fenofaz sorte Modra frankinja 

Fenološka faza Datum nastopa fenofaze v letu 2016 
(Klonski kandidati Modre frankinje) 

volneni brst 3. 4.  

odpiranje brstov 7. 4.  

prvi list ločen od vršička 11. 4. 

mladike dolge 10 cm 22. 4. 

začetek cvetenja 7. 6.  

polno cvetenje 9. 6.  

nastavek 22. 6. 

jagode velikosti graha 6. 7. 

jagode se barvajo in povečujejo 24. 8. 

jagode zrele za trgatev 25. 9. 

 

Tabela 2: Dozorevanje grozdja sorte Modra frankinja 

Datum Sladkor (Oe) Skup. kisline (g/l) 

8.9. 2016 79,0 9,37 

15. 9. 2016 87,0 9,00 

22. 9 2015 89,0 6,90 

 

Sorta: Kraljevina 

Lokacija: Pleterje / STS Ivanjkovci 
 
Pri sorti Kraljevina poteka revizija selekcijske dokumentacije in priprava postopka 
prijave dveh klonov v sortno listo. V letu 2016 smo pobrali cepiče za pripravo 
sadilnega materiala za izvorne matične rastline, ki jih bomo posadili v matični 
vinograd v STS Ivanjkovcih in bodo služile za rez cepičev. 
 
Sorta: Chardonnay 
Lokacija: STS Ivanjkovci 
Pri sorti Chardonnay smo v letu 2016 opravili mikrovinifikacije klonov SI-21, SI-39, SI-40 v 
treh ponovitvah. Namen mikrovinifikacij je določitev aromatičnih profilov posameznih klonov. 
Pri postavitvi vinograda je aromatični profil zelo pomemben podatek, saj lahko z različnimi 
deleži posameznega klona ne/dosežemo željeno aromatiko in posledično stil vina. Opravili 
smo analize za kakovostno vino in analize aromatičnega profila (tioli, terpeni). Ugotovili smo, 
da so vina sorte Chardonnay terpensko revna vina, medtem ko smo izmerili bogato vsebnost 
hlapnih tiolov. Klona SI 39 in SI 40 sta nekoliko bolj aromatična kot klon SI 21 ima pa ta klon 
višji ekstrakt in alkohol, zato je vino bolj bogato na okusu. Glede na željen stil vina je 



pomembno izbrati pravilno kombinacijo klonov. 

Vsebnosti sladkorja in skupnih kislin pri klonih Chardonnaya 
Datum Sladkor (Oe) Skup. kisline (g/l) 

1.9. 2016 82,0 12,30 

8. 9. 2016 85,0 9,70 

15. 9 2016 95,0 9,37 

 
Vsebnosti sladkorja in skupnih kislin pri klonih Chardonnaya 

Kloni  Sladkor (Oe) Skup. kisline (g/l) 

CH kl. SI-21 100,0 8,10 

CH kl. SI-39 97,0 7,65 

CH kl. SI-40 96,0 8,25 

 
Kemijski parametri vina klonov sorte Chardonnay 

  CH. kl. SI-39 CH. kl. SI-40 CH. kl. SI-21 

Skupni ekstrakt (g/l) 22,4 22,1 24,2 

Reduc. sladkor (g/l) 1,4 1,8 1,6 

Skupne kisline (g/l) 6,9 6,4 7,5 

Hlapne kisline (g/l) 0,43 0,37 0,42 

Prosti SO2  47 40 28 

Skupni SO2 170 146 135 

pH 3,23 3,3 3,26 

Relativna gostota pri 20 °C 0,99054 0,9905 0,99091 

Dejanski alkohol (vol %) 14 13,91 14,3 

 
Vsebnost hlapnih tiolov v vinih klonov sorte Chardonnay 
  CH kl. SI-21 CH kl. SI-39 CH kl. SI-40 

4MMP 20,4 23,8 24,1 

3MHA 119,0 144,8 201,9 

3MH 941,6 1287,9 1178,8 

 
Vsebnost prostih terpenov v vinih klonov sorte Chardonnay 
  CH kl. SI-21 CH kl. SI-39 CH kl. SI-40 

linalool 0,007 0,006 0,005 

alfa-terpineol - - 0,009 

citronellol 0,010 0,004 0,007 

nerol - - - 

geraniol 0,030 0,050 0,026 

 
  



2. Selekcija v vinorodni deželi Podravje 
  
V letu 2016 smo v sodelovanju s Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede in STS 
Ivanjkovci nadaljevali z osnovno množično in klonsko selekcijo vinske trte v vinorodni deželi 
Podravje. Klonsko selekcijo smo nadaljevali pri gospodarsko pomembnih sortah: Rumeni 
muškat, Šipon, Radgonska ranina, Sivi pinot, Renski rizling in Muškat ottonel.  

Sorta: Laški rizling, Renski rizling 
Lokacija: STS Ivanjkovci / Gomila 
 
Dvajset let po osnovni odbiri nadaljujemo s selekcijo novih klonov Laškega in 
Renskega rizlinga. Potrebe vinogradnikov se z leti spreminjajo in zavedajoče se tega 
odbiramo klone tudi glede na ostale kakovostne parametre in ne samo na pridelek. 
Pojavile so se težnje pridelovalcev po odbiri klonov Laškega rizlinga z uravnoteženim 
pridelkom, grozdom brez prigrozda in dobro kakovostjo (okus in aroma). Pri sorti 
Laški rizling so problemi predvsem nizki ekstrakti pri vinih, zaradi katerih je težko 
pridelati visoko kakovostna vina. Pri družbi P&F Jeruzalem smo v aprilu posadili stare 
selekcije sorte Laški rizling (27 kom na lokaciji Gomila), ki smo jih v preteklih letih odbrali na 
terenu. Na lokaciji Gomila je bilo prav tako v aprilu 2016 v vinogradih družbe P&F Jeruzalem 
posajeno 5 klonskih kandidatov sorte Laški rizling. Za nadaljevanje klonske selekcije in 
potrebe spremljanja je bilo posajenih: 
- 53 cepljenk LR 1/9, 
- 19 cepljenk LR 1/97, 
- 35 cepljenk LR 29/136, 
- 35 cepljenk LR 30/125, 
- 24 cepljenk LR 31/138, 
- 29 cepljenk LR 32/138, 
To je skupaj 185 trt letos posajenih klonskih kandidatov sorte Laški rizling. 
V septembru smo za letos posajene klonske kandidate sorte Laški rizling vzpostavili evidence 
in selekcijske knjige ter jih označili s trajnimi tablicami. Pri lani (2015) posajenih klonskih 
kandidatih sorte Renski rizling smo posadili manjkajoče trte. Pri navedenih sortah smo 
nadaljevali z vodenjem knjig  in evidentirali eventualna prazna mesta. 
 
Sorte: Rumeni muškat, Muškat Ottonel 
Lokacije: Štore (Prožinska vas) 
 
V letu 2016 smo pri zasebnem pridelovalcu g. Glavaču v aprilu posadili stare selekcije sorte 
Rumeni muškat, ki so bile odbrane po zdravstvenih pregledih v vinogradih v Goričaku 
in Zgornjem Gruškovju. Skupaj je bilo posajenih 394 trt. Ker nismo našli ustrezne 
lokacije, ni bilo realizirano sajenje cepljenk stare selekcije Muškat ottonela na treh 
različnih podlagah. Cepljenke so na skladiščenju in bodo posajene v letu 2017. Pri 
sorti rumeni muškat smo vzpostavili selekcijsko knjigo. Selekcijsko delo bomo 
nadaljevali v letu 2017. 
  



Sorte: Sivi pinot, Šipon 
Lokacije: Ormož z okolico (Krč, Pavlovski vrh) 
V vinogradu P&F Jeruzalem smo na lokaciji Krč posadili cepljenke 5 klonskih kandidatiov 
sorte Sivi pinot. Za potrebe spremljanja in nadaljevanja klonske selekcije je bilo tako v aprilu 
posajenih: 
- 49 cepljenk SP 12/43, 
- 38 cepljenk SP 12/84, 
- 45 cepljenk SP 13/59, 
- 25 cepljenk SP 21/117, 
- 46 cepljenk SP 27/100, 
To so skupaj 203 trte letos posajenih klonskih kandidatov sorte Sivi pinot. Pri lani (2015) 
posajenih klonskih kandidatih sorte Šipon smo posadili manjkajoče trte. Pri navedenih sortah 
smo nadaljevali z vodenjem knjig  in evidentirali eventualna prazna mesta. 
 
Sorte: Sauvignon, Dišeči traminec, Chardonnay, Šipon 
Lokacije: Ormož z okolico (Banovina, Dvorišče, Škorjanec, Ulm) 
 
V letu 2016 smo pri družbi P&F Jeruzalem v aprilu na različnih lokacijah posadili stare 
selekcije sort, ki so bile odbrane po zdravstvenih pregledih v vinogradih v Zgornjem 
Gruškovju. Posajene količine po sortah: Sauvignon-56 kom na lokaciji Banovina, Dišeči 
traminec-105 kom na lokaciji Dvorišče, Chardonnay-92 kom na lokaciji Škorjanec in Šipon-
155 kom na lokaciji Ulm. Selekcijsko delo bomo nadaljevali v letu 2017. 
 
Sorta: Traminec 
Lokacije: Janžev vrh 
 
Pri sorti Traminec smo v letu 2014 evidentirali in nastavili selekcijsko knjigo v 
vinogradu na lokaciji Janžev vrh. Osnovni namen odbire je izmed stare izvorne 
populacije odbrati tipe Traminca z manj zbitim in nekoliko manjšim grozdom. V letu 
2014 so bili evidentirani izvorni trsi stare populacije in v selekcijski knjigi označeni z 
»X«. V letu 2015 smo nadaljevali z pozitivno množično selekcijo. V vinogradu smo 
opravili dva pregleda in sicer v avgustu, kjer smo ocenili tudi zdravstveno stanje in v 
času polne zrelosti. V letu 2016 smo nadaljevali s selekcijskim delom. opravili smo 
dva pregleda v sezoni rasti in kasneje v fazi dozorevanja grozdja. Število klonskih 
kandidatov smo skrčili na 48 in kasneje pri rezi pobrali cepiče. Cepljenke bomo 
pridelali v STS Ivanjkovci. S pridelovalcem smo dogovorjeni za sajenje v letu 2017. 
 
Sorta: Dišeči traminec, Sauvignon, Portugalka, Gamay, Belina,... 
Lokacija: Štajerska 
V okviru časovnih zmožnosti smo nadaljevali z evidentiranjem starejših vinogradov v smislu 
ohranitve starejših selekcij in populacij, odbire kandidatov z manjšimi in bolj rahlimi grozdi 
ter z več arome. V času cepljenja smo pripravili nekaj razmnoževalnega materiala starih sort, 
jih pocepili in v trsnici pridelali cepljenke. V letu 2017 bomo poiskali lokacije za posaditev 
pridelanih cepljenk. 
 
3. Selekcija v vinorodni deželi Primorska 
 
V letu 2016 smo v sodelovanju z Biotehniško fakulteto in STS Vrhpolje nadaljevali z osnovno 
množično in klonsko selekcijo vinske trte v vinorodni deželi Primorska. Pozitivno množično 
selekcijo smo izvajali pri tradicionalnih sortah, ki pri nas predstavljajo manjši tržni delež so pa 
pomembne zaradi pridelave standardnega materiala teh sort. Pri teh sortah kot so 



Poljšakica, Pokalca, Cipro in Vitovska grganja se povpraševanje počasi nekoliko dviguje, 
zato je pomembno, da se v naslednjih letih pridela in na trgu ponudi sadilni material primerne 
kakovosti.  

S klonsko selekcijo smo nadaljevali pri gospodarsko pomembnih sortah: Merlot, Sauvignon, 
Refošk, Rebula, Zeleni sauvignon, Laški rizling, Malvazija in Zelen in Vitovska grganja. Pri 
teh sortah smo po selekcijskem programu v letu 2016 izvedli naslednje delo..  

Sorta: Malvazija 
Lokacije: Vrhpolje, Prade 
Pri sorti Malvazija je posajenih devet elit - klonskih kandidatov na lokaciji Pouzelce v 
vinogradu STS Vrhpolje, ki smo jih v letu 2016 oskrbovali. Na lokaciji Prade smo spremljali 
fenološke faze in ampelografske značilnosti elit razmnoženih iz vinograda v Kortah in začeli s 
pozitivno množično selekcijo. Izpolnili smo selekcijske knjige in opravili preglede vinogradov, 
ter evidentirali prazna mesta. 

Sorta: Rebula, Refošk, Vitovska grganja, Cipro, Poljšakica 
Lokacije: Goriška brda, Vrhpolje 
 
V letu 2016 smo opravili selekcijske preglede dveh vinogradov sorte Rebula v 
Goriških brdih. V teh dveh vinogradih se pozitivna selekcija izvaja že tretje leto. Pri 
selekcijskih pregledih smo rezultate zabeležili v selekcijsko knjigo. Material smo 
pretestirali na viruse in po dokončnih rezultatih nabrali material 13 novih klonskih 
kandidatov sorte Rebula, ki jih bomo cepili v letu 2017. V letu 2016 smo spremljali 
21elit sorte Refošk posajenih pri STS Vrhpolje, ki smo jih odbrali po zaključeni 
pozitivni selekciji vinograda na lokaciji Štanjel. Prav tako smo spremljali elite sorte 
Vitovska grganja (4 elite), ki smo jih odbrali v vinogradu po zaključeni pozitivni 
selekciji na lokaciji Sveto. Izpolnili smo selekcijske knjige in opravili preglede 
vinogradov, ter evidentirali prazna mesta. V letu 2016 smo nadaljevali klonsko 
selekcijo in pri sorti Cipro in Poljšakica, ki sta posajeni pri privatnih pridelovalcih. 
Pričeli smo izvajati pozitivno množično selekcijo in s tem opravili vizualne 
zdravstvene preglede, izpolnili selekcijske knjige in evidentirali prazna mesta. 

Sorta: Merlot, Zelen, Vitovska grganja, Zeleni sauvignon 
Lokacije: Števerjan, Orehovica, Kras 
 
v letu 2016 smo nadaljevali selekcijo pri sorti Merlot v vinogradu na lokaciji Števerjan, 
izpolnili smo selekcijsko knjigo, material smo pretestirali s serološkimi testi in pobrali 
material za cepljenje v letu 2017. Pri sorti Zelen smo pregledali vinograd na lokaciji 
Orehovica, ki je bil posajen z odbranimi cepljenkami iz lokacije Erzelj, kjer je bila 
vodena selekcijska knjiga. Selekcijsko delo se bo nadaljevalo v letu 2017. Pri sorti 
Vitovska grganja prav tako nadaljujemo s selekcijskim delom na več lokacijah po 
Krasu kjer spremljamo in iščemo različne tipe te sorte za nadaljnje selekcijsko delo. 
Pri sorti Zeleni sauvignon (Tokaj) nadaljujemo s selekcijskim delom tako smo 
pregledali 70 let star vinograd, kjer imamo označene odbrane trte. 

Sorta: Sauvignon 
Lokacije: Vrhpolje 



 
Pri sorti Sauvignon smo pregledali stare vinograde s pomočjo starih selekcijskih knjig. V letu 
2016 smo nadaljevali z revizijo selekcije v 2 vinogradih. Testirali bomo odbrane trte ter 
odbrali elite za nadaljnje selekcijsko delo. Po zaključenih testiranjih in pregledih bo znano 
število elit. 

Sorta: Rebula 
Lokacija: STS Vrhpolje / KIS 
Pri sorti Rebula smo v letu 2016 opravili mikrovinifikacije klonov SI-30, SI-31, SI-32, SI-33, 
SI-34 in SI-35 v dveh ponovitvah. Namen mikrovinifikacij je določitev aromatičnih profilov 
posameznih klonov. Pri postavitvi vinograda je aromatični profil zelo pomemben podatek, saj 
lahko z različnimi deleži posameznega klona ne/dosežemo željeno aromatiko in posledično 
stil vina. Opravili smo analize za kakovostno vino in analize aromatičnega profila (terpeni). 
Ugotovili smo da se kloni sorte Rebula bistveno ne razlikujejo med seboj. Nismo izmerili 
bistvenih razlik v vsebnosti kemijskih parametrov vina ali vsebnosti aromatičnih spojin. 
Najvišjo sladkorno stopnjo je dosegel klon SI 32, najnižjo pa klon SI 30, kar se je na koncu 
poznalo tudi pri vsebnosti alkohola v vinu.  

Kemijski parametri mošta klonov sorte Rebula 
  SI 30 SI 31 SI 32 SI 33 SI 34 

Sladkor (Brix°) 16,6 17,4 17,9 17,5 17,5 

Skupne kisline (g/l) 7,7 6,9 6,8 7,7 7,7 

pH 3,22 3,28 3,41 3,32 3,55 
 
Kemijski parametri vina klonov sorte Rebula 
  SI 30 SI 31 SI 32 SI 33 SI 34 

Skupni ekstrakt (g/l) 19,4 19,3 19,6 20,2 19,6 

Reduc. sladkor (g/l) 1,7 2,4 1,2 1,2 1,2 

Skupne kisline (g/l) 7,8 7,2 7 7,9 7,7 

Hlapne kisline (g/l) 0,24 0,28 0,2 0,2 0,21 

pH 3,05 3,17 3,26 3,11 3,23 

Relativna gostota pri 20 °C 0,99454 0,9938 0,99349 0,99398 0,99392 

Dejanski alkohol (vol %) 9,55 10,15 10,51 10,32 10,15 
 
Vsebnost prostih terpenov v vinih klonov sorte Rebula 
  SI 30 SI 33 SI 32 SI 31 SI 34 

linalool 0,006 0,005 0,006 0,005 0,007 

alfa-terpineol 0,010 0,008 0,010 0,012 0,013 

citronellol 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

nerol - - - - - 

geraniol 0,030 0,020 0,033 0,020 0,029 

Skupaj 0,048 0,035 0,051 0,039 0,051 

 



Zdravstvena selekcija – ELISA testi 

V letu 2016 smo naredili 258 seroloških testov. Vzorce smo zaradi narave 
selekcijskega dela tokrat pobrali samo iz Primorske vinorodne dežele in ne iz vseh 
treh vinorodnih dežel kot je bilo planirano po programu. Testirali smo 67 vzorcev 
sorte Rebula, 181 vzorcev sorte Merlot in 10 vzorcev sorte Zeleni sauvignon. 
Pozitivnih je bilo 42 vzorcev sorte Rebula, 33 vzorcev sorte Merlot, in 2 vzorca sorte 
Zeleni sauvignon, kar skupno predstavlja 29,84 % analiziranih vzorcev.  
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1 Uvod 
 

Zanimanje za gojenje in uporabo zdravilnih zelišč se v Sloveniji povečujeta. Ker so 
naravni viri omejeni in ker nabiranje zelišč v naravi negativno vpliva na biodiverziteto, 
je smiselno postavljati temelje za pridelavo različnih zdravilnih zelišč.  
 
Pridelava zelišč je zaradi različnih naravnih danosti lahko zelo pestra (različne vrste, 
ki imajo različne rastne zahteve) in tudi tržno zanimiva. Perspektivna je kot osnovna 
in kot dopolnilna kmetijska dejavnost. Predvsem zanimiva je trenutno ročna pridelava 
na kmetijah, kjer so površine manj primerne za pridelovanje osnovne hrane, npr. 
kmetije v hribovitih predelih in na vodovarstvenih območjih, so pa tudi težnje po 
pridelavi na večjih površinah. 
 
Aktivnosti za strokovno nalogo Ekološka rajonizacija zdravilnih zelišč smo v letu 2016 
izvajali v skladu s programom. 
 
2 Material in metode dela 
 
2.1 Preučevana zdravilna zelišča 
 
Poskuse smo v letu 2016 izvajali z:  

- ožepkom (Hysopuss officinalis L.), 
- laškim smiljem (Helichrysum italicum (Roth) G. Don fil.), 
- drobnocvetnim vrbovcem (Epilobium parviflorum (Schreb.) Schreb.), 
- ričkom (Camelina sativa (L.) Crantz) in 
- komarčkom (Foeniculum vulgare Mill.) 

 
Potreben sadilni material (sadike) zdravilnih zelišč za poskusne površine (zasaditev 
nasada v Logarski dolini) smo vzgojili iz semena (ožepek, drobnocvetni vrbovec, 
komarček) in potaknjencev (laški smilj) do maja 2016 v rastlinjaku na Inštitutu za 
hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu (IHPS) v skladu s smernicami ekološke 
pridelave. Seme rička sorte Slovenska avtohtona smo dobili od pridelovalca s 
Koroške, seme rička sorte Calena, ki je bilo pridelano po smernicah ekološke 
pridelave, smo dobili z Danske (Malino Consult), seme rička sorte Ligena pa iz 
Nemčije (Deutsche Saatveredelung AG). 
 
2.2 Poskusne lokacije 
 
Za pridelavo smo izbrali lokacije glede na geografsko lego in nadmorsko višino 
(preglednica 1). Lokaciji Vrhnika in Žalec sta ostali iste kot v prejšnji sezoni, lokacije 
Idrijske Krnice pa nismo več vključili, ker je lastnik spremenil koncept pridelave. V 
začetku maja 2016 smo se dogovorili z Markom Logarjem iz Logarske doline, da 
bomo zastavili poskus na njegovi njivi. Zasnovo in potek pridelave v poskusih smo 
zastavili skupaj z lastniki pridelovalnih površin. Sajenje oz. dosajanje na prosto je 
potekalo v začetku junija 2016. 
  



Preglednica 1: Opis poskusnih lokacij 
 

 Žalec, Savinjska dolina Vrhnika, Blatna 
Brezovica Logarska dolina 

Nadmorska višina 250 m  
(nižinska lokacija) 

320 m  
(nižinska lokacija) 

750 m 
(višinska lokacija) 

Tla Srednje težka Srednje težka Srednje težka 

Druge posebnosti  Namakanje po potrebi 
Pridelava na foliji, 
Namakanje po 
potrebi 

Namakanje po 
potrebi 

 
2.3 Zasnova nasadov 
 
Na lokaciji Žalec je bil posajen drugoletni nasad ožepka, laškega smilja in 
drobnocvetnega vrbovca.  Komarček smo posadili 23. maja 2016. Riček smo sejali 
26. maja 2016. Drugoletne nasade smo okopavali 20. 5., 14. 6., 18. 7. In 18.8. 2016. 
Zaradi ugodno razporejenih padavin zalivanje ni bilo potrebno.  
 
Na lokaciji Vrhnika je bil v letu 2016 drugoletni nasad z ožepkom, laškim smiljem in 
drobnocvetnim vrbovcem. 12. 5. 2016 so posadili nasad komarčka. Glede na to, da je 
v letu 2015 nadzemni del drobnocvetnega vrbovca propadel zaradi napada pepelaste 
plesni, so bile rastline spomladi v letu 2016 v relativno dobri kondiciji in smo 
pričakovali pridelek. Vse tri sorte rička so posejali  30. maja 2016 na isto njivo. 
Zalivali niso, ker je bilo dovolj vlage. Poskusne nasade so pleli in okopavali 30. 5., 21. 
6. in 2.8. 2016. 
 
Zaradi odpovedi višinske lokacije v Idrijskih Krnicah smo se dogovorili s kmetom iz 
Logarske doline, da zasnujemo poskus na njegovi njivi. V začetku maja smo se 
pogovorili s pridelovalcem o sajenju novih površin z ožepkom, laškim smiljem, 
komarčkom in drobnocvetnim vrbovcem. Sadike in seme rička (3 sorte) smo jim 
dostavili 20. maja 2016. Do sajenja so jih utrjevali na prostem. Rastline so posadili in 
posejali seme 30. junija 2016. Prej ni bilo mogoče zaradi padavin oz. mokre zemlje. 
Rastline so okopavali in pleli 11. 7., 25. 7. in 22. 8. 2016. Zalivali  so od 1. do 7. julija 
2016, ker je bilo obdobje visokih temperatur in bi lahko prvoletne mlade rastline 
propadle. V Logarski dolini je bil torej v letu 2016 prvoletni nasad za vse preučevane 
trajnice: ožepek, laški smilj, komarček in vrbovec, riček pa je enoletnica. 
 
Razdalje sajenja pri posameznih zdravilnih zeliščih na različnih lokacijah so 
predstavljene v preglednici 2. Gostota setve pri ričku je bila na vseh lokacijah in za 
vse sorte 6 kg/ha. 
  



Preglednica 2: Razdalja sajenja v poskusnih nasadih zdravilnih zelišč na različnih 
lokacijah 
 

Zdravilno zelišče Lokacija Med vrstami (cm) V vrsti (cm) 
Ožepek Žalec 30 20 
 Vrhnika 40 15 
 Logarska dolina 30 20 
Laški smilj Žalec 30 20 
 Vrhnika 40 15 
 Logarska dolina 30 20 
Drobnocvetni  Žalec 30 20 
vrbovec Vrhnika 20 20 
 Logarska dolina 20 20 
 Žalec 40 40 
Komarček Vrhnika 40 40 
 Logarska dolina 40 40 

 
2.4 Vremenske razmere 
 
Vremenske razmere v rastni sezono 2016 so prikazane za lokaciji Žalec in Vrhnika 
na sliki 1. Za Logarsko dolino podatkov ni, ker tam blizu ni merilne postaje. Je pa to 
višinska lokacija z dolgo, hladno pomladjo.  
 
2.4.1 Podroben opis vremena na lokaciji Žalec 
 
Zima 2016 je bila topla in z malo snežnih dni. V mesecu januarju smo zabeležili le 8, 
v februarju pa 4 dni s snežno odejo. V obeh mesecih smo v Žalcu zabeležili le en 
mrzel dan (5. januar), ko je bila minimalna dnevna temperatura nižja od –10°C in 7 
ledenih dni v januarju, ko je bila maksimalna dnevna temperatura pod 0°C. V Žalcu je 
bila povprečna dnevna temperatura januarja 0,5 °C, februarja pa kar 5,7 °C. Januarja 
je bilo 62 mm padavin, februarja 161 mm, marca 44 mm. V aprilu in maju so bila 
velika temperaturna nihanja. Vreme je bilo toplo, padavin je bilo relativno malo - v 
prvi dekadi aprila 8,6 mm, v drugi pa 12,4 mm. Začetek vegetacije kmetijskih rastlin 
je bil zgoden, fenološki razvoj je hitro napredoval. Toplo in suho vreme se je 
nadaljevalo do 23. aprila. Potem je sledila  močna ohladitev; jutranje temperature so 
se na posameznih lokacijah 26. aprila spustile pod – 3 °C in povzročile pozebo. 
Nizkim jutranjim temperaturam se je 27. aprila pridružil še sneg (10 do 25 cm). 
Povprečna dnevna temperature zadnje dekade aprila je v Žalcu znašala le 8,9 °C. V 
tem obdobju je padlo 35,4 mm padavin. Prva dekada maja je bila na nivoju 
dolgoletnega povprečja, v drugi dekadi se je spet ohladilo. Dežja je padlo 39,2 mm. 
Zadnja dekada maja je bila zelo topla, s povprečno dnevno vrednostjo temperatur 
19,0 °C, dežja pa je padlo 19 mm. V prvih dveh dekadah junija so bile pogoste 
kratkotrajne plohe in nalivi, skoraj vsak dan je deževalo.   
 
Začetek poletja je bil topel in sorazmerno suh. V zadnji dekadi junija so maksimalne 
dnevne temperature v Žalcu petkrat presegle vrednost 30 °C, povprečna dnevna 
temperatura zraka je bila za 2,5 °C višja od vrednosti dolgoletnega povprečja, 
zabeležili smo le manjšo količino padavin, 14,4 mm. Toplo vreme se je nadaljevalo 
tudi v prvi dekadi meseca julija. Potem so temperature v drugi in tretji dekadi meseca 
julija precej nihale. Prva dekada julija je bila topla, vendar je maksimalna dnevna 
temperature le dvakrat presegla vrednost 30 °C, v drugi dekadi julija dvakrat. Zelo 
vroča pa je bila zadnja dekada meseca julija, ki je v Žalcu za 3,8 °C odstopala od 



vrednosti dolgoletnega povprečja. V mesecu juliju smo v vseh treh dekadah beležili 
nekoliko manj padavin kot znaša dolgoletno povprečje. V mesecu avgustu so bile 
temperature zmerne in zelo blizu vrednosti dolgoletnega povprečja, padavine so bile 
sorazmerno dobro porazdeljene. Dobra razporeditev padavin in zmerne temperature 
v juliju in v prvi polovici avgusta so ugodno vplivale na rast in razvoj kulturnih rastlin, 
vendar pa so bila na posameznih lokacijah močna neurja.  
 

 
 
Slika 1: Povprečne mesečne temperature in vsota padavin v rastni sezoni v letu 
2016 
 
2.4.2 Vreme na lokaciji Vrhnika (Blatna Brezovica) 
 
Kot vidimo na sliki 1, je na Vrhniki v primerjavi z Žalcem padlo dosti več padavin v 
maju in juniju ter oktobru, nekoliko več pa tudi v aprilu in juliju ter septembru. Le v 
avgustu je bilo na Vrhniki manj padavin kot v Žalcu. Temperature pa so bile na 
Vrhniki ves čas nekoliko nižje kot v Žalcu. V začetku junija 2016 je bilo hudo neurje. 
 
3 Rezultati v letu 2016 
 
Prvoletne rastline (komarček na vseh lokacijah in vse vključene na lokaciji Logarska 
dolina) so se na vseh poskusnih površinah dobro vrastle. Površine so bile nekoliko 
zapleveljene, kar pa prvoletnim rastlinam odgovarja (zadrževanje vlage v tleh).  
 
Na lokaciji Vrhnika je bilo v začetku junija 2016 hudo neurje, ki je odnašalo zemljo s 
poskusnih površin (njiva rahlo visi) in je verjetno odnesla tudi seme rička, saj ob 
pregledu ni bilo rastlin. Zaradi padavin v juniju in visokih temperatur v juliju se nismo 
odločili za ponovno setev. 
 
Prisotnosti bolezni in škodljivcev nismo zasledili na nobeni lokaciji, pri nobenem 
zelišču.  
 
O rasti in razvoju rastlin ter napadu bolezni in škodljivcev so poročali pridelovalci, kjer 
so poskusi. Ugotovili so, da rastline dobro uspevajo, rastline v nasadih so bile 
izenačene in v dobri kondiciji. Odstotek propadlih rastlin v letu 2016 je prikazan v 



preglednici 3. Na lokaciji Vrhnika je propadlo največ rastlin, najverjetneje zaradi 
obilnejših padavin spomladi na tej lokaciji, ki je obenem še na nagnjeni površini.  
 
Lastniki so ustrezno oskrbovali nasade (okopavanje, pletje, namakanje, zatiranje 
polžev) - v skladu z navodili IHPS in v skladu z ekološkimi smernicami.  
 
Preglednica 3: Odstotek propadlih rastlin v letu 2016 do konca julija 
 

Zdravilno zelišče Lokacija % propadlih 
Ožepek Žalec 6,6 
 Vrhnika 20,0 
 Logarska dolina 6,6 
Laški smilj Žalec 10,0 
 Vrhnika 20,0 
 Logarska dolina 3,3 
Drobnocvetni  Žalec 16,6 
vrbovec Vrhnika 16,6 
 Logarska dolina 3,3 
Komarček Žalec 10,0 

Vrhnika 15,0 
 Logarska dolina 10,0 

 
3.1 Poskusna lokacija Žalec 
 
Na lokaciji Žalec smo 4. 8. 2016 določili stadij tehnološke zrelosti pri vseh treh sortah 
rička. Luski so se že odpirali. Žetev je potekala 8. 8. 2016 (slika 2). Ugotovili smo, da 
je Slovenska avtohtona sorta nižja od ostalih sort (visoka 30-40 cm), luski so že bili 
delno odprti (cca 40 %). Pri sorti Calena smo ugotovili, da je najbolj zrela, torej najbolj 
zgodnja izmed preučevanih, bilo je odprtih cca 70 % luskov, luski so rjave barve. 
Rastline sorte Calena so bile višje od rastlin ostalih dveh sort (visoke cca 70 cm). 
Sorta Ligena je bila po rasti in izenačenosti zrelosti luskov najbolj enakomerna, luski 
so bili rumeno rjave barve in so se delno odpirali (cca 20 % odprtih). Višina rastlin je 
bila 30-50 cm. Riček je zelo slabo tekmoval s pleveli – kljub trudu z ročnim pletjem so 
ga pleveli nenehno preraščali. Setvena norma za to oljnico je sicer vabljivo nizka, 6 
kg/ha semena, a v praksi se kaže, da na nižinskih območjih veliko premajhna za 
konkurenčnost s pleveli. To velja še zlasti zato, ker tudi, če pridelava ne bi potekala 
ekološko, ne bi imeli na voljo nobenega sredstva za uničevanje plevela. Tudi glede 
na videz posevka je bil le-ta preredek. V nadaljevanju naloge bomo skušali najti 
primerno setveno normo za nižinske lokacije, ki bo omogočala smiselnost pridelave.   
 
Pridelek smo stehtali za vsako parcelo posebej in takoj po žetvi vzeli vzorce semena 
za kemične analize, in sicer: vsebnost vlage in olja. Rezultati kemičnih analiz so 
prikazani v preglednici 4. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 2: Poskusni nasad rička (Camelina 
sativa L.), Žalec tik pred žetvijo 8. 8. 
2016 
 

 
17. 8. 2016 smo na lokaciji Žalec poželi ožepek, laški smilj in drobnocvetni vrbovec. 
Svež pridelek smo stehtali, vzeli vzorce za analizo vsebnost vlage, ga posušili v 
sušilnici na 35 ºC in stehtali tudi suh pridelek (preglednica 4).  
 
Preglednica 4: Rezultati analiz v  letu 2016 
 

 Lokacija Vlaga % Et. olje 
(ml/100 g suhe snovi) 

Pridelek 
(kg/100 m2) 

Ožepek Žalec 
Blatna Brezovica 
Logarska dolina 

10,1 
8,1 
9,4 

1,72 
1,77 
1,31 

27,5 
8,3 
11,6 

BHP*–  
mejna vrednost 

 ≤ 12* Min 0,25 %*  

Laški smilj Žalec 
Blatna Brezovica 
Logarska dolina 

6,4 
6,1 
6,2 

0,53 
0,48 
0,54 

28,5 
4,3 
3,3 

BHP*–  
mejna vrednost 

 Ni podatka 0,005 %*  

Drobnocvetni 
vrbovec 

Žalec 
Blatna Brezovica 
Logarska dolina 

  15,6 
13,0 
12,8 

Komarček Žalec 
Blatna Brezovica 
Logarska dolina 

6,2 
6,1 
11,6 

6,18 
5,81 
7,95 

9,5 
6,2 
4,6 

*British Herbal Pharmacopeia 1983 (BHP 83) in Deutsches Arzneikodex (DAC) z dopolnili (EB 6). 
**EUPh=Evropska farmakopeja 

 
27. 9. 2016 smo pobrali seme (pridelek) komarčka, ga očistili in vzorce pripravili za 
kemično analizo. Pri vzorcih ožepka, laškega smilja in komarčka smo s kemijsko 
analizo določili odstotek vlage in količina eteričnega olja v pridelku po Evropski 
farmakopeji. Rezultati kemičnih analiz in pridelka so prikazani v preglednici 4. 
 



Po naših predvidevanjih bi morala biti konec septembra še druga žetev ožepka, 
laškega smilja in drobnocvetnega vrbovca, vendar rastline po prvi žetvi niso dovolj 
zrastle. Tako je bilo tudi na lokaciji Blatna Brezovica.  
 
Vsa zelišča so dosegla največji pridelek na lokaciji Žalec (preglednica 4).  
 
3.2 Poskusna lokacija Blatna Brezovica 
 
Na poskusni lokaciji Blatna Brezovica so opravili 1. žetev 8. 8. 2016, ko so poželi 
ožepek, laški smilj in drobnocvetni vrbovec. Pridelek so stehtali za vsako parcelo 
posebej takoj po žetvi, potem pa ga poslali na IHPS v kemično analizo. Seme 
komarčka so pobrali 27. 9. 2016. V vzorcih ožepka, laškega smilja in komarčka smo 
s kemijsko analizo določili odstotek vlage in količino eteričnega olja v pridelku po 
Evropski farmakopeji. Rezultati kemičnih analiz in pridelka so prikazani v preglednici 
4. 
 
Pridelka rička na tej lokaciji ni bilo, ker so spomladanski nalivi odnesli celotno 
poskusno površino.  
 
27. 9. 2016 smo ugotovili, da ne bo druge žetve (slika 2), saj so rastline ožepka, 
laškega smilja in drobnocvetnega vrbovca poleti zastale v rasti. Vzeli smo vzorec tal, 
da bi ugotovili, če je morda preskrbljenost s hranili preslaba ali preobilna, in bi to bil 
lahko eden od vzrokov za ta zastoj. Ugotovili smo, da so tla ustrezno preskrbljena s 
fosforjem, borom in organsko snovjo, prekomerno pa preskrbljena s kalijem in 
magnezijem (preglednica 5). Vsebnost organske snovi v tleh je dobra, pH pa tudi 
ustrezen za pridelavo kmetijskih rastlin. Torej tla glede na določene parametre niso 
bila vzrok za zastoj v rasti.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 3: Laški smilj (Helichrysum italicum 
(Roth) G. Don fil.) 27. septembra 2016, 
lokacija Blatna Brezovica, ki je zastal v 
rasti. 

 
  



Rastline smo dali tudi na pregled v laboratorij Oddelka za varstvo rastlin na IHPS. Pri 
laškem smilju so zasledili nekaj pršic, vendar stanje ni bilo alarmantno. Pri laškem 
smilju niso zasledili napada bolezni in škodljivcev. Predvidevajo, da je mlade požete 
rastline požgalo sonce, saj so propadli listi takoj po žetvi (spodnji del rastline), 
kasnejši listi v zgornjem delu rastline pa so se normalno razvijali. Posebej bi bilo v 
nadalje potrebno upoštevati, da se žanje takrat, ko je za naslednje dni napovedano 
oblačno in ne prevroče vreme. Na ta način se lahko izognemo požigu mladih lističev 
od sonca takoj po žetvi. Morda bi bilo celo dobro, da se požeta površina po žetvi za 
nekaj dni pokrije s kopreno, ki bi varovala rastline pred sončnimi ožigi na tej lokaciji, 
kar bo potrebno preveriti v prihodnje. 
 
Preglednica 5: Rezultati kemijske analize tal na poskusni lokaciji v Blatna Brezovica 
poleti 2016 
  

Vpisna 
št. 

Glob. 
(cm) 

Oznaka 
vzorca 

pH 
v 

KCl 

P2O5* 
(mg/100 

g tal) 

K2O* 
(mg/100 

g tal) 

Mg* 
(mg/100 

g tal) 

B* 
(mg/kg) 

Organska 
snov (%) 

375/16 0-25 
Vrhnika- 

ZAR-
zelišča 

5,9 16,3 C 31,3 D 26,9 D 0,423 C 3,7 

Legenda: Glob. = globina odvzema vzorca, pH = reakcija tal (kislost tal), KCl = kalijev klorid, P2O5 = fosfat, K2O = kalij,  

Mg = magnezij, B = bor,  L = lahka tla, ST = srednje težka tla, T = težka tla 

*Črke ob številčnih vrednostih označujejo stopnjo preskrbljenosti tal z določenim hranilom: A: siromašna tla, B: srednje preskrbljena tla, C: 

dobro preskrbljena tla, D: pretirano preskrbljena tla, E: ekstremno preskrbljena tla 

 
3.3  Poskusna lokacija Logarska dolina 
 
Na lokaciji Logarska dolina (slika 4) smo imeli prvo letni nasad ožepka, laškega 
smilja, drobnocvetnega vrbovca in komarčka ter poskusni nasad treh sort rička. 
Rastline so dobro uspevale, padavin je bilo dovolj. Velik problem pa je povzročala 
rast plevelov, zlasti v posevku rička.  
 

 
 
Slika 4: Prvo-letni poskusni nasad zelišč v Logarski dolini (spredaj riček, zadaj 
ožepek, laški smilj, drobnocvetni vrbovec in komarček) 
  



23. 9. 2016 so poželi riček, ožepek, laški smilj in drobnocvetni vrbovec. Seme 
komarčka so pobrali 10. 10. 2016. Rezultati kemičnih analiz (odstotek vlage in 
količino eteričnega olja) po Evropski farmakopeji  in pridelka so prikazani v 
preglednici 4. Druge žetve ožepka, laškega smilja in drobnocvetnega vrbovca po 
pričakovanju ni bilo, ker je na tej lokaciji prvoleten nasad in je to višinska lokacija. 
 
Za žetev rička 23. 9. 2016 smo se odločili zaradi napovedanih nizkih temperatur in 
deževja, kljub temu da ni bil v optimalni zrelosti, saj je bilo cca 30 % nezrelega 
semena. Pri Slovenski avtohtoni sorti so bili zreli luski, oker do rjave barve, semena 
so bila že zrela. Pri sorti Calena so bili luski svetlo rjavi. Pri sorti Ligena so bili luski 
šele svetlozeleni do oker. Večina rastlin je bila poležanih, parcele so bile nekoliko 
zapleveljene. Na tej lokaciji se je pokazalo, da bo morala biti setev prej spomladi, če 
želimo priti do ustreznega pridelka (v letu 2016 to ni bilo mogoče, ker smo  višinsko 
lokacijo (Logarska dolina) našli šele v maju 2016, ker je lastnik višinske lokacije, kjer 
so bili poskusi v letih 2014 in 2015 v marcu 2016 odpovedal). Vendar pa je lokacija 
ustrezna zato, ker predvidevamo, da ne bo prihajalo do odpiranja luskov zaradi 
vročega in suhega vremena, kot se to dogaja na nižinskih lokacijah, saj se tu ne 
pričakuje tako vročega in suhega vremena v času dozorevanja. Riček raste v 
Sloveniji avtohtono namreč na Koroškem na višjih legah, kjer nimajo težav z 
nenadnim odpiranjem luskov.  
 
Pri ričku smo pri vseh treh sortah določili s kemično analizo vsebnost vlage in 
vsebnost maščob v pridelku. Rezultati kemičnih analiz in pridelka za riček so v 
preglednici 6. 
 
Preglednica 6: Rezultati analiz pridelka rička (Camelina sativa Crantz.) na različnih 
lokacijah  
    v letu 2016 
 

Sorta Lokacija Vlaga % Maščobe % Pridelek 
(kg/100 m2) 

Ligena Žalec 5,3 31,46 10,52 
Logarska dolina 5,4 22,04 12,35 

Calena Žalec 5,2 31,57 9,47 
Logarska dolina 5,4 27,74 11,52 

Slovenska 
avtohtona 

Žalec 5,3 30,86 7,36 
Logarska dolina 5,4 26,44 8,19 

 
  



5 OBJAVA REZULTATOV  V LETU 2015 
 
Rezultate strokovne naloge smo posredovali pridelovalcem in zainteresirani javnosti, 
in sicer: 
 

• na sejmu Agra 2016 v Gornji Radgoni 21. 8. 2016, ko je potekala predstavitev 
Smernic lokalne samooskrbe z zelišči, smo predstavili strokovno nalogo 
Ekološka rajonizacija zelišč, 

• na posvetu ob 40 letnici Vrta zdravilnih in aromatičnih rastlin na Inštitutu za 
hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu smo 6. maja 2016 v predavanju 
Vloga IHPS pri pridelovanju zdravilnih rastlin podali rezultate te strokovne 
naloge, 

• s prispevki na Radiu Ognjišče:  
- FERANT, Nataša (intervjuvanec). Spravilo zelišč v poletnem času : 
oddaja Kmetijski nasvet, Radio Ognjišče, 22. 6. 2016, ca. 4 min. 
[COBISS.SI-ID 730252] , 
- FERANT, Nataša (intervjuvanec). Zasnova zeliščne grede : oddaja 
Kmetijski nasvet, Radio Ognjišče, 6. 4. 2016, ca. 5 min. [COBISS.SI-ID 
728972] , 
- FERANT, Nataša (intervjuvanec). Zeliščni vrt na pragu jeseni : oddaja 
Kmetijski nasvet, Radio Ognjišče, 8. 9. 2016, ca. 3 min. [COBISS.SI-ID 
732300],  

• MARJETIČ, Alenka, FERANT, Nataša. Smernice razvoja lokalne oskrbe z 
zelišči za obdobje 2016-2021. Hmeljar, ISSN 1318-6183, 2016, letn. 78, št. 1-
12, str. 67-68, ilustr. [COBISS.SI-ID 741772] , 

• zainteresirani javnosti neposredno preko osebnih stikov, e-medijev in telefona,  
• svetovalni službi,  
• raziskovalcem na fakultetah in drugih ustanovah. 
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