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1 UVOD 

 
V letu 2020 so v okviru Javne službe v vrtnarstvu potekale sledeče strokovne naloge: 
- selekcija zelišč, 
- žlahtnjenje zelenjadnic, 
- introdukcija zelenjadnic in ugotavljanje njihove vrednosti za predelavo, 
- introdukcija in ekološko rajonizacija zelišč ter ugotavljanje njihove vrednosti za predelavo, 
- tehnologije pridelave zelenjadnic, 
- tehnologije pridelave zelišč in 

- strokovno-tehnična koordinacija v vrtnarstvu. 
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2 POROČILO PO STROKOVNIH NALOGAH ZA OBDOBJE 01.01. do 31.12.2020 

 

2.1 SELEKCIJA ZELIŠČ 

2.1.1 OCENA OPRAVLJENEGA DELA 

A: Ovrednotenje genskega materiala - kolmež (Acorus calamus L.) 
V letu 2020 smo vrednotili izbrane akcesije kolmeža, ki so v poskusu selekcije kolmeža v skladu z 
internimi deskriptorji (preglednica 2.1.1.A.1 in sliki 2.1.1.A.1 in 2.1.1.A.2). 

Rezultati 

Preglednica 2.1.1.A.1: Morfološke značilnosti akcesij kolmeža v poskusu selekcije v letu 2020 

 2937 
Svetina 

2933 
Homec 

2934 
Zlateče 

2938 
Kalan 

2935 
Ljubno 

Oblika listov      

dolžina (cm) 83,9 68,1 65,7 64,97 69,95 

širina (mm) 12,1 11,8 9,4 12,85 9,6 

Cvetov ni ni ni ni ni 

Rast/premer (cm) šopasta/37,2 gosta/11,8 zelo gosta/9,4 šopasta/12,85 šopasta/22,5 

Število listov šopu 8-12 6-9 4-8 3-7 7-11 

Razdalja med šopi 
(cm) 

4-8 5-10 6-12 5-10 4-8 

Občutljivost za bolezni 
in škodljivce 

nismo 
zasledili 

nismo 
zasledili 

nismo 
zasledili 

nismo 
zasledili 

nismo 
zasledili 

Korenika      

dolžina (cm) 22,1 19,5 16,8 12,4 17,5 

širina (cm) 2,15 2,18 1,56 1,21 1,63 

dolžina členkov (mm) 3-8 5-10 3-7 10 1-5 

opis rizomov členki zbiti kratki 
členki 

tanki, členki 
cik-cak 

tanki, členki 
zbiti 

tanki, členki 
zelo zbiti 

 

B: Vzpostavitev kontinuiranega sistema selekcije - kolmež (Acorus calamus L.)  
Nasad smo okopavali in opleli 15. 4., 30. 5., 11. 6., 27. 6., 22. 7., 26. 8. in 15. 9. 2020. Namakanje 
ni bilo potrebno, ker je bilo dovolj padavin. 6. 11. smo izkopali po 10 rastlin vsake akcesije in 
določili velikost (preglednica  2.1.1.A.1 in slika 2.1.1.A.3 in 2.1.1.A.4).  

Rezultati 
V letu 2020 so bile zopet opazne razlike med posameznimi akcesijami. Nadzemni del je bil bolj 
bujen pri akcesijah 2937-Svetina in 2935-Ljubno v primerjavi z ostalimi. To kažejo tudi meritve. 
Rizomi so bili najdaljši in najdebelejši pri akcesiji 2937-Svetina, sledi akcesija 2933-Homec in 
akcesija 2935-Ljubno. Najmanjši rizomi so pri akcesijah 2934-Zlateče in 2938-Kalan. 
Rizome smo kemijsko analizirali in sicer: vsebnost vlage, količina celokupnega pepela, količina v 
kislini netopnega pepela in količino eteričnega olja. Rezultati si vidni v preglednici 2.1.1.A.2. 
Rezultati kemijskih analiz so pokazali, da je vsebnost eteričnega olja znotraj meja pri vseh 
akcesijah, razen pri akcesiji 2933-Homec, ki malo presega zgornjo dovoljeno mejo 
(3,55 mL/100 g vzorca). Količina celokupnega pepela je 2-3 krat višja pri akcesijah 2935-Ljubno, 
2934-Zlateče in  2933-Homec v primerjavi z akcesijami 2938-Kalan in 2937-Svetina. Odstotek v 
kislini netopnega pepela bistveno odstopa od ostalih pri akcesijah 2935-Ljubno in 2933-Homec. 
To nakazuje po povečanih ostankih mineralnih delcev, kar je lahko posledica razraščenosti 
rizomov (težje jih je očistiti zemlje) ali pa večjega deleža mineralnih delcev v samem rizomu.  
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Slika 2.1.1.A.1: Akcesija št. 3 ima bistveno 
slabši nadzemni del v primerjavi z akcesijo št. 5 

Slika 2.1.1.A.2: Bujni nadzemni del pri akcesiji 
št. 5 

  
Slika 2.1.1.A.3: Izkopane korenine kolmeža pred 
pranjem 

Slika 2.1.1.A.4: Na opranih rizomih 
kolmeža smo opravili meritve. 

Preglednica 2.1.1.A.2: Kemijske analize rizomov kolmeža v letu 2020 

Akcesija Vlaga (%) Celokupni pepel 
(%) 

V kislini netopen 
pepel (%) 

Vsebnost eteričnega olja 
(mL/100 g vzorca) 

2937-Svetina 10,0 5,68 1,27 2,96 

2933-Homec 10,9 10,38 5,09 3,55 

2934-Zlateče 9,8 13,58 1,34 2,55 

2938-Kalan 10,3 5,43 1,49 2,66 

2935-Ljubno 10,3 14,44 9,45 2,66 

DAB 6* - - - 1,5-3,5 

*DAB-Deutsches Arzneibuch 

O namenu in pomenu selekcije kolmeža smo javnost seznanili v okviru predavanja:  
- FERANT, Nataša: Zelišča, neizkoriščen potencial za povečanje dohodka na malih kmetijah, 25. 9. 2020, Dnevi 

sejemskih vrtov na Pomurskem sejmu, Gornja Radgona. 

Pripravili smo spletno objavo na podstrani http://www.ihps.si/zdravilne-in-aromaticne-

rastline/ekoloska-rajonizacija-zdravilnih-zelisc/ in gradivo za spletno stran JS v vrtnarstvu.  
 
C: Vzpostavitev kontinuiranega sistema selekcije – inventarizacija in pridobivanje semenskega 

materiala vrst slovenskega izvora zanimivih za pridelavo 
V letu 2020 je bilo pridobljeno seme 2 populacij baldrijana (Valeriana officinalis L.). Za 6 izbranih 
rastlinskih vrst (Althaea officinalis, Artctostaphylos uva ursi, Carum carvi, Foeniculum vulgare, 
Epilobium parviflorum, Valeriana officinalis) je bil opravljen literaturni pregled potencialnih 
rastišč v R Sloveniji. Vrstno specifični deskriptorji so bili povzeti po ECPGR priporočilih za vrsto 
Carum carvi L.. 
  

http://www.ihps.si/zdravilne-in-aromaticne-rastline/ekoloska-rajonizacija-zdravilnih-zelisc/
http://www.ihps.si/zdravilne-in-aromaticne-rastline/ekoloska-rajonizacija-zdravilnih-zelisc/
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Preglednica: Vsebina in obseg dela za nalogo Selekcija zelišč  
LOKACIJA, LETO SAJENJA, OBDOBJE PRESKUŠANJA,  
KO in PARCELNA ŠT., POVRŠINA 

ŠTEVILO in SEZNAM 
AKCESIJ/POPULACIJ/ODBRANK 

A: Ovrednotenje genskega materiala - kolmež 
Lokacija: Žalec, IHPS  
Leto sajenja: 2019*1 

Obdobje preskušanja: začetek 2018, zaključek 2021*2 

Izvajalec: IHPS 
KO in parcelna št.: 996 Žalec – 1053/20*3 

Površina: 15 m2  

 
5 akcesij iz SRGB:  
SRGB 2933 (Homec), SRGB 2936 (Zlateče), 
SRGB 2937 (Svetina), SRGB 2938 (Kalobje), 
SRGB 2939 (Ljubno) 
 
 

B: Vzpostavitev sistema selekcije – vrednotenje 
selekcijskega nasada kolmeža 

Lokacija: Žalec, IHPS  
Leto sajenja: 2019 
Obdobje preskušanja: začetek 2018, zaključek 2021*2 

Izvajalec: IHPS 
KO in parcelna št.: 996 Žalec - 1053/20*3 

Površina: 20 m2  

 
 
5 akcesij iz SRGB:  
SRGB 2933 (Homec), SRGB 2936 (Zlateče), 
SRGB 2937 (Svetina), SRGB 2938 (Kalobje), 
SRGB 2939 (Ljubno) 
 

C: Vzpostavitev sistema selekcije – inventarizacija 
vrst slovenskega izvora in pridobitev semena 

Obdobje zbiranja podatkov o potencialnih rastiščih: 
začetek 2019, zaključek 2021 
Izvajalec: BF 

Obdobje razvoja vrstno specifičnih deskriptorjev  
začetek 2019 
Izvajalec: BF 

 
 
6 vrst: Althaea officinalis, Artctostaphylos 
uva-ursi, Carum carvi, Foeniculum vulgare, 
Epilobium parviflorum, Valeriana officinalis  
 

1 vrsta: Carum carvi 

Zaradi prestavitve lokacije Vrta zdravilnih in aromatičnih rastlin v letu 2019 so se spremenili spodnji podatki in sicer: 
*

1
Leto sajenja: 2019,

 

*
2
Obdobje preskušanja: začetek 2019, zaključek 2021, 

*
3
KO in parcelna št.: 996 Žalec - 1053/20. 
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2.1.2 LETNI CILJI IN KAZALNIKI 

Preglednica: Letni cilji in kazalniki za doseganje letnih ciljev za nalogo Selekcija zelišč  

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev 

Spremljanje in beleženje tehnoloških ukrepov 
pri poskusu v selekcijskem nasadu kolmeža  

- zaključen opis tehnoloških ukrepov 

Vrednotenje morfoloških lastnosti preučevanih 
akcesij kolmeža. 

- zaključen opisi za 5 akcesij kolmeža v drugem 
letu pridelovanja 

Vrednotenje količine pridelka - zaključena določitev količine pridelka pri 5 
akcesijah kolmeža 

Vrednotenje kemičnih parametrov pridelka po 
Evropski farmakopeji 

- zaključena določitev vlage v 5 vzorcih 
- zaključena določitev celokupnega pepela in v 

kislini netopnega pepela v 5 vzorcih 
- zaključena določitev količine eteričnega olja 

v 5 vzorcih 

Seznanitev strokovne javnosti in uporabnikov z 
rezultati selekcije. 

- zaključeno 1 predavanje 
- zaključena 1 objava na spletnih straneh 

Pridobljeno seme vrste Valeriana officinalis - zaključeno (pridobitev semena 2 populacij) 

Literaturni pregled rastišč genskih virov za 6 
vrst 

- zaključeno za vsako ciljno vrsto znani vsaj 2 
potencialni območji in situ rastišč 

Priprava vrstno specifičnih deskriptorjev ZAR - zaključeno vrstno specifični deskriptorji za 
Carum carvi 

 

2.1.3 IZVAJALCI NALOGE 

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije 
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani 
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2.2 ŽLAHTNJENJE ZELENJADNIC 

 

2.2.1 ŽLAHTNJENJE FIŽOLA 

2.2.1.1 OCENA OPRAVLJENEGA DELA 

V skladu z dolgoročnimi cilji in zadanimi nalogami je naloga v letu 2020 obsegala: končno 
selekcijo F3 križancev visokega fižola (izvor v l. 2017) glede na rezultate MAS; samooprašitev in 
fenotipsko selekcijo odbranih rastlin (iz prve alineje) F3 križancev (izvor v l. 2017) visokega fižola; 
samooprašitev in fenotipsko selekcijo na odbranih rastlinah »starejših križancev« nizkega fižola 
višjih filialnih (F4-F6) generacij; dodatno samooprašitev in namnožitev izvornega semena dveh 
F7 križancev ter njuna končna evalvacija ustreznosti križancev za prijavo na CPVO; spremljanje in 
dokumentiranje postopka prijave dveh kandidatnih sort, ki sta že v postopku RIN na CPVO ter 
dodatna namnožitev izvornega semena obeh kandidatnih sort KIS Amand in KIS Silverij; 
samooprašitev in selekcijo (fenotipska) F4 križancev nizkega in visokega fižola (izvor iz l. 2016); 
samooprašitev in fenotipsko ter genotipsko selekcijo visokih F2 križancev (rastlin), pridobljenih v 
letu 2018; prvo samooprašitev ter fenotipsko selekcijo F1 križancev nizkega in visokega fižola, 
pridobljenih v letu 2019; izvajanje ročnih križanj nizkega in visokega fižola za namene učenja ter 
zaključek preverjanja učinka termoterapije na pojav bolezni pri fižolu. 

Delo v okviru žlahtnjenja fižola je v letu 2020 potekalo znotraj 10-ih vsebinskih sklopov. Za 
namene izvajanja vseh nalog, je vodja žlahtnjenja fižola pripravila operativni plan na 27-ih 
straneh, v katerem so bile natančno specificirane in opisane vse naloge ter njihova tehnična 
izvedba v letu 2020 (naslovnica na sliki 2.2.1.1a (levo)). Plan je bil v obliki enotnih pisnih navodil 
namenjen predvsem tehničnemu osebju, ki sodeluje pri izvajanju nalog. Vzporedno z 
operativnim planom je vodja pripravila tudi vse formularje ter preglednice, kamor so se rezultati 
aktivnosti tekom leta lahko sproti vpisovali. Operativni plan je bil vsem vključenim razposlan po 
elektronski pošti in se je nahajal tudi v skupni mapi na mrežnem disku KIS, kamor smo beležili 
vse sprotne rezultate in kjer so se nahajali tudi vsi formularji, povezani z izvajanjem aktivnosti na 
področju žlahtnjenja fižola v letu 2020 (niso specificirani spodaj, pri vsakem sklopu aktivnosti 
posebej). Kljub temu, da je bila vodja žlahtnjenja v letu 2020 na porodniški odsotnosti, je vse 
aktivnosti nemoteno izvajala in vodila. V tem primeru se je vnaprej pripravljen operativni plan 
izkazal kot nadvse uporaben dokument za izvajanje vseh aktivnosti na področju žlahtnjenja 
fižola po posameznih osebah. Vodja žlahtnjenja je v planu specificirala tudi porabo prostora, 
materialov ter žlahtniteljskega materiala samega, glede na posamezno aktivnost, da je bila 
organizacija dela ter komunikacija med vpletenimi lažja (slika 2.2.1.1a (desno)). To pa je tudi ena 
izmed temeljnih osnov sistema kakovosti po standardu ISO9001, v katerega je vključen celoten 
KIS. 

Vsi zgoraj omenjeni dokumenti vključno z izpolnjenimi formularji so na voljo pri vodji 
žlahtnjenja. 
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Slika 2.2.1.1a: Naslovna stran operativnega plana žlahtnjenja fižola za leto 2020 (levo) ter Zbirnik 
informacij o razporeditvi aktivnosti glede na porabo prostora po zadolženih osebah (desno).  

A: Končna selekcija F3 križancev visokega fižola (izvor v l. 2017) glede na rezultate MAS  
Na podlagi kombinacije rezultatov fenotipske selekcije v letu 2019 ter aplikacije lastnostno 
specifičnih DNA markerjev (genotipska selekcija) smo identificirali le tiste F3 križance visokega 
fižola, ki so genetsko in fenotipsko najbolj ustrezni ter v skladu s cilji žlahtnjenja (pregled 
rezultatov fenotipske in genotipske evalvacije za 7 križancev ter izbor 4-ih križancev za nadaljnjo 
odbiro).  

Rezultati 

Rezultati genetske analize so prikazani v preglednicah 2.2.1.1.A.1-3. Izbrane križance smo 
uporabili za nadaljnja razmnoževanja in selekcijo v letu 2020 (točka B).  
Na podlagi rezultatov v preglednicah smo torej opravili odbiro na osnovi genotipa. Končni 
odbrani križanci so bili: V5b6, V22c3, V31a4 in V32b4. 

Preglednica 2.2.1.1.A.1: Rezultati funkcionalnih DNA markerjev SCAR tipa za 7 F3 križancev, 
vključno s standardi 

  

Lab label ee eg eh ef ei sa sb sd se sf sg sh

Marker SW13 ROC11 SG6 SBD5 DESU-G1 SW12 SAS13 SZ04 SF10 SN02 SBA16 SW6-800R

Vzorec Lastnost BCMV_BCMNV resistance+earliness+yieldBCMV_BCMNV resistance+earliness+yieldBCMV_BCMNV resistance+earliness+yieldBCMV_BCMNV resistance+earliness+yieldbean rust resistanceanthrachnose resistanceanthrachnose resistanceanthrachnose resistanceanthrachnose resistanceALS resistanceALS resistancebean-pod weevil resistance

V5b6 Odporen x x x x x x x x x visoki

Neodporen x x x standardi

V11b3 Odporen x (zelo šibek pomnožek)x

Neodporen x x x x x x x x x x

V22c3 Odporen x x x x x x

Neodporen x x x x x x

V25a3 Odporen x x x x x x x x (zelo zelo šibek pomnožek)

Neodporen x x x x

V31c4 Odporen

Neodporen x x x x x x x x x x x x

V31a4 Odporen x x x x x x x x x (zelo šibek pomnožek)

Neodporen x x x

V32b4 Odporen x x x x x x x x x (zelo zelo šibek pomnožek)

Neodporen x x x

PHA309 S Odporen x x x x x x x x 2018 šibek pomnx 

Neodporen 2018 neodp x x x

PHa956 Odporen x x x x x x x x x x 

Neodporen x x

Cornell Odporen x x x x x x x x

Neodporen x x x x
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Preglednici 2.2.1.1.A.2 in 3: Rezultati funkcionalnih DNA markerjev SCAR (levo) in CAPS tipa 
(desno) za 7 F3 križancev, vključno s standardi 

 
 

B: Samooprašitev in fenotipska selekcija odbranih rastlin (iz točke A) F3 križancev (izvor v l. 
2017) visokega fižola 

Na odbranih F3 križancih iz točke A (V5b6, V22c3, V31a4 in V32b4) smo izvedli ponovno 
fenotipsko selekcijo ter hkratno samooprašitev za pridobitev še bolj ustreznih F4 križancev 
nizkega in visokega fižola. Zadnji teden aprila je v rastlinjaku 1 (R1) potekala priprava lončkov, 
namakanja, opore, substrata ter ostalih materialov za setev. Samo setev smo izvedli prvi teden 
maja, v male kvadratne črne lončke (V~1,3L), ob opori (vrvica rafija) ob kapljičnem namakanju. 
F3 križance visokega fižola za fenotipsko odbiro smo označili z zelenimi etiketami in jih glede na 
izvor in cilj žlahtnjenja postavili skupaj, da je bila odbira v vegetaciji lažja. Na podlagi fenotipsko 
izraženih lastnosti pri F3 križancih visokega fižola (rastlinjak R1; označeni z zelenimi etiketami) 
smo glede na sklope žlahtnjenja (predstavljeni v programu žlahtnjenja fižola za leto 2020) 
odbrali najbolj perspektivne F3 križance (preglednica 2.2.1.1.B.1), ki so bili v skladu s cilji 
žlahtnjenja fižola.  
V avgustu 2020 je bilo fiziološko zrelo seme vsake odbrane rastline/križanca pobrano ločeno ter 
izpostavljeno sušenju. Pobran in posušen žlahtniteljski material smo ustrezno označili ter 
primerno shranili do naslednje setve v letu 2021. 

Rezultati 

Preglednica 2.2.1.1.B.1: Fenotipsko odbrani F3 križanci visokega fižola za nadaljnjo selekcijo in 
samooprašitev 

Zaporedna 
oznaka 
stroka 

(V-pomeni 
visok) 

Oznaka 
zaporednega 
št. semena v 
stroku z iste 

rastline 
posejane v 

2018 

Oznaka 
semena z 

iste 
rastline 

posejane v 
2019 

Oznaka 
semena z 

iste 
rastline 

posejane 
v 2020 v 

odbiri 

Odbrani 
na podlagi 
genetike 
(izvedena 
v 2019) 

Cilj 
žlahtnjenja 
v odbiri v 
letu 2018 

Cilj 
žlahtnjenja 
v odbiri v 
letu 2019 

Materni 
starš 

Očetni 
starš 

Opombe 

V32 4 b b x I. II/IV Maslenec  
rani 

Golden 
Gate 

 

V31 4 c a x III. II/IV Maslenec  
rani 

Algarve antociani; za 
zrnje super in 

za kombinirano 

V31 4 a b x III. II/IV Maslenec  
rani 

Algarve antociani; za 
zrnje super 

  

Lab label si

Marker Phs

Lastnost phaseolin + white mold + CBB

Vzorec Andean / hybrid Mesoamerican standardi

amplificate no amplificate visoki

V5b6 x (dobrih 250 bp)

V11b3 x (dobrih 250 bp)

V22c3 x (dobrih 250 bp)

V25a3 x (dobrih 250 bp in 500 bp -šibkejši))

V31c4 ni amplifikata ni amplifikata

V31a4 x (dobrih 250 bp in 500 bp -šibkejši))

V32b4 x (dobrih 250 bp in 500 bp -šibkejši))

PHA309 x (dobrih 250 bp in 500 bp -šibkejši))

PHa956 x (dobrih 250 bp in 500 bp -šibkejši))

Cornell x (dobrih 250 bp in 500 bp -šibkejši))

ff

Marker BCMV_48289

Lastnost standardi

Vzorec pred restrikcijo prisoten amplifikat (+/-)po restrikciji visoki

V5b6 Odporen/+ x x

Neodporen/-

V11b3 Odporen/+ x x

Neodporen/-

V22c3 Odporen/+ x

Neodporen/- x

V25a3 Odporen/+ x x

Neodporen/-

V31c4 Odporen/+ ni amplifikata ni amplifikata

Neodporen/-

V31a4 Odporen/+ x x

Neodporen/-

V32b4 Odporen/+ x x

Neodporen/-

PHA309 Odporen/+ x

Neodporen/- x

PHa956 Odporen/+ x x

Neodporen/-

Cornell Odporen/+ x x

Neodporen/-

BCMV_BCMNV resistance+earliness+yield
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C: Samooprašitev in fenotipska selekcija na odbranih rastlinah »starejših križancev« nizkega 
fižola višjih filialnih (F4-F6) generacij 

Na podlagi rezultatov fenotipske selekcije iz leta 2019 smo izbrali križance, ki so genetsko in 
fenotipsko najbolj ustrezni ter v skladu s cilji žlahtnjenja. Na njih smo v letu 2020 izvedli 
ponovno fenotipsko odbiro in ohranili le najbolj elitne rastline/križance. Skupno smo pripravili 
seme 9-ih F4-F6 križancev nizkega fižola. Od vsakega križanca po 400 najboljših/ odbranih rastlin 
iz l. 2019. V začetku aprila smo zunaj, v ograjenem delu površin v Jabljah primerno pripravili 
površine za setev. Položili smo 6 vrst črne prekrivne folije (efektivne dolžine ~ 30m), pod njo 
vključili tudi cev za kapljično namakanje. Setev 9-ih »starejših križancev« nizkega fižola višjih 
filialnih (F4-F6) generacij je potekala med 18. in 22.5., ko so bila tla primerno vlažna in topla. 
Vsak križanec je bil v setvi zastopan s 400 semeni. Za enega izmed križancev se je v predhodnih 
evalvacijah izkazalo, da ima intermediusno rast, zato smo zanj ob setvi pripravili tudi oporo-
sušice. Setev na folijo smo izvedli za vsako seme posebej, na 10 cm razdalje v vrsti ter skupno v 
dve vrsti na eno širino črne prekrivne folije. Na polju so bili ti križanci označeni z oranžnimi 
etiketami. Fenotipska selekcija in samooprašitev je skozi celotno vegetacijo potekala zunaj, v 
ograjenem delu. Skozi celotno vegetacijo smo izvajali fenotipsko selekcijo, kar pomeni, da smo 
slabe in neustrezne rastline (podvržene biotskemu/abiotskemu stresu) izločali. Glede na 
predpisane deskriptorje, ki sem jih kot vodja žlahtnjenja fižola pripravila za opazovanje v .xls 
datoteki »Evalvacije starejših križancev F4-F6 v l. 2020 smo rezultate vrednotenj sproti vpisovali 
v preglednico. Tekom vegetacije so nasad križancev obiskale tudi kolegice specialistke za 
bakterijske, glivične ter virusne okužbe in po lestvici stopnje okuženosti posameznega križanca 
tudi podale svoje ocene. Te informacije smo prav tako vključili v sklop deskriptorjev, po katerih 
vrednotimo križance. Glede na to, da je bilo letošnje poletje nadvse ugodno tako za razvoj gliv 
kot tudi virusov in bakterij, smo lahko pri križancih upoštevali dejansko odpornost/in vivo na 
biotski stres in temu primerno neustrezne in občutljive rastline tudi izločali. Kljub temu pa so 
dobro vidne razlike v zgodnosti med različnimi križanci. V zadnjih dneh avgusta smo zato pričeli s 
pobiranjem pridelka in vrednotenjem le-tega pri najbolj zgodnih križancih. Nadaljevali smo s 
pobiranjem pridelka ter vrednotenjem le-tega pri vseh križancih nizkega fižola višjih filialnih (F4-
F6) generacij. Pobran žlahtniteljski material smo primerno posušili, očistili, ustrezno označili ter 
ga v izogib pojavu skladiščnih škodljivcev (fižolar) preventivno izpostavili temperaturi -20 stopinj 
Celzija za 72 ur. Nato smo seme križancev primerno shranili do naslednje setve v letu 2021.  
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Slika 2.2.C.1: Kompilacija fotografij vseh 9-ih »starejših križancev F4-F6« v setvi v letu 2020  

Za namene prehranskih analiz, smo od vsakega križanca po 30 g semena jeseni dostavili v 
Laboratorij za ekofiziologijo in vrednotenje pridelkov na KIS, kjer smo na NIR analizatorju za cela 
zrna pridobili informacijo o vlagi in o vsebnosti beljakovin (ti dve analizi v planu nista bili 
predvideni in smo jih zaradi uvedbe novih aparatur in metod vrednotenja izvedli za namene 
primerjave z že obstoječimi metodami, ki so bolj destruktivne in zato za žlahtniteljski material, ki 
ga je pravilo malo in je zelo dragocen, skrajno neugodne). Hkrati smo material vseh križancev 
homogenizirali na laboratorijskem krogličnem mlinu za namene izvedbe prehranskih analiz 
(surove beljakovine, surove maščobe, multi-elementna sestava).  

Rezultati 

Ker nimamo prebranih še vseh rezultatov prehranskih analiz iz obeh sklopov (nedestruktivne, 
destruktivne), bomo primerjalno o njih poročali v prvem faznem poročilu v letu 2021 v točki B. 
Za namene primerjave prehranskih analiz na strokih fižola v letu 2021 (točka L) bomo vzporedno 
lahko vključili rezultate prehranskih analiz na zrnju »starejših križancev« nizkega fižola višjih 
filialnih generacij.  

D: Dodatna samooprašitev in namnožitev izvornega semena dveh F7 križancev ter njuna končna 
evalvacija ustreznosti križancev za prijavo na CPVO  

Na polju smo v letu 2020 ponovno samooprašili (glede na slabše rezultate izenačenosti obeh 
križancev v F6 generaciji lani) ter hkrati pridobili ustrezno izvorno seme dveh F7 križancev 
(359x417 in 385x425). Glede na rezultate končnih evalvacij se bomo za leto 2021 odločili ali za 
katerega izmed križancev sprožimo postopek prijave na CPVO, glede ustreznosti kriterijem za 
standardni postopek prijave sorte in/ali postopek prijave kot vrtičkarske sorte na UVHVVR 
(Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin). Za setev smo pripravili po 600 semen 
od vsakega križanca. V začetku aprila smo za setev zunaj, v ograjenem delu površin v Jabljah 
primerno pripravili površine za setev. Položili smo 2 vrsti črne prekrivne folije (efektivne 
dolžine ~ 30m), pod njo vključili tudi cev za kapljično namakanje. Setev dveh F7 križancev 
(359x417 in 385x425) je potekala med 18. in 22.5., ko so bila tla primerno vlažna in topla. Vsak 
križanec je v setvi zastopan s 600 semeni. Sejali smo na folijo, vsako seme posebej, na 10 cm 
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razdalje v vrsti ter skupno v dve vrsti na eno širino črne prekrivne folije. Na polju sta bila 
križanca označena z modrimi etiketami. Skozi celotno vegetacijo smo izvajali fenotipsko 
selekcijo, kar pomeni, da smo slabe in neustrezne rastline (podvržene biotskemu/abiotskemu 
stresu) izločali. Dodatno smo vrednotili oba križanca (359x417 in 385x425) po predpisanih 
deskriptorjih za opis kandidatnih sort. Tekom vegetacije so nasad križancev obiskale tudi 
kolegice specialistke za bakterijske, glivične ter virusne okužbe in po lestvici stopnje okuženosti 
posameznega križanca tudi podale svoje ocene. Te informacije smo prav tako vključili v sklop 
deskriptorjev, po katerih vrednotimo križance. Glede na to, da je bilo letošnje poletje nadvse 
ugodno tako za razvoj gliv kot tudi virusov in bakterij, smo lahko pri obeh križancih upoštevali 
dejansko/in vivo odpornost na biotski stres in temu primerno neustrezne in občutljive rastline 
tudi izločali. V sredini junija, ko je bil habitus rastlin v polnem razvoju, smo rastlinski material 8-
ih individualnih rastlin vsakega križanca vzorčili tudi za namene genetskih analiz z DNA markerji. 
Rezultati genetske analize so prikazani v preglednicah 2.2.1.1.D.1-2. Na podlagi genetske analize 
z markerjem SCAR PHs1, vezanim na izvor dednine obeh križancev, smo ugotovili, da oba 
pripadata Andskemu genskemu skladu (rezultati niso prikazani). 
Poleg tega smo glede na CPVO zahteve ponovno izvedli in vitro testiranje odpornosti obeh 
križancev na BCMNV. Rezultati so bili nepričakovano neizenačeni. Ker pa ne vemo ali gre to 
pripisati zapletom pri inokulaciji ali žlahtniteljskemu materialu, smo testiranje ponovili. Protokol 
za testiranje odpornosti fižola na BCMNV predvideva predhodno namnožitev virusa in 
inokulacijo testiranih rastlin s tako namnoženim virusom. Jeseni 2020 smo tako opravili 
inokulacijo 8-ih rastlin z izolatom BCMNV, vendar se je po testiranju inokuliranih rastlin izkazalo, 
da do okužbe ni prišlo, oziroma se virus v teh rastlinah ni namnožil. Zato smo postopek 
testiranja začeli znova. Iz tega razloga naloga testiranja odpornosti dveh križancev fižola 
(359x417 F6 in 385x425 F6) ni bila izvedena in bo v celoti izvedena v letu 2021, hkrati pa bodo 
opravljena vsa ostala testiranja odpornosti po programu. Trenutno ponovno izvajamo postopek 
predhodne namnožitve virusa, inokulacija je bila izvedena 12.1.2021. Zato bomo o rezultatih 
tega dela poročali v prvem faznem poročilu v letu 2021 v točki C. 

Jeseni smo pobran žlahtniteljski material primerno posušili, očistili, ustrezno označili ter ga v 
izogib pojavu skladiščnih škodljivcev (fižolar) preventivno izpostavili temperaturi -20 stopinj 
Celzija za 72 ur. Nato smo seme obeh križancev primerno shranili do naslednje setve v letu 
2021. 
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Rezultati 

Preglednici 2.2.1.1.D.1-2: Rezultati funkcionalnih DNA markerjev (SCAR (zgoraj) in CAPS tipa 
(spodaj) za genotipe znotraj 359x417 in 385x425 križancev 

 

  

Lab label ee eg eh ef ei sa sb sd se sf sg sh

Marker SW13 ROC11 SG6 SBD5 DESU-G1 SW12 SAS13 SZ04 SF10 SN02 SBA16 SW6-800R

Vzorec Lastnost

BCMV_BC

MNV 

resistance

+earliness

+yield

BCMV_BC

MNV 

resistance

+earliness

+yield

BCMV_BC

MNV 

resistance

+earliness

+yield

BCMV_BC

MNV 

resistance

+earliness

+yield

bean rust 

resistance

anthrachn

ose 

resistance

anthrachn

ose 

resistance

anthrachn

ose 

resistance

anthrachn

ose 

resistance

ALS 

resistance

ALS 

resistance

bean-pod 

weevil 

resistance

Odporen x x x x

Neodporen x x x x x x x x

Odporen x x x x x

Neodporen x x x x x x x

Odporen x x x x x x x

Neodporen x x x x x

Odporen x x x

Neodporen x x x x x x x x x

Odporen x (šibek) x (šibek) x

Neodporen x x x x x x x x x

Odporen x (šibek) x

Neodporen x x x x x x x x x x

Odporen x (šibek) x x

Neodporen x x x x x x x x x

Odporen x x x x x

Neodporen x x x x x x x

Odporen x x x x x x

Neodporen x x x x x x

Odporen x x x x (šibek) x x

Neodporen x x x x x x

Odporen x x x x (šibkejši) x x (zelo šibek)

Neodporen x x x x x x

Odporen x (zelo šibek) x x x

Neodporen x x x x x x x x

Odporen x x x x (zelo šibko)

Neodporen x x x x x x x x

Odporen x x x x

Neodporen x x x x x x x x

Odporen x x x

Neodporen x x x x x x x x x

Odporen x x x x (šibek) x x (šibek)

Neodporen x x x x x x

359x417A

385x425A

385x425B

385x425C

385x425D

385x425E

385x425F

385x425G

385x425H

359x417H

359x417B

359x417C

359x417D

359x417E

359x417F

359x417G

ff

Marker BCMV_48289

Lastnost

Vzorec

pred restrikcijo 

prisoten amplifikat (+/-

) po restrikciji

Odporen/+ x

Neodporen/- x

Odporen/+ x

Neodporen/- x

Odporen/+ x

Neodporen/- x

Odporen/+ x

Neodporen/- x

Odporen/+ x

Neodporen/- x

Odporen/+ x

Neodporen/- x

Odporen/+ x

Neodporen/- x

Odporen/+ x

Neodporen/- x

Odporen/+ x x

Neodporen/-

Odporen/+ x x

Neodporen/-

Odporen/+ x x

Neodporen/-

Odporen/+ x x

Neodporen/-

Odporen/+ x x

Neodporen/-

Odporen/+ x x

Neodporen/-

Odporen/+ x x

Neodporen/-

Odporen/+ x

Neodporen/- x

BCMV_BCMNV 

385x425A

385x425B

385x425C

385x425D

385x425E

385x425F

385x425G

385x425H

359x417A

359x417G

359x417H

359x417B

359x417C

359x417D

359x417E

359x417F
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E: Spremljanje in dokumentiranje postopka prijave dveh kandidatnih sort, ki sta že v postopku 
RIN na CPVO ter dodatna namnožitev izvornega semena obeh kandidatnih sort KIS Amand in 
KIS Silverij  

Za dva križanca nizkega fižola za zrnje (kandidatni sorti z imenom KIS Amand=KIS452x306 in KIS 
Silverij=KIS316x498), ki sta (bila) v postopku RIN, vodimo vso potrebno dokumentacijo in sproti 
posredujemo odgovore, ki so bili potrebni glede na morebitne pozive s strani CPVO znotraj 
postopka. V začetku januarja smo dobili obvestilo s strani CPVO, da so rezultati ponovljenega 
testa izenačenosti sorte v odpornosti na BCMNV identični prvotnim rezultatom, kar pomeni, da 
RIN za to lastnost ni bil uspešen.  
V februarju smo s strani Službe za uradno potrjevanje semena na KIS (SUP) prejeli informacijo, 
da je francoski GEVES kontaktiral go. Romano Rutar za seme obeh kandidatnih sort. Obvestili 
smo jih, da sorti še nista registrirani in da sta še v postopku, zato letos semena za njihove 
namene še ne moremo zagotoviti.  
Prav tako smo dobili tudi poročilo s strani CPVO za prvo leto preskušanja za kandidatno sorto KIS 
Amand, kjer v prvem letu RIN testiranja ni bilo značilnih odstopanj, ki bi vodila do izločitve sorte 
iz postopka..  
Pripravili smo tudi seme obeh križancev za setev, kjer je bilo po 600 semen vsakega križanca. 
Izvorno seme smo razmnoževali v ograjenem delu na območju Jabelj ter posevka obeh križancev 
ustrezno spremljali skozi celotno vegetacijo.  
V začetku aprila smo za setev zunaj, v ograjenem delu površin v Jabljah primerno pripravili 
površine za setev. Položili smo 2 vrsti črne prekrivne folije (efektivne dolžine ~ 30m), pod njo 
vključili tudi cev za kapljično namakanje. Setev obeh kandidatnih sort je potekala med 18. in 
22.5., ko so bila tla primerno vlažna in topla. Vsak križanec je bil v setvi zastopan s 600 semeni. 
Sejali smo na folijo, vsako seme posebej, na 10 cm razdalje v vrsti ter skupno v dve vrsti na eno 
širino črne prekrivne folije. Na polju sta bila križanca označena z belimi etiketami. Sicer pa smo 
obe kandidatni sorti skozi celotno vegetacijo primerno oskrbovali in spremljali ter zadnje dni 
avgusta začeli tudi s pobiranjem strokov. Letos smo prvič poskusno za pobiranje uporabili 
parcelni kombajn s prilagojenimi nastavitvami, vendar poskusna strojna žetev ni bila uspešna, 
saj je prihajalo do zloma zrn. V izogib izgubam smo nato nadaljevali z ročnim pobiranjem. 
Pobran žlahtniteljski material smo primerno posušili, očistili, ustrezno označili ter ga v izogib 
pojavu skladiščnih škodljivcev (fižolar) preventivno izpostavili temperaturi -20 stopinj Celzija za 
72 ur. Nato smo seme obeh križancev primerno shranili do naslednje setve/množitve v letu 
2021. 

Rezultati 

Kandidatno sorto KIS Silverij smo izločili iz postopka na CPVO in se s tem izognili plačevanju 
stroškov še za drugo leto RIN testiranja. Ker je kandidatna sorta glede na ostale lastnosti 
ustrezna smo se odločili, da jo ob koncu leta prijavimo kot vrtičkarsko sorto na UVHVVR (Uprava 
za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin). Omenjena kandidatna sorta namreč ustreza 
kriterijem slovenskega pridelovalca in potrošnika. V ta namen smo vso potrebno dokumentacijo 
za prijavo sorte z vsemi prilogami in opisi v začetku septembra posredovali na UVHVVR. 
Zaenkrat z njihove strani še ni bilo nikakršnega vsebinskega odziva. Dobili smo le povratnico z 
»gpmkgp« preko elektronskega sporočila o uspešnem prejetju prijave po elektronski pošti. 
Kandidatna sorta KIS Amand je bila vključena v II. leto RIN testiranja. 
Prideleli smo seme obeh križancev - kandidatnih sort z imenom KIS Amand=KIS452x306 in KIS 
Silverij=KIS316x498. 

F: Samooprašitev in selekcija (fenotipska) F4 križancev nizkega in visokega fižola (izvor iz l. 2016) 
V zaščitenem prostoru smo izvedli samooprašitev ter fenotipsko selekcijo križancev nizkega in 
visokega fižola, ki so se v prejšnjih generacijah odbire izkazali kot najboljši (vključno z rezultati 
MAS v F2). Tako smo v letu 2020 še zožili nabor najbolj elitnih križancev. Pripravili smo seme za 
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setev skupno 93-ih F4 križancev iz l 2016; 12 odbranih križancev pri nizkem fižolu, v setvi vsak 
zastopan s 3-mi semeni (36 F4 rastlin/križancev pri nizkem fižolu) ter 19 odbranih križancev pri 
visokem fižolu, v setvi vsak zastopan s 3-mi semeni (57 F4 rastlin/križancev pri visokem fižolu). 
Zadnji teden aprila in prvi teden maja je v rastlinjaku 1 (R1) in rastlinjaku 2 (R2) potekala 
priprava lončkov, namakanja, opore, substrata ter ostalih materialov za setev. Samo setev smo 
izvedli drugi teden maja, v male kvadratne črne lončke (V~1,3L), visoke ob opori (vrvica rafija), 
vse ob kapljičnem namakanju. V setvi smo imeli skupno 93-ih F4 križancev iz l 2016; 12 odbranih 
križancev pri nizkem fižolu, v setvi vsak zastopan s 3-mi semeni (36 F4 rastlin/križancev pri 
nizkem fižolu v R2) ter 19 odbranih križancev pri visokem fižolu, v setvi vsak zastopan s 3-mi 
semeni (57 F4 rastlin/križancev pri visokem fižolu v R1). F4 križance nizkega in visokega fižola za 
fenotipsko odbiro smo označili z modrimi etiketami in jih glede na izvor in cilj žlahtnjenja 
postavili skupaj, da je bila odbira v vegetaciji lažja. Na podlagi fenotipsko izraženih lastnosti pri 
F4 križancih (označeni z modrimi etiketami) nizkega (rastlinjak R2) in visokega (rastlinjak R1) smo 
glede na sklope žlahtnjenja (predstavljeni v programu žlahtnjenja fižola za leto 2020) odbrali 
najbolj perspektivne F4 križance (preglednica 2.2.1.1.F.1 z nizkimi križanci in preglednica 
2.2.1.1.F.2 z visokimi križanci), ki so v skladu s cilji žlahtnjenja fižola.  
V avgustu 2020 je bilo fiziološko zrelo seme vsake odbrane rastline/križanca pobrano ločeno ter 
izpostavljeno sušenju. Pobran in posušen žlahtniteljski material smo ustrezno označili ter 
primerno shranili do naslednje setve v letu 2021. 

Rezultati 

Preglednica 2.2.1.1.F.1: Fenotipsko odbrani F4 križanci nizkega fižola za nadaljnjo selekcijo in 
samooprašitev 
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v 2017

Materni 
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2016)

Očetni 

starš 

(križanje 

2016)

Pripadajoč 

cilj 

žlahtnjenja v 

odbiri v l. 

2018

Odbrani 

glede na 

genetiko

Pripadajoč cilj žlahtnjenja v 2019 in 2020 ter opombe

196 1 b c c 1 PHA417 Etna I. x I; stroki rdeče lise

72 6 a b c 1 PHA498 Nassau I. x I super za strojno pobiranje; stroki rdeče lise

174 1 a a a 1 QTL59 Etna I. x I; top; stroki vijolične lise

174 1 a a c 1 QTL59 Etna I. x I; top; stroki vijolične lise

155 3 a b a 1

Ribenčan 

Škoberne Etna I. x top I; rdeče lise ;top

155 3 a c c 1

Ribenčan 

Škoberne Etna I. x top I; rdeče lise ;top

189 4 b c c 1

Ribenčan 

Škoberne Etna I. x I; rdeče lise ;top

189 4 b c a 1

Ribenčan 

Škoberne Etna I. x I; rdeče lise ;top

91 4 a a a 1

Ribenčan 

Škoberne Nassau I./II. xtop I/II top+super za strojno pobiranje; top zele s ploščatimi stoki

91 4 a a b 1

Ribenčan 

Škoberne Nassau I./II. xtop I/II top+super za strojno pobiranje; top zele s ploščatimi stoki

91 4 a a c 1

Ribenčan 

Škoberne Nassau I./II. xtop I/II top+super za strojno pobiranje; top zele s ploščatimi stoki

3 2 a a c 1

Ribenčan 

Škoberne Parker I./II. x III zelen, hruškast strok

79 3 a a a 2 QTL59 Nassau II. x II/IV super za stronjo pobiranje; top nizek zelen s ploščatimi stroki

79 3 a a b 2 QTL59 Nassau II. x II/IV super za stronjo pobiranje; top nizek zelen s ploščatimi stroki

79 3 a a c 2 QTL59 Nassau II. x II/IV super za stronjo pobiranje; top nizek zelen s ploščatimi stroki
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Preglednica 2.2.1.1.F.2: Fenotipsko odbrani F4 križanci visokega fižola za nadaljnjo selekcijo in 
samooprašitev 

 

G: Samooprašitev in selekcija (genotipska in fenotipska) F2 križancev visokega fižola (izvor iz l. 
2018) 

Visoke križance, pridobljene v letu 2018, smo v letu 2020 drugič samooprašili in hkrati izvedli 
fenotipsko selekcijo v skladu s cilji žlahtnjenja visokega fižola v kombinaciji z MAS, tako da smo 
lahko identificirali fenotipsko in genetsko najbolj ustrezne križance za nadaljnjo odbiro v F3 v 
letu 2021. Pripravili smo seme od skupno odbranih 15-ih F2 križancev visokega fižola iz l 2018, v 
setvi vsak zastopan s 3-mi semeni (45 F2 rastlin/križancev za fenotipsko selekcijo v rastlinjaku 
ter genotipsko selekcijo (MAS) v Genetskem laboratoriju na KIS. Prvi teden maja je v rastlinjaku 
1 (R1) potekala priprava lončkov, namakanja, opore, substrata ter ostalih materialov za setev. 
Samo setev smo izvedli drugi teden maja, v male kvadratne črne lončke (V~1,3L), ob opori 
(vrvica rafija), vse ob kapljičnem namakanju. F2 križance nizkega in visokega fižola za fenotipsko 
in genotipsko odbiro smo označili z oranžnimi etiketami in jih glede na izvor in cilj žlahtnjenja 
postavili skupaj, da bo odbira v vegetaciji lažja. Na podlagi fenotipsko izraženih lastnosti pri F2 
križancih visokega fižola (rastlinjak R1, označeni z oranžnimi etiketami) smo glede na sklope 
žlahtnjenja (predstavljeni v programu žlahtnjenja fižola za leto 2020) odbrali najbolj 
perspektivne F2 križance, ki so v skladu s cilji žlahtnjenja fižola. Konec junija, ko so bile rastline 
na višku vegetacije (lepo razviti in zdravi pravi listi) smo od vsake odvzeli 100 mg zdravega 
listnega tkiva za namene genetskih analiz s funkcionalnimi markerji (žlahtnjenje s pomočjo DNA 
markerjev, angl. MAS). V preglednici 2.2.1.1.G.1 so predstavljeni fenotipsko najbolj ustrezni F2 
križanci, ki so bili nadalje vključeni v genetsko selekcijo s funkcionalnimi DNA markerji. V avgustu 
2020 je bilo fiziološko zrelo seme vsake odbrane rastline/križanca pobrano ločeno ter 
izpostavljeno sušenju. Pobran in posušen žlahtniteljski material smo ustrezno označili ter 
primerno shranili do naslednje setve v letu 2021. Medtem smo končali tudi z izvedbo genetskih 
analiz na izbranih križancih (angl. MAS). Kvalitativni rezultati MAS na posameznem križancu so 
prikazani v preglednicah 2.2.1.1.G.2 in 3. 
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Dodatno 
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MSA 

dednina

Pripadajoč cilj 

žlahtnjenja v 2019 in 

2020

228 4 a a c 3 PHA59 Algarve I. x I/III

313 7 b c a 1 PHA59 Cobra I. x I

302 2 b a b 2 PHA201 Cobra II. x III

302 2 b c c 2 PHA201 Cobra II. x III

230 2 c c a 4 PHA960 Algarve II. x II/IV

227 2 a c a 3 PHA59 Algarve III. x II/III

227 2 a c b 3 PHA59 Algarve III. x II/III

227 2 a c c 3 PHA59 Algarve III. x II/III

239 5 c a b 2 PHA202 Algarve IV. x top I

239 5 c b b 2 PHA202 Algarve IV. x top I

220 5 c c a 4 PHA202 Algarve IV. x top I/IV
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Rezultati 

Preglednica 2.2.1.1.G.1: Fenotipsko odbrani F2 križanci visokega fižola, vključeni v selekcijo z 
DNA markerji 

 

Na podlagi genetske analize z markerjem SCAR PHs1, vezanim na izvor dednine križancev, smo 
ugotovili, da vsi pripadajo Andskemu genskemu skladu. Na podlagi rezultatov MAS ter zbranih 
fenotipskih vrednotenj se bomo odločili, kateri križanci so glede na prisotne odpornostne gene, 
najbolj primerni za nadaljnje razmnoževanje, samooprašitev in selekcijo v letu 2021. 
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Očetni starš 

(križnje v 

letu 2018)

11V18 2 b II/IV PHA1024 Algarve

12V18 1 c I PHA1024 Algarve

12V18 2 c I PHA1024 Algarve

12V18 3 b I PHA1024 Algarve

13V18 5 a II PHA1024 Algarve

17V18 2 a II/IV PHA1035 Algarve

34V18 1 c III PHA1024 Cobra

34V18 1 a III PHA1024 Cobra

34V18 1 b III PHA1024 Cobra

53V18 4 c I PHA1024

Golden 

Gate

55V18 4 b I PHA1024

Golden 

Gate
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Preglednica 2.2.1.1.G.2: Kvalitativni rezultati genetske analize prisotnosti odpornostnih genov z 
uporabo CAPS funkcionalnega DNA markerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Marker BCMV_48289

Lastnost

Vzorec pred restrikcijo prisoten amplifikat (+/-)po restrikciji

Odporen/+ x x

Neodporen/-

Odporen/+ x x

Neodporen/-

Odporen/+ x x

Neodporen/-

Odporen/+ x x

Neodporen/-

Odporen/+ x x

Neodporen/-

Odporen/+ x

Neodporen/- x

Odporen/+ x x

Neodporen/-

Odporen/+ x x

Neodporen/-

Odporen/+ x x

Neodporen/-

Odporen/+ x x

Neodporen/-

Odporen/+ x

Neodporen/- x

Odporen/+ x x

Neodporen/-

Odporen/+ x x

Neodporen/-

Odporen/+ x x

Neodporen/-

Odporen/+ x x

Neodporen/-

Odporen/+ x x

Neodporen/-

Odporen/+ x

Neodporen/- x

Odporen/+ x x

Neodporen/-

Odporen/+ x x

Neodporen/-

Odporen/+ x x

Neodporen/-

Odporen/+ x x

Neodporen/-

Odporen/+ x x

Neodporen/-

Odporen/+ x x

Neodporen/-

Odporen/+ x x

Neodporen/-

Odporen/+ x

Neodporen/- x

Odporen/+ x x

Neodporen/-

Odporen/+ x x
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Odporen/+ x x

Neodporen/-

Odporen/+ x x
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Neodporen/-

Odporen/+ x x

Neodporen/-

Odporen/+ x x

Neodporen/-

Odporen/+ x x

Neodporen/-

Odporen/+ x
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Odporen/+ x x

Neodporen/-

Odporen/+ x

Neodporen/- x

Odporen/+ x x

Neodporen/-

Odporen/+ x

Neodporen/- x

Odporen/+ x x

Neodporen/-

Odporen/+ x x

Neodporen/-

Odporen/+ x

Neodporen/- x

Odporen/+ x x

Neodporen/-

BCMV_BCMNV resistance+earliness+yield

11v18/2b/II/IV

11v18/2c/II/IV

12v18/1a/I

12v18/1b/I

12v18/1c/I

12v18/2a/I

12v18/2b/I

12v18/2c/I

12v18/3a/I

12v18/3b/I

12v18/3c/I

13v18/5a/II

13v18/5b/II

13v18/5c/II

17v18/2a/II/IV

17v18/2b/II/IV

17v18/2c/II/IV

17v18/4a/II/IV

17v18/4b/II/IV

17v18/4c/II/IV

34v18/1a/III

34v18/1b/III

34v18/1c/III

34v18/4a/III

34v18/4b/III

34v18/4c/III

36v18/3a/III

36v18/3b/III

36v18/3c/III

40v18/1a/III

40v18/1b/III

40v18/1c/III

53v18/4a/I

53v18/4b/I

53v18/4c/I

53v18/5a/I

53v18/5b/I

53v18/5c/I

55v18/4a/I

55v18/4b/I

55v18/4c/I

11v18/2a/II/IV

7v18/1c/II/IV

7v18/1b/II/IV

7v18/1a/II/IV
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Neodporen/-

Odporen/+ x x
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7v18/1c/II/IV
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7v18/1a/II/IV
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BCMV_BCMNV resistance+earliness+yield

11v18/2b/II/IV

11v18/2c/II/IV

12v18/1a/I

12v18/1b/I

12v18/1c/I

12v18/2a/I

12v18/2b/I

12v18/2c/I

12v18/3a/I

12v18/3b/I

12v18/3c/I

13v18/5a/II

13v18/5b/II

13v18/5c/II

17v18/2a/II/IV

17v18/2b/II/IV

17v18/2c/II/IV

17v18/4a/II/IV

17v18/4b/II/IV

17v18/4c/II/IV

34v18/1a/III

34v18/1b/III

34v18/1c/III

34v18/4a/III

34v18/4b/III

34v18/4c/III

36v18/3a/III

36v18/3b/III

36v18/3c/III

40v18/1a/III

40v18/1b/III

40v18/1c/III

53v18/4a/I

53v18/4b/I

53v18/4c/I

53v18/5a/I

53v18/5b/I

53v18/5c/I

55v18/4a/I

55v18/4b/I

55v18/4c/I

11v18/2a/II/IV

7v18/1c/II/IV

7v18/1b/II/IV

7v18/1a/II/IV
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Preglednica 2.2.1.1.G.3: Kvalitativni rezultati genetske analize prisotnosti odpornostnih genov z 
uporabo SCAR funkcionalnih DNA markerjev 

 

H: Prva samooprašitev ter fenotipska selekcija F1 križancev nizkega in visokega fižola, 
pridobljenih v letu 2019  

V letu 2020 smo prvič samooprašili in fenotipsko odbrali F1 križance nizkega in visokega fižola, ki 
smo jih pridobili v letu 2019. Ta aktivnost je vključevala tudi samooprašitev brez fenotipske 
odbire za križance nizkega fižola,ki smo jih pridobili za namene mapiranja (QTL). Zadnji teden 

Marker SW13 ROC11 SG6 SBD5 DESU-G1 SW12 SAS13 SZ04 SF10 SN02 SBA16 SW6-800R

Vzorec Lastnost BCMV_BCMNV resistance+earliness+yieldBCMV_BCMNV resistance+earliness+yieldBCMV_BCMNV resistance+earliness+yieldBCMV_BCMNV resistance+earliness+yieldbean rust resistanceanthrachnose resistanceanthrachnose resistanceanthrachnose resistanceanthrachnose resistanceALS resistanceALS resistancebean-pod weevil resistance

Odporen x x x x x x x x x x 1

Neodporen x x

Odporen x x x x x x x x x x (zelo šibek)

Neodporen x x

Odporen x x x x x x x x x ( šibek)

Neodporen x x x

Odporen x (tanjši band pri 740 bp)x x x x x x x x x ( zelo šibek) x

Neodporen x

Odporen x x x x x x x x x x

Neodporen x x

Odporen x x x x x x x x x x ( šibek) x

Neodporen x

Odporen x x x x x x x x

Neodporen x x x x

Odporen x x x x x x x

Neodporen x x x x x

Odporen x x x x x x x 2

Neodporen x x x x x

Odporen x x x x x x x x x

Neodporen x x x

Odporen x x x x x x x

Neodporen x x x x x

Odporen x x x x x x (zelo šibko) x

Neodporen x x x x x

Odporen x x x x x x x x

Neodporen x x x x (zelo šibko)

Odporen x x x x x x x x x

Neodporen x x x

Odporen x x x x x x x x x

Neodporen x x x

Odporen x x x x x x x x x x (ne jasno)

Neodporen x x

Odporen x x x x x x x x x 3

Neodporen x x x

Odporen x x x x x x x

Neodporen x x x x x

Odporen x x x x x x x x x x

Neodporen x x

Odporen x x x x x x (zelo šibke)x (zelo šibko) x x x

Neodporen x x

Odporen x x x x x x x x

Neodporen x x x x

Odporen x x x x x x x x x x x

Neodporen x (šibko, lisa)

Odporen x x x x x x x x

Neodporen x x x x

Odporen x x x x x x x x x

Neodporen x (šibko, lisa) x x

Odporen x (zelo zelo šibko)x x x x x x x (zelo šibek) x 4

Neodporen x x x

Odporen x x(šibek ) x x x x x x x x

Neodporen x x

Odporen x x x x x x x x x (šibek) x

Neodporen x x

Odporen x x x x x x x x x

Neodporen x x x

Odporen x x (zelo šibek) x x x x x x x x

Neodporen x x

Odporen x x x x x x x x

Neodporen x x x x

Odporen x x x x x x x x x x

Neodporen x x

Odporen x x x x x x x x

Neodporen x x x x

Odporen x x x x x x x x x 5

Neodporen x x x

Odporen x x x x x x x x x x

Neodporen x x

Odporen x x x x x x x x x x

Neodporen x x

Odporen x x x x x x x x x x

Neodporen x x

Odporen x x x x x x x x

Neodporen x x x x

Odporen x x x x x x x (šibek)

Neodporen x x x x x

Odporen x (šibek) x x x x x x ( ne jasno)

Neodporen x x x x x

Odporen x x x x x x x

Neodporen x x x x x

Odporen x x x x x x x ( zelo šibek) 8

Neodporen x x x x x

Odporen x x x x x x x

Neodporen x x x x x

Odporen x x x x

Neodporen x x x x x x x x

Odporen x x x x (zelo zelo šibko)x x x x (šibkek)

Neodporen x x x x

Odporen x x x x x (zelo zelo šibko)x x x x (šibek)

Neodporen x x x55v18/4c/I

55v18/4b/I

55v18/4a/I

11v18/2c/II/IV

7v18/1a/II/IV

7v18/1b/II/IV

7v18/1c/II/IV

11v18/2a/II/IV

11v18/2b/II/IV

13v18/5c/II

12v18/1a/I

12v18/1b/I

12v18/1c/I

12v18/2a/I

12v18/2b/I

12v18/2c/I

12v18/3a/I

12v18/3b/I

12v18/3c/I

13v18/5a/II

13v18/5b/II

34v18/4c/III

17v18/2a/II/IV

17v18/2b/II/IV

17v18/2c/II/IV

17v18/4a/II/IV

17v18/4b/II/IV

17v18/4c/II/IV

34v18/1a/III

34v18/1b/III

34v18/1c/III

34v18/4a/III

34v18/4b/III

53v18/5c/I

36v18/3a/III

36v18/3b/III

36v18/3c/III

40v18/1a/III

40v18/1b/III

40v18/1c/III

53v18/4a/I

53v18/4b/I

53v18/4c/I

53v18/5a/I

53v18/5b/I
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aprila in prvi teden maja je v rastlinjaku 1 (R1) in rastlinjaku 2 (R2) potekala priprava lončkov, 
namakanja, opore, substrata ter ostalih materialov za setev. Samo setev smo izvedli drugi teden 
maja, v male kvadratne črne lončke (V~1,3L), visoke ob opori (vrvica rafija), vse ob kapljičnem 
namakanju. V setvi smo imeli skupno seme vseh F1 križancev iz l. 2019; to je 269 zdravih semen. 
Od tega je šlo v prvo fenotipsko selekcijo 142 F1 križancev nizkega fižola (v R2) in 108 F1 
križancev visokega fižola (v R1) ter 19 F1 križancev nizkega fižola za namene QTL (v R2). F1 
križance nizkega in visokega fižola za fenotipsko odbiro smo označili z belimi etiketami in jih 
glede na izvor in cilj žlahtnjenja postavili skupaj, da je bila odbira v vegetaciji lažja. Na podlagi 
fenotipsko izraženih lastnosti pri F1 križancih (označeni z belimi etiketami) nizkega (rastlinjak R2) 
in visokega (rastlinjak R1) smo glede na sklope žlahtnjenja (predstavljeni v programu žlahtnjenja 
fižola za leto 2020) odbrali najbolj perspektivne F1 križance (preglednica 2.2.1.1.H.1 z nizkimi 
križanci in preglednica 2.2.1.1.H.2 z visokimi križanci), ki so v skladu s cilji žlahtnjenja fižola. Ta 
aktivnost je vključevala tudi samooprašitev brez fenotipske odbire za križance nizkega fižola,ki 
smo jih pridobili za namene mapiranja (QTL križanci v R2, označeni z rumenimi etiketami). Kljub 
temu smo glede na fenotipski izgled pridobljenih F1 križancev za namene QTL odbrali nekaj 
perspektivni QTL križncev, ki jih bomo vodili tako za vzgojo inbridiranih rekombinantnih linij kot 
tudi za selekcijo in samooprašitev za standardne namene žlahtnjenja (preglednica 2.2.1.1.H.3). 
V avgustu 2020 je bilo fiziološko zrelo seme vsake odbrane rastline/križanca pobrano ločeno ter 
izpostavljeno sušenju. Pobran in posušen žlahtniteljski material smo ustrezno označili ter 
primerno shranili do naslednje setve v letu 2021. 

Rezultati 

Preglednica 2.2.1.1.H.1: Fenotipsko odbrani F1 križanci nizkega fižola za nadaljnjo selekcijo in 
samooprašitev 

  

Oznaka 

stroka

Oznaka 

zaporednega 

št. semena v 

stroku  iz iste 

rastline 

posejane v 

2020 in v  

odbiri v  2020

Pripadajoč cilj 

žlahtnjenja v  

letu 2020

Materni starš 

(križanje v 2019)

Očetni starš 

(križanje v 

2019)

Opombe

1N19 1 I RIL43fc Etna

super nizek; lisast strok z v ijoličnimi lisami, nizek habitus, ok za strojno 

pobiranje

1N19 2 I RIL43fc Etna

super nizek; lisast strok z v ijoličnimi lisami, nizek habitus, ok za strojno 

pobiranje

1N19 3 I RIL43fc Etna

super nizek; lisast strok z v ijoličnimi lisami, nizek habitus, ok za strojno 

pobiranje

3N19 1 X GB00825fc Etna dodatno za ohranitev kombinacije

6N19 3 I PHA914fc Etna

top nizki z lisastim strokom, nizek habitus, zgodnji, za strojno pobiranje, 

stroki rdeče lise

6N19 4 I PHA914fc Etna

top nizki z lisastim strokom, nizek habitus, zgodnji, za strojno pobiranje, 

stroki rdeče lise

7N19 2 I PHA914fc Etna

top nizki z lisastim strokom, nizek habitus, zgodnji, za strojno pobiranje, 

stroki rdeče lise

7N19 1 I PHA914fc Etna

top nizki z lisastim strokom, nizek habitus, zgodnji, za strojno pobiranje, 

stroki rdeče lise

9N19 1 X PHA914fc Etna dodatno za ohranitev kombinacije

10N19 1 X 833fc Etna dodatno za ohranitev kombinacije

13N19 2 I PHA3277PAcc Etna

top nizki z lisastim strokom, nizek habitus, zgodnji, za strojno pobiranje, 

stroki rdeče lise

13N19 1 I PHA3277PAcc Etna

top nizki z lisastim strokom, nizek habitus, zgodnji, za strojno pobiranje, 

stroki rdeče lise

14N19 3 I Topolovec Etna

top nizki z lisastim strokom, nizek habitus, zgodnji, za strojno pobiranje, 

stroki rdeče lise

14N19 2 I Topolovec Etna

top nizki z lisastim strokom, nizek habitus, zgodnji, za strojno pobiranje, 

stroki rdeče lise

14N19 1 I Topolovec Etna

top nizki z lisastim strokom, nizek habitus, zgodnji, za strojno pobiranje, 

stroki rdeče lise

14N19 4 I Topolovec Etna

top nizki z lisastim strokom, nizek habitus, zgodnji, za strojno pobiranje, 

stroki rdeče lise

16N19 1 X RIL43fc Zorin dodatno za ohranitev kombinacije

18N19 3 III/IV GB00825fc Zorin zelen ploščat strok, lahko kombiniran, nizek habitus

18N19 2 III/IV GB00825fc Zorin zelen ploščat strok, lahko kombiniran, nizek habitus

18N19 1 III/IV GB00825fc Zorin zelen ploščat strok, lahko kombiniran, nizek habitus

23N19 6 III/IV RIL43fc Nassau zelen ploščat strok, lahko kombiniran, nizek habitus

26N19 1 X GB00825fc Nassau dodatno za ohranitev kombinacije

28N19 1 X RCAT057042fc Nassau dodatno za ohranitev kombinacije

29N19 3 III/IV PHA914fc Nassau zelen ploščat strok, lahko kombiniran, nizek habitus

29N19 2 III/IV PHA914fc Nassau zelen ploščat strok, lahko kombiniran, nizek habitus

31N19 1 X 833fc Nassau dodatno za ohranitev kombinacije

35N19 1 X PHA3277PAcc Nassau dodatno za ohranitev kombinacije

37N19 1 X Buran Nassau dodatno za ohranitev kombinacije

39N19 1 X Topolovec Nassau dodatno za ohranitev kombinacije
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Preglednica 2.2.1.1.H.2: Fenotipsko odbrani F1 križanci visokega fižola za nadaljnjo selekcijo in 
samooprašitev 

 

Preglednica 2.2.1.1.H.3: Fenotipsko odbrani F1 QTL križanci nizkega fižola za nadaljnjo selekcijo 
in samooprašitev 

 

 

I: Izvajanje ročnih križanj nizkega in visokega fižola za namene učenja  
V letu 2020 nismo načrtovali ciljnih ročnih križanj, saj smo pregledali in izkoristili potencial 
križancev nizkega in visokega fižola, ki ga že imamo na voljo v procesu. Za namene učenja in 
ohranjanja sposobnosti izvedbe ročnih križanj s pinceto, smo le-ta izvajali na naključno izbranih 
starševskih genotipih ter sproti preverjali uspešnost križanj, ki smo jo sposobni doseči. Pripravili 
smo seme 12-ih starševskih genotipov; od tega 6 nizkega tipa rasti ter 6 visokega tipa rasti. 
Predzadnji teden aprila je v rastlinjaku 1 (R1) in rastlinjaku 2 (R2) potekala priprava lončkov, 
namakanja, opore, substrata ter ostalih materialov za setev. Samo setev smo izvedli zadnji teden 

Oznaka 

stroka

Oznaka 

zaporedneg

a št. semena 

v stroku  iz 

iste rastline 

posejane v 

2020 in v 

odbiri v 

Pripadajoč 

cilj 

žlahtnjenja v 

letu 2020

Materni starš (križanja 

v 2019)

Očetni starš 

(križanja v 2019)
Opombe

1V19 2 II. GB00396fc Golden gate

1V19 1 II. GB00396fc Golden gate

2V19 2 II. PHA507fc Golden gate

3V19 1 II. PHA507fc Golden gate

4V19 1 II. 452fc Golden gate

6V19 4 IV. 967fc Golden gate lisast strok; za zarnje super

9V19 1 II/IV 804fc Golden gate

11V19 1 II KP-400fc Golden gate

14V19 2 II. Limka Golden gate top izgled

15V19 1 I./IV. Čudež Golden gate lahko kombiniran; z antociani

18V19 1 II. GB00396fc Barianec

20V19 1 II. PHA507fc Barianec

22V19 1 II. 452fc Barianec

23V19 1 IV. 967fc Barianec lisast strok; za zrnje super

26V19 1 II. 804fc Barianec

30V19 2 II. KP-400fc Barianec

33V19 1 II. Helda Barianec top izgled

34V19 1 II. Maslenec Justika Barianec top izgled

35V19 2 II. Čudež Barianec

Oznaka stroka

Oznaka 

zaporednega št. 

semena v  stroku  

iz iste rastline 

posejane v  2020 in 

v  odbiri v  2020

Pripadajoč cilj žlahtnjenja v  letu 2020 Materni starš Očetni starš
Namen križanja za 

mapiranje (BCMV/PA)

Opombe (v  letu 2020 se pobere ločeno v sak strok in v  setv i v  let 20121 se v tzame po 1 

seme iz v skega stroka kot za SSD!!!!)

1qtlBCMV 5

super nizek z okroglimi stroki in lep 

habitus PHA131 Parker BCMV

 odbran za naprej v  letu 2021 v  setv i križancev  za odpornost na BCMV (treba prev erit pri 

Ireni)

1qtlBCMV 4

super nizek z okroglimi stroki in lep 

habitus PHA131 Parker BCMV

 odbran za naprej v  letu 2021 v  setv i križancev  za odpornost na BCMV (treba prev erit pri 

Ireni)

1qtlBCMV 2

super nizek z okroglimi stroki in lep 

habitus PHA131 Parker

 odbran za naprej v  letu 2021 v  setv i križancev  za odpornost na BCMV (treba prev erit pri 

Ireni)

2qtlBCMV PHA131 Parker

1qtlPA 3

super nizek z okroglimi stroki in lep 

habitus PHA3277 GB00379 PA  odbran za naprej v  letu 2021 v  setv i križancev  z nizko v sebnostjo PA

1qtlPA 4

super nizek z okroglimi stroki in lep 

habitus PHA3277 GB00379 PA

 odbran za naprej v  letu 2021 v  setv i križancev  z nizko v sebnostjo PA (treba prev erit pri 

Lov ru)

2qtlPA PHA3277 GB00379

1qtlPA PHA3277 GB00379
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aprila. Nizek fižol smo posadili v srednje okrogle lončke na dvignjen lesen podest v R1; visokega 
pa v velike črne lonce ob konstrukcijo za križanja v R2, oboje ob kapljičnem namakanju. Pri obeh 
tipih rasti smo imeli kot starše za učenje ročnih križanj vključene komercialne sorte. Pri nizkih so 
bile Etna, Zorin in Nassau; pri visokih pa Barianec, Ptujski maslenec in Golden gate. Rastline vseh 
komercialnih sort so do konca maja že popolnoma razvile prve prave liste. V juliju je potekalo 
izvajanje ciljni ročnih križanj. Rezultati/primerjava uspešnosti izvedbe obeh operaterjev so 
predstavljeni v preglednici 2.2.1.1.I.1. 

Rezultati 

Preglednica 2.2.1.1.I.1: Rezultati uspešnosti izvedbe križanj nizkega in visokega fižola pri obeh 
operaterjih (operater X levo; operater Y desno) 

 

 
J: Zaključek preverjanja učinka termoterapije na pojav bolezni pri fižolu  
Ta aktivnost se je zaključila v začetku januarja 2020 in rezultati niso bili poročani v zadnjem 
poročilu v letu 2019, bili pa so že poročani v skupnem letnem poročilu za leto 2019.  
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Preglednica: Vsebina in obseg dela za nalogo Žlahtnjenje fižola  
LOKACIJA, OBDOBJE PRESKUŠANJA,  
KO in PARCELNA ŠT., POVRŠINA 

ŠTEVILO in SEZNAM 
POPULACIJ/ODBRANK/KRIŽANCEV 

A: Končna selekcija F3 križancev visokega fižola iz 2017 
Lokacija: Genetski laboratorij na KIS, Ljubljana 
Obdobje selekcije: začetek 2020, zaključek 2020 
Izvajalec: KIS 

 
Pregled rezultatov fenotipske in genotipske 
evalvacije za 7 križancev ter izbor 4-ih 
križancev za nadaljnjo odbiro v točki B. 

B: Samooprašitev in fenotipska selekcija odbranih 
rastlin F3 križancev visokega fižola iz 2017 

Lokacija: Jablje, rastlinjak št. 1 (R1), KIS 
Obdobje preskušanja: začetek 2020, zaključek 2020 
Izvajalec: KIS 
KO in parcelna št.: 1940 Loka – 765/1 
Površina: prbl. 3 m2  

 
 
Odbrani 4-je križanci iz točke A za nadaljnjo 
fenotipsko selekcijo in hkratno 
samooprašitev. Vsak odbrani križanec 
zastopan s tremi genotipi, torej skupno 12 
F3 rastlin za fenotipsko selekcijo. 

C: Samooprašitev in fenotipska selekcija »starejših 
križancev« nizkega fižola višjih filialnih generacij  

Lokacija: Jablje, znotraj ograjenega IOSDV dela 
Obdobje preskušanja: začetek 2020, zaključek 2020 
Izvajalec: KIS 
KO in parcelna št.: 1940 Loka - 740/3 in 742/7 
Površina: prbl. 180 m2 

 
 
Skupno 9 F4-F6 križancev nizkega fižola. Od 
vsakega križanca prbl. 400 najboljših/ 
odbranih rastlin iz l. 2019 v setvi za 
nadaljnjo selekcijo. 

D: Samooprašitev in namnožitev dveh F7 križancev ter 
njuna končna evalvacija 

Lokacija: Jablje, znotraj ograjenega IOSDV dela 
Obdobje preskušanja: začetek 2020, zaključek 2020 
Izvajalec: KIS 
KO in parcelna št.: 1940 Loka - 740/3 in 742/7 
Površina: prbl. 60 m2 

 
 
Končna evalvacija ter samooprašitev za 2 
križanca 359x417 in 385x425. V setvi 600 
rastlin na vsakega križanca. 

E: Spremljanje in dokumentiranje postopka prijave 
kandidatnih sort v postopku RIN ter namnožitev  

Lokacija: Jablje, znotraj ograjenega IOSDV dela 
Obdobje preskušanja: začetek 2020, zaključek 2020 
Izvajalec: KIS 
KO in parcelna št.: 1940 Loka - 740/3 in 742/7 
Površina: prbl. 60 m2 

 
 
Namnožitev izvornega semena za dve 
kandidatni sorti, ki sta v 2. letu preskušanja 
RIN na CPVO, KIS Amand=KIS452x306 in KIS 
Silverij=KIS316x498. V setvi 600 rastlin na 
vsakega križanca. 

F: Samooprašitev in selekcija (fenotipska) F4 križancev 
nizkega in visokega fižola (izvor iz l. 2016) 

Lokacija: Jablje, rastlinjak št. 1 (R1) za visoke F4 križance 
in št. 2 (R2) za nizke F4 križance, KIS 
Obdobje preskušanja: začetek 2020, zaključek 2020 
Izvajalec: KIS 
KO in parcelna št.: 1940 Loka – 765/1 
Površina: prbl. 10m2 v R2 za nizke F4 križance in 15m2   
R1 za visoke F4 križance; skupno prbl. 25m2 

 
 
Skupno 93 F4 križancev iz l 2016:  
12 odbranih križancev pri nizkem fižolu, v 
setvi vsak zastopan s 3-mi semeni-> 36 F4 
rastlin/križancev pri nizkem fižolu v R2 
19 odbranih križancev pri visokem fižolu, v 
setvi vsak zastopan s 3-mi semeni-> 57 F4 
rastlin/križancev pri visokem fižolu v R1 

G: Samooprašitev in fenotipska ter genotipska 
selekcija F2 križancev visokega fižola (izvor iz l. 
2018) 

Lokacija: Jablje, rastlinjak št. 1 (R1), KIS 
Obdobje preskušanja: začetek 2020, zaključek 2020 
Izvajalec: KIS 
KO in parcelna št.: 1940 Loka – 765/1 
Površina: prbl. 12 m2 

 
 
 
Skupno odbranih 15 F2 križancev visokega 
fižola iz l 2018, v setvi vsak zastopan s 3-mi 
semeni-> 45 F2 rastlin/križancev za 
fenotipsko selekcijo v rastlinjaku ter 
genotipsko selekcijo (MAS) v Genetskem 
laboratoriju na KIS. 
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Preglednica: Vsebina in obseg dela za nalogo Žlahtnjenje fižola – nadaljevanje 
H: Samooprašitev in selekcija (fenotipska) F1 

križancev nizkega in visokega fižola (izvor iz l. 
2019) 

Lokacija: Jablje, rastlinjak št. 1 (R1) za visoke F1 
križance in št. 2 (R2) za nizke F1 križance, KIS 
Obdobje preskušanja: začetek 2020, zaključek 2020 
Izvajalec: KIS 
KO in parcelna št.: 1940 Loka – 765/1 
Površina: prbl. 45m2 v R2 za nizke F1 križance vključno s 

QTL križanci in 30m2   R1 za visoke F1 križance; 
skupno prbl. 70m2 

 
 
Skupno pridobljenih F1 križancev iz l. 2019 je 
269 in gredo vsi v setev (zdravo seme).  
Od tega gre v prvo fenotipsko selekcijo  
142 F1 križancev nizkega fižola v R2  
in  
108 F1 križancev visokega fižola v R1 
ter 
19 F1 križancev nizkega fižola za namene QTL 
v R2. 

I: Ročna križanja nizkega in visokega fižola za 
namene učenja 

Lokacija: Jablje, rastlinjak št. 1 (R1) za nizek fižol in št. 2 
(R2) za visok fižol, KIS 
Obdobje preskušanja: začetek 2020, zaključek 2020 
Izvajalec: KIS 
KO in parcelna št.: 1940 Loka – 765/1 
Površina: prbl. 6m2 v R2 za izvajanje križanj pri visokih 

(konstrukcija) in 3m2   R1 za izvajanje križanj pri 
nizkih; skupno prbl. 9m2 

 
 
Skupno 12 starševskih genotipov za namene 
učenja ročnega križanja; od tega 6 
starševskih genotipov nizkega fižola (3 
materni in 3-je očetni genotipi) ter 6 
starševskih genotipov visokega fižola (3 
materni in 3-je očetni genotipi).  
 

J: Zaključek preverjanja učinka termoterapije na 
pojav bolezni pri fižolu 

Lokacija: Rastlinjak na KIS, Ljubljana 
Obdobje selekcije: začetek 2020, zaključek 2020 
Izvajalec: KIS 

 
 
Preverjanje na pojav bakterijskih, virusnih in 
glivičnih okužb. V vsak postopek vključenih 
po 8 rastlin.  

 

2.2.1.2 LETNI CILJI IN KAZALNIKI 

Visok fižol 
Preglednica: Letni cilji in kazalniki za doseganje letnih ciljev pri visokem fižolu 

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev 

Končna selekcija F3 križancev visokega fižola (izvor 
v l. 2017) glede na rezultate MAS 

- zaključen izmed fenotipsko odbranih križancev 
na podlagi MAS izbrani cca. 4-je F3 križanci. 

Samooprašitev in fenotipska selekcija odbranih 
rastlin (iz točke A) F3 križancev (izvor v l. 2017) 
visokega fižola 

- zaključen samooprašeni in fenotipsko odbrani 
F3 križanci iz zgornje točke.  

Samooprašitev in fenotipska ter genotipska 
selekcija F2 križancev visokega fižola (izvor iz l. 
2018) 

- zaključen kombinacija izvedbe fenotipske in 
genotipske selekcije (MAS) F2 križancev. 
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Nizek fižol 
Preglednica: Letni cilji in kazalniki za doseganje letnih ciljev pri nizkem fižolu 

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev 

Samooprašitev in fenotipska selekcija na 
odbranih rastlinah »starejših križancev« 
nizkega fižola višjih filialnih (F4-F6) 
generacij 

- zaključen samooprašeni in na podlagi fenotipa odbrani 
najboljši križanci po metodi pozitivne selekcije za 
pridobitev nove filialne generacije (F5-F7). V teku le del 
sklopa prehranskih analiz zaradi uvedbe nedestruktivnih 
metod in primerjave rezultatov. 

Dodatna samooprašitev in namnožitev 
izvornega semena dveh F7 križancev ter 
njuna končna evalvacija ustreznosti 
križancev za prijavo na CPVO 

- zaključen končno preverjanje ustreznosti dveh F7 
križancev (359x417 in 385x425) za pričetek postopka 
vpisa križancev/kandidatnih sort ter hkratna 
samooprašitev in namnožitev semena le-teh. V teku le 
sklop preverjanja in vitro odpornosti na BCMNV, ker ga 
je bilo ptrebno ponoviti. 

Spremljanje in dokumentiranje postopka 
prijave dveh kandidatnih sort, ki sta že v 
postopku RIN na CPVO ter dodatna 
namnožitev izvornega semena obeh 
kandidatnih sort KIS Amand in KIS Silverij 

- zaključen preverjanje statusa kandidatnih sort (KIS 
Amand in KIS Silverij) v 2. letu RIN testiranja na CPVO 
ter uspešna pridelava zadostnih količin izvornega 
semena. 

 

Preglednica: Skupni splošni letni cilji in kazalniki za doseganje letnih ciljev pri žlahtnjenju nizkega 
in visokega fižola 

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev 

Samooprašitev in selekcija (fenotipska) F4 
križancev nizkega in visokega fižola (izvor iz 
l. 2016) 

- zaključen na podlagi fenotipa odbrane in samooprašene 
F4 rastline za pridobivanje F5 križancev. 

Prva samooprašitev ter fenotipska selekcija 
F1 križancev nizkega in visokega fižola, 
pridobljenih v letu 2019 

- zaključen samooprašene in na podlagi fenotipa odbrani 
najboljši križanci po metodi pozitivne selekcije za 
pridobitev nove filialne generacije (F2). 

Izvajanje ročnih križanj nizkega in visokega 
fižola za namene učenja 

- zaključen pridobljeni križanci nizkega in visokega fižola z 
uporabo ciljnih ročnih križanj glede na operaterja.  

Zaključek preverjanja učinka termoterapije 
na pojav bolezni pri fižolu 

- zaključen prikaz končnih rezultatov učinka 
termoterapije na pojav bolezni pri fižolu. 

Publicistična dejavnost -  zaključeno Glede na COVID situacijo je bila publicistična 
dejavnost skrajno omejena. V jeseni 2020 smo 
pripravljali vsebine (poster in povzetek) za Nove 
izzive v agronomiji, kar bo poročano v letu 2021, saj 
se je simpozij odvijal januarja 2021. Omenila pa bi 
objavo dveh izjemnih znanstvenih prispevkov (članek 
v SSCI A1 kvartilu in poglavje v znanstveni 
monografiji), ki ju je vodja žlahtnjenja v soavtorstvu 
objavila na temo fižola, vendar objavi nista 
(so)financirani s strani JS Vrtnarstvo, prikazujeta pa 
bazične raziskave, ki so osnova žlahtnjenju 
(https://www.mdpi.com/2073-4395/10/2/225/pdf;  

- https://www.intechopen.com/books/drought-
detection-and-solutions/drought-stress-response-in-
agricultural-plants-a-case-study-of-common-bean-
em-phaseolus-vulgaris-em-.) 

 

2.2.1.3 IZVAJALCI NALOGE 

Kmetijski inštitut Slovenije 
  

https://www.mdpi.com/2073-4395/10/2/225/pdf
https://www.intechopen.com/books/drought-detection-and-solutions/drought-stress-response-in-agricultural-plants-a-case-study-of-common-bean-em-phaseolus-vulgaris-em-
https://www.intechopen.com/books/drought-detection-and-solutions/drought-stress-response-in-agricultural-plants-a-case-study-of-common-bean-em-phaseolus-vulgaris-em-
https://www.intechopen.com/books/drought-detection-and-solutions/drought-stress-response-in-agricultural-plants-a-case-study-of-common-bean-em-phaseolus-vulgaris-em-
https://www.intechopen.com/books/drought-detection-and-solutions/drought-stress-response-in-agricultural-plants-a-case-study-of-common-bean-em-phaseolus-vulgaris-em-
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2.2.2 ŽLAHTNJENJE ZELJA 

2.2.2.1 OCENA OPRAVLJENEGA DELA 

A: Razvoj in vpeljava žlahtniteljskih metod - indukcija novih linij s pomočjo kulture mikrospor 

Rezultati 

S postopki indukcije haploidov s pomočjo kulture mikrospor smo uspeli regenerirati 105 
podvojenih haploidov, aklimatizacijo pa je prestalo 56 rastlin. Nove linije izhajajo iz naslednjih 
genotipov zelja: Cape Horn F1 (12 linij), Kosaro F1 (2 liniji), Feerro F1 (2 liniji), Cheers F1 (2 liniji) 
in iz treh populacijskih sort (38 linij). 

 
Slika 2.2.2.1.1: Aklimatizirane rastline novih čistih linij 
 
B: Razvoj in vpeljava žlahtniteljskih metod - mikropropagacija čistih linij z dobrimi 

kombinacijskimi lastnostmi 

Rezultati 

Uspešno smo mikropropagirali in aklimatizirali 750 rastlin, ki jih bomo v letu 2021 uporabili za 
pridobivanje hibridov tako potrjenih sort kot tudi novih perspektivnih hibridov. Linije. ki smo jih 
mikropropagirali so naslednje: 11,49,85,247,253,261,278 in 393.  

 
Slika 2.2.2.1.2: Mikropropagirane rastline čistih linij z dobrimi kombinacijskimi lastnostmi 
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C: Ocenjevanje eksperimentalnih križancev 

Izvedli smo ocenjevanje in odbiro eksperimentalnih križancev. Izbrali smo križance med linijami z 
najboljšimi kombinacijskimi sposobnostmi. Hibridom (11), ki so nam ustrezali po morfoloških 
lastnostih in poljski odpornosti na različne bolezni smo odvzeli vzorec tkiva za izolacijo DNA in 
določili starševstvo s pomočjo mikrosatelitnih markerjev. 

Rezultati 

Izbrane linije so: 261, 278, 304, 311, 49, 281, 276, 121, 79.  

 
Slika 2.2.2.1.3: Novi hibridi v poljskem poskusu 
 
D: Vzgoja novih križancev in pridobivanje semena že potrjenih hibridnih sort 
V dveh mrežnikih smo pridobivali seme križancev, ki izhajajo iz novih linij pridobljenih v letu 
2019. Kot opraševalce smo uporabili čmrlje. Seme z vsake posamezne rastline vključene v 
križanje smo pobrali in ga bomo v naslednjem letu posadili v poljskem poskusu ter odbrali 
najprimernejše nove hibridne sorte. V preostalih mrežnikih pa smo izvajali križanja za pridobitev 
že odbranih zanimivih hibiridov (6).  

Rezultati 

Pridobili smo dovolj veliko količino semena hibrida 341 x 261, ki smo ga tudi prijavili sortni 
komisiji. 

 
Slika 2.2.2.1.4: Križanje linij v mrežnikih 
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Slika 2.2.2.1.5: Hibrid z začasno oznako 341261, ki je v postopku registracije 

Preglednica 2.2.2.1.1: Nove linije vključene v križanja za pridobivanje novih hibridov –prikaz za 
skupino 1 
  Št. Izolacije Izh. Genotip Št. ploid. 
 1 7 458*Pruktor 631 

2 11 458*Pruktor 654 

3 18 Matsumo 287 

4 20 Matsumo 334 

5 26 454*Bajonet 605 

6 32 Bajonet 225 

7 33 Bajonet 201 

8 43 Bloško 871 

9 44 Bloško 915 

10 65 Bloško 905 

11 66 Bloško 910 

12 67 Bloško 919 

13 68 Bloško 881 

14 69 Bloško 866 

15 70 Bloško 875 

16 75 458*Pruktor 651 

17 80 Matsumo 297 

18 84 458*Ošiljeno 249 

19 87 Bloško 916 

20 89 458*Pruktor 646 

21 95 Bloško 889 

22 96 Bloško 870 

23 98 Golubanac 376 

24 101 458*Excalibur 79 

25 102 454*Caraflex 974 

26 104 454*Caraflex 955 

27 105 454*Caraflex 956 

28 107 454*Caraflex 952 

29 109 454*Caraflex 990 

30 119 458*Ošiljeno 264 

31 121 458*Ošiljeno 274 

32 123 458*Ošiljeno 246 

33 126 458*Ošiljeno 244 

 
E: Gojenje čistih linij za vzgojo novih križancev in za pridobivanje semenskega materiala že 

potrjenih sort 
V rastlinjaku smo v celotni rastni sezoni ohranjali linije z dobrimi kombinacijskimi lastnostmi. Te 
linije nam predstavljajo matične rastline za pridobivanje velikega števila linij s pomočjo tkivnih 
kultur. Linije so nujno potrebne za zagotavljanje dovolj velike količine semena potrjenih hibridov 
in hibridov, ki jih želimo vpisati v sortno listo. Prav tako pa smo izvedli ročna križanja med 
izbranimi linijami (preglednica 2.2.2.1.1) 
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Slika 2.2.2.1.6: Ročna križanja linij z dobrimi kombinacijskimi sposobnostmi 

Rezultati 

Preglednica 2.2.2.1.2: Hibridi pridobljeni z ročnim križanjem 
Genotip (mama) Genotip (oče) Število semen 

Srb 41 (7) 5*Atria (292, 1841) 23 lepih sem. 

Srb 41 (7) Autumn queen (52,19) 45 lepih sem. 

7*Atria (261,828) Field winner (304,1068) cca. 130 sem. 

7*Atria (261,828) Autumn queen (52,19) 43 sem 

7*Atria (261,828) 8*Atria (281, 45) veliko 

A.queen (169, 661)? Grandslam (168, 1050) 36 sem. 

278 465*benelli (2617??) 7 sem. 

Farao (2) 278 30 slabih sem. 

Field winner (7,1861) 278 12 sem. 

Krautman (79, 885) 278 8 sem. 

Krautman (176, 1879) Farao (2) 5 sem. 

Krautman (321, 459) Srb 41 (6) 19 sem 

465* Benelli Grandslam (167, 1052) 9 sem 

465* Benelli Autumn queen (169, 
661) 

4 sem. 

465* Benelli 454 11 sem. 

465* Benelli 278 14 sem. 

ošiljeno (10/2) Field winner (304,1068) 24 sem. 

ošiljeno (10/2) K.O.*(36*165) (360, 
672) 

46 sem. 

ošiljeno (10/2) K.O.*(36*165) (360, 
672) 

4 sem. 

ošiljeno (10/2) 278 cca. 40 sem. 

ošiljeno (10/2) 354 (91,1000) veliko lepega sem. 

ošiljeno (10/2) 465*benelli 13 lepih sem. 

ošiljeno (10/2) 454 24 lepih sem. 

ošiljeno (10/2) 8*Atria (281, 45) 12 lepih sem. 

ošiljeno (10/2) 278 5 sem. 

8*Atria (281, 45) 7*Atria (261,828) veliko lepega sem. 

Tamarindo (166, 1045) 7*Atria (261,828) 10 sem. 

Checkmate (8,1746) Grandslam (168, 1050) 1 sem 

 
F: Povratno križanje linij z vključeno citoplazmatsko moško sterilnostjo 
Po uspešnem povratnem križanju linije z vključeno citoplazmatsko sterilnostjo, smo pridobljena 
semena takoj posejali v sterilnih pogojih na hranilno gojišče, rastline so bile aklimatizirane in 
presajene v rastlinjak, kjer bo potekla vernalizacija. V letu 2021 bomo tako lahko izvedli peto 
povratno križanje in se s tem približali moško sterilni liniji (278) z dobrimi kombinacijskimi 
lastnostmi. Linija je vključena tako v pridobivanje hibrida Presnik F1 kot tudi hibrida Rožnik. 
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G: Populacijske sorte 

Rezultati 

Uspešno smo semenili 7 populacijskih sort, ki jih bomo preskušali v letu 2021.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2.2.2.1.7: Semenica zelja 

 
H: predstavitev rezultatov naloge 
Inovativna metoda pri žlahtnjenju zelja je bila predstavljena v mesecu oktobru v televizijski 
oddaji na RTVSLO Prava ideja. 
 
Preglednica: Vsebina in obseg dela pri nalogi Žlahtnjenje zelja 

LOKACIJA, OBDOBJE PRESKUŠANJA,  
KO in PARCELNA ŠT., POVRŠINA 

ŠTEVILO LINIJ/KRIŽANCEV/ODBRANK 
 

A: Razvoj in vpeljava žlahtniteljskih metod –indukcija 
novih linij s pomočjo kulture mikrospor 

Lokacija: Ljubljana, Laboratorij za tkivne kulture BF 
Obdobje laboratorijskega dela: začetek 2020, zaključek 2020 
Izvajalec: BF 

 
 
56 novih čistih linij 
 
 

B: Razvoj in vpeljava žlahtniteljskih metod – 
mikropropagacija čistih linij z dobrimi kombinacijskimi 
lastnostmi 

Lokacija: : Ljubljana, Laboratorij za tkivne kulture BF 
Obdobje laboratorijskega dela: začetek 2020, zaključek 2020 
Izvajalec: BF 

 
 
 
750 čistih linij z dobrimi kombinacijskimi 
lastnostmi 
 

C: Ocenjevanje eksperimentalnih križancev 
Lokacija 2: Ljubljana – poskusno polje BF 
Obdobje preskušanja: začetek 2020, zaključek 2020 
Izvajalec: BF 
KO in parcelna št.: 2682 Brdo - 1849/1; 1850 
Površina: 500 m2  

 
 
 
~1700 eksperimentalnih hibridnih 
križancev  

D: Vzgoja novih križancev in pridobivanje semena že 
potrjenih sort 

Lokacija: Ljubljana – poskusno polje BF  
Obdobje dela: začetek 2020, zaključek 2020 
Izvajalec: BF 
KO in parcelna št.: 2682 Brdo - 1837, 1836/1, 1839,1840  
Površina: 100 m2  

 
 
~dve skupini novih čistih linij; v eni 
skupini jih je bilo 33, v drugi pa 18; bilo 
jih je manj od napovedanih, ker 
nekatere linije niso zacvetele 
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E: Gojenje čistih linij za vzgojo novih križancev in za 
pridobivanje semenskega materiala že potrjenih sort 

Lokacija: Ljubljana – rastlinjak s polikarbonatno kritino BF 
Obdobje preskušanja: začetek 2020, zaključek 2020 
Izvajalec: BF 
KO in parcelna št.: 2682 Brdo - 1826, 1824/4 
Površina: 180 m2 

 
 
~200 čistih linij  

F: Povratno križanje linij z vključeno CMS 
Lokacija: Ljubljana – poskusno polje BF  
Obdobje dela: začetek 2020, zaključek 2020 
Izvajalec: BF 
KO in parcelna št.: 2682 Brdo - 1837, 1836/1, 1839,1840  
Površina: 100 m2 

 
Liberator x 278 smo tretjič povratno 
križali z 278  
 
 

G: Populacijske sorte 
Lokacija: Ljubljana – poskusno polje BF  
Obdobje dela: začetek 2020, zaključek 2020 
Izvajalec: BF 
KO in parcelna št.: 2682 Brdo - 1837, 1836/1, 1839,1840  
Površina: 100 m2 

 
Semenenje 7 populacijskih sort, ki je 
potekalo na različnih mikrolokacijah 
zaradi prostorske izolacije 
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2.2.2.2 LETNI CILJI IN KAZALNIKI 

Preglednica: Letni cilji in kazalniki za doseganje letnih ciljev za nalogo Žlahtnjenje zelja  
Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev  

Nove linije inducirane s kulturo mikrospor - zaključen pridobil smo 56 novih linij s kulturo 
mikrospor 

Mikropropagirane čiste linije - zaključen uspešno smo  mikropropagirali 750 novih 
čistih linij, ki so nujne za pridobivanje že preverjenih 
hibridov v večjem obsegu** 

Novo pridobljeni križanci - zaključen pridobili smo 150 novih križancev 

Preskušanje križancev v poljskem poskusu - zaključen poljski poskus s ~1700 (namesto 
predvidenih~7000) rastlinami* 

Pridobivanje semena potrjenih hibridov 
oziroma hibridov v potrjevanju 

- zaključen pridobili smo seme za potrjen hibrid 
Presnik F1 oziroma za Rožnik 

Nova hibridna sorta - zaključen pridobili smo seme 5 hibridov primernih za 
potrjevanje. Vložili smo prijavo nove hibridne sorte z 
začasno oznako 341261 

* zmanjšanje števila rastlin zaradi razmer, ki so vladale v obdobju marec-junij 2020 (COVID - 19) 
** povečanje števila mikropropagiranih čistih linij 

 
 

2.2.2.3 IZVAJALCI NALOGE 

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani 
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2.3 INTRODUKCIJA ZELENJADNIC IN UGOTAVLJANJE NJIHOVE VREDNOSTI ZA 
PREDELAVO 

2.3.1 OCENA OPRAVLJENEGA DELA 

Skladno s sprejetim programom dela smo v letu 2020 preskušali naslednje vrste zelenjadnic: 

A: Preskušanje sort – solata, različni termin 
Poljske poskuse s solato smo zasnovali v 5 različnih terminih (spomladi, pozno spomladi, poleti, 
zgodaj jeseni, pozno jeseni) na skupno 4 lokacijah (Jablje, Ivanci, Vrtojba, Ptuj). V programu so 
bili predvideni tudi poskusi v spomladanskem terminu, ki jih zaradi omejitev povezanih s COVID-
19 nismo zasnovali. V preskušanje smo vključili sorte v tipu rozetaste solate, ki so v tržni 
pridelavi tudi najbolj zastopane. Skupno je bilo v preskušanje vključenih 13 sort solate različnih 
semenarskih hiš (Annisole, Vignole, Begona, Lianabel, Sementel, Champollion, Kayac, Lasydo, 
Jonction, Cortese, CRX 41015, CRX 41018, CRX 41010). V vseh terminih so bili poskusi zasnovani 
na prostem, pozno jeseni pa tudi v zaščitenem prostoru. Vsi poskusi so bili zasnovani v 3 
ponovitvah, pri vsaki sorti pa smo posadili še dodatno parcelico, na kateri smo spremljali 
občutljivost sort na bolezni, obstojnost in hitrost uhajanja v cvet. Posamezno sorto smo v 
vsakem od poskusov pobirali 5-krat. Vsakokrat smo pred pobiranjem najprej izmerili višino in 
širino rastlin, nato smo vsako od pobranih rastlin posebej stehtali (masa rastline), jo očistili in 
ponovno stehtali (masa tržne rozete) ter tako pri vsaki od sort spremljali gibanje mase rozete v 
daljšem časovnem obdobju, t.j. od časa nastopa želene mase rozete (cca 300 g) do začetka 
propadanja rastlin.  

 
Slika 2.3.1.A.1: Sortni poskus v Ivancih, 22.05.2020 

Rezultati 

V spomladanskem terminu na prostem smo poskuse zasnovali na 3 lokacijah (setev 09.03., 
presajanje 08.04. Vrtojba, 16.04. Ivanci in 17.04. Jablje) s 7 sortami (Annisole (Syngenta), Begona 
(Ramiro Arredo), Lianabel (Bejo Zaden), Sementel (Bejo Zaden), Champollion (Rijk Zwaan), Kayac 
(Seminis) in Jonction (Rijk Zwaan)). Po presajanju smo imeli v Vrtojbi težave s strunami, nekaj 
sadik je kmalu po presajanju propadlo oz. so se rastline neenakomerno razvijale. Ob vsakem 
pobiranju smo zato s parcele pobrali in izmerili samo po 5 namesto po 12 rastlin. Prva pobiranja 
smo opravili 18.05. v Vrtojbi (40 dni po presajanju), 19. 05. v Ivancih (33 dni po presajanju) in 
26.05. v Jabljah (39 dni po presajanju). Po zgodnosti so bile sorte zelo izenačene, le sorti Kayac in 
Champollion sta se pokazali za odtenek bolj pozni. Pridelek smo nato pobirali na vsake 3 oz. 4 



 

Končno poročilo Javne službe v vrtnarstvu za obdobje 01.01. do 31.12.2020 

37 
 

dni in pri vsaki sorti opravili 5 pobiranj. Rezultati meritev višine in širine rastlin ter mase cele 
rastline in mase tržnega dela so prikazani po lokacijah v spodnjih grafikonih. 

  

   
Slika 2.3.1.A.2: Povprečna višina, širina in masa rastlin ter povprečna masa tržnega dela različnih 
sort solate v spomladanskem terminu na prostem, Vrtojba 2020 

 

  

  
Slika 2.3.1.A.3: Povprečna višina, širina in masa rastlin ter povprečna masa tržnega dela različnih 
sort solate v spomladanskem terminu na prostem, Ivanci 2020  
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Slika 2.3.1.A.4: Povprečna višina, širina in masa rastlin ter povprečna masa tržnega dela različnih 
sort solate v spomladanskem terminu na prostem, Jablje 2020 

V zgodnje poletnem terminu na prostem smo poskusa zasnovali na 2 lokacijah (setev 20.04.; 
presajanje 19.05. na Ptuju in 20.05. v Jabljah) s 7 sortami solate (Vignole (Syngenta), Lianabel 
(Bejo Zaden), Champollion (Rijk Zwaan), Kayac (Seminis), Cortese (Sativa), CRX 41018 in CRX 
41010 (obe Cora Seeds)). Prvo pobiranje smo opravili konec junija, to je 41 dni po presajanju na 
Ptuju oz. 37 dni po presajanju v Jabljah. Pobiranja so si nato sledila na vsake 3 oz. 4 dni in pri 
vsaki sorti smo opravili 5 pobiranj. Med posameznimi pobiranji so rastline hitro pridobivale na 
masi, pri sortah Lianabel, Kayac in CRX 41018 pa so se rozete začele tudi hitro dvigovati. Ob 
zadnjih pobiranjih je bilo zaradi rjavenja robov spodnjih listov potrebnega tudi več čiščenja.  

V poletnem terminu na prostem smo poskusa z 8 sortami solate (Vignole (Syngenta), Begoña 
(Ramiro Arredo), Lianabel (Bejo Zaden), Champollion (Rijk Zwaan), Kayac (Seminis), Cortese 
(Sativa), CRX 41018 in CRX 41010 (obe Cora Seeds)) zasnovali na 2 lokacijah (setev 01.06.; 
presajanje 26.06. v Jabljah in Ivancih). V Jabljah smo prvo pobiranje opravili 24.07. (28 dni po 
presajanju), zadnje peto pobiranje pa 06.08.. V Ivancih smo prvič pobirali 23.07. (27 dni po 
presajanju) in zadnjič, t.j. petič 05.08.. Ker je bilo v juliju razmeroma veliko padavin, presajali pa 
smo na tla prekrita s črno PE folijo, smo imeli predvsem ob zadnjih pobiranjih veliko težav z 
gnitjem spodnjih listov oz. gnitjem listov v notranjosti rozete. 

V zgodnje jesenskem terminu na prostem smo poskuse z 9 sortami (Vignole (Syngenta), Begoña 
(Ramiro Arredo), Lianabel (Bejo Zaden), Sementel (Bejo Zaden), Champollion (Rijk Zwaan), Kayac 
(Seminis), Cortese (Sativa), CRX 41018 in CRX 41010 (obe Cora Seeds)) zasnovali v Jabljah, v 
Ivancih in v Šempetru. Sejali smo 03.07. in presajali 21.07. v Jabljah ter 23.07. v Ivancih oz. sejali 
16.07. in presajali 10.08. za poskus v Šempetru. V Ivancih smo prvič pobirali 20.08., to je 28 dni 
po presajanju in zadnjič, petič 03.09., to je 42 dni po presajanju. Pobiranja so si sledila na vsake 3 
oz. 4 dni, pri vsaki sorti pa smo opravili skupno 5 pobiranj. Ker je bilo poletje zelo deževno, smo 
imeli veliko težav z boleznimi, predvsem s pegavostjo in  solatno plesnijo. V Jabljah smo prvo 
pobiranje opravili 28.08. (38 dni po presajanju), zadnje peto pobiranje pa 23.09. (64 dni po 
presajanju). Pobiranja so si sledila na vsake 5 do 7 dni, prav tako pa smo pri vsaki sorti opravili 5 
pobiranj. V Šempetru smo prvo pobiranje pridelka opravili 18.09., to je 39 dni po presajanju. Ker 
je bil začetek jeseni zelo topel in vlažen, so rastline zelo hitro pognale v cvet, pri posameznih 
sortah pa smo imeli veliko težav tudi z boleznimi. Skupno smo zato opravili samo 3 pobiranja. Za 
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omenjeno lokacijo je presajanje v začetku avgusta prezgodnje in nevarnost, da rastline poženejo 
v cvet velika.  

 
Slika 2.3.1.A.5: Sortni poskus v Vrtojbi, 17.11.2020 

V jesenskem terminu na prostem smo poskusa z 8 sortami (Annisole (Syngenta), Lianabel (Bejo 
Zaden), Sementel (Bejo Zaden), Champollion (Rijk Zwaan), Kayac (Seminis), Cortese (Sativa), 
CRX 41018 in CRX 41010 (obe Cora Seeds)) zasnovali v Jabljah in v Vrtojbi. Za poskus v Jabljah 
smo sejali 11.08. ter presajali 03.09., za poskus v Vrtojbi smo sejali 18.08. ter presajali 10.09. 
Presajanje na prosto v začetku septembra je za osrednjo Slovenijo prepozno, rastline so se 
razvijale zelo počasi, dodatno jih je poškodoval tudi mraz, tako da pridelka nismo pobirali. V 
Vrtojbi smo prvo pobiranje opravili 17.11. (68 dni po presajanju), zadnje peto pa 16.12. (97 dni 
po presajanju). Pobiranja so si sledila na vsake 7 dni, pri vseh sortah smo opravili 5 pobiranj. 
Rastline smo v začetku decembra ob napovedanih nizkih temperaturah dodatno zaščitili s 
prekrivanjem. Rezultati meritev so prikazani v spodnjih grafikonih.  

     

      
Slika 2.3.1.A.6: Povprečna višina, širina in masa rastlin ter povprečna masa tržnega dela različnih 
sort solate v pozno jesenskem terminu na prostem, Vrtojba 2020  
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V preskušanja v pozno jesenskem terminu v tunelu na 3 lokacijah (Jablje, Ptuj, Šempeter) so bile 
vključene 4 sorte Sementel (Bejo Zaden), Lasydo (Syngenta), Cortese (Sativa) in CRX 41015 (Cora 
Seeds). Za poskusa v Jabljah in na Ptuju smo sejali 20.08., za poskus v Šempetru pa 26.08. 
Presajali smo 11.09. v tunel v Jabljah, 15.09. v tunel na Ptuju in 22.09. v tunel v Šempetru. V 
Jabljah smo s pobiranjem začeli 22.10. (41 dni po presajanju), na Ptuju 29.10. (44 dni po 
presajanju) in v Šempetru 13.11. (52 dni po presajanju). Pobirali smo 1-krat tedensko in na vsaki 
lokaciji opravili 5 pobiranj. Rezultati po lokacijah so predstavljeni v spodnjih grafikonih.  

  

  
Slika 2.3.1.A.7: Povprečna višina, širina in masa rastlin ter povprečna masa tržnega dela različnih 
sort solate v pozno jesenskem terminu v tunelu, Ptuj 2020 

 

  

  
Slika 2.3.1.A.8: Povprečna višina, širina in masa rastlin ter povprečna masa tržnega dela različnih 
sort solate v pozno jesenskem terminu v tunelu, Jablje 2020 
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Slika 2.3.1.A.9: Povprečna višina, širina in masa rastlin ter povprečna masa tržnega dela različnih 
sort solate v pozno jesenskem terminu v tunelu, Šempeter 2020 
 
B: Preskušanje sort – visok fižol za zrnje 
Poskuse z 10 sortami visokega fižola za zrnje (Semenarna 22, Jabelski pisanec, Cipro, Nežika, 
Borlotto Lingua di fuoco 2, Borlotto Lingua di fuoco 3, Perseus, Borlotto Lamon, Češnjevec pisani 
visoki in Lišček rdeči marmorirani) smo zasnovali 15.05. v Petrovčah, 19.05. v Grajski vasi in 
20.05. v Jabljah. 

Slika 2.3.1.B.1: Poskus v Jabljah, 11.08.2020 

V Petrovčah in Grajski vasi smo poskus zasnovali v hmeljni žičnici, na posamezni parcelici je bila 
posajena samo ena 10 m dolga vrsta. V Petrovčah je bilo v vrsti 20 setvenih mest, v katera smo 
sejali po 5 semen. V Grajski vasi je bil poskus zasnovan kot mešan posevek z enoletnim hmeljem, 
razdalja med setvenimi mesti v vrsti je bila 100 cm na setveno mesto smo sejali po 10 semen. Po 
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setvi je sledilo obdobje hladnega vremena, vznik je bil zato zelo počasen in neenakomeren, 
težave pa smo imeli tudi s fižolovo muho. Sorti Cipro in Nežika sta na vseh lokacijah kalili izredno 
slabo, zato smo ju že na začetku izločili. Pridelek smo glede na dozorevanje sort začeli pobirati v 
začetku septembra, kot zadnjo pa smo pobrali sorto Jabelski pisanec v začetku oktobra.  

Rezultati 

Rezultati po lokacijah so predstavljeni v spodnjih grafikonih.  

 
Slika 2.3.1.B.2: Pridelek različnih sort visokega fižola za zrnje, Jablje, 2020 

 
Slika 2.3.1.B.3: Pridelek različnih sort visokega fižola za zrnje, Petrovče, 2020 

 
Slika 2.3.1.B.4: Pridelek različnih sort visokega fižola za zrnje, Grajska vas, 2020  



 

Končno poročilo Javne službe v vrtnarstvu za obdobje 01.01. do 31.12.2020 

43 
 

C: Preskušanje sort – česen, prezimni termin na prostem 
Poskuse s prezimnim česnom smo zasnovali v Ivancih (sajenje 28.10.), v Jabljah v tunelu (sajenje 
02.11.) in v Vrtojbi (sajenje 13.11.). V vseh 3 poskusih je v preskušanje vključenih 10 sort: Ptujski 
jesenski (Semenarna), Garcua (Planasa), Sabagold (Planasa), Garpek/Plavigar(Planasa), 
Gardacho/Plamegar (Planasa), Germidour (Top Onion Sets B.V.), Messidrome (Top Onion Sets 
B.V.), Arno (Agri Obtentions), Messidor (AgriObtentions) in Ptujski spomladanski (Semenarna).  

D: Preskušanje sort – melona, poletni termin na prostem 
Poskuse z melono smo zasnovali na 4 lokacijah (Strunjan, Vrtojba, Ptuj in Ivanci). V Vrtojbi in na 
Ptuju je bilo v preskušanje vključenih 10 sort (Talisman (Sakata), SVML 2335 (Seminis), ML 17088 
(Esasem), Django (Clause), Marianna (Cora Seeds), Lunius (Enza Zaden), Exalto (Takii Seed), 
Perseo (Syngenta), Rina (Nirit Seeds), Sveglio (Seminis)), v Strunjanu in Ivancih pa poleg 
omenjenih še 2 Sweet America (Unigen Seeds) in Utopia (Sakata). Za vzgojo sadik smo sejali 
08.04., sadike smo vzgojili v rastlinjaku v Jabljah. Presajali smo 05.05. v Vrtojbi, 06.05. v Ivancih 
in na Ptuju ter 08.05. v Strunjanu. Poskusi so bili zasnovani v 3 ponovitvah z naključnim 
razporedom parcelic, na vsaki parcelici je bilo posajenih 10 rastlin.  

 
Slika 2.3.1.D.1: Poskus v Vrtojbi, 04.06.2020 

Rezultati 

Čeprav so bili poskusi na vseh lokacijah zasnovani v prvem tednu maja, se je obdobje pobiranja 
med lokacijami zelo razlikovalo. V Strunjanu smo pri zgodnjih sortah prve plodove pobrali 06.07. 
in zadnje pri poznih sortah približno mesec dni kasneje 05.08. ter skupno opravili 12 pobiranj. V 
povprečju smo pobrali dobrih 32 t/ha tržnega pridelka, največ pri sortah Talisman in SVML 2335. 
V Vrtojbi smo s pobiranjem začeli 10.07., zaključili 17.08. in skupno prav tako opravili 12 
pobiranj. V povprečju smo pobrali dobrih 33 t/ha tržnega pridelka, največ pri sorti Lunius. Kot 
najzgodnejše so se pokazale sorte Perseo, Marianna in SVML 2335. V Ivancih smo pridelek prvič 
pobirali 28.07., na Ptuju pa šele 06.08., s pobiranji pa smo na obeh lokacijah zaključili sredi 
septembra. Ker je bil maj zelo hladen, posebno nizke so bile nočne temperature, so rastline po 
presajanju zastale v rasti in intenzivno začele z rastjo šele v juniju, ko se je otoplilo. Tudi poletje z 
obilnimi padavinami je bilo za pridelavo melon manj primerno, zato so bili tržni pridelki v Ivancih 
in še posebno na Ptuju zelo nizki. Delež nagnitih in počenih plodov je bil zelo visok, predvsem na 
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Ptuju, zato podatkov nismo statistično ovrednotili. V Ivancih smo v povprečju pobrali 26 t/ha 
tržnega pridelka, največ pri sortah Talisman in Perseo, dež odpadnih plodov pa je prav tako zelo 
visok. Rezultati so podrobneje prikazani po lokacijah v spodnjih grafikonih.  

 
Slika 2.3.1.D.2: Pridelek različnih sort melon po pobiranjih v poletnem terminu na prostem, 
Strunjan, 2020 

 
Slika 2.3.1.D.3: Pridelek različnih sort melon po kategorijah v poletnem terminu na prostem, 
Strunjan, 2020 

 
Slika 2.3.1.D.4: Pridelek različnih sort melon po pobiranjih v poletnem terminu na prostem, 
Vrtojba, 2020 
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Slika 2.3.1.D.5: Pridelek različnih sort melon po kategorijah v poletnem terminu na prostem, 
Vrtojba, 2020 

 
Slika 2.3.1.D.6: Pridelek različnih sort melon po pobiranjih v poletnem terminu na prostem, 
Ivanci, 2020 

 
Slika 2.3.1.D.7: Pridelek različnih sort melon po kategorijah v poletnem terminu na prostem, 
Ivanci, 2020 
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E: Preskušanje sort – motovilec, različni termini na prostem in v zaščitenem prostoru 
Motovilec smo preskušali v spomladanskem, jesenskem in zimskem terminu pridelave na 
prostem in v zaščitenem prostoru (neogrevan rastlinjak). V preskušanje je bilo vključenih 6 sort 
Ljubljanski, Pomladin, Žličar (vse 3 lokalne sorte), Gala, D'Olanda in Verte de Cambrai.  

 
Slika 2.3.1.E.1: Vzgoja sadik motovilca, Jablje, 2020 

Rezultati 

V zimskem terminu v neogrevanem rastlinjaku smo poskus zasnovali z neposredno setvijo (setev 
17.12.2019), pridelek smo pobirali skladno z dozorevanjem posameznih sort med 17.3. in 28.3.. 
V povprečju smo pobrali 3,7 t/ha tržnega pridelka, največ pri sorti Pomladin. V spomladanskem 
terminu na prostem smo poskuse zasnovali preko vzgoje sadik v Jabljah in v Vrtojbi (za vzgojo 
sadik smo sejali 03.03., presajali 08.04. v Vrtojbi in 18.04. v Jabljah). Presajali smo v vrste na 
razdaljo 10 cm med vrstami in v vrsti 10 cm med gnezdi (na posamezno gnezdo povprečno 3,5 
rastline) za končno gostoto 2.071.000 rastlin/ha. Pridelek smo pobirali skladno z rastjo 
posameznih sort 08., 14. in 21.05. v Vrtojbi ter 21., 22. in 25. 05. v Jabljah. V Vrtojbi smo v 
povprečju pobrali 7,7 t/ha tržnega pridelka, največ pri sorti Gala, v Jabljah pa 7,9 t/ha, največ pri 
sorti Pomladin.  
V jesenskem terminu smo zasnovali poskus z neposredno setvijo v rastlinjaku v Jabljah (setev 
04.10.), sejali smo v pet-vrstne pasove na razdaljo 15 cm med vrstami in 3 cm v vrsti za končno 
gostoto 1.000.000 rastlin/ha. Pridelek smo pobirali sredi decembra in v povprečju pobrali 2,3 
t/ha tržnega pridelka. V jesenskem terminu smo na prostem in v zaščitenem prostoru zasnovali 
tudi poskuse, v katerih pri 3 sortah (Ljubljanski, Žličar in D'Olanda) primerjamo zasnovo posevka 
z neposredno setvijo in preko vzgoje sadik. Poskusi na prostem bodo pobrani spomladi 2021, v 
rastlinjaku pa smo pridelek pobirali v začetku novembra. V povprečju smo pobrali 5,7 t/ha 
tržnega pridelka, zasnova posevka (neposredna setev ali sadike) pa ni imela večjega vpliva na 
količino pridelka. 

F: Preskušanje sort – šalotka, termini pridelave  
V poskus smo vključili sorte Golden gourmet, Red Sun, Jermor in Longor. S poskusom smo začeli 
25.10.2019, ko smo posadili čebulček jesenskega obravnavanja saditve. Hkrati smo posadili vse 
štiri sorte. Odločili smo se, da poskus izvedemo v štirih ponovitvah. Gredica je bila predhodno 
preorana in prebranana. Gredico smo razdelili na 16 parcel. Na vsako parcelo smo posadili 24 
čebulčkov posamezne sorte. Vse parcele so bile med seboj naključno razporejene. Čebulice smo 
sadili v vrste in sicer v 4 vrste, po 6 čebulic v vrsto. Čebulice smo posadili na sadilni razdalji 
20 x 15 cm. Velikost posamezne parcele je bila 0,8 m2, velikost celotne gredice na kateri je 
potekal poskus pa približno 26 m2. Dne 12.3.2020 smo posadili še čebulice spomladanskega 
obravnavanja saditve.  
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Pred sajenjem smo ovrednotili lastnosti sadilnega materiala: maso, višino in širino čebulic, ki so 
pokazale optimalno predpisane karakteristike sadilnega materiala za nadaljnje sajenje. So pa 
bile vidne razlike v nekaterih merjenih parametrih med jesenskim in spomladanskim sajenjem 
pri sorti Jermon. Tekom zime in nato vse do spravila poskusa smo spremljali gibanje 
temperature tal in zraka. Poskus smo okopali 15.4.2020 in ga dognojili s 3.900 g gnojila KAN 
27%, 2.600 g NPK gnojila 0:26:0 in 3.000 g K2SO4 na celotno površino poskusa. S tem smo dodali 
50 kg N/ha, 100 kg P2O5/ha in 100 kg K2O/ha. V času cvetenja smo prešteli in porezali socvetja, 
da ta niso odvzemala hranil, potrebnih za razvoj čebulic, in prešteli število preživelih čebulic. V 
juliju smo pobrali pridelek šalotke. Izvedli smo meritve pridelka/parcelo, število gnezd/parcelo, 
št. čebulic/gnezdo in količino pridelka po velikostnih razredih (>5cm, 3-5cm <3cm). 
V jesenskem terminu (oktober 2020) smo posadili štiri sorte šalotke Jermon, Pasandor, Golden 
Gourmet, Red Sun z namenom, da sajenje ponovimo še v spomladanskem terminu in 
primerjamo rast in razvoj rastlin ter pridelek glede na termin sajenja in glede na leto pridelave. 
Poskus s termini sajenja šalotke v jesenskem in spomladanskem terminu je ponovitev poskusa 
2019/2020, saj bi radi ugotovili vpliv okoljskih razmer na rast in pridelek.  

Rezultati 

Preglednica 2.3.1.F.1: Masa čebulic (g) (povprečje ± SE), širina čebulic (mm), višina čebulic (mm) 
sadilnega materiala različnih sort šalotke sajenih v jesenskem in spomladanskem terminu, 
Ljubljana 2019-2020 

 
Sorta 

Termin saditve 

Masa (g) Širina (mm) Višina (mm) 

Jesensko Spomladansko Jesensko Spomladansko Jesensko Spomladansko 

Longor 19,18 ± 1,00 a 15,78 ± 0,78 b 28,72 ± 0,79 a 25,42 ± 0,64 b 57,96 ± 1,00 a 57,00 ± 1,00 a 

Jermon 19,89 ± 1,07 a 14,91 ± 0,92 b 31,08 ± 0,99 a 26,18 ± 0,67 b 54,21 ± 1,08 50,05 ± 0,89 a 

Golden Gurmet 16,17 ± 0,75 a 14,36 ± 0,96 a 32,27 ± 0,70 a 30,06 ± 1,03 a 39,36 ± 0,71 35,23 ± 0,76 b 

Red Sun 20,48 ± 1,14 a 15,27 ± 1,47 b 35,82 ± 0,78 a 30,54 ± 1,17 b 39,38 ± 0,80 32,13 ± 0,79 b 

Preglednica 2.3.1.F.2: Preživelost (%) (povprečje ± SE) čebulic različnih sort šalotke glede na 
jesenski in spomladanski termin saditve, Ljubljana 2019-2020 

Sorta 
Termin saditve  

Jesenski Spomladanski  

Longor 51,04 ± 9,83 a 86,11 ± 4,28 b 

Jermon 47,92 ± 10,56 a 63,54 ± 9,68 a 

Golden Gourmet 26,04 ± 5,98 a 76,04 ± 3,56 b 

Red Sun 33,34 ± 5,89 a 54,09 ± 8,49 b 

Preglednica 2.3.1.F.3: Povprečno število socvetij in število socvetij/gnezdo različnih sort šalotke 
glede na jesenski in spomladanski termin saditve, Ljubljana 2019-2020 

Sorta 

Termin saditve  

Jesenski Spomladanski  

Število 
socvetij 

Število 
socvetij/gnezdo 

Število 
socvetij 

Število 
socvetij/gnezdo 

Longor 0 0 0 0 

Jermon 0 0 0 0 

Golden Gourmet 7,5 0,9 0 0 

Red Sun 7,0 1,8 0 0 
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Preglednica 2.3.1.F.4: Število čebulic na gnezdo (povprečje ± SE) različnih sort šalotke glede na 
jesenski in spomladanski termin saditve, Ljubljana 2019-2020 

Sorta 
Termin saditve 

Jesenski Spomladanski 

Longor 6,45 ± 0,33 a 5,75 ± 0,36 a 

Jermon 4,80 ± 0,88 a 10,03 ± 2,00 a 

Golden Gourmet 6,50 ± 1,37 a 5,18 ± 0,53 a 

Red Sun 5,85 ± 1,20 a 4,23 ± 0,41 a 

Preglednica 2.3.1.F.5: Količina pridelka (g/m2) na parcelo po velikostnih razredih s povprečji, 
glede na sorto ter termin saditve, Ljubljana 2019-2020 

 Skupna masa čebulic (g/m2) 

 Ø > 5 (cm) Ø 5-3 (cm) Ø < 3 (cm) 

 Jesenski Spomladanski Jesenski Spomladanski Jesenski Spomladanski 

Longor 381,3 0 2801,3 3352,8 677,8 1159,1 

Jermon / 0 1863,0 2078,9 477,8 1259,1 

Golden Gourmet 110,2 642,7 1177,3 3367,6 175,5 266,6 

Red Sun 126,6 562,5 1413,0 2561,4 261,7 218,7 

 

Slika 2.3.1.F.1: Pridelek (t/ha) (povprečje ± SE) različnih sort šalotke sajenih v jesenskem in 
spomladanskem terminu, Ljubljana 2019-2020 

Slabo preživelost šalotke, ki je bila posajena jeseni, bi lahko pripisali neugodnim vremenskim 
pogojem v času razvoja korenin. Novembra 2019 je bila povprečna količina padavin 188,2 mm 
kar je bistveno več od dolgoletnega povprečja, ko je bila povprečna količina padavin 129 mm. 
Večja količina padavin je bila zabeležena v obdobju, ko se bi morale razviti korenine, kar se je 
odražalo na večjem odmiranju čebulic šalotke. Končni pridelek šalotke smo sortirali po 
velikostnih razredih in ugotovili, da je povprečna masa čebulice večja v jesenskem terminu 
saditve v velikostnih razredih čebulic premera > 5 cm in 5-3 cm pri vseh štirih sortah. Število 
čebulic v jesenskem terminu saditve je bilo sicer manjše v primerjavi s spomladanskim terminom 
saditve, vendar pa so bile te čebulice težje. V velikostnem razredu < 3 cm je bila povprečna masa 
čebulice večja v spomladanskem terminu saditve pri vseh štirih sortah. 

G: Uvajanje opuščene vrste – bob, prezimni termin 
V neogrevan rastlinjak smo 7.11.2019, 12.12.2019 in 30.1.2020 posejali dve sorti boba Dreifach 
Weiβe in Aquadulce Supersimonia. Poskus je bil zasnovan na laboratorijskem polju BF v 3 
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ponovitvah. Po setvi smo tla, kjer smo posejali bob, dobro namočili in tekom zime merili 
temperaturo tal in zraka v rastlinjaku in na prostem (njivi ob rastlinjaku). Rastline boba so 
zimsko obdobje preživele brez vidnih znakov poškodb. Predvsem v posevkih drugega in tretjega 
termina smo opazili precejšen (cca. 50 % )izpad rastlin zaradi pojava miši v rastlinjaku. Zato smo 
se odločili in 4.3.2020 posejali še en termin boba. Bob je bil v aprilu dvakrat tedensko oskrbovan 
z vodo. Za prvi termin setve smo 13.5. pobirali zrnje v voščeni zrelosti in 25.5.2020 zrnje v suhi 
zrelosti. Pobrali smo pridelek boba samo v prvem terminu setve in ga stehtali, prešteli število 
strokov in stehtali maso zrnja.  
V oktobru 2020 smo izvedli jesenski termin setve boba (2 sorti) na prostem, z namenom, da 
ugotovimo vpliv termina setve (jesenski in spomladanski) na rast in pridelek boba. Posejali smo 
2 sorti boba: Dreifach Weiβe in Aquadulce Supersimonia. Poskus smo zasnovali v 4 ponovitvah. 

Rezultati 

V obdobju konec marca - april je bil opažen močen osip cvetov na drugem, tretjem in četrtem 
terminu setve, kjer je bil nastavek plodov zaradi toplih dni že konec marca in začetku aprila 
minimalen. Hkrati smo imeli močno znižano tudi število rastlin v drugem in tretjem terminu 
zaradi napada miši. 

Preglednica 2.3.1.G.1: Pridelek boba prvega termina setve sort Dreifach Weiβe in Aquadulce 
Supersimonia v neogrevanem rastlinjaku, Biotehniške fakultete v Ljubljani, 2020 

  VOŠČENO ZRNJE SUHO ZRNJE 

Sorta 
Število strokov 

na m2 
Masa strokov 

(kg/m2) 
Masa zrnja 

(g/m2) 
Masa 
(g/m2) 

Dreifach Weiß' 26,1 331,7 83,3 129,12 

Aquadulce Supersimoni' 36,7 958,6 106,7 125,3 

Kot smo opažali že v predhodnih poskusih, znajo biti višje temperature konec marca ali v začetku 
aprila problematične z vidika osipa cvetov in posledično zelo nizkega pridelka. Kar je vidno v tudi 
precej nižji količini pridelka, ki smo jo dosegli že v prvem terminu sajenja in je nižja od 
predhodnih poskusov. Ravno problem osipanja cvetov bomo poskusili rešiti z poskusom, kakšna 
je možnost pridelave boba z zimskimi termini setve na prostem. 
 
Dodano glede na program 
Zaradi izpada (vsled ukrepov povezanih s COVID-19) preskušanja solate v zgodno poletnem 
terminu na prostem na 1 izmed lokacij, smo dodali preskušanje terminske setve nizkega fižola za 
zrnje.  

H: Terminska setev nizkega fižola za zrnje 
V sortnih poskusih z nizkim fižolom za zrnje v letih 2018 in 2019 se je pokazalo, da lokacija in 
leto pridelave predvsem zaradi različnih vremenskih razmer močno vplivata na pridelek nizkega 
fižola za zrnje. V letu 2019, ko je bil maj hladen in zelo moker, so bili tako na lokacijah, kjer smo 
sejali šele konec maja oz. v začetku junija, pridelki precej višji kot na lokacijah, kjer smo sejali 
konec aprila. V 2020 smo zato v Jabljah zasnovali poskus s 3 sortami nizkega fižola za zrnje 
(Češnjevec, Buran in Zorin), ki se razlikujejo po zgodnosti dozorevanja(češnjevec najzgodnejši, 
Zorin najkasnejši) in smo jih sejali v 3 terminih od konca aprila do začetka junija. Prvo setev smo 
opravili 24.04., drugo 14.05., tretja pa 03.06. Poskus smo večkrat okopali in opleli ter po potrebi 
namakali.  

Rezultati 

Najzgodnejšo sorto v 1. terminu setve smo pobrali 29.07., najkasnejšo v 3. terminu setve pa 
04.09. Spremljali smo razvoj rast-in in pridelek zrnja. 
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Po pričakovanjih je v vseh treh terminih setve najprej dozorelo zrnje sorte Češnjevec (94 dni v 1. 
terminu do 82 dni v 3. terminu), sledila je sorta Buran (101 dni v 1. terminu do 86 dni v 3. 
terminu), najkasneje pa je dozorelo zrnje sorte Zorin (109 v 1. terminu do 93 dni v 3. terminu). 
Od setve do zrelosti so vse tri sorte najdlje potrebovala v najzgodnejšem terminu setve najmanj 
pa ob setvi v začetku junija. Izpostaviti valja, da je bil vznik rastlin ob setvi konec aprila veliko 
slabši (15 do 30 %) kot ob kasnejših dveh terminih. Slabši vznik je bil verjetno posledica nižje 
temperature tal v tem terminu setve. Pridelek zrnja je bil v vseh treh terminih setve najnižji pri 
sorti Češnjevec, med sortama Buran in Zorin v pridelku tržnega zrnja ni bilo značilnih razlik v 
nobenem od treh terminov. Pri vseh treh sortah je bil tržni pridelek najnižji ob setvi konec aprila, 
med setvama sredi maja in v začetku junija ni bilo značilnih razlik, čeprav je bil tako pri Buranu 
kot pri Zorinu pridelke ob setvi v začetku junija nekoliko nižji kot pri setvi sredi maja. Absolutna 
masa (masa 1000 semen) je bila v vseh treh terminih najnižja pri sorti Češnjevec, tudi pri tem 
parametru med sortama Buran in Zorin ni bilo značilnih razlik. Pri vseh sortah je bila absolutna 
masa najnižja pri setvi konec aprila in najvišja pri setvi sredi maja (slika 2.5.1.H.1). 

 

 
Slika 2.5.1.H.1: Število dni od setve do vznika, delež vzniklih rastlin, pridelek zrnja in absolutna 
masa zrnja 3 sort nizkega fižola za zrnje pri 3 terminih setve, Jablje 2020 
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Preglednica: Vsebina in obseg dela pri nalogi Introdukcija zelenjadnic in ugotavljanje njihove 
vrednosti za predelavo 

LOKACIJA, OBDOBJE PRESKUŠANJA,  
KO in PARCELNA ŠT., POVRŠINA 

ŠTEVILO in SEZNAM SORT, ŠTEVILO LOKACIJ in 
ŠTEVILO PONOVITEV 

A:  Preskušanje sort – solata; 5 terminov 
Lokacija: Jablje 
Obdobje preskušanja: začetek 2020, zaključek 2021 
Izvajalec: KIS 
KO in parcelna št.: 1940 Loka – 759/1 in 740/3 
Površina: prbl.  220 m2 spomladi  
 220 m2 zgodaj poleti 
 220 m2 poleti 
 220 m2 zgodaj jeseni 
 220 m2 jeseni 
 120 m2 pozno jeseni tunel 

Lokacija: Ivanci 
Obdobje preskušanja: začetek 2020, zaključek 2021 
Izvajalec: KIS, KGZS-KGZ MS 
KO in parcelna št.: 101 Ivanci - 1408 
Površina: prbl.  220 m2 spomladi  
 220 m2 poleti 
 220 m2 zgodaj jeseni 

Lokacija: Vrtojba 
Obdobje preskušanja: začetek 2020, zaključek 2021 
Izvajalec: KIS, ŠCNG-BIOS 
KO in parcelna št.: 2316 Vrtojba – 929/4 
Površina: prbl.  220 m2 spomladi  
 220 m2 zgodaj jeseni 
 220 m2 jeseni 
 120 m2 pozno jeseni tunel 

Lokacija: Ptuj 
Obdobje preskušanja: začetek 2020, zaključek 2021 
Izvajalec: KIS 
KO in parcelna št.: 400 Ptuj – 2559/22 
Površina: prbl.  220 m2 zgodaj poleti in  
 120 m2 pozno jeseni tunel 

 
13 sort: Annisole, Vignole, Begona, Lianabel, 

Sementel, Champollion, Kayac, Lasydo, 
Jonction, Cortese, CRX 41015, CRX 41018, 
CRX 41010 

4 lokacije (Jablje, Ivanci, Vrtojba, Ptuj) 
5 terminov:  

spomladi na prostem (3 lokacije) 
zgodaj poleti na prostem (2 lokaciji) 
poleti na prostem (2 lokaciji) 
zgodaj jeseni na prostem (3 lokacije) 
jeseni na prostem (2 lokaciji) 
pozno jeseni zaščiten prostor (3 lokacije) 

v vsakem terminu 5 pobiranj iste sorte 
3 ponovitve  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B: Preskušanje sort – visok fižol za zrnje 
Lokacija: Jablje 
Obdobje preskušanja: začetek 2020, zaključek 2021 
Izvajalec: KIS 
KO in parcelna št.: 1940 Loka –740/3 
Površina: prbl. 200 m2  

Lokacija: Petrovče 
Obdobje preskušanja: začetek 2020, zaključek 2021 
Izvajalec: KIS, Klemen Šalej 
KO in parcelna št.: 1001 Petrovče – 367/1 
Površina: prbl. 200 m2 

Lokacija: Grajska vas 
Obdobje preskušanja: začetek 2020, zaključek 2021 
Izvajalec: KIS, Štefan Šlander 
KO in parcelna št.: 1007 Grajska vas - 1244 
Površina: prbl. 200 m2 

 
10 sort Semenarna 22, Jabelski pisanec, Cipro, 

Nežika, Borlotto Lingua di fuoco 2, Borlotto 
Lingua di fuoco 3, Perseus, Borlotto Lamon, 
Češnjevec pisani visoki in Lišček rdeči 
marmorirani 

3 lokacije (Jablje, Petrovče, Grajska vas) 
3 ponovitve  
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Preglednica: Vsebina in obseg dela pri nalogi Introdukcija zelenjadnic in ugotavljanje njihove 
vrednosti za predelavo - nadaljevanje 

C: Preskušanje sort – česen; prezimni termin  
Lokacija: Ivanci 
Obdobje preskušanja: začetek 2020, zaključek 2022 
Izvajalec: KIS, KGZS-KGZ MS 
KO in parcelna št.: 101 Ivanci - 1408 
Površina: prbl. 90 m2  

Lokacija: Šempeter 
Obdobje preskušanja: začetek 2020, zaključek 2022 
Izvajalec: KIS, ŠCNG-BIOS 
KO in parcelna št.: 2315 Šempeter – 80 in 81 
Površina: prbl. 90 m2  

Lokacija: Jablje 
Obdobje preskušanja: začetek 2020, zaključek 2022 
Izvajalec: KIS 
KO in parcelna št.: 1940 Loka – 759/1 
Površina: prbl. 90 m2  

 
10 sort: Ptujski jesenski, Garcua, Sabagold, 

Garpek/Plavigar, Gardacho/Plamegar, 
Germidour, Messidrome, Arno, Messidor in 
Ptujski spomladanski 

3 lokacije (Ivanci, Šempeter, Jablje) 
3 ponovitve 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

D:  Preskušanje sort – melona, poletni termin na 
prostem 

Lokacija: Strunjan 
Obdobje preskušanja: začetek 2019, zaključek 2020 
Izvajalec: KIS, KGZS – KGZ NG 
KO in parcelna št.: 2631 Portorož – 2903 
Površina: prbl. 350 m2  

Lokacija: Ivanci 
Obdobje preskušanja: začetek 2019, zaključek 2020 
Izvajalec: KIS, KGZS-KGZ MS 
KO in parcelna št.: 101 Ivanci - 1408 
Površina: prbl. 350 m2  

Lokacija: Vrtojba 
Obdobje preskušanja: začetek 2020, zaključek 2020 
Izvajalec: KIS, ŠCNG-BIOS 
KO in parcelna št.: 2316 Vrtojba – 929/4 
Površina: prbl. 350 m2 

Lokacija: Ptuj 
Obdobje preskušanja: začetek 2019, zaključek 2020 
Izvajalec: KIS 
KO in parcelna št.: 400 Ptuj – 2559/22 
Površina: prbl. 350 m2  

 
 
12 sort: Talisman, SVML 2335, ML 17088, Django, 

Marianna, Lunius, Exalto, Perseo, Rina, 
Sveglio, Sweet America in Utopia  

4 lokacije (Strunjan, Ivanci, Vrtojba, Ptuj) 
3 ponovitve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E:  Preskušanje sort – motovilec, različni termini 
na prostem in v zaščitenem prostoru 

Lokacija: Jablje 
Obdobje preskušanja: začetek 2020, zaključek 2021 
Izvajalec: KIS 
KO in parcelna št.: 1940 Loka – 759/1 
Površina: prbl.  40 m2 za vsak termin  

Lokacija: Vrtojba 
Obdobje preskušanja: začetek 2019, zaključek 2020 
Izvajalec: KIS, ŠCNG-BIOS 
KO in parcelna št.: 2316 Vrtojba – 929/4 
Površina: prbl. 40 m2 za vsak termin  

 
 
6 sort: Ljubljanski, Žličar , Pomladin Gala, Grote 

Nordhollandse, Verte de Cambrai, Masse in 
CRX 2001 

2 lokaciji (Jablje in Vrtojba) 
4 termini:  

zgodaj spomladi zaščiten prostor (1 lokacija) 
spomladi na prostem (2 lokaciji) 
jeseni na prostem (2 lokaciji) 
zima na prostem (2 lokaciji) in v zaščitenem 

prostoru (1 lokacija)  
3 ponovitve 
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Preglednica: Vsebina in obseg dela pri nalogi Introdukcija zelenjadnic in ugotavljanje njihove 
vrednosti za predelavo - nadaljevanje 

F: Preskušanje sort – šalotka, sorte in termini 
pridelave 

Lokacija: Ljubljana; laboratorijsko polje BF  
Obdobje preskušanja: začetek 2019, zaključek 2020 
Izvajalec: BF 
KO in parcelna št.: 2682 Brdo - 1829 
Površina: 60 m2 

 
 
4 sorte: Golden Gourmet, Red Sun, Longor, 

Jermor 
2 termina sajenja: jesen in pomlad 
1 lokacija (Ljubljana) 
3 ponovitve 
 

G: Uvajanje opuščene vrste – bob, prezimni termin 
Lokacija: Ljubljana; laboratorijsko polje BF 
Obdobje preskušanja: začetek 2019, zaključek 2020 
Izvajalec: BF 
KO in parcelna št.: 2682 Brdo - 1829 
Površina: 30 m2 

 
2 sorti: Aquadulce, Dreifach Weise 
3 termini setve: 2-krat jesen in pomlad 
1 lokacija (Ljubljana) 
3 ponovitve 

H:  Terminska setev nizkega fižola za zrnje 
Lokacija: Jablje 
Obdobje preskušanja: začetek 2020, zaključek 2021 
Izvajalec: KIS 
KO in parcelna št.: 1940 Loka – 759/1 
Površina: prbl.  40 m2 za vsak termin   

 
3 sorte: Češnjevec, Buran, Zorin 
1 lokacija (Jablje) 
3 termini: konec aprila, sredina maja, začetek 

junija 
3 ponovitve 

 

2.3.2 LETNI CILJI IN KAZALNIKI 

Preglednica: Letni cilji in kazalniki za doseganje letnih ciljev za nalogo Introdukcija zelenjadnic in 
ugotavljanje njihove vrednosti za predelavo 

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev 

Izvedba preskušanja vrednosti sort za 
pridelavo pri solati v spomladanskem 
terminu. 

- zaključeni poljski poskusi s 7 (namesto 10) sortami 
solate na 3 (namesto predvidenih 2) lokacijah 

Izvedba preskušanja vrednosti sort za 
pridelavo pri solati v pozno 
spomladanskem terminu. 

- ni izvedeno poljski poskusi z 10 sortami solate na 3 
lokacijah – namesto tega dodani poskusi s 4 sortami 
solate na 3 lokacijah v pozno jesenskem terminu v 
tunelu 

Izvedba preskušanja vrednosti sort za 
pridelavo pri solati v zgodno poletnem 
terminu. 

- zaključeni poljski poskusi s 7 (namesto 10) sortami 
solate na 2 (namesto predvidenih 3) lokacijah – 
namesto odpadle lokacije dodan poskus s terminsko 
setvijo nizkega fižola za zrnje 

Izvedba preskušanja vrednosti sort za 
pridelavo pri solati v poletnem terminu. 

- zaključeni poljski poskusi z 8 (namesto 10)  sortami 
solate na 2 lokacijah 

Izvedba preskušanja vrednosti sort za 
pridelavo pri solati v zgodaj jesenskem 
terminu. 

- zaključeni poljski poskusi z 9 (namesto 10) sortami 
solate 3 lokacijah 

Izvedba preskušanja vrednosti sort za 
pridelavo pri solati v jesenskem terminu. 

- zaključeni poljski poskusi z 8 (namesto 10)  sortami 
solate 2 lokacijah 

Izvedba preskušanja vrednosti sort za 
pridelavo pri visokem fižolu za zrnje. 

- zaključeni poljski poskusi z 10 sortami visokega fižola 
za zrnje na 3 lokacijah 

- v načrtu ocena kuhalnih in organoleptičnih lastnosti 
10 sort fižola 
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Preglednica: Letni cilji in kazalniki za doseganje letnih ciljev za nalogo Introdukcija zelenjadnic 
in ugotavljanje njihove vrednosti za predelavo - nadaljevanje 

Zasnova preskušanja vrednosti sort za 
pridelavo pri česnu v prezimnem terminu 
na prostem. 

- zaključena zasnova poljskih poskusov z 10 sortami 
česna na 3 lokacijah 

Izvedba preskušanja vrednosti sort za 
pridelavo pri meloni. 

- zaključeni poljski poskusi z 10 (2 lokaciji) oz. 12 (2 
lokaciji) (namesto predvidenimi 8) sortami melone na 
4 (namesto predvidenih 3) lokacijah 

Izvedba preskušanja vrednosti sort za 
pridelavo pri motovilcu v zgodnje 
spomladanskem terminu. 

- zaključen poljski poskus s 6 (namesto 8) sortami 
motovilca na 1 lokaciji 

Izvedba preskušanja vrednosti sort za 
pridelavo pri motovilcu v spomladanskem 
terminu. 

- zaključena poljska poskusa s 6 (namesto 8) sortami 
motovilca na 2 lokacijah 

Izvedba preskušanja vrednosti sort za 
pridelavo pri motovilcu v jesenskem 
terminu. 

- v teku poljski poskusi s 7 (namesto 8) sortami 
motovilca na 1 lokaciji, na 1 (Šempeter) lokaciji je 
poskus odneslo neurje – puščeno za prezimljanje 

Izvedba preskušanja vrednosti sort za 
pridelavo pri motovilcu v zimskem terminu. 

- v teku poljski poskusi z 8 sortami motovilca na 2 
lokacijah na prostem (na 1 lokaciji zaključen) in na 1 
lokaciji v zaščitenem prostoru (zaključen) 

Izvedba preskušanja primernosti sort za 
pridelavo v 2 terminih sajenja pri šalotki. 

- zaključen poljski poskus s 4 sortami šalotke v 2 
terminih sajenja na 1 lokaciji 

Izvedba preskušanja primernosti sort in 
tehnološkega ukrepa vršičkanje pri bobu v 
prezimnem terminu v tunelu. 

- zaključen poljski poskus z 2 sortama boba v 
prezimnem terminu v tunelu s primerjavo vršičkanja 
in kontrole na 1 lokaciji 

Seznanitev strokovne javnosti in 
uporabnikov z rezultati preskušanj. 

- ni izvedeno ogled poskusov na eni od poskusnih 
lokacij v času vegetacije 

- zaključena izvedba vsaj 2 predavanj svetovalcem in 
pridelovalcem (21.01.2020 ZU) 

- v načrtu objava letnih rezultatov preskušanja sort 
zelenjadnic spletni JS vrtnarstvo 
(https://vrtnarstvo.javnasluzba.si/) 

- v načrtu objava letnih rezultatov preskušanja sort 
zelenjadnic v publikaciji KIS 

 

Dodano glede na program 

 

2.3.3 IZVAJALCI NALOGE 

Kmetijski inštitut Slovenije 
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani  
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - KGZ Murska Sobota 
Šolski center Nova Gorica – BIOS  
 
  

Izvedba preskušanja vrednosti sort za 
pridelavo pri solati v pozno jesenskem 
terminu v tunelu. 

- zaključen poljski poskusi s 4 sortami solate 3 lokacijah 
- namesto odpadlih poskusov v pozno spomladanskem 
terminu 

Izvedba preskušanja terminske setve 
nizkega fižola za zrnje. 

- zaključen poljski poskusi s 3 sortami nizkega fižola za 
zrnje na 1 lokaciji v 3 terminih – namesto odpadle 
lokacije pri preskušanju solate v zgodno poletnem 
terminu  

https://vrtnarstvo.javnasluzba.si/
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2.4 INTRODUKCIJA IN EKOLOŠKA RAJONIZACIJA ZELIŠČ TER UGOTAVLJANJE 
NJIHOVE VREDNOSTI ZA PREDELAVO 

2.4.1 OCENA OPRAVLJENEGA DELA 

A: Preskušanje sort, introdukcija - rožmarin (Rosmarinus officinalis L.) 
V letu 2020 smo nadaljevali poskus introdukcije 3 različnih sort rožmarina: Arp, Blue Winter in 
IHPS (akcesija iz kolekcije). Čez zimo je bil nasad pokrit s kopreno proti zmrzali. 15. 4. 2020 smo 
odgrnili kopreno. V rastlinjaku smo oskrbovali sadike, ki smo jih vzgajali za dosajanje propadlih 
rastlin v nasadu. 
Nasad smo opleli in okopali 7. 5., 11. 6., 27. 6., 22. 7., 26. 8. in 15. 9. 2020. Namakanje ni bilo 
potrebno, ker je bilo dovolj padavin. Opazovali smo rast in razvoj, ki je podan v preglednici 
2.4.1.A.1.  

Rezultati 

Zaradi nizkih temperatur (zlasti nočnih) so spomladi rastline  počasi odganjale. Čez zimo je 
propadlo skoraj 50 % rastlin sort Arp in Blue Winter, akcesije IHPS pa 20 %. Predvidevamo, da 
sorte niso tako odporne na zimski mraz, kot navajajo njihovo glavno značilnost.  

Preglednica 2.4.1.A.1: Rast in razvoj rožmarina sorte Arp, Blue Winter in akcesijo IHPS (iz 
kolekcije na IHPS) – nastop fenofaz 

Fenofaze Arp Blue Winter Akcesija IHPS 

Prvi vznik 20. 3. 13. 3. 18. 3. 

Cvetenje-posamezni cvetovi 10. 4. 2. 4. 2. 4. 

Začetek rasti stranskih poganjkov 10. 4. 2. 4. 2. 4. 

Zaključek rasti 10. 7. 15. 7. 13. 7. 

Žetev 29. 8. 29. 8. 29. 8. 

 
Vse tri sorte smo poželi 29. 8. 2020. Pred žetvijo smo zmerili višino in širino grmov, prešteli 
število glavnih poganjkov in število stranskih poganjkov in podatke statistično ovrednotili 
(preglednica 2.4.1.A.2). Pridelek smo stehtali, vzeli vzorec za določitev vsebnosti vlage in ga 
posušili (preglednica 2.4.1.A.3). Posamezne rastline pri vseh treh sortah so zacvetele med 13. in 
23. 10.  

Preglednica 2.4.1.A.2: Statistično vrednotenje različnih parametrov rasti v poskusu introdukcija 
sort rožmarina v letu 2020 

Sorta Višina Širina Št. glavnih poganjkov Št. stranskih poganjkov 

IHPS 66 b 69 b 7 b 86 b 

ARP 50  a 51 a 6 a 65 a 

Blue Winter 72 c 73 b 7 b 87 b 
Statistično značilno različne vrednosti posameznega parametra so  označene z različnimi črkami. 

Sorti IHPS in Blue Winter sta bili statistično značilno boljši v primerjavi s sorto Arp v vseh 
parametrih rasti: število poganjkov, število glavnih poganjkov, širina in višina grma. Statistično 
značilno najvišji grmiček je dosegla sorta Blue Winter.   
Najvišji pridelek je dosegla sorta Blue Winter, sledi akcesija IHPS. Najmanjši pridelek je dosegla 
sorta Arp. To sovpada z meritvami parametrov razrasti. Najslabše je bila razraščena sorta Arp, v 
primerjavi s sortama IHPS in Blue Winter. Pridelek listja na rastlino je najvišji pri sorti Blue 
Winter (0,15 g/rastlino), malo nižji je pri akcesiji IHPS (0,12 kg/rastlino), Pri sorti Arp pa je 
pridelek listja na rastlino najnižji (0,07 g/rastlino).  
Merili smo tudi razmerje med celotnim pridelkom in deležem listov in stebel pri 10 rastlinah. 
Običajno se namreč uporabljajo samo listi. Rezultati so prikazani v preglednici 2.4.1.A4  
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Preglednica 2.4.1.A.3: Pridelek različnih sort rožmarina v letu 2020 

Sorta Svež pridelek 
(kg/rastlino) 

Suh pridelek 
(kg/rastlino) 

Vlaga v svežem vzorcu 
(%) 

Pridelek listja 
(kg/rastlino) 

IHPS 0,54 0,24 64,3 0,12 

Blue Winter 0,69 0,30 70,8 0,15 

Arp 0,24 0,13 67,3 0,07 

 
Preglednica 2.4.1.A.4: Razmerje med listi in olesenelimi deli v pridelku 

Sorta Masa cele 
rastline (g) 

Masa listov 
ene rastline 
(g) 

Masa 
stebel (g) 

%  
listov 

%  
stebel 

IHPS 680,5 330,7 349,8 48,6 51,4 

Blue Winter 437,0 222,9 214,1 51,0 49,0 

Arp 573,3 310,7 262,6 54,2 45,8 

 
Iz meritev je razvidno, da je imela sorta Arp najvišji delež (razmerje) listov v primerjavi s steblom 
(54,2 % listov in 45,8 % stebel) v primerjavi z ostalima dvema sortama (IHPS 48,6 % listov in Blue 
Winter 51,0 % listov). Vendar je bil pridelek pri tej sorti majhen, torej le-to ne odtehta skupnega 
pridelka (preglednica 2.4.1.A.4).  
Izvedli smo kemijske analize: vsebnosti vlage, količina eteričnega  olja (mg/ 100 g vzorca) in 
odstotek karnozolne kisline. V preglednici 2.4.1.A.5 so ti parametri prikazani primerjalno za 3 
leta poskusa (2018, 2019 in 2020).  

Preglednica 2.4.1.A.5: Kemijske analize pridelka rožmarina 3 sort: Arp, Blue Winter in IHPS v 
letih 2018-2020 

Sorta Leto 
Vlaga 

(%) 
Eterično olje 

(mL/100 g vzorca) 
Karnozolna kislina 

(%) 

IHPS  

2018 8,3 3,33 4,40 

2019 8,1 2,40 3,39 

2020 8,9 3,28 4,34 

Povprečje 8,4 3,00 4,1 

Blue Winter 

2018 8,2 2,79 4,10 

2019 7,9 2,31 3,04 

2020 8,6 2,95 3,95 

Povprečje 8,2 2,68 3,69 

Arp 

2018 7,8 2,82 4,60 

2019 7,9 2,41 3,65 

2020 8,7 4,04 3,78 

Povprečje 8,1 3,09 4,01 

Ph. Eur. 5.0  Max: 10 % Min: 1,2 - 

 
Rezultati kemičnih analiz so pokazali, da je bila vsebnosti eteričnega olja v letu 2018 najvišja pri 
akcesiji IHPS (3,33 mL/ 100 g vzorca), v letu 2019 skoraj enaka pri akcesiji IHPS (2,40 mL/ 100 g 
vzorca) in sorti Arp (2,41 mL/ 100 g vzorca), v letu 2020 pa je bila najvišja  pri sorti Arp (4,04 mL/ 
100 g vzorca). Vsebnost karnozolne kisline je bila v letih 2018 in 2019 najvišja pri sorti Arp 
(2018: 4,60 % in 2019: 3,65 %), v letu 2020 pa pri akcesiji IHPS in sicer 4,34 %.  
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B: Rajonizacija vrste - laški smilj (Helichrysum italicum (Roth) G. Don fil.) 
V letu 2020 so bili poskusni nasadi z laškim smiljem na lokacijah Žalec, Nova Gorica in Logarska 
dolina. V rastlinjaku smo vzgojili sadike za dosajanje propadlih rastlin v nasadih in za nov nasad, 
ki smo ga posadili na novi lokaciji Logarska dolina. 
Opazovali in beležili smo razvojne faze v poskusnem nasadu laškega smilja v Žalcu in Novi Gorici 
in Logarski dolini (preglednica 2.4.1.B.1). Nasad v Logarski dolini smo prestavili na novo lokacijo, 
in sicer na kmetijo Perk na nadmorsko višino 1.227 m. Lega poskusne površine je osončena in na 
robu  gozda. Vzeli smo vzorec za analizo tal. Zaradi pomanjkanja fosforja smo pognojili s 
fosforjem 20. 5. 2020. Z  dušikom smo pognojili med vegetacijo. Nasad smo posadili 5. 5. 2020 
(slika 2.4.1.B.2). 6. 5. 2020 smo postavili  ograjo. 20. 5. 2020 smo namestili električnega pastirja 
okoli poskusa kot dodatno zaščito pred  divjadjo in nasad pokrili z zastirko iz slame, ker ni 
možnosti namakanja. 15. 10. smo razdrli in pospravili električnega pastirja in ograjo zaradi 
zimskih razmer in divjadi (slika 2.4.1.B.5). 12. 5. 2020 smo bili na lokaciji  Nova Gorica (slika 
2.4.1.B.1). Nasad so dobro oskrbovali. Laški smilj je že bil v fazi začetka cvetenja. Na lokaciji Žalec 
smo nasad redno pleli in okopali in sicer: 7. 5., 11. 6., 27. 6., 22. 7., 26. 8. in 15. 9. 2020. Ves čas 
vegetacije smo poskusne nasade z laškim smiljem na vseh treh poskusnih lokacijah 
oskrbovali: pleli in okopavali. Namakanje ni bilo potrebno, ker je bilo dovolj padavin. Rastline so 
rastle in se razvijale brez posebnosti. Tudi pojava bolezni in škodljivcev nismo zasledili na nobeni 
lokaciji.  

Rezultati 

Preglednica 2.4.1.B.1: Nastop razvojnih faz laškega smilja na različnih lokacijah v letu 2020 

Fenofaze Žalec Nova Gorica Logarska dolina 

Sajenje - - 5. 5. 

Začetek rasti 8. 4. 1. 4. 1. 6. 

Začetek rasti stranskih poganjkov 22. 4. 15. 4. 10. 6. 

Zaključek rasti 29. 5. 20. 5. 20. 8. 

Nastop cvetenja 1. 6. 28. 5. - 

Žetev 18. 9. 27. 8. 17. 9. 

 

 
Slika 2.4.1.B.1: Poskusni nasad laškega 
smilja na lokaciji Nova Gorica v začetni fazi 
cvetenja 12. 5. 2020  

 
Slika 2.4.1.B.2: Poskusni nasad laškega smilja na 
lokaciji Logarska dolina po presajanju 6. 5. 2020  
 

Žetev laškega smilja smo opravili v Novi Gorici 27. 8. 2020 (slika 2.4.1.B.4). Pred žetvijo smo 
izmerili dolžino in širino grmov in prešteli število poganjkov (preglednica 2.4.1.B.3). Stehtali smo 
svež pridelek, odvzeli vzorec za določanje vlage v pridelku in pridelek posušili in ga stehtali 
(preglednica 2.4.1.B.3). Kemično smo pridelek ovrednotili v septembru 2020 (preglednica 
2.4.1.B.4). 
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Slika 2.4.1.B.3: Meritve na rastlinah v Novi 
Gorici, 27. 8. 2020 

 
Slika 2.4.1.B.4: Žetev pridelka laškega smilja v Novi 
Gorici, 27. 8. 2020 

Pridelek smo poželi na lokaciji Logarska dolina 17. 9. in na lokaciji Žalec 18. 9. (slika 2.4.1.B.6). 
Pred žetvijo smo izmerili dolžino in širino grmov in prešteli število poganjkov (preglednica 
2.4.1.B.2). Stehtali smo svež pridelek, odvzeli vzorec za določanje vlage v svežem pridelku, 
pridelek posušili in stehtali suh pridelek (preglednica 2.4.1.B.3). Izvedli smo kemijske 
analize: vsebnost vlage, količina celokupnega pepela in v kislini netopnega pepela ter količino 
eteričnega olja. Rezultati so podani v preglednici 2.4.1.B.4. 

Preglednica 2.4.1.B.2: Meritve dolžine in širine grmov ter število poganjkov pri laškem smilju na 
lokaciji Žalec, Nova Gorica in Logarska dolina v letu 2020 

Lokacija Povprečna višina grma 
(cm) 

Povprečna širina grma 
(cm) 

Povprečno število glavnih 
poganjkov na rastlino 

Žalec 26,0 36,9 38,2 

Nova Gorica 29,1 27,6 44,5 

Logarska dolina 30,0 31,7 22,6 

Iz rezultatov je razvidno, da je razrast grmov laškega smilja dokaj izenačena. Povprečna višina 
grmov je bila najnižja na lokaciji Žalec (26,0 cm) v primerjavi z lokacijama Nova Gorica (29,1 cm) 
in Logarska dolina (30,0 cm). Povprečna širina grmov je bila največja na lokaciji Žalec (36,9 cm), 
nižja v Logarski dolini (31,7 cm) in najnižja Novi Gorici (27,6 cm). Povprečno število poganjkov je 
bilo najvišje na lokaciji Nova Gorica (44,5), nižje v Žalcu (38,2) in najnižje v Logarski dolini (22,6), 
kar je pričakovano, saj je bil prvo leten nasad. 
Količina svežega in suhega pridelka, kot tudi posušenega pridelka na rastlino (82 g) je bila 
najvišja na lokaciji Žalec. Po količini pridelka sledi lokacija Nova Gorica (40 g/rastlino). Najnižja je 
bila na lokaciji Logarska dolina (17 g/rastlino), ker je prvo leten nasad. 

Preglednica 2.4.1.B.3: Pridelek pri laškem smilju na lokaciji Žalec, Nova Gorica in Logarska dolina 
v letu 2020 

Lokacija Svež pridelek 
(kg) 

Posušen pridelek 
(kg) 

Vlaga 
(%) 

Št. rastlin 
v poskusu 

Posušen 
pridelek/rastlino (g) 

Žalec 7,3 2,9 70,7 35 82 

Nova Gorica 6,9 2,2 61,0 55 40 

Logarska dolina 3,4 0,9 81,8 51 17 

Kemične analize so pokazale, da je vsebnost eteričnega olja na vseh treh lokacijah nad 
predpisano po BHP, in sicer je najvišja na lokaciji Logarska dolina (0,28 mL/ 100 g vzorca), malo 
nižja je na lokaciji Žalec (0,23 mL/ 100 g vzorca). Najnižja je na lokaciji Nova Gorica 
(0,10 mL/100 g vzorca). Mogoče tudi zato, ker je bilo cvetenje na tej lokaciji bolj intenzivno kot 
na lokacijah Žalec in Logarska dolina, kjer so zacvetele samo posamične rastline.  
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Preglednica 2.4.1.B.4: Rezultati kemičnih analiz pri laškem smilju na lokaciji Žalec, Nova Gorica in 
Logarska dolina v letu 2020 

Lokacija Vlaga 
 

(%) 

Celokupni pepel 
 

(%) 

V kislini 
netopni pepel 

(%) 

Eterično olje 
 

(mL/100 g vzorca) 

Žalec 7,4 9,55 1,44 0,23 

Nova Gorica 7,1 9,78 1,51 0,10 

Logarska dolina 7,1 8,86 0,01 0,28 

BHP*– mejna vrednost ni podatka - - 0,05 %* 
*British Herbal Pharmacopeia 1983 (BHP 83) in Deutsches Arzneikodex (DAC) z dopolnili (EB 6). 

 

  
Slika 2.4.1.B.5: Na lokaciji Logarska dolina 
smo podrli zaščitno ograjo in električnega 
pastirja, ki sta varovala poskusni nasad pred 
divjadjo, še pred zimo. 

Slika 2.4.1.B.6: Del nasada laškega smilja na  
lokaciji Žalec tik pred žetvijo. 
 

C: Rajonizacija vrste – trajni lan (Linum perenne L.) 
V letu 2020 so bili poskusni nasadi s trajnim lanom na lokacijah Žalec, Nova Gorica in Logarska 
dolina. V rastlinjaku smo vzgojili sadike za dosajanje propadlih rastlin v nasadih in za nov nasad 
na novi lokaciji Logarska dolina. V obdobju rasti in razvoja smo popisovali fenofaze v poskus s 
trajnim lanom na vseh treh lokacijah (preglednica 2.4.1.C.1). Nasad v Logarski dolini smo 
prestavili in posadili 5. 5. 2020 na novo lokacijo, in sicer na kmetijo Perk na nadmorsko višino 
1.227 m. Lega poskusne površine je osončena in na robu gozda. Vzeli smo vzorec za analizo tal. 
Zaradi pomanjkanja fosforja smo pognojili s fosforjem 20. 5. 2020. Z dušikom smo pognojili med 
vegetacijo. 6. 5. 2020 smo postavili ograjo, 20. 5. 2020 pa smo namestili električnega pastirja 
okoli poskusa kot dodatno zaščito proti divjadi (slika 2.4.1.C.2) in  nasad pokrili z zastirko iz 
slame, ker ni možnosti namakanja. Nasade na vseh lokacijah smo redno oskrbovali. Namakanje 
ni bilo potrebno, ker je bilo dovolj padavin. 12. 5. 2020 smo bili na lokaciji Nova Gorica (slika 
2.4.1.C.1). Nasad so dobro oskrbovali. Rastline so bile že v fazi cvetenja in nekatere tudi v fazi 
semenenja. Na lokaciji Žalec smo nasad redno pleli in okopavali in sicer: 7. 5., 11. 6., 27. 6., 22. 
7., 26. 8. in 15. 9. 2020. 
Na  lokaciji Žalec smo želeli posejati enoletni lan za primerjavo pridelka s trajnim lanom. Vendar 
seme enoletnega lana ni bilo na razpolago. Noben od ponudnikov semena ni imel zadostne 
količine semena za 10 arov, kot je bila velika njiva, ki nam jo je dal kmet v uporabo in zahteval, 
da se poseje cela njiva. 
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Rezultati 

Preglednica 2.4.1.C.1: Razvojne faze trajnega lana na različnih lokacijah v letu 2020 

Fenofaze Žalec Nova Gorica Logarska dolina 
Sajenje - - 5. 5. 
Začetek rasti 27. 3. 3. 4. 3. 6. 
Začetek intenzivne rasti  10. 4. 10. 4. 10. 6. 
Nastop cvetenja 11. 5. 21. 4. 2. 7. 
Poln cvet (80 % cvetov) 26. 6. 20. 5. 20. 8. 
Začetek semenenja 15. 7. 4. 6. 14. 8. 
Pobiranja semena 24. 8.-18. 9. 9. 6.-2. 7. 18. 9. 

Rastline so se na lokaciji Logarska dolina, kjer je prvo letni nasad, dobro vrastle in razrastle. Prvi 
cvetovi so se pojavili šele 2. 7., ker je prvo letni nasad (slika 2.4.1.C.4).  
Na lokaciji Nova Gorica smo začeli pobirati seme 9. 6. 2020 in smo ga pobirali 1-krat tedensko, in 
sicer tisto seme, ki je bilo zrelo (glavice so bile rjave). Ostalo smo pustili, da je seme še 
dozorevalo. Glavnino smo ga pobrali 2. 7. 2020. Na lokaciji Logarska dolina smo pridelek poželi 
17. 9. Na lokaciji Žalec smo začeli seme pobirati 17. 7. in sicer 1-krat tedensko. Dokončno smo 
pobrali seme na lokaciji Žalec 18. 9. (slika 2.4.1.C.4) 

 
Slika 2.4.1.C.1: Trajni lan v fazi tvorjenja 
semena na lokaciji Nova Gorica 12. 5.2020 

 
Slika 2.4.1.C.2: Postavljanje ograje električnega 
pastirja na poskusni lokaciji Logarska dolina 20. 5. 
2020  

Preglednica 2.4.1.C.1: Razvojne faze trajnega lana na različnih lokacijah v letu 2020 

Fenofaze Žalec Nova Gorica Logarska dolina 

Sajenje - - 5.5. 

Začetek rasti 27.3 3.4. 3.6. 

Začetek intenzivne rasti  10.4. 10.4. 10.6. 

Nastop cvetenja 11.5. 21.4. 2.7. 

Poln cvet (80 % cvetov) 26.6. 2.5. 20.8. 

Začetek semenenja 15.7. 10.7. - 

Pobiranja semena 24.8.-10.9. 9.6.-2.7. 18.9. 
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Slika 2.4.1.C.3: Trajni lan na lokaciji Žalec tik pred pobiranjem,  
28. 8. 2020 

Slika 2.4.1.C.4: Trajni lan 
na lokaciji Logarska dolina 
2. 7. 2020 že cveti 

Pred pobiranjem semena smo izmerili dolžino in širino grmov. Stehtali smo pridelek in odvzeli 
vzorec za določanje vlage v pridelku (preglednica 2.4.1.C.2). Pridelek (seme) nismo dodatno 
sušili. Izvedli smo kemijske analize: vsebnost vlage, količina celokupnega pepela in v kislini 
netopnega pepela ter količino maščob (preglednica 2.4.1.C.2). Ker je letos izpadel poskus z 
enoletnim lanom, smo v preskušanja vključili dodatno lokacij o za trajni lan – na lokaciji Fokovci 
na Goričkem, je namreč posajen trajni lan istega porekla (sadike so dobili na IHPS). 
Najbolj bujni grmi so bili v Fokovcih, manjši so bili na lokacij Žalec in Novi Gorici, najmanjši pa v 
Logarski dolini, kjer je prvo leten nasad. Najvišji pridelek je bil na lokaciji Žalec (2,8 g/rastlino) v 
primerjavi z lokacijo Nova Gorica, kjer je bil za 70 % nižji in lokacija Logarska dolina in Fokovci, 
kjer je bil pridelek nižji za skoraj 80 %. Predvidevamo, da je vzrok neenakomerno dozorevanje 
trajnega lana in osipanje zrelega semena (deževni dnevi). 
Vsebnost maščob, ki je najpomembnejši parameter kvalitete, je bila najvišja na lokacijah Žalec in 
Fokovci (Žalec: 28,70 %, Fokovci: 28,18 %), nižja je bila na lokaciji Logarska dolina (27,16 %) in 
najnižja na lokaciji Nova Gorica (26,96 %). 

Preglednica 2.4.1.C.2: Meritve višine in širine grmov ter pridelka pri trajnem lanu v letu 2020 

Lokacija Povprečna višina grma 
(cm) 

Povprečna širina grma 
(cm) 

Pridelek 
g/rastlino 

Žalec 82,3 63,7 2,8 

Nova Gorica 75,1 65,8 0,8 

Logarska 
dolina 

45,7 35,3 0,5 

Fokovci 95,4 72,1 0,5 
 

Preglednica 2.4.1.C.3: Kemične analize trajnega lana v letu 2020 

Lokacija Vlaga 
(%) 

Celokupni pepel 
(%) 

V kislini netopni pepel 
(%) 

Maščobe 
(%) 

Žalec 7,7 3,39 0,06 28,70 

Nova Gorica 8,2 3,46 0,01 26,96 

Logarska dolina 8,0 3,29 0,01 27,16 

Fokovci 7,8 3,51 0,14 28,18 
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D: Rajonizacija vrste – slez (Althaea officinalis L.) 
V 2020 so bili poskusni nasadi s slezom na lokacijah Žalec, Nova Gorica in Logarska dolina. V 
rastlinjaku smo vzgojili sadike za dosajanje propadlih rastlin v nasadih in za posaditev novega 
nasada na novi lokaciji v Logarski dolini. 
V obdobju rasti in razvoja smo popisovali fenofaze v poskus s slezom na vseh treh lokacijah 
(preglednica 2.4.1.D.1).  
V nasadu v Novi Gorici nobena rastlina ni propadla preko zime. Nasad je bil dobro oskrbovan, 
brez plevela. Namakanje ni bilo potrebno. So pa 12. 5. 2020 rastline tretirali z NeemAzalom 
zaradi  napada uši. Zaradi napada pepelaste plesni (slika 2.4.1.D.1) so tretirali z Wetcitom 14. 5. 
2020. Zaradi napada plesni na lokaciji Nova Gorica so nasad še drugič tretirali s Serenade (prvič 
so ga 15. 5. 2020). Kljub temu so bile rastline delno prizadete (posušene), zlasti vrhovi, kar 
pripisujemo napadu bele gnilobe. Nasad v Žalcu smo  okopali in opleli 7. 5., 11. 6., 27. 6., 22. 7., 
26. 8. in 15. 9. 2020. Nasad v Logarski dolini smo prestavili na novo lokacijo in sicer na kmetijo 
Perk na  nadmorsko višino 1.227 m. Lega poskusne površine je osončena in na robu gozda. Vzeli 
smo vzorec  za analizo tal. Zaradi pomanjkanja fosforja smo pognojili s fosforjem 20. 5. 2020. 
Nasad smo posadili 5. 5. 2020 z enoletnimi sadikami, vzgojenimi na IHPS (slika 2.4.1.D.2).  6. 5. 
2020 smo postavili ograjo in 20. 5. 2020 namestili električnega pastirja okoli poskusa 
kot  dodatno zaščito proti divjadi in nasad pokrili z zastirko iz slame, ker ni možnosti namakanja. 

Rezultati 

Preglednica 2.4.1.D.1: Razvojne faze sleza na različnih lokacijah v letu 2020 

Fenofaze Žalec Nova Gorica Logarska dolina 

Sajenje - - 5.5. 

Začetek rasti 13.3. 1.4. 8.6. 

Začetek rasti poganjkov 10.4. 15.4. 2.7 

Zaključek rasti 4.6. 15.6. 6.8 

Nastop cvetenja 30.5. 28.5. 30.7. 

Poln cvet  
(80 % cvetov) 

19.6. 20.6. 26.8. 

Začetek semenenja 15.7. 10.7. - 

Žetev 18.9. 27.8. 17.9. 

 

 
Slika 2.4.1.D.1: Ajbiš je napadla pepelasta 
plesen na lokaciji Nova Gorica. 

 
Slika 2.4.1.D.2: Sajenje Ajbiša na lokaciji 
Logarska dolina 5. 5. 2020 
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Slika 2.4.1.D.3: Slez v poskusnem nasadu v Novi Gorici tik pred žetvijo, 27. 8. 2020 

Preden smo pobrali pridelek, smo določili morfološke parametre, in sicer: višino in širino grma in 
število poganjkov na katerih je pridelek: listi in cvetovi (preglednica 2.4.1.D.2). 

Preglednica 2.4.1.D.2: Meritve dolžine in širine grmov ter število poganjkov pri slezu na lokaciji 
Žalec, Nova Gorica in Logarska dolina v letu 2020 

Lokacija Povprečna  
višina grma (cm) 

Povprečna  
širina grma (cm) 

Povprečna število 
glavnih poganjkov 

Žalec 72,7 113,5 10,4 

Nova Gorica 44,4 108,5 11,8 

Logarska dolina 25,5 100,7 3,1 

Iz meritev je razvidno, da so bile najbolj bujne rastline na lokaciji Žalec, in sicer je bila povprečna 
višina grma 72,7 cm, povprečna širina grma 113,5 cm in število glavnih poganjkov 10,40. Na 
lokaciji Nova Gorica je bilo večje število poganjkov na rastlino in sicer 11,8, na lokaciji Logarska 
dolina, kjer je prvo letni nasad, pa le 3,1 poganjek na rastlino. Na lokaciji Nova Gorica je bila 
višina poganjkov bistvena nižja v primerjavi z lokaciji Žalec zaradi sušenja vrhov, kar pripisujemo 
okužbi z belo gnilobo. Slez na lokaciji Logarska dolina je bil najnižji in imel najmanjše število 
poganjkov, ker je prvo leten nasad. 
Pridelek smo poželi na lokaciji Nova Gorica 27. 8. (slika 2.4.1.D.3), na lokaciji Logarska dolina 17. 
9. in na lokaciji Žalec 18. 9. Stehtali smo svež pridelek, odvzeli vzorec za določanje vlage v 
svežem pridelku, ločili stebla od listov in cvetov, kar je končni pridelek, pridelek posušili in 
stehtali suh pridelek (preglednica 2.4.1.D.3) in izvedli kemijske analize: vsebnost vlage, količina 
celokupnega pepela in v kislini netopnega pepela (preglednica 2.4.1.D.4).  

Preglednica 2.4.1.D.3: Pridelek pri slezu na lokaciji Žalec, Nova Gorica in Logarska dolina v letu 
2020 

Lokacija Svež pridelek 
 

(kg) 

Posušen pridelek - samo 
listi brez stebel 

(kg) 

Vlaga 
 

(%) 

Posušen pridelek 
na rastlino 

(g) 

Žalec 12,58 1,8 68,3 120 

Nova Gorica 12,75 2,9 67,0 58 

Logarska dolina 6,45 1,7 73,3 35 
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Posušen pridelek je bil najvišji na lokacij Žalec (120 g/rastlino), kljub napadu bele plesni, ki je 
zmanjšala pridelek za okoli 15 %. Pol manjši je bil na lokaciji Nova Gorica 58 g/rastlino, kjer je 
napad bele plesni zmanjšal pridelek za okoli 40 %. Na lokaciji Logarska dolina je bil pridelek 
bistveno manjši, in sicer 35 g/rastlino, ker je prvo letni nasad. 
Rezultati kemijskih analiz so pokazali, da sta vsebnost vlage in v kislini netopnega pepela v 
skladu z določili  Evropske farmakopeje na vseh treh lokacijah. Celokupen pepel presega 
dovoljeno maksimalno vrednost (18,0 %) na lokaciji Nova Gorica. Tik pod dovoljeno maksimalno 
vrednostjo celokupnega pepela je bila lokacija Žalec (19,70 %). Najnižja vsebnost pa je na lokaciji 
Logarska dolina (16,18 %). To pripisujemo napadu bele gnilobe in s tem povezanim sušenjem 
vrhov in listov na glavnih poganjkih in nastanek večje količine pepela. 

Preglednica 2.4.1.D.3: Kemične analize sleza v letu 2020 

Lokacija Vlaga 
(%) 

Celokupni pepel 
(%) 

V kislini netopni pepel 
(%) 

Žalec 8,8 19,70 1,42 

Nova Gorica 9,3 24,76 1,84 

Logarska dolina 8,7 16,18 0,42 

Ph. Eur* 5.0 Max 10,0 Max 18,0 Max. 2,0 

*Evropska farmakopeja 5.0 

Veliko škode je povzročila okužba z belo gnilobo 
(Sclerotinia sclerotiorum) zlasti na vrhovih rastlin in listih na 
glavnih poganjkih sleza na lokacijah Nova Gorica in Žalec 
(slika 2.4.1.D.4).  Vrhovi in listi so spremenili barvo (svetlo 
rjava), oveneli in se posušili. Na srečo se ni tako razširila, da 
bi povzročila večjo škodo. Bomo pa v prihodnjem letu 
pozorni na njeno pojavnost in če bo potrebno, bomo 
pravočasno tretirali rastline. 
 
Slika 2.4.1.D.4: Bela gniloba (Sclerotinia sclerotiorum) je 
napadla vrhove sleza na lokacijji Žalec. 

O namenu in pomenu introdukcije in ekološke rajonizacije 
zelišč smo seznanili javnost v okviru 2 člankov in enega predavanja: 
1. FERANT, Nataša, ČEH, Barbara. Preizkušanje sort rožmarina. Hmeljar. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 82, št. 1-12, str. 

76-77, ilustr. ISSN 1318-6183. [COBISS.SI-ID 49962755] 
2. FERANT, Nataša, ČEH, Barbara. Vpliv lokacije pridelovanja navadnega ožepka (Hyssopus officinalis L.) na pridelek 

in vsebnost eteričnega olja = The impact of production location on hyssop (Hyssopus officinalis L.) yield and 
esential oil content. Hmeljarski bilten. [Tiskana izd.]. 2020, št. 27, str. 181-189, ilustr. ISSN 0350-0756. 
[COBISS.SI-ID 46514435]; 

3. FERANT, Nataša: Zelišča, neizkoriščen potencial za povečanje dohodka na malih kmetijah, 25. 9. 2020, Dnevi 
sejemskih vrtov na Pomurskem sejmu, Gornja Radgona. 

Pripravili smo 3 spletne objave na podstrani http://www.ihps.si/zdravilne-in-aromaticne-
rastline/ekoloska-rajonizacija-zdravilnih-zelisc/ in gradivo za spletno stran JS v vrtnarstvu. 

  

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/49962755?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/46514435?lang=sl
http://www.ihps.si/zdravilne-in-aromaticne-rastline/ekoloska-rajonizacija-zdravilnih-zelisc/
http://www.ihps.si/zdravilne-in-aromaticne-rastline/ekoloska-rajonizacija-zdravilnih-zelisc/
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Preglednica: Vsebina in obseg dela pri nalogi Introdukcija in ekološka rajonizacija zelišč in 
preskušanje njihove vrednosti za predelavo 

LOKACIJA, LETO SAJENJA, OBDOBJE PRESKUŠANJA,  
GERK PID ali KO in PARCELNA ŠT., POVRŠINA 

ŠTEVILO in SEZNAM SORT, ŠTEVILO 
LOKACIJ in ŠTEVILO PONOVITEV  

A: Preskušanje sort, introdukcija - rožmarin  
Lokacija: Žalec IHPS 
Leto sajenja: 2019*1 

Obdobje preskušanja: začetek 2018, zaključek 2021*2 

Izvajalec: IHPS 
KO in parcelna št.: 996 Žalec – 1053/20*3 

Površina: 50 m2  

 
3 sorte: Arp, Blue Winter in akcesija iz 

Kolekcije zelišč na IHPS 
1 lokacija (Žalec) 
1 ponovitev 
 
 

B: Rajonizacija vrste - laški smilj;  
Lokacija: Žalec IHPS 
Leto sajenja: 2019 
Obdobje preskušanja: začetek 2016, zaključek 2020 

KO in parcelna št.: 996 Žalec - 1053/20*3 

Površina: 15 m2 

Lokacija: Šempeter pri Gorici 
Leto sajenja: 2019 
Obdobje preskušanja: začetek  2016, zaključek 2020 
Izvajalec: IHPS, BIOS 
KO in parcelna št.: 2315 Šempeter - 81 
Površina: 15 m2 

Lokacija: Logarska dolina 
Leto sajenja: 2019 
Obdobje preskušanja: začetek 2016, zaključek 2020 
Izvajalec: Logar Marko 
GERK PID: 4246714 
Površina: 15 m2 

 
1 akcesija iz Kolekcije zelišč na IHPS 
3 lokacije (Žalec, Nova Gorica, Logarska 

dolina) 
1 ponovitev 
 
 

C: Rajonizacija vrste – trajni lan 
Lokacija: Žalec IHPS 
Leto sajenja: 2019 
Obdobje preskušanja: začetek 2019, zaključek 2021 
Izvajalec: IHPS 
KO in parcelna št.: 996 Žalec - 1053/20 
Površina: 10 m2 

Lokacija: Šempeter pri Gorici 
Leto sajenja: 2019 
Obdobje preskušanja: začetek  2019, zaključek 2021 
Izvajalec: IHPS, BIOS 
KO in parcelna št.: 2315 Šempeter - 81 
Površina: 10 m2 

Lokacija: Logarska dolina 
Leto sajenja: 2019 
Obdobje preskušanja: začetek 2019, zaključek 2021 
Izvajalec: Logar Marko 
GERK PID: 4246714 
Površina: 10 m2 

 
Trajni lan 
1 akcesija iz Kolekcije zelišč na IHPS 
3 lokacije (Žalec, Nova Gorica, Logarska 

dolina, Fokovci) 
1 ponovitev 
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Preglednica: Vsebina in obseg dela pri nalogi Introdukcija in ekološka rajonizacija zelišč in 
preskušanje njihove vrednosti za predelavo - nadaljevanje 

D: Rajonizacija vrste – slez  
Lokacija: Žalec IHPS 
Leto sajenja: 2019 
Obdobje preskušanja: začetek 2019, zaključek 2021 
Izvajalec: IHPS 
KO in parcelna št.: 996 Žalec - 1053/20 
Površina: 15 m2 

Lokacija: Šempeter pri Gorici 
Leto sajenja: 2019 
Obdobje preskušanja: začetek 2019, zaključek 2021 
Izvajalec: IHPS, BIOS 
KO in parcelna št.: 2315 Šempeter - 81 
Površina: 15 m2 

Lokacija: Logarska dolina 
Leto sajenja: 2019 
Obdobje preskušanja: začetek 2019, zaključek 2021 
Izvajalec: Marko Logar, IHPS 
GERK PID: 4246714 
Površina: 15 m2 

 
1 akcesija iz Kolekcije zelišč na IHPS 
3 lokacije (Žalec, Nova  Gorica, Logarska 
dolina) 
1 ponovitev  
 
 

Zaradi prestavitve lokacije Vrta zdravilnih in aromatičnih rastlin v letu 2019 so se spremenili spodnji podatki in sicer: 
*

1
Leto sajenja: 2019

 

*
2
Obdobje preskušanja: začetek 2019, zaključek 2021

 

*
3
KO in parcelna št.: 996 Žalec - 1053/20 
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2.4.2 LETNI CILJI IN KAZALNIKI 

Preglednica: Letni cilji in kazalniki za doseganje letnih ciljev za nalogo Introdukcija in ekološka 
rajonizacija zelišč ter ugotavljanje njihove vrednosti za predelavo  

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev 

Izvedba drugega leta preskušanja tujih sort 
rožmarina za introdukcijo. 

- zaključen poljski poskus s 3 sortami rožmarina na 
1 lokaciji 

Določitev količine pridelka rožmarina iz 
preskušanja za introdukcijo. 

- zaključena določitev količine pridelka za 3 sorte 
na 1 lokaciji 

Določitev kakovosti pridelka rožmarina iz 
preskušanja za introdukcijo. 

- zaključena 6 določitev količine vlage  
- zaključena 3 določitve količine eteričnega olja 
- zaključena 3 določitve količine karnozolne kisline 

Vzgoja sadik za dosajanje poskusa z laškim 
smiljem, trajnim lanom in slezom v letu 2021. 

- zaključena vzgoja najmanj 30 sadik laškega smilja  
- zaključena vzgoja najmanj 30 sadik trajnega lana 
- zaključen' vzgoja najmanj 30 sadik sleza 

Določitev pridelka laškega smilja. - zaključena določitev pridelka na 3 lokacijah 

Določitev kemičnih parametrov pridelka laškega 
smilja. 

- zaključena določitev vlage v 3 vzorcih 
- zaključen določitev celokupnega pepela in v 

kislini netopnega preostanka v 3 vzorcih 
- zaključena določitev količine eteričnega olja v 3 

vzorcih 

Določitev pridelka trajnega lana. - zaključena določitev pridelka na 3 lokacijah 

Določitev kemičnih parametrov pridelka 
trajnega lana. 

- zaključena določitev vlage v 6 vzorcih 
- zaključena določitev celokupnega pepela in v 

kislini netopnega preostanka v 3 vzorcih  
- zaključena določitev količine maščob v 3 vzorcih 

Določitev pridelka enoletnega lana.  - ni opravljeno določitev pridelka na 1 lokaciji. 

Določitev kemičnih parametrov pridelka  
enoletnega lana.  

- ni opravljeno določitev količine vlage v 2 vzorcih 
- ni opravljeno določitev količine celokupnega 

pepela in v kislini netopnega preostanka v 1 
vzorcu  

- ni opravljeno določitev količine maščob v 1 
vzorcu  

namesto tega dodane enake analize trajnega lana 
na lokaciji Prekmurje – glej spodaj 

Določitev pridelka sleza. - zaključena določitev pridelka na 3 lokacijah 

Določitev kemičnih parametrov pridelka sleza. - zaključena določitev vlage v 6 vzorcih 
- zaključena določitev celokupnega pepela in v 

kislini netopnega preostanka v 3 vzorcih  

Seznanitev strokovne javnosti in uporabnikov z 
rezultati preskušanj. 

- zaključeno 1 predavanje 
- zaključene 3 objave na spletni podstrani IHPS 

zelišča 

Dodano glede na program namesto izpadlega preskušanja enoletnega lana na 1 lokaciji 
Določitev kemičnih parametrov pridelka  
trajnega lana iz lokacije Prekmurje 

- zaključena določitev količine vlage v 2 vzorcih 
- zaključena določitev količine celokupnega pepela 

in v kislini netopnega preostanka v 1 vzorcu  
- zaključena določitev količine maščob v 1 vzorcu 

 

2.4.3 IZVAJALCI NALOGE 

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije  
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2.5 TEHNOLOGIJE PRIDELAVE ZELENJADNIC 

2.5.1 OCENA OPRAVLJENEGA DELA 

A: Tehnologije prehrane rastlin - vsebnosti Cd v pridelku; pregled literature in zasnova 
preskušanj  

V okviru uradnega nadzora pridelkov v primarni proizvodnji, ki ga izvaja UVHVVR, je bilo v letih 
2017 do 2020, ko je bil, sicer predvsem za namen spremljanja niklja in anorganskega arzena, 
uveden razširjen nadzor pridelkov v primarni proizvodnji (zelenjava, žita), večkrat odkrito 
preseganje mejne vrednosti kadmija (Cd) v pridelkih zelenjadnic pridelanih v različnih regijah v 
Sloveniji (preglednica 2.5.1.A.1). Podatke o vzorcih s preseženo mejno vrednostjo Cd smo 
pridobili iz Poročil o rezultatih programa spremljanja onesnaževal v živilih za leti 2017 in 2018 
(UVHVVR), ki sta dostopni na spletni strani UVHVVR, ter z osebno komunikacijo z UVHVVR 
(Marina Jeremić, Sektor za živila, krmo in zdravila) preko e-pošte za leti 2019 in 2020. Podatkov 
o lastnostih tal na katerih so bili pridelani pridelki s preseženo mejno vrednostjo Cd nismo uspeli 
pridobiti – za pomoč smo prosili JSKS, a so nas obvestili, da s podatki ne razpolagajo. 

Rezultati 

Preglednica 2.5.1.A.1: Vzorci slovenskega porekla s preseženo vsebnostjo Cd v okviru uradnega 
nadzora nad prisotnostjo onesnaževal v živilih (Program monitoringa UVHVVR) v leth2017-20* 
Leto 
vzorčenja 

Kraj Vrsta Cd 
(mg/kg)** 

Lastnosti tal  
(pH, org. snov, Cd) 

2017 Veliki Gaber Krompir 0,19  

2017 Starše Česen 0,11  

2017 Moravske Toplice Česen 0,095  

2017 Miklavž na Dr. polju Čebula 0,088  

2017 Trebnje Čebula rdeča 0,13  

2017 Zdole Špinača 1,5  

2017 Žabnica Korenje 0,17  

2017 Zg. Besnica Zelena gomolj 0,33  

2017 Šmarje pri Jelšah Radič 0,45  

2017 Veliki Gaber Krompir  
(odvzet dodatni vzorec) 

0,23  

2017 Zdole Korenje, rdeče 0,17  

2018 Šmarje pri Jelšah Korenje 0,18  

2018 Otočec Korenje, rumeno 0,18  

2018 Pivka Radič 0,73  

2019 Topolščica Korenje 0,15  

2019 Tišina Korenje 0,24  

2019 Bohinjska Bela Korenje 0,14  

2019 Lesce Korenje 0,24  

2020 Šmarje Sap Blitva 0,28  

2020 Borovnica Krompir 0,16  

2020 Brusnice Korenje, rumeno 0,15  

2020 Šoštanj Korenje 0,23  
* Viri podatkov 

za 2017: mag. Emil Žerjal, mag. Jerica Ivanoš, Petra Drame, OBREMENITVE TAL S KADMIJEMIN DRUGIMI TEŽKIMI KOVINAMI, predavanje 
na Delavnici projekta Interreg Slovenija-Avstrija SI-MUR-AT Ravnanje s tlemi, 15.02.2018, KGZS.KGZ MS 

 UVHVVR (2018), POROČILO O REZULTATIH PROGRAMA SPREMLJANJA ONESNAŽEVAL V ŽIVILIH V LETU 2017, april 2018, 
http://uvhvvr.arhiv-spletisc.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/onesnazevala_v_zivilih/  

za 2018: UVHVVR (2019), POROČILO O REZULTATIH PROGRAMA SPREMLJANJA ONESNAŽEVAL V ŽIVILIH V LETU 2018, UVHVVR, maj 2019, 
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UVHVVR/Varna-hrana/Onesnazevala-v-zivilih/Porocilo_2018-onesnazevala.pdf  

za 2019 in 2020: Osebna komunikacija UVHVVR - Marina Jeremić, Sektor za živila, krmo in zdravila. 
** Mejne vrednosti: krompir in korenje 0,1; česen in čebula 0,05; špinača, radič in zelena 0,2 mg/kg.  

http://uvhvvr.arhiv-spletisc.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/onesnazevala_v_zivilih/
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UVHVVR/Varna-hrana/Onesnazevala-v-zivilih/Porocilo_2018-onesnazevala.pdf
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Zelenjadnice, skupaj z žiti, oreški, zrnatimi stročnicami, krompirjem ter mesom in mesnimi 
proizvodi, zlasti zaradi velike porabe, največ prispevajo k prehranski izpostavljenosti Cd pri večini 
starostnih skupin. Ugotovljeno je, da je izpostavljenost Cd v Sloveniji večja kot je povprečje v EU. 
Mejne vrednosti kadmija za pridelke zelenjadnic so navedene v Uredbi komisije (ES) št. 
1881/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v 
živilih. Pri zelenjadnicah so najvišje mejne vrednosti dovoljene v listnatih zelenjadnicah in 
gomoljni zeleni (0,20 mg/kg sveže mase), polovico nižje v stebelnih zelenjadnicah in korenovkah 
in še za polovico nižje (0,05 mg/kg sveže mase) v ostalih zelenjadnicah. V Sloveniji so normativne 
vrednosti za izbrane nevarne snovi v tleh določene v Uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih 
imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (UL RS, št. 68/96 in 41/04). 
Rastline Cd sprejemajo predvsem iz tal, v manjši meri tudi iz drugih virov. Kadmij je naravno 
prisoten element v mineralnih tleh. Znano je, da je prisotnost Cd v tleh zaradi različne 
razporeditve v zemeljski skorji različna in da je vsebnost Cd v tleh v Slovenji višja kot v drugih 
državah EU. Povprečna vsebnost Cd v tleh znaša okoli 0,41 mg/kg tal in običajno ne presega 
1 mg/kg (Kabata-Pendias in Szteke, 2015). Mediana za površinski sloj tal (0–10 cm) za Slovenijo 
po podatkih Geološkega zavoda Slovenije (n=817) znaša 0,47 mg/kg (Gosar in sod., 2019). 
Pogosto je Cd v tleh tudi antropogenega izvora. 
Rezultati uradnega nadzora pridelkov v primarni proizvodnji kažejo, da se povečane vsebnosti 
Cd v zelenjadnicah pojavljajo tudi tam, kjer mejne vrednosti Cd v tleh niso presežene. Do tega 
pride zato, ker je kadmij, rastlinam sicer nepotreben element (ni mikrohranilo), le-tem je zelo 
dobro dostopen.  
V letu 2020 sta bili na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani objavljeni 1 magistrsko (Pančur, 
2020) in 1 diplomsko delo s tega področja (Rijavec, 2020). Avtorja sta pregledala razpoložljive 
objave ter izvedla tudi poskuse, zato na tem mestu povzemamo le ključne ugotovitve o mogočih 
agrotehničnih ukrepih za zmanjšanje vsebnost Cd v zelenjadnicah. Izpostaviti velja, da je bila 
večina raziskav opravljenih na s Cd prekomerno onesnaženih tleh ter v lončnih poskusih. Številni 
od naštetih ukrepov (višji pH, višja vsebnost organske snovi, dodajanje s Si in minerali gline 
bogatih snovi) pripomorejo k boljši kationski izmenjalni kapaciteti tal, znano je namreč, da tla z 
večjo kationsko izmenjalno kapaciteto lahko vežejo več Cd, kar zmanjšuje razpoložljivost 
kadmija. 

 Mobilnost Cd v tleh in njegova dostopnost za rastline je močno odvisna od pH tal – večja je v 
tleh s kislo reakcijo, v alkalnih tleh je manjša ker nastajajo Cd oborine karbonatov in fosfatov. 
V večini primerov je Cd rastlinam najbolj dostopen v tleh s pH od 4,5 do 5,5. Kot učinkovit 
ukrep na kislih tleh priporočajo apnjenje ali uporabo bazičnih gnojil. Uporaba nekaterih 
gnojil, kot so NH4+ gnojila (urea, amonijev sulfat, monoamonijev fosfat, ...) lahko poveča 
dostopnost Cd zaradi zniževanja pH vrednosti tal. V poljskem poskusu, ki ga je na tleh z 
vsebnostjo Cd pod dovoljeno mejo in s pH 4,8 izvedla Pančur (2020), pri spomladanskem 
apnjenju tal niso ugotovili pomembnega vpliva na zmanjšanje Cd v različnih zelenjadnicah. 

 Vpliv organske snovi v tleh na mobilnost Cd in njegovo dostopnost za rastline je dvojen, 
odvisen od vrste organske snovi. S sorpcijo Cd na neraztopljeno organsko snov se mobilnost 
in dostopnost za rastline zmanjša medtem ko se pri tvorjenju kompleksov Cd z raztopljeno 
organsko snovjo koncentracija Cd ionov v talni raztopini sicer zmanjša medtem ko je vpliv na 
mobilnost in sprejem v rastline omejen. V večini raziskav, še posebej na tleh z nizkim pH, je 
dodajanje organske snovi vplivalo na zmanjšanje vsebnosti Cd v rastlinah. 

 Vse več je raziskav o vplivu dodajanja zeolita in drugih s Si bogatih snovi na zmanjšanje 
dostopnosti Cd. 

 Poročajo o pozitivnem učinku dodajanja vermikulita (minerala gline) na zmanjšanj sprejem 
Cd v rastline. 

 Poročajo o pozitivnem učinku dodajanja biooglja na zmanjšanj sprejem Cd v rastline. 
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 Tudi dodani Fe oksidi uspešno vežejo Cd v tleh, vendar pa nekatere rastline lahko sprejemajo 
tudi te spojine. 

 Pri fosfatih je pomembna je negativna korelacija med izmenljivim Cd in dostopnim P. 

 Na dostopnost Cd vpliva tudi prisotnost drugih ionov. Kationi kot so Ca2+, Mg2+, Zn2+, Mn2+ 
tekmujejo s Cd za izmenjalna mesta v tleh in absorpcijo v rastline. 

Porazdelitev kadmija v rastlinskih organih je različna, na splošno so vsebnosti najvišje v 
koreninah, sledijo listi, manj se akumulira v steblih, najmanj pa v plodih oziroma semenih. 
Različne vrste rastlin različno akumulirajo Cd. Zelenjadnice delimo v skupine, glede na sprejem in 
akumulacijo težkih kovin v užitne dele. Zelo dober sprejem imajo zelenjadnice 1. skupine, kamor 
uvrščamo solato, radič, endivijo, špinača, korenje, krešo, blitvo, regrat, artičoko in druge. V 2. 
skupino uvrščamo zelenjadnice s srednjim sprejemom. To so čebulnice, ohrovt, koren repe in 
pese, redkvica, ogrščica, krompir in druge. Majhen sprejem imajo zelje, brstični ohrovt, cvetača, 
brokoli, zelena, sladka koruza in jagodičje v 3. skupini. V 4. skupino z zelo majhnim sprejemom 
uvrščamo stročnice (fižol, grah,…), kumare, paradižnik in papriko. 
Viri: Gosar M., Šajn R., Bavec Š., Gaberšek M., Pezdir V., Miler M. 2019. Geokemično ozadje in zgornja meja 

naravne variabilnosti 47 kemičnih elementov v zgornji plasti tal Slovenije. Geologija, 62, 1: 5-57 
Kabata-Pendias A., Szteke B. 2015.Trace elements in soils and plants. 4th ed. Florida, CRP Press: 458 str. 
Pančur E. 2020. Vpliv apnjenja tal na vsebnost kadmija v užitnih delih izbranih vrtnin, Mag. delo. Ljubljana, 

Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 41 str. 
Rijavec Ž. 2020. Vsebnost kadmija v različnih delih dveh sort česna (Allium sativum L.), Dipl. delo (VS). 

Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 25 str. 

Jeseni smo v Gradišču pri Tišini, na parceli kjer je bila v preteklosti ugotovljena presežena 
vrednost Cd v korenju, zasnovali poskus s 4 sortami česna (Ptujski jesenski, Garpek/Plavigar, 
Gardacho/Plamegar, Messidor). Del parcele je bil pred sajenjem apnjen, del ne. Analiza pred 
sajenjem je pokazala, da je pH na neapnjenem delu 4,93, na apnjenem pa 5,1.  

B: Tehnologija pridelave z biorazgradljivimi materiali – vodila visok fižol 
Pregledali smo ponudbo biorazgradljivih vodil in ugotovili, da se ne spreminja. Uspeli smo 
pridobiti 2 vzorca vrvic narejenih iz sisala (dobavitelj Hmezad exim). Vrvici naj bi bili v celoti 
razgradljivi pri običajnem kompostiranju. Iskali smo informacije o možnosti kompostiranja vrvic 
iz materiala PLA (proizvajalec Lankhorst Yarns), ki smo jih preskušali v preteklih 2 letih, saj smo 
ob podrobnejšem pregledu informacij o ugotovili, da so vrvice razgradljive le ob industrijskem 
kompostiranju ob visoki vlagi in temperaturi in da torej niso biorazgradljive kot trdi proizvajalec. 
Po e-pošti smo kontaktirali več prevzemnikov odpadkov in kompostarn, a smo le težko prišli do 
odgovora. 

Rezultati 

Sklenemo lahko, da v Slovenji vrvic narejenih iz PLA ni mogoče odlagati v industrijsko 
kompostiranje, saj zaradi navijanja na stroje predstavljajo problematičen odpadek.  
V poskuse smo v 2020 tako vključili 2 vrvici iz sisala ter PLA vrvico, ki smo jih uporabili za vodila v 
visokem fižolu na lokaciji Jablje. Pri napeljevanju vrvic se je pokazalo, da je obe vrvici iz sisala 
težje odvijati kot PP ali PLA vrvico še posebej debelejša od obeh vrvic se je zelo zatikala. Poleg 
tega je ta vrvica na rokah puščala tudi sledi svoje oranžne barve. Obe vrvici iz sisala sta na stiku s 
tlemi prepereli že v juliju (slika 2.1.5.C.1), a to ni vplivalo na rast rastlin, saj so se le- te dotlej že 
dobro ovile okoli opore. Na mestu, kjer je vrvica napeljana preko zgornje žice, vrvici iz sisala 
nista prepereli vse do spravila fižola (slika 2.1.5.C.2), a obe opazno bolj drsita po žici kot PP in 
PLA vrvica. Po spravilu smo vrvice pustili naravnemu kompostiranju. 
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Slika 2.1.5.C.1: Obe vrvici iz sisala sta na stiku s tlemi prepereli Slika 2.1.5.C.2: Obe vrvici iz  
že v juliju sisala na zgornjem vodilu nista
 prepereli do spravila fižola 

C: Tehnologija pridelave z biorazgradljivimi materiali – folije za prekrivanje tal, različne 
zelenjadnice 

Pregledali smo ponudbo biorazgradljivih folij v Slovenji in, v primerjavi s predhodnim letom, 
uspeli pridobiti še eno folijo. Dogovorjeni smo bili še za vzorca 2 folij, a ju, tudi zaradi razmer 
povezanih s COVID-19, žal nismo prejeli oz. smo opazovanja za eno od teh opravili pri 
pridelovalcu. Ugotavljamo, da se ponudba biorazgradljivih folij pri nas povečuje. Dobavitelji 
ponujajo folije različnih proizvajalcev, ki uporabljajo različne osnovne termoplastične materiale, 
in različnih debelin. V poskuse/opazovanja so bile v letu 2020 tako vključene folije 4 
proizvajalcev narejene iz 3 različnih termoplastičnih materialov (Ecovio/Ecovio – BASF/BASF, 
Ecopac/Mater-Bi – Pati/Novamont in Multibio/? - Eiffel/?, Ecotelo/Ecovio – Filnova/BASF), 
osnova vseh je rastlinski škrob in vse so celoti razgradljive v tleh kjer razpadejo na CO2, vodo in 
organsko snov. Dve preskušani foliji sta bili debeline 12 µm (Ecovio, Ecopac) in dve debeline 
15 µm (Multibio, Ecotelo), vse črne barve, Ecotelo je bila mikroperforirana. 

Tri biorazgradljive folije (Ecovio, Ecopac in Multibio) smo v začetku aprila položili na 3 poskusnih 
lokacijah – v Ivancih na prostem, kjer smo na vse 3 sredi aprila posadili solato ter na 15 µm 
Miltibio v začetku maja tudi melono, v Vrtojbi na prostem, kjer smo na vse tri v začetku aprila 
posadili solato, in v rastlinjaku, kjer smo na vse tri sredi aprila posadili paradižnik, ter v Jabljah 
na prostem, kjer smo na vse 3 sredi aprila posadili solato, in v tunelu, kjer smo na vse tri v 
začetku maja posadili papriko. Iste 3 folije (Ecovio, Ecopac in Multibio) smo poleti (23.07.) 
ponovno položili v Ivancih in naje posadili solato. Folijo Ecotelo smo v začetku maja položili v 
Strunjanu in nanjo posadili melono. 

Rezultati 

Podobno kot v preteklem letu izkušnje kažejo, da, kljub temu da so folije 3 do 4-krat tanjše kot 
običajna PE folija, pri polaganju folij ni bilo večjih težav. Potrebno je paziti, da na samem nosilcu 
folije ne pride do mehanskih poškodb (natančna napeljava namakalne cevi pri hkratnem 
polaganju folije in cevi). Ponovno se je pripetilo tudi, da je folija Ecovio že ob manjših sunkih, ki 
se pojavijo v vožnji traktorja, prečno počila. Pri drugih folijah teh težav ni bilo. Dobavitelji sicer 
opozarjajo, da morajo biti tla za polaganje biorazgradljive folije zelo dobro pripravljena, a se je 
pokazalo, da ob običajni pripravi, ki je ustaljena za polaganje PE folije, pri vseh biorazgradljivih 
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folijah ni bilo nobenih težav. Pomembno je še, da biorazgradljive folije polagamo v hladnem 
vremenu oz. v hladnem delu dneva. 
Vse 3 folije, ki smo jih uporabili v posevkih solate, so se v obeh terminih (pomlad in poletje) 
pokazale kot primerne za pridelavo solate na prostem. Kljub manjšim razpokam so vse uspele 
zadržati rast plevela v obdobju pridelave solate. S časom so sicer vse postajale vse bolj občutljive 
za mehanske poškodbe, kar pa ni bilo problematično (slike 2.5.1.C.1 do 5). 

 
Slika 2.5.1.C.1: V Ivancih smo folije za spomladanski termin pridelave položili 09.04.2020 

 
Slika 2.5.1.C.2: Izgled aprila položenih biorazgradljivih folij v Ivancih 22.05.2020 na delu, ki je 
ostal nezasajen in na delu, kjer je rastla solata  
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Slika 2.5.1.C.3: Izgled aprila položenih biorazgradljivih folij v Ivancih 24.09.2020  

 
Slika 2.5.1.C.4: Izgled biorazgradljivih folij v Vrtojbi 04.05.2020, mesec dni po polaganju  

 
Slika 2.5.1.C.5: Izgled biorazgradljivih folij v Vrtojbi 21.05.2020, po spravilu solate  
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V tunelu v Vrtojbi, kjer rastel paradižnik, in v tunelu v Jabljah, kjer rastla paprika, so se vse 3 
folije pokazale kot primerne (sliki 2.5.1.C.6 in 7). 

 
Slika 2.5.1.C.6: Izgled biorazgradljivih folij v tunelu v Šempetru 01.06.2020 zgoraj in 08.10. ob 
koncu posevka paradižnika spodaj 

 
Slika 2.5.1.C.7: Izgled biorazgradljivih folij v tunelu v Jabljah 30.11.2020, po koncu posevka 
paprike  
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V obeh primerih, ko smo na biorazgradljivi foliji posadili melono (Ivanci, Strunjan), sta se foliji v 
obdobju vegetativne rasti kazali kot povsem primerni (sliki 2.5.1.C.8 in 9). Ko so rastline začele 
nastavljati plodove, pa sta obe foliji na mestih, kjer so se plodovi dotikali tal, začeli preperevati 
in plodovi so v stiku s tlemi, pogosteje kot na PE foliji, gnili. Prepereli deli folije so se oprijeli 
plodov, tako da je bilo plodove potrebno čistiti (slika 2.5.1.C.10). 

      
Slika 2.5.1.C.8: Biorazgradljivo mikroperforirano  Slika 2.5.1.C.9: Izgled folije Ecotelo v  
opazovali v posevku melon v  Strunjanu 22.05.2020 
Strunjanu, posneto 04.05.2020 

 
Slika 2.5.1.C.10: Obe biorazgradljivi foliji (Multibio in Ecotelo), ki smo ju preskušali v melonah, 
sta pod plodovi melon preperevali in se lepili na plodove, posneto v Strunjanu 18.07.2020 
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Po spravilu smo vse folije brez težav zadelali v tla, bodisi s frezo po nizkem mulčenju ostankov 
posevka (Jablje spomladi) ali s plugom jeseni.  

D: Trajni kolobarni poskus - poskus z zelenjadnicami v enostavnem zaščitenem prostoru  
Kot prvi kolobarni člen v obeh primerih kolobarja rastla paprika. V tunel s širokim kolobarjem 
smo v začetku novembra posadili česen, drugega smo čez zimo pustili praznega. 

E: Tehnologije zasnove posevka – šalotka čebulček in sadike 
V poskus, ki smo ga izvedli v letu 2019/2020 smo preskušali vpliv sadilnega materiala na 
kakovost pridelka dveh sort šalotke: Ambition in Camelot; Čebulček smo sadili v novembru 
2019; sadike pa vzgojili v februarju in marcu 2020 in jih v začetku aprila presadili na prosto. 
Oskrba posevka je potekala v skladu s smernicami integrirane pridelave vrtnin. Sadilna razdalja: 
0,15 m x 0,15 m; pridelek smo pobirali julija 2020 in merili maso posameznega gnezda, število 
čebulic v gnezdu in maso posamezne čebulice. 
Pri obeh sortah smo izmerili značilno večjo maso gnezda pri pridelavi iz čebulčka, glede na 
pridelavo iz sadik.  

Rezultati 

V povprečju je bilo v posameznem gnezdu 1,8 čebulic ot 1,45 čebulic pri šalotkah gojenih iz 
čebulčka, medtem ko smo pri pridelavi šalotke iz sadik dobili v povprečju le eno čebulico na 
gnezdo (sliki 2.5.1.E.1 in 2.5.1.E.2) 

 
Slika 2.5.1.E.1: Povprečna masa gnezda (g) dveh sort šalotke, pridelane s sajenjem čebulčka in 
presajanje sadik, Ljubljana, 2020. 

 
Slika 2.5.1.E.2: Povprečno število čebulic/gnezdo, dveh sort šalotke, pridelane iz čebulčka in 
sadik, Ljubljana, 2020. 
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Slika 2.5.1.E.3: Povprečna masa posamezne čebulice v gnezdu dveh sort šalotke, pridelane iz 
čebulčka in preko sadik, Ljubljana, 2020. 

V povprečju je bila masa čebulic šalotke pri pridelavi iz čebulčka med 50 g (pri sorti Ambition) in 
60 g (pri sorti Camellot) oz. med 15 g (pri sorti Ambition) in 18 g (pri sorti Camellot) pri pridelavo 
iz sadik.  

 
Slika 2.5.1 E.4: Poskus s šalotko - pridelava preko sadik oz. iz čebulčka, maj 2020, Laboratorijsko 
polje BF, Ljubljana. 
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F: Tehnologije hidroponske pridelave – NFT/plavajočem sistemu, listne križnice in radičevke  
V poskus, ki je potekal v treh terminih, od jeseni 2019 do pomladi 2020, so bile vključene tri 
sorte azijskih križnic: Mizuna (Brassica rapa var. niposinica) - listna gorčica za rezanje 2 
sorti: Mizuna green in Mizuna red; velikolistna gorčica (Brassica juncea subsp. integrifolia var. 
japonica) – Mustard green, Mustrad Giant Red. 
Termini pridelave – gojenje na plavajočem sistemu in v substratu; lokacija: Centralni 
raziskovalno rastlinjak BF; velikost bazenov: 1,5 m x 3 m x 0,04 m; velikost plošč z vsidranimi 
rastlinami: 1 m x 0,5 m; sadilna razdalja: 0,17 m x 0,16 m; poskus je bil zasnovan v 4 ponovitvah; 
posamezno ponovitev je predstavljalo 6 sadilnih mest in v posameznem sadilnem mestu po 4 
rastline. Sklop rastlin: 36 rastlin/m2. 
Sajenje: 9.11.2019 – pobiranje: 6.12. 2019 (enkratna rez). Sajenje: 6.12. 2019 – pobiranje: 27.12. 
2019 in 6.3. 2020. Sajenje: 11.2. 2020- pobiranje 3.4. 2020 (enkratna rez). 

Rezultati 

Na pridelek sorte Mizuna green je imel sistem pridelave velik vpliv, saj je bil pridelek na 
hidroponskem sistemu značilno večji glede na pridelavo v tleh, v vseh treh terminih pridelave. V 
spomladanskem terminu pridelave je bil pridelek največji, kar pomeni, da so okoljski parametri 
(temperatura, osvetlitev) močno vplivali na rast in v končni fazi na pridelek. Pridelek sorte 
Mizuna red je bil med preskušanimi križnicami najmanjši, v drugem pridelovalnem terminu je 
dosegel 1.000 g/m2, na hidroponskem sistemu gojenja. Prav tako je tudi pri tej sorti imel 
pomemben vpliv sistem pridelave, saj so bili pridelki na hidroponskem sistemu večji od pridelka, 
pridelanega v substratu. Pridelek sorte Mustard red je bil nekoliko manjši glede na pridelek 
sorte Mizuna green, največji pridelek je bil dosežen v drugem terminu pridelave (1.680 g/m2), na 
hidroponskem sistemu. Pri sorti Mustard red je imel sistem pridelave pomemben vpliv na 
pridelek predvsem v drugem in tretjem terminu pridelave, kjer smo na hidroponskem sistemu 
pridelali več biomase glede na pridelavo v substratu. V prvem terminu pa so bili pridelki v 
substratu večji od pridelka na hidroponu.  

 
Slika 2.5.1.F.1: Pridelek (g/m2) listne mase azijskih križnic treh sort (Mizuna green, Mizuna red, 
Mustard red), pridelane v hidroponskem plavajočem sistemu in v substratu (kontrola), v treh 
pridelovalnih terminih. 

Delež suhe snovi v pridelku listnatih križnic je bil med 6 % in 14 % in se je glede na sistem 
pridelave pomembno razlikoval. Večinoma je imel pridelek biomase, pridelane v substratu 
nekoliko večjo vsebnost suhe snovi glede na biomaso, pridelano na hidroponskem sistemu, kar 
je bilo tudi pričakovano. Pri sortah Mizuna green in Mustard red so bile razlike v vsebnosti suhe 
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snovi v pridelku iz hidropona in substrata večje v drugem in tretjem terminu pridelave, medtem, 
ko je imela sorta Mizuna red večjo razliko v suhi snovi  prvem in drugem terminu, v zadnjem 
terminu pridelave, razlik v vsebnosti suhe snovi glede na sistem gojenja pri tej sorti nismo 
ugotovili.  

  
Slika 2.5.1.F.2: Delež suhe snovi (%) v pridelku azijskih križnic treh sort (Mizuna green, Mizuna 
red, Mustard red), pridelane v hidroponskem plavajočem sistemu in v substratu (kontrola), v 
treh pridelovalnih terminih. 

Preglednica 2.5.1.F.1: Vsebnost glukozinolatov (µmol/g suhe mase)v pridelku listnatih križnic 
treh sorte, pridelanih v hidroponskem sistemu in v substratu (kontrola), v 1. terminu pridelave, 
9.11. – 6.12.2019. 
1. termin   Mizuna green    Mizuna red    Mustard red 

Glukonizolati Hidropon Substrat Hidropon Substrat Hidropon Substrat 

(µmol/g suhe mase) �̅� Se �̅� Se �̅� Se �̅� Se �̅� Se �̅� Se 

Sinigrin 0,1 0,1 0,0 0,0 50,7 6,6 47,9 8,5 86,8 10,
4 

38,4 12,
4 G-napin 3,8 0,2 4,6 0,2 0,4 0,0 0,3 0,1 9,1 1,1 6,9 1,3 

G-erucin 0,7 0,3 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
G-brassicanapin 6,5 0,5 7,6 0,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,8 0,1 0,76 0,1 
G-alyssin  0,8 0,1 1,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Alifatski GSL 11,

9 
0,2 14,3 0,3 51,2 1,3 48,16 1,7

1 
96,66 2,3

2 
46,01 2,8 

G-brassicin 8,0 0,5 9,6 0,8 0,6 0,1 0,4 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 
4-hydr-G- brass 0,1 0,0 0,5 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,4 0,3 
4-met-G-brass 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 1,5 0,4 1,1 0,2 
NeoG-brassicin 1,2 0,2 1,4 0,1 1,5 0,1 1,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Indolni GSL 9,6 0,2 11,6 0,3 2,3 0,1 1,7 0,1 1,9 0,1 1,6 0,1 
Sinalbin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
G-nasturtiin 2,5 0,4 2,4 0,1 0,4 0,0 0,4 0,1 0,8 0,3 1,6 0,5 
G-barbarin 0,5 0,2 0,4 0,0 1,0 0,1 0,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Aromatski GSL 3,0 0,2 2,8 0,0 1,9 0,1 1,8 0,1 0,9 0,1 1,6 0,2 

V pridelku sorte Mizuna green prevladujejo glukozinolati iz skupine alifatskih GSL. Na njihovo 
vsebnost je imel sistem pridelave najmočnejši vpliv v drugem terminu pridelave, ki je bil tudi 
najdaljši. Vsebnost alifatksih GSL v pridelku, pridelanem na substratu je bila v tem terminu večja 
glede na količino alifatskih GSL v pridelku, pridelanem na hidroponu. Tudi pri Mizuna red 
prevladujejo alifatski glukozinolati, katerih vsebnost je veliko večja od vsebnosti v sorti Mizuna 
green. Razlike v vsebnosti alifatskih GSL glede na sistem pridelave so lepo vidne v drugem in 
tretjem terminu, kjer je bila vsebnost večja v pridelku rastlin pridelanih na hidroponskem 
sistemu, glede na pridelavo v substratu. Tudi pri sorti Mustard red je bila vsebnost alifatskih GLl 
največja, glede na ostali dve skupini. Največjo vsebnost alifatkih glikozinolatov smo ugotovili v 
rastlinah, pridelanih v prvem pridelovalnem terminu, pri stalih dveh terminih je bila vsebnost 
polovico manjša. Predvidevamo, da je bil zimski termin pridelave za rastline sorte Mustared red 
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na hidroponskem sistemu manj primeren, saj so rastline kazale simptome pomanjkanja hranil, 
kar je bilo verjetno povezano z motnjami v sposobnosti sprejema hranil, saj so bila v hranilni 
raztopini hranila za vse tri vrste enaka. 

Preglednica 2.5.1.F.2: Vsebnost glukozinolatov (µmol/g suhe mase)v pridelku listnatih križnic 
treh sorte, pridelanih v hidroponskem sistemu in v substratu (kontrola), v 2. terminu pridelave, 
11.2. – 6.3.2020.  
2. termin   Mizuna green    Mizuna red    Mustard red 
Glukonizolati Hidropon Substrat Hidropon Substrat Hidropon Substrat 
(µmol/g suhe mase) �̅� Se �̅� Se �̅� Se �̅� Se �̅� Se �̅� Se 
Sinigrin 0,0 0,0 0,0 0,0 58,6 8,4 43,5 5,1 46,1 9,7 46,2 3,1 
G-napin 8,3 1,0 14,3 2,0 0,7 0,1 0,5 0,0 6,3 1,2 5,0 0,5 
G-erucin 0,0 0,0 2,3 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
G-brassicanapin 10,5 1,9 26,1 1,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,7 0,1 0,5 0,1 
G-alyssin  0,8 0,1 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Alifatski GSL 19,5 0,8 43,3 1,2 59,4 0,0 44,1 0,0 53,0 0,3 51,7 0,1 
G-brassicin 4,8 0,2 1,4 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 
4-hydr-G- brass 0,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 
4-met-G-brass 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 1,2 0,2 0,6 0,2 
NeoG-brassicin 0,6 0,0 0,3 0,0 0,5 0,1 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Indolni GSL 6,0 0,1 1,8 0,1 0,9 0,0 1,0 0,0 1,3 0,1 1,1 0,1 
Sinalbin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
G-nasturtiin 1,7 0,3 3,8 0,4 0,1 0,0 0,3 0,0 1,0 0,3 1,6 0,1 
G-barbarin 0,5 0,1 0,3 0,0 0,9 0,1 0,8 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 
Aromatski GSL 2,2 0,1 4,2 0,2 1,4 0,1 1,4 0,1 1,0 0,1 1,8 0,0 

 
Preglednica 2.5.1.F.3: Vsebnost glukozinolatov (µmol/g suhe mase)v pridelku listnatih križnic 
treh sorte, pridelanih v hidroponskem sistemu in v substratu (kontrola), v 3. terminu pridelave, 
11.2. – 25.3.2020.  
3. termin   Mizuna green    Mizuna red    Mustard red 
Glukonizolati Hidropon Substrat Hidropon Substrat Hidropon Substrat 
(µmol/g suhe mase) �̅� Se �̅� Se �̅� Se �̅� Se �̅� Se �̅� Se 
Sinigrin 0,1 0,0 0,0 0,0 29,2 3,1 8,5 0,9 20,4 0,7 50,5 3,0 
G-napin 7,2 2,5 5,6 0,3 0,3 0,1 0,1 0,0 1,9 0,1 3,3 0,3 
G-erucin 0,4 0,2 0,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
G-brassicanapin 7,2 2,5 6,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,8 0,5 
G-alyssin  0,4 0,1 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Alifatski GSL 15,

4 
1,1 13,4 0,2 29,5 0,6 8,7 0,2 22,4 0,2 54,6 0,8 

G-brassicin 2,5 0,8 0,6 0,1 0,5 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,0 
4-hydr-G- brass 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 
4-met-G-brass 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 0,9 0,1 
NeoG-brassicin 0,7 0,2 0,1 0,0 1,1 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Indolni GSL 3,4 0,3 1,0 0,1 1,8 0,1 0,1 0,0 0,6 0,0 1,5 0,0 
Sinalbin 0,4 0,2 0,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
G-nasturtiin 1,3 0,4 1,3 0,2 0,9 0,2 0,3 0,0 0,2 0,0 1,4 0,1 
G-barbarin 0,1 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 0,1 0,0 0,3 0,1 0,4 0,1 
Aromatski GSL 1,7 0,2 2,2 0,2 1,3 0,1 0,4 0,0 0,5 0,1 1,9 0,1 
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Slika 2.5.1.F.5: Vsebnost glukozinolatov po skupinah (alifatskih, indolnih in aromatskih) v 
pridelku sorte Mizuna green, pridelanem v hidroponskem sistemu in v substratu, v treh 
pridelovalnih terminih.  

 
Slika 2.5.1.F.6: Vsebnost glukozinolatov po skupinah (alifatskih, indolnih in aromatskih) v 
pridelku sorte 'Mizuna red', pridelanem v hidroponskem sistemu in v substratu, v treh 
pridelovalnih terminih.  

 
Slika 2.5.1.F.7: Vsebnost glukozinolatov po skupinah (alifatskih, indolnih in aromatskih) v 
pridelku sorte 'Mizuna red', pridelanem v hidroponskem sistemu in v substratu, v treh 
pridelovalnih terminih.  
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G: Tehnologije cepljenja plodovk – paprika na podlagi z odpornostjo proti ogorčicam 
V letu 2020 smo zasnovali poskus s cepljeno papriko, v katero smo vključili poleg podlage Rocal, 
ki je bila vključena že v predhodne poskuse s cepljenje, še podlago RST 4447, ki naj bi bila 
odporna na talne nematode. Poskus smo postavili na lokaciji v rastlinjaku Biotehniške šole, 
Šempeter pri Gorici. Poskus je bil zasnovan v treh ponovitvah, v vsaki ponovitvi smo imeli po 10 
rastlin. Sadilna razdalja je bila 35 cm x 60 cm, tako, da je bil sklop rastlin (ob upoštevanih poteh) 
33.333 rastlin/ha. Poskus je potekal od aprila do oktobra 2020, imeli smo 8 pobiranj. Pri vsakem 
pobiranju smo prešteli plodove (tržne in netržne posebej) in stehtali maso (posebej za tržne in 
netržne plodove). Netržne plodove so predstavljali največkrat premajhni, deformirani plodovi ali 
plodovi z vidnim simptomom pomanjkanja kalcija. Oskrba rastlin je potekala v skladu s 
smernicami integrirane pridelave vrtnin, kar pomeni, da smo gredice predhodno pognojili s 
hlevskim gnojem in temeljno še z NPK mineralnim gnojilom, v času rasti pa so bile rastline 
1xtedensko dohranjevane z vodotopnih gnojilom. 

Rezultati 

Iz krivulj na slikah  2.5.1 G.1 in 2 je razvidno, da je bil pri sorti Belladona pridelek cepljenih rastlin 
v vseh pobiranjih nekoliko večji od necepljenih rastlin. Razlike so bile največje proti koncu 
pobiranja. Predvsem rastline cepljene na podlago RST 4447 so imele značilno večji pridelek pri 
zadnjih dveh pobiranjih od necepljenih rastlin. Še večji pozitivni učinek cepljena na pridelek pa 
smo ugotovili pri sorti Vedrana, kjer je bil pridelek rastlin, cepljenih na podlago RST 4447 že od 
začetka pobiranja večji od pridelka cepljenk na podlago Rocal in necepljenih rastlin. Te razlike so 
se pokazale tudi na koncu poskusa, ko smo na rastlinah cepljenih na podlago RST4447 pobrali 
enkrat več plodov glede na necepljene rastline. 

 
Slika 2.5.1.G.1: Število plodov na rastlino po pobiranjih za sorto paprike Belladonna, cepljeno na 
podlagi Rocal in RST 4447 ter za necepljene rastline.  
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Slika 2.5.1.G.2: Pridelek mase tržnih plodov v g/rastlino, po pobiranjih za sorto paprike 
Belladonna, cepljeno na podlagi Rocal in RST 4447 ter za necepljene rastline.  

 
Slika 2.5.1.G.3: Število plodov na rastlino po pobiranjih za sorto paprike Vedrana, cepljeno na 
podlagi Rocal in RST 4447 ter za necepljene rastline. 
 

 
Slika 2.5.1.G.4: Pridelek mase tržnih plodov v g/rastlino, po pobiranjih za sorto paprike Vedrana, 
cepljeno na podlagi Rocal in RST 4447 ter za necepljene rastline. 
 

 
Slika 2.5.1.G.5: Število tržnih in netržni plodov/rastlino za obe sorti, vključeni v poskus, cepljeni 
na podlagi Rocal in RST 4447 ter za necepljene rastline.  
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Slika 2.5.1.G.6: Število tržnih in netržni plodov na rastlino za obe sorti, vključeni v poskus, 
cepljeni na podlagi Rocal in RST 4447 ter za necepljene rastline.  

Učinek cepljenja se je pokazal v večjem pridelku pri obeh sortah paprike in pri obeh preizkušenih 
podlagah. Pridelek paprike je bil večji pri rastlinah, cepljenih na podlago RST 4447, sledi pridelek 
cepljenk na podlago Rocal, najmanjši pa je bil pridelek necepljenih rastli. Sorta Belladona – 
necepljena  je imela 1.750 g/rastlino, sorta Vedrana - necepljena pa 1.350 g/rastlino. Delež 
netržnega pridelka se je gibal med 10 % (upoštevajoč maso plodov) oz. 20 % ob upoštevanju 
števila netržnih plodov. 

 
Slika 2.5.1.G.7: Pridelek tržnih plodov paprike, sorte Belladonna in Vedrana, cepljenih na podlagi 
Rocal in RST 4447 ter necepljenih rastlin, izražen v t/ha. 

Pri izračunu pridelka v t/ha smo upoštevali sklop rastlin 33.333 rastlin/ha. Kot smo omenili že v 
zgornjih komentarjih, je bil pridelek cepljenk na podlago RST 4447, pri obeh preizkušenih sortah 
paprike značilno večji od pridelka cepljenk na podlago Rocal in od necepljenih rastlin.  
Učinek podlage je odvisen od bujnosti koreninskega sistema in od tolerance podlage na talne 
bolezni in škodljivce. Glede na to, da je bila v rastlinjaku težava s talnimi nematodami že lansko 
leto in smo takrat dobili na necepljenih rastlinah zelo majhne pridelke, je verjetno v letošnjem 
letu, kjer analize na nematode nismo naredili, bil pridelek največji prav pri cepljenka na podlago 
RST 4447, ki je deklarirana na odpornost na nematode.  
V prihodnje bi bilo potrebno izvesti še več poskusov s cepljenimi paprikami, predvsem v tleh, 
kjer so težave, bodisi s talnimi škodljivci ali okužbami. Vendar pa je za bolj kompleksen pristop k 
reševanju problema potrebna vključitev tudi nematologov, kar pa zahteva več časa in sredstev. 
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Dodano glede na program 
Zaradi izpada (vsled ukrepov povezanih s COVID-19) preskušanja solate v spomladanskem 
terminu na prostem (naloga Introdukcija zelenjadnic in ugotavljanja njihove vrednosti za 
predelavo), smo dodali preskušanje pinciranja rastlin melon. 

H: Tehnologije vzgojnih oblik - pinciranje melon 
Poskusa v katerih smo primerjali rast in razvoj rastlin ter pridelek plodov pri pinciranih in 
nepinciranih rastlinah melon smo zasnovali v Ivancih in v Strunjanu. V poskus sta bili vključeni 2 
hibridni sorti in sicer zgodna do srednje zgodna SVML 2335 in pozna Django. Sejali smo 
08.04.2020 in presajali 05.05. v Strunjanu ter dan kasneje v Ivancih. V Ivancih je po presajanju 
sledilo obdobje hladnega vremena, pogosti so bili močni vetrovi. Rastline so se razvijale zelo 
počasi. Glavno steblo smo pincirali za 3. ali 4. listom v fazi, ko so imele rastline polno razvitih 5 
do 6 listov. Pri tem naj bi se na rastlini razvili 3 sekundarni poganjki na katerih rastline 
nastavljajo plodove.  

Rezultati 

V Strunjanu smo prvo pinciranje opravili 22.05. (sliki 2.5.1.H.1 in 2) v Ivancih pa šele 11.06. 
Sekundarne poganjke smo pincirali za 3 ali 4 listom s ciljem, da bi se na vsakem sekundarnem 
poganjku razvila po 2 ploda. To pinciranje je bilo zelo zamudno in je za prakso gotovo časovno 
preveč potratno. V Strunjanu smo drugo pinciranje opravili 13.06., medtem ko se v Ivancih za 
drugo pinciranje, zaradi res močnega zastoja v rasti, nismo odločili. Ko so plodovi začeli zoreti, 
smo jih na obeh lokacijah redno pobirali in tehtali. V Strunjanu smo prve tržne plodove sorte 
SVML 2335 pobrali 06.07. pri pinciranih in 08.07. pri nepinciranih rastlinah, pri pinciranih 
rastlinah smo tržne plodove pobirali do 23.07. in opravili 8 pobiranj, pri nepinciranih rastlinah pa 
do 02.08. in opravili 10 pobiranj. Pri sorti Django smo prve tržne plodove pri nepinciranih 
rastlinah pobrali 15.07. pri pinciranih pa 12.07., Tako pri nepinciranih kot pri pinciranih rastlinah 
smo tržne plodove pobirali do 02.08. in opravili 7 oz. 8 pobiranj. V Ivancih smo prve tržne 
plodove sorte SVML 2335 pobrali 03.08. pri pinciranih in nepinciranih rastlinah, pri pinciranih 
rastlinah smo tržne plodove pobirali do 17.08. in opravili 5 pobiranj, pri nepinciranih rastlinah pa 
do 20.08. in opravili 6 pobiranj. Pri sorti Django smo prve tržne plodove pri nepinciranih 
rastlinah pobrali 06.08. pri pinciranih pa  pa 13.08.. Plodove sorte SVML 2335 smo pobirali do 
17.08. in skupaj opravili 5 pobiranj. Sorto Django smo pobirali do 27.08. in opravili 6 pobiranj.  
V obeh poskusih se kaže trend, da se s pinciranjem rastlin število pobranih plodov na rastlino 
manjša, kar smo tudi pričakovali. V nasprotju s pričakovanji se je pokazalo, da se masa tržnih 
plodov pri pinciranih rastlinah ni razlikovala od mase tržnih plodov pri nepinciranih rastlinah, 
pogosto se kaže celo trend, da se masa ploda s pinciranjem zmanjša, zato so praviloma tudi 
pridelki pri pinciranih rastlinah manjši kot pri nepinciranih. Večina razlik sicer statistično ni 
značilnih, saj so bile razlike med ponovitvami velike, a trendi so skoraj povsod enaki (preglednici 
2.5.1.H.1 in 2 ter slike 2.5.1.H.3 do 8). 
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Sliki 2.5.1.H.1 in 2: Rastlinam smo glavni poganjek v fazi, ko so imele rastline 5 do 6 listov, 
odrezali nad 3 ali 4 listom. 

Preglednica 2.5.1.H.1: Pridelek, število tržnih plodov na rastlino in masa tržnega ploda pri 
pinciranih in nepinciranih rastlinah melone v Strunjanu 2020 

Sorta 
Postopek 

Tržni pridelek 
t/ha 

Skupni pridelek 
t/ha 

Število tržnih 
plodov na rastlino 

Povprečna masa tržnega ploda 
g 

SVML 2335 38,68 41,53  A 2,11 1,48 
nepincirane 44,82 48,28 2,34 1,53 

pincirane 32,54 34,78 1,87 1,43 

Django 28,66 35,90  B 1,92 1,26 
nepincirane 32,73 43,32 1,97 1,43 

pincirane 24,58 28,48 1,87 1,08 

Nepincirane 38,78 45,80  a 2,16 1,48 

Pincirane 28,56 31,63  b 1,87 1,26 
LSD (0,05) sorta 13,48 12,88 0,42 0,28 

LSD (0,05) postopek 13,48 12,88 0,42 0,28 

Statistično značilno različne vrednosti posameznega parametra so označene z različnimi črkami. 

Preglednica 2.5.1.H.2: Pridelek, število tržnih plodov na rastlino in masa tržnega ploda pri 
pinciranih in nepinciranih rastlinah melone v Ivancih 2020 

Sorta 
Postopek 

Tržni pridelek 
t/ha 

Skupni pridelek 
t/ha 

Število tržnih 
plodov na rastlino 

Povprečna masa tržnega ploda 
g 

SVML 2335 15,95 26,94 1,15 0,91 
nepincirane 18,84 32,10 1,37 0,99 

pincirane 13,05 21,77 0,93 0,82 

Django 15,56 31,66 1,16 0,87 
nepincirane 13,09 32,88 1,18 0,76 

pincirane 18,03 30,44 1,13 0,99 

Nepincirane 15,97 32,49 1,27 0,88 

Pincirane 15,54 26,12 1,03 0,90 
LSD (0,05) sorta 10,13 12,31 0,50 0,25 

LSD (0,05) postopek 10,13 12,31 0,50 0,25 

Statistično značilno različne vrednosti posameznega parametra so označene z različnimi črkami. 
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Slike 2.5.1.H.3 do 5: Pridelek, število tržnih  Slike 2.5.1.H.6 do 8: Pridelek, število tržnih 
plodov na rastlino in masa tržnega ploda  plodov na rastlino in masa tržnega ploda 
pri pinciranih in nepinciranih rastlinah melone  pri pinciranih in nepinciranih rastlinah melone 
v Strunjanu 2020 v Ivancih 2020 
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Preglednica: Vsebina in obseg dela pri nalogi Tehnologije pridelave zelenjadnic 
LOKACIJA, OBDOBJE PRESKUŠANJA,  
KO in PARCELNA ŠT., POVRŠINA 

ŠTEVILO in SEZNAM SORT, ŠTEVILO 
PONOVITEV in ŠTEVILO LOKACIJ 

A: Tehnologije prehrane rastlin - vsebnosti Cd v 
pridelku; pregled literature in priprava predloga 
preskušanj 

Obdobje: začetek 2020, zaključek 2020 
Izvajalec: KIS 

 
 
 
pregled rezultatov analiz v Sloveniji 
pregled objav 
predlog zasnove poskusov s česnom 

B: Biorazgradljivi materiali – vodila, visok fižol 
Lokacija: Jablje 
Obdobje preskušanja: začetek 2020, zaključek 2021 
Izvajalec: KIS 
KO in parcelna št.: 1940 Loka –740/3 
Površina: prbl. 15 m2 

 
3 postopki  
1 sorta fižola - Perseus 
3 ponovitve 
1 lokacija - Jablje,  

C: Biorazgradljivi materiali – folije za prekrivanje tal 
Lokacija: Jablje 
Obdobje preskušanja: začetek 2019, zaključek 2020 
Izvajalec: KIS 
KO in parcelna št.: 1940 Loka – 740/3 in 759/1 
Površina: prbl 200 m2 na prostem solata, 
                          200 m2 v tunelu paprika 

Lokacija: Ivanci 
Obdobje preskušanja: začetek 2019, zaključek 2020 
Izvajalec: KIS, KGZS-KGZ MS 
KO in parcelna št.: 101 Ivanci - 1408 
Površina: prbl 50 m2 na prostem melona 
                          2x150 m2 na prostem solata 

Lokacija: Vrtojba 
Obdobje preskušanja: začetek 2019, zaključek 2020 
Izvajalec: KIS, ŠCNG-BIOS 
KO in parcelna št.: 2316 Vrtojba – 929/4 
Površina: prbl 90 m2 v tunelu paradižnik  
                          150 m2 na prostem solata 

Lokacija: Strunjan 
Obdobje preskušanja: začetek 2020, zaključek 2020 
Izvajalec: KIS, Silvano Knez 
KO in parcelna št.: 2631 Portorož – 2903 
Površina: prbl 500 m2 na prostem melona 

 
solata 
3 postopki, 1 ponovitev 
3 lokacije na prostem (Jablje, Ivanci in 
Vrtojba) 
2 termina (spomladi in poleti – le Ivanci) 
 
paprika 
3 postopki, 1 ponovitev 
1 lokacija (Jablje) v tunelu  
 
paradižnik 
3 postopki, 1 ponovitev 
1 lokacija (Šempeter) v tunelu  
 
melona 
2 postopka, 1 ponovitev 
2 lokaciji (Ivanci in Strunjan) - na vsaki po 1 

folija  
 

D: Trajni kolobarni poskus – enostaven zaščiten 
prostor  

Lokacija: Jablje 
Obdobje preskušanja: začetek 2019, trajen poskus 
Izvajalec: KIS 
KO in parcelna št.: 1940 Loka – 759/1 
Površina: 220 m2 

 
 
2 postopka – 2 kolobarja:  

paprika in paprika+česen jeseni 
1 lokacija (Jablje) 
 
 

E: Tehnologije zasnove posevka – šalotka čebulček in 
sadike 

Lokacija: Ljubljana; laboratorijsko polje BF  
Obdobje preskušanja: začetek 2019, zaključek 2020 
Izvajalec: BF 
KO in parcelna št.: 2682 Brdo - 1829 
Površina: 60 m2 

 
 
2 postopka, 
2 sorti (Ambition in Camelot) 
3 ponovitve 
1 lokacija (laboratorijsko polje BF) 
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Preglednica: Vsebina in obseg dela pri nalogi Tehnologije pridelave zelenjadnic - nadaljevanje 
F: Hidroponika - plavajoči sistem, listne križnice in 

radičevke 
Lokacija: Ljubljana, steklenjak BF 
Obdobje preskušanja: začetek 2019, zaključek 2020 
Izvajalec: BF 
KO in parcelna št.: 2682 Brdo/1827 
Površina: 20 m2 

 
 
1 postopek 
3 sorte listnih križnic  
  listna gorčica: Mizuna green in Mizuna red,  
  velikolistna gorčica: Mustrad Giant Red 
3 ponovitve 
1 lokacija (Ljubljana) 

G: Cepljenje plodovk - paprika z odpornostjo proti 
ogorčicam 

Lokacija: ŠCNG-BIOS 
Obdobje preskušanja: začetek 2020, zaključek 2020 
Izvajalec: BF 
KO in parcelna št.: 2315 Šempeter - 2619 
Površina: 60 m2 

 
 
2 postopka - cepljene in necepljene sadike, 
3 podlage: brez, Rocal in RST 4447, 
2 sorti: Belladonna in Vedrana 
3 ponovitve 
1 lokacija (Šempeter pri Gorici) 

H: Tehnologije vzgojnih oblik - pinciranje melon 
Lokacija: Strunjan 
Obdobje preskušanja: začetek 2020, zaključek 2020 
Izvajalec: KIS, KGZS-KGZ NG 
KO in parcelna št.: 2631 Portorož – 2903 
Površina: prbl 100 m2  

Lokacija: Ivanci 
Obdobje preskušanja: začetek 2020, zaključek 2020 
Izvajalec: KIS, KGZS-KGZ MS 
KO in parcelna št.: 101 Ivanci - 1408 
Površina: prbl 100 m2  

 
2 postopka 
2 sorti (SVML 2335 in Django) 
3 ponovitve 
2 lokaciji (Strunjan in Ivanci) 

 

2.5.2 LETNI CILJI IN KAZALNIKI 

Preglednica: Letni cilji in kazalniki za doseganje letnih ciljev za nalogo Tehnologije pridelave 
zelenjadnic 

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev 

Pregled primerov in 
literature o vsebnosti Cd v 
pridelkih zelenjadnic. 

- zaključen seznam analiz Cd v pridelkih zelenjadnic 
- zaključen povzetek pregleda literature o kopičenju Cd v pridelkih 

zelenjadnic 

Priprava zasnove preskušanj 
za ugotavljanje vzrokov 
kopičenja Cd pri česnu. 

- zaključen predlog preskušanj o vplivih kopičenj Cd v česnu  

Izvedba preskušanja 
biorazgradljivih vodil pri 
visokem fižolu. 

- zaključen poljski poskus s 4 (namesto predvidenih 2) obravnavanji, 1 
sorto visokega fižola na 1 (namesto predvidenih 2) lokaciji  

Izvedba preskušanj 
biorazgradljivih folij pri 
solati, visokem fižolu in 
papriki. 

- zaključeni poljski poskusi s 3 obravnavanji na 3 (namesto predvidenih 2) 
lokacijah pri solati na prostem spomladi in dodatno zaključen poljski 
poskusi s 3 obravnavanji na 1 lokaciji pri solati na prostem poleti 

- ni izveden poljski poskus s 3 obravnavanji na 1 lokaciji pri visokem fižolu 
na prostem namesto tega zaključen poljski poskus z 1 obravnavanjem 
na 2 lokacijah pri meloni 

- ni izveden poljski poskus s 3 obravnavanji na 2 lokacijah pri papriki na 
prostem namesto tega zaključen poljski poskus s 3 obravnavanji na 1 
lokaciji pri paradižniku v tunelu 

- zaključen poljski poskus s 3 obravnavanji na 1 lokaciji pri papriki v 
tunelu 
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Preglednica: Letni cilji in kazalniki za doseganje letnih ciljev za nalogo Tehnologije pridelave 
zelenjadnic - nadaljevanje 

Izvedba 1. leta trajnega 
poskusa z zelenjadnicami v 
enostavnem zaščitenem 
prostoru za primerjavo 
različnih kolobarjev. 

- v teku trajni poskus z zelenjadnicami v enostavnem zaščitenem prostoru  

Izvedba preskušanja 
primernosti sadilnega 
materiala pri šalotki. 

- zaključen poljski poskus z 2 sortama in 2 vrstama sadilnega materiala 
šalotke na 1 lokaciji 

Izvedba preskušanja različnih 
vrst križnic za rezano listnato 
zelenjavo na plavajočem 
hidroponskem sistemu.  

- zaključen poskus v steklenjaku s 3 vrstami križnic na 1 lokaciji  

Izvedba preskušanja s 
cepljenimi rastlinami 
paprike. 

- zaključen poskus v plastenjaku s 2 sortama paprike in 2 podlagama na 1 
lokaciji 

Seznanitev strokovne 
javnosti in uporabnikov z 
rezultati preskušanj. 

- ni izveden ogled poskusov na eni od poskusnih lokacij v času vegetacije 
- zaključena izvedba vsaj 2 predavanj svetovalcem in pridelovalcem 

(21.01. ZU)  
- v načrtu objava letnih rezultatov preskušanja tehnologij zelenjadnic na 

spletni JS vrtnarstvo (https://vrtnarstvo.javnasluzba.si/) 
- v načrtu objava letnih rezultatov preskušanja tehnologij zelenjadnic v 

publikaciji KIS 
 

Dodano glede na program 

 

 

2.5.3 IZVAJALCI NALOGE 

Kmetijski inštitut Slovenije 
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani  
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - KGZ Murska Sobota 
Šolski center Nova Gorica – BIOS 
  

Izvedba preskušanja vpliva 
pinciranja pri melonah. 

- zaključena poljska poskusa z 2 sortama melone na 2 lokacijah – 
namesto odpadle lokacije za preskušanje vodil v visokem fižolu. 

https://vrtnarstvo.javnasluzba.si/
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2.6 TEHNOLOGIJE PRIDELAVE ZELIŠČ 

2.6.1 OCENA OPRAVLJENEGA DELA 

A: Tehnologije gnojenja – odmerki N, rožmarin (Rosmarinus officinalis L.) 
V letu 2020 smo nadaljevali s poskusom gnojenje rožmarina z dušikom. V rastlinjaku smo 
oskrbovali sadike, ki jih vzgajamo za dosajanje propadlih rastlin v nasadu. Nasad smo oskrbovali 
z rednimi tehnološkimi ukrepi: opleli in okopali smo ga 11. in 27. 6., 22. 7., 26. 8. in 15. 9. 2020. 
V tem času smo popisovali razvojne faze (preglednica 2.6.1.A.1). Posamezne rastline so 
zacvetele med 13. in 23. 10.. 
Razrast grmov smo določili za različne parametre (višina, širina grma, število glavnih in stranskih 
poganjkov) pri posameznih odmerkih dušika, ki so prikazani v preglednici 2.6.1.A.2. Po meritvah 
smo poskus poželi (29. 8. 2020), stehtali pridelek, vzeli vzorec za vlago in pridelek posušili 
(preglednica 2.6.1.A.3). Pridelek smo kemijsko analizirali: odstotek vlage, odstotek celokupnega 
pepela in v kislini netopnega pepela in količino eteričnega olja na vsebnost. Rezultati so 
prikazani v preglednici 2.6.1.A.4. 

Rezultati 

Preglednica 2.6.1.A.1: Nastop razvojnih faz pri rožmarinu pri različnih odmerkih N v letu 2020 

Fenofaze Datum nastopa razvojne faze 

Prvi vznik 20.3. 
Cvetenje-posamezni cvetovi 10.4. 
Začetek rasti stranskih poganjkov 10.4. 
Zaključek rasti 10.7. 
Žetev 29.8. 

Preglednica 2.6.1.A.2: Razrast grmov rožmarina pri različnih odmerkih dušika v letu 2020 

Odmerek N 
(kg/ha) 

Širina 
(cm) 

Višina 
(cm) 

Št. poganjkov Št. glavnih poganjkov 

0 46 b 47 a 48 ab 5 b 

20 52 b 58 b 58 ab 5 b 

40 45 b 51 a 47 b 4 b 

60 33 a 47 a 31 a 3 a 

80 50 b 57 b 61 b 5 b 
Statistično značilno različne vrednosti posameznih parametrov so označene z različnimi črkami. 
 

   
Slika 2.6.1.A.1: Primerjava parametrov razrasti grmov rožmarina pri različnih odmerkih dušika v 
letu 2020 

V letu 2020 je bila razrast grmov rožmarina najmanjša pri gnojilnem odmerku 60 kg N/ha. 
Signifikantno večja je bila pri vseh ostalih odmerkih N in kontroli, razen višine pri kontroli. Tudi 
število glavnih poganjkov je bilo značilno najmanjše (3) pri tem odmerku. Grmi so bili ožji v 
primerjavi z drugimi obravnavanji. Ker pri večjem odmerku (80 kg/ha N) ni bilo razlike v 
primerjavi z drugimi obravnavanji, bomo v prihodnje pozorni na to obravnavanje, ker lahko k 
slabotnejšim grmom na tej mikro lokaciji vpliva tudi kakšen drug dejavnik.  
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Preglednica 2.6.1.A.3: Pridelek poskusa gnojenje z dušikom pri rožmarinu v letu 2020 

Količina dušika 
(kg/ha) 

Svež pridelek 
(kg) 

Suh pridelek 
(kg) 

Vlaga 
(%) 

Število rastlin Suh pridelek/rastlino 
(g) 

0 5,5 3,00 67,3 23 130 

20 7,2 4,00 68,3 23 174 

40 6,7 3,85 67,2 22 175 

60 5,2 3,40 65,6 22 154 

80 5,2 3,15 67,3 20 157 

V letu 2020 je bil najvišji pridelek na rastlino pri 20 in 40 kg N/ha, malo manjši pri 60 in 
80 kg N/ha, najnižji pa pri kontroli. Nakazuje se, da je najbolj primeren odmerek med 20 in 40 
kg/ha N. Enako s pridelkom se nakazuje tudi razrast (višina, širina grma in število poganjkov). 
Najbolj bujni grmi so pri obravnavanju 40 kg/ha N, sledi obravnavanje 20 kg/ha N. Najmanjši 
grmi so bili pri kontroli. 

Preglednica 2.6.1.A.4: Rezultati kemičnih analiz poskusa gnojenje z dušikom pri rožmarinu v letu 
2020 

Količina dušika 
(kg /ha) 

Vlaga 
(%) 

Celokupni pepel 
(%) 

V kislini netopni pepel 
(%) 

Eterično olje 
(ml/100g vzorca) 

0 8,7 8,37 1,73 4,04 

20 8,6 8,4 2,08 3,98 

40 8,5 7,58 1,39 3,24 

60 8,4 7,40 0,90 4,22 

80 8,6 8,39 1,81 2,95 

Ph. Eur. 5.0 10,0 9,0 - Min: 1,2 

Rezultati kemičnih analiz kažejo, da je vsebnost vlage, celokupni pepel in količina eteričnega olja 
v skladu z Evropsko farmakopejo 5.0. Vsebnost eteričnega olja je bila v letu 2020 najvišja 
(4,22 mL/100 g vzorca) pri 60 kgN/ha, sledi kontrola (4,04 mL/100 g vzorca), gnojenje z 
20 kg N/ha (3,98 mL/100 g vzorca) in gnojenje z 40 kg N/ha (3,24 mL/100 g vzorca). Najnižja 
vsebnost eteričnega olja je bila pri gnojenje z 80 kg N/ha in sicer 2,98 mL/100 g vzorca. 

 
Slika 2.6.1.A.1: Poskus različni odmerki N pri rožmarinu tik pred žetvijo, Žalec, 29. 8. 2020 
 
B: Tehnologije, gostota nasada – razdalje sajenja rožmarina (Rosmarinus officinalis L.) 
V letu 2020 smo začeli s poskusom različne gostote sajenja pri rožmarinu sorte Arp. Pred 
sajenjem smo v rastlinjaku oskrbovali sadike rožmarina sorte Arp, ki je prezimna v našem 
klimatu in smo jih vzgojili preko zime. Poskus smo posadili poskusno polje 22. 5. 2020. Vsako 
obravnavanje smo posadili z 80 rastlinami. Razdalja sajenja je 30 x 30 cm, 40 x 40 cm, 50 x 50 
cm, 60 x 60 cm in 80 x 80 cm. Rastline v prvi polovici junija niso začele z rastjo, verjetno zaradi 
nizkih nočnih temperatur in nizke temperature tal. V nadaljevanju vegetacije so se rastline 
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dobro vrastle in rastle, bilo je tudi dovolj padavin. Opleli in okopali smo poskus 11. 6., 27. 6., 
22. 7., 26. 8. in 15. 9. 2020. 

 
Slika 2.6.1.B.1: Poskus gostota nasada rožmarina v prvem letu tik pred žetvijo, Žalec, 28. 8. 2020 

Pred spravilom smo izmerili različne parametre rasti (višina, širina, število glavnih in stranskih 
poganjkov; preglednica 2.6.1.B.1 in slika 2.6.1.B.3). Pridelek smo poželi, ga ovrednotili: masa 
svežega, masa suhega, vzeli smo vzorec svežega pridelka za določitev vlage (preglednica 
2.6.1.B.2) in izvedli kemijske analize: količina vlage, količina celokupnega pepela in v kislini 
netopnega preostanka ter vsebnost eteričnega olja (preglednica 2.6.1.B.3).  

Rezultati 

Kot je razvidno iz preglednice, so se rastline najlepše obrastle pri razdalji med njimi 80 cm, to je 
bila hkrati največja preučevana razdalja. Število poganjkov pri tej razdalji je bilo na grmiček kar 
5,3 in je bilo značilno največje v poskusu. Tudi število poganjkov in višina ter širina grma so bili 
pri tej razdalji značilno največji v poskusu. Med drugimi obravnavanji v tem letu ni bilo bistvenih 
razlik. Da so se rastline pri tej razdalji lahko najbolje razbohotile, je pričakovano, saj so imele 
največ prostora. Je pa potrebno te rezultate primerjati s pridelkom, saj je pomembna količina 
slednjega na enoto površine, kar vedno ne sovpada z pridelkom na eno rastlino.  

Preglednica 2.6.1.B.1: Rezultati meritev različnih parametrov grmov rožmarina pri različni 
razdaljah sajenja 

Razdalje sajenja 
(cm) 

Višina 
(cm) 

Širina 
(cm) 

Število glavnih poganjkov Število poganjkov 

30 cm 47 c 23 a 1,9 ab 14 a 
40 cm 41 a 27 ab 2,0 ab 19 ab 
50 cm 43 ab 31 b 2,4 b 26 b 
60 cm 45 bc 27 b 1,8 a 21 ab 
80 cm 58 d 52 c 5,3 c 64 c 

Statistično značilno različne vrednosti posameznih parametrov so označene z različnimi črkami. 
 

  

  
Slika 2.6.1.B.2: Primerjava parametrov razrasti grmov rožmarina pri različnih gostotah sajenja v 
letu 2020  
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Preglednica 2.6.1.B.3: Pridelek poskusa gnojenje z dušikom pri rožmarinu v letu 2020 

Razdalja sajenja 
(cm) 

Svež pridelek 
(kg) 

Suh pridelek 
(kg) 

Vlaga 
(%) 

Število rastlin Suh pridelek na 
rastlino (g) 

30 2,2 1,2 65,3 62 19 
40 3,3 1,5 68,7 68 22 
50 3,8 1,7 66,4 67 25 
60 3,2 1,6 67,0 63 25 
80 3,0 1,5 64,1 60 25 

V letu 2020 je bil najvišji pridelek bil pri sadilni  razdalji 50 cm. Sledila je razdalja 60 cm ter 40 in 
80 cm. Najslabši pridelek je bil pri razdalji 30 cm. Če pogledamo pridelek na rastlino, pa je 
najvišji pri razdaljah sajenja 50, 60 in 80 cm, nižji pa pri razdalji 40 cm. Najnižji pa pri 30 cm. 

Preglednica 2.6.1.B.2: Rezultati kemičnih analiz razdalje sajenja rožmarina v letu 2020 

Razdalja sajenja 
(cm) 

Vlaga 
(%) 

Celokupni pepel 
(%) 

V kislini netopni pepel 
(%) 

Eterično olje 
(ml/100g vzorca) 

30 8,7 8,31 0,74 2,87 

40 8,4 8,35 0,85 2,91 

50 8,2 8,75 1,20 2,69 

60 8,6 8,67 1,02 2,94 

80 8,5 8,48 1,00 2,90 

Ph. Eur. 5.0 10,0 9,0 - Min: 1,2 

Rezultati kemijskih analiz so pokazali, da je odstotek vlage, količina celokupnega pepela in 
vsebnost eteričnega olja pri vseh razdaljah sajenja v skladu z Evropsko farmakopejo. Tudi 
količina eteričnega olja pri različnih razdaljah sajenja bistveno ne odstopa pri posameznih 
ponovitvah. 

  
Slika 2.6.1.B.2: Spravilo pridelka na poskusu 
različne razdalja sajenja pri rožmarinu 

Slika 2.6.1.B.3: Beleženje različnih parametrov 
grmov rožmarina na poskusu različne razdalja 
sajenja rožmarina. 
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O namenu in pomenu ter o rezultatih strokovne naloge Tehnologije pridelave zelišč smo 
seznanili javnost v okviru 1 članka in 1 predavanja: 
- FERANT, Nataša, ČEH, Barbara. Gnojenje rožmarina z različnimi odmerki dušika. Hmeljar. [Tiskana izd.]. 2020, 

letn. 82, št. 1-12, str. 77-78, ilustr. ISSN 1318-6183. [COBISS.SI-ID 49963523 
- FERANT, Nataša: Zelišča, neizkoriščen potencial za povečanje dohodka na malih kmetijah, 25. 9. 2020, Dnevi 

sejemskih vrtov na Pomurskem sejmu, Gornja Radgona. 

Pripravili smo 2 spletni objave na podstrani http://www.ihps.si/zdravilne-in-aromaticne-
rastline/ekoloska-rajonizacija-zdravilnih-zelisc/ in gradivo za spletno stran JS v vrtnarstvu. 
 
Preglednica: Vsebina in obseg dela za nalogo Tehnologije pridelave zelišč 

LOKACIJA, LETO SAJENJA, OBDOBJE PRESKUŠANJA,  
KO in PARCELNA ŠT., POVRŠINA 

ŠTEVILO in SEZNAM SORT ter POSTOPKOV, 
ŠTEVILO PONOVITEV in ŠTEVILO LOKACIJ 

A: Tehnologije gnojenja – odmerek N, rožmarin 
Lokacija: Žalec, IHPS 
Leto sajenja: 2018*1 

Obdobje preskušanja: začetek 2018, zaključek 2021*2 

Izvajalec: IHPS 
KO in parcelne številke: 996 Žalec – 1053/20*3 

Površina: 100 m2  

 
4 odmerki N, 
1 sorta (Arp), 
3 ponovitve, 
1 lokacija 
 
 

B: Tehnologije, gostota nasada – razdalje sajenja 
rožmarin 

Lokacija: Žalec, IHPS 
Obdobje preskušanja: začetek 2020, zaključek 2022 
Izvajalec: IHPS 
KO in parcelne številke: 996 Žalec - 1053/20 
Površina: 120 m2 

 
 
5 razdalje sajenja 
1 sorta (Arp), 
3 ponovitve, 
1 lokacija 
 

Zaradi prestavitve lokacije Vrta zdravilnih in aromatičnih rastlin v letu 2019 so se spremenili spodnji podatki in sicer: 
*

1
Leto sajenja: 2019

 

*
2
Obdobje preskušanja: začetek 2018, zaključek 2021

 

*
3
KO in parcelna št.: 996 Žalec - 1053/20 

  

http://www.ihps.si/zdravilne-in-aromaticne-rastline/ekoloska-rajonizacija-zdravilnih-zelisc/
http://www.ihps.si/zdravilne-in-aromaticne-rastline/ekoloska-rajonizacija-zdravilnih-zelisc/
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2.6.2 LETNI CILJI IN KAZALNIKI 
Preglednica: Letni cilji in kazalniki za doseganje letnih ciljev za nalogo Tehnologija pridelave 
zelišč  

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev 

Izvedba tehnološkega poskusa – 
gnojenje z N pri rožmarinu 

- zaključen poljski poskus z 1 sorto, na 1 lokaciji, 4 
odmerki N 

Določitev kakovosti pridelka 
rožmarina iz tehnološkega poskusa 
gnojenja z N 

- zaključene 4 določitve vlage v svežem vzorcu  
- zaključene 4 določitve vlage v suhem vzorcu  
- zaključene 4 določitve celokupnega pepela 
- zaključene 4 določitve v kislini netopnega pepela 
- zaključene 4 določitve količine eteričnega olja  

Izvedba tehnološkega poskusa – 
gostota sajenja pri rožmarinu 

- zaključen poljski poskus z 1 sorto, na 1 lokaciji, 4 
razdalje sajenja 

Določitev kakovosti pridelka 
rožmarina iz tehnološkega poskusa 
gostote sajenja 

- zaključene 4 določitve vlage v suhem vzorcu  
- zaključene 4 določitve celokupnega pepela 
- zaključene 4 določitve v kislini netopnega pepela 
- zaključene 4 določitve količine eteričnega olja 

Predstavitev rezultatov - zaključeno 1 predavanje 
- zaključena 1 objava v strokovnih revijah 
- zaključeni 2 objavi na spletni podstrani IHPS 

 

2.6.3 IZVAJALCI NALOGE 
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije  
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2.7 STROKOVNO TEHNIČNA KOORDINACIJA V VRTNARSTVU 

2.7.1 OCENA OPRAVLJENEGA DELA 

A: Izvajanje koordinacije 
V letu 2020 je bilo s podizvajalci opravljeno precej telefonskih pogovorov in izmenjava sporočil 
po e-pošti. Ponovno smo se uskladili, da tudi v letu 2020 BF v okviru naloge Tehnologije 
pridelave zelenjadnic enega od poskusov izvede na lokaciji BIOS. Koordinatorka sem se dne 
06.08., zaradi podrobnejšega dogovora v zvezi z izvedbo investicije in postavitvijo tunela, sestala 
s predstavniki podizvajalca KGZS Murska sobota. Dne 23.09. smo se izvajalec in podizvajalci JS v 
vrtnarstvu, sestali na letnem sestanku na katerem smo pregledali delo v 2020 in se dogovorili za 
vsebine v 2021. 
Koordinatorka sem 18.06. in 15.10. (preko spleta) sodelovala na sestankih koordinatorjev JS z 
naročnikom MKGP. Dne 20.10. sem koordinatorka organizirala in vodila letni sestanek JS v 
vrtnarstvu z naročnikom in uporabniki.  
Koordinatorka sem, skupaj s sodelavci KIS, 21.01. organizirala Posvet Zelenjadarske urice. 
Koordinatorka sem pripravila kratko predstavitev JS v vrtnarstvu na spletni strani KIS. Zasnovala 
sem tudi postavitev in, ob pomoči ostalih izvajalcev JS, pripravila vsebine in slikovno gradivo za 
samostojno spletno stran JS v vrtnarstvu.  

B: Strokovno tehnično vodenje JS 
Pripravili smo pogodbe s podizvajalci za obdobje začasnega financiranja od 01.01. do 31.03.2020 
ter nato za obdobje rednega financiranja od01.04. do 31.12.2020. Usklajevali smo pripravo 
Končnega poročila za 2019 ter 5 faznih poročil za 2020 ter Osnutka vsebine programa oz. 
Programa JS v vrtnarstvu za leto 2021 - pripravili smo finančni delilnik, elektronske predlogo in 
pisna navodila podizvajalcem ter nudili dodatna pojasnila. Dokumente smo uredili oz. oblikovali. 
Koordinirali smo pridobivanje ponudb za investicije. Usklajevali smo postopke povezane s 
potrditvijo programa JS v vrtnarstvu za 2021. 

C: Spremljanje in analiza stanja ter strokovna podpora naročniku na področju dela JS  
Spremljali smo stanje v panogi in znotraj JS v vrtnarstvu zaradi omejitev povezanih s Covid-19 in 
po potrebi obveščali MKGP. 
Koordinatorka sem se 03.02.2020 udeležila panožnega sestanka za pripravo strateškega načrta 
SKP po 2020 –analiza stanja in evidentiranju potreb za področje zelenjadarstva. MKGP smo 
nudili podporo pri pripravi odgovorov na vprašanja Računskega sodišča vezana na področje 
vrtnarstva in na vprašanja Generalnega sekretariata vlade vezana na terminologijo s področja 
vrtnarstva.  
Za potrebe naloge Spremljanje razvoja kmetijstva v Sloveniji smo telefonsko podali kratko 
mnenje o stanju pri pridelavi zelenjadnic v letu 2020. Pregledali smo Statistične podatke o 
pridelavi zelenjadnic na SURS ter jih uporabili kot podlago za pripravo vsebin Programa JS za 
2021. 
JSKS je na našo pobudo osvežil seznam perečih težav pridelovalcev zelenjadnic ter pripravil tudi 
predloge za preskušanja pri zeliščih.  

D: Sodelovanje z ostalimi deležniki na področju dela JS 
Že sama sestava skupine (izvajalec skupaj s podizvajalci), ki izvaja JS v vrtnarstvu, delno 
zagotavlja sodelovanje med različnimi inštitucijami, službami in končnimi uporabniki saj 
vključuje raziskovalne (KIS, BF, IHPS) in izobraževalne (BF, BIOS) inštitucije, JS kmetijskega 
svetovanja (KGZS-KGZ Murska Sobota) kot tudi (preko pogodb) izvajanje nekaterih poskusov pri 
pridelovalcih. Na lokaciji KGZS-KGZ MS vsi poskusi potekajo pri pridelovalcu. S pomočjo 
svetovalke specialistke pri KGZS-KGZ NG Jane Bolčič smo se dogovorili tudi za izvedbo poskusa z 
melonami pri pridelovalcu z obalnega območja. S pomočjo svetovalke specialistke s KGZS-KGZ 
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CE Irene Friškovec smo vzpostavili kontakte s pridelovalcema v Savinjski dolini, ki sta nam 
omogočila izvedbo poskusov z visokim fižolom v hmeljnih žičnicah. Jeseni smo poskus s česnom 
ob sodelovanju KGZS-KGZ MS zasnovali pri pridelovalcu iz Gradišča pri Murski Soboti.  
Dne 20.10.2020 smo organizirali usklajevalni sestanek za Program JS v vrtnarstvu za leto 2021 
Sestanka smo se udeležili izvajalec in podizvajalci (KIS, BF, IHPS), predstavnici naročnika (MKGP), 
predstavniki JSKS s področja vrtnarstva (koordinatorka panoge in svetovalci specialisti za 
področje vrtnarstva), predstavnica UVHVVR za področje JS zdravstvenega varstva rastlin. Na 
sestanku smo se seznanili z delovanjem JS ter osnutki programov za 2021 in se skušali dogovoriti 
o medsebojnem sodelovanju. Sestanek je zaradi omejitev povezanih s Covid-19 potekal preko 
spleta. Pripravili smo zapisnik sestanka in UVHVVR poslali pobudo za sodelovanje JSZVR pri 
izvedbi programa JS v vrtnarstvu. Pripravili smo osnutek koledarja aktivnosti s področja dela JS v 
vrtnarstvu, a nam ga kasneje žal ni uspelo dopolniti z aktivnostmi drugi deležnikov s področja 
dela.  
Koordinatorka sem ponovno pregledala Tehnološka navodil za pridelavo fižola, ki jih je pripravila 
JSKS. Po e-pošti smo zbirali podatke o možnostih industrijskega kompostiranja PLA vrvic. 
Sodelavce BF (Katarina Kos) smo prosili  za pomoč pri določitvi zavrtalke v solati.   
Koordinatorka sem sodelovala pri pripravi 3 predlogov projektov CRP v okviru programa 
»Zagotovimos.si hrano za jutri«, vsi so bili sprejeti, med temi tudi en, katerega temo smo 
predlagali s strani JS. Dne 28.07. sva s strokovno sodelavko Mojco Škof sodelovali pri prikazu 
poskusov JS v vrtnarstvu na lokaciji Ivanci, ki ga je organizira JSKS KGZ Murska Sobota. 
Ob sodelovanju partnerjev JS v vrtnarstvu ter JSKS smo pripravili program posveta Zelenjadarske 
urice. 

E: Sodelovanje na strokovnih srečanjih s področja dela JS 
Zaradi omejitev povezanih s Covid-19 je bilo udeleževanje na strokovnih srečanj oteženo. 
Nekatera so odpadla, predvsem ob koncu leta pa so se nekatera preselila tudi na splet.  
Koordinatorka sem se udeležila občnega zbora Slovenskega združenja za integrirano pridelavo 
zelenjave v Marezigah 26.02.2020. V skladu s pobudo, ki je bila dana na zboru, sem sodelovala 
pri oblikovanju besedila pripomb k Uredbi o shemah neposrednih plačil, ki so bila posredovane 
MKGP. 
Strokovna sodelavka Damjana Žnidar se 01.07. je udeležila delavnice v okviru EIP projekta Zrnate 
stročnice. 
Pripravili smo prispevek za Nove Izzive v agronomiji. 

F: Prenos znanja do neposrednih uporabnikov 
Že sestava skupine (izvajalec skupaj s podizvajalci), ki izvaja JS v vrtnarstvu, delno zagotavlja 
prenos znanja in izkušenj med različnimi inštitucijami, službami in končnimi uporabniki saj 
vključuje raziskovalne (KIS, BF, IHPS) in izobraževalne (BF, BIOS) inštitucije, JS kmetijskega 
svetovanja (KGZS-KGZ Murska Sobota) kot tudi (preko pogodb) izvajanje nekaterih poskusov pri 
pridelovalcih - v letu 2020 smo nadaljevali sodelovanje s kmetoma Janezom Zadravcem v Ivancih 
in Silvanom Knezom v Strunjanu ter vzpostavili sodelovanje z g. Šalejem in g. Šlandrom iz 
Savinjske doline. Jeseni smo poskus s česnom za spremljanje kopičenja Cd zasnovali pri 
pridelovalcu v Gradišču pri Tišini. 
Študentka Jasmina Andrejč FKBV UM je svojo magistrsko nalogo opravljala v okviru terminskega 
preskušanja sort solate na lokaciji Ivanci, študent Matic Zaletelj Biotehniške fakultete UL pa v 
okviru terminskega preskušanja sort solate na lokaciji Jablje. V izvedbo poskusov v okviru JS v 
vrtnarstvu sta bila (večinoma na lokaciji KIS v Jabljah) preko študentskega dela vključena tudi 
študenta Biotehniške fakultete UL Matic Zaletelj in Andrija Vasilić. Delno so na poskusih v okviru 
JS v vrtnarstvu na lokaciji KIS v Jabljah prakso opravljali tudi dijaki Kmetijska šole Grm NM. Dne 
02.06. smo na terenske vaje pod vodstvom izr. prof. dr. Francija Celarja v okviru sprejeli 
študente Biotehniške fakultete UL.  
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Delo JS v vrtnarstvu in rezultate smo zainteresirani javnosti prestavili na vsakoletnem Posvetu 
Zelenjadarske urice (tema v letu 2020 so bile čebulnice), ki smo ga na Gradu Jablje organizirali 
21.01. O posvetu oz. predstavljenih vsebinah so poročali tudi v medijih. Zaradi omejitev 
povezani s Covid-19 nismo mogli organizirati vseh načrtovanih ogledov. Poskuse smo predstavili 
le na lokaciji Ivanci dne 28.07.. 
Vzpostavili smo spletno stran JS v vrtnarstvu https://vrtnarstvo.javnasluzba.si/ na kateri so že 
zbrani dosedanji rezultati poskusov v okviru te JS oz. njenih predhodnic. Vsebine redno 
dopolnjujemo.  
 
Preglednica: Vsebina in obseg dela pri nalogi Strokovno tehnična koordinacija v vrtnarstvu 
VSEBINA OBSEG DELA in ŠTEVILO UR 

A: Izvajanje koordinacije  
koordinacija med izvajalcem in podizvajalci JS, izvajalcem 
in naročnikom JS ter med JS in uporabniki 

 
prbl. 80 ur 
dogovori in sestanki s podizvajalci, 
naročnikom in uporabniki 

B: Strokovno tehnično vodenje JS v vrtnarstvu  
Priprava elektronskih predlog in pisnih navodil ter 
urejanje: 
letni program dela,  
fazna poročila,  
končno poročilo,  
pogodbe, 
finančni delilniki 

 
prbl. 200 ur 
1 letni program in dopolnitve/spremembe,  
5 faznih poročil,  
1 končno poročilo,  
3 pogodbe podizvajalci začasno financiranje 
4 pogodbe podizvajalci redno financiranje 
1 finančni delilniki in spremembe/uskladitve 

C: Spremljanje in analiza stanja ter strokovna podpora 
naročniku na področju dela JS 

spremljanje statističnih podatkov, strokovnih in 
raziskovalnih vsebin, predpisov in kmetijskih ukrepov s 
področja JS 
podpora naročniku pri pripravi nacionalnih strategij in 
zakonodaje, pri oblikovanju prioritet JS in drugih 
programov in projektov s področja JS 

 
 
prbl. 50 ur 
 

D: Sodelovanje z ostalimi deležniki na področju dela JS 
sodelovanje v strokovnih delovnih skupinah s področja JS 

 
prbl. 70 ur 
srečanja strokovnih skupin 

E: Sodelovanje na strokovnih srečanjih s področja dela 
JS 

Mednarodna: delavnica EUVRIN 
Nacionalna: SZIPS občni zbor 
Lokalna: EIP zrnate stročnice 

 
 
prbl. 70 ur 
 
 

F: Prenos znanja do neposrednih uporabnikov 
vzdrževanje spletne strani, priprava vsebin,… 
koordinacija ogleda in predstavitve poskusov,  
zasnova in urejanje publikacije,  
sodelovanje z organizatorji praks za študente in dijake 

 
prbl. 120 ur 
 
 
 

 

 

https://vrtnarstvo.javnasluzba.si/
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2.7.2 LETNI CILJI IN KAZALNIKI 

Preglednica: Letni cilji in kazalniki za doseganje letnih ciljev za nalogo Strokovno-tehnična 
koordinacije JS v vrtnarstvu  

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev 

Koordinacija JS. - zaključena 2 usklajevalna sestanka s podizvajalci 
(08.06, KGZS MS, 23.09. letni sestanek) 

- zaključena 2 usklajevalna sestanka z naročnikom 
(18.06. in 15.10.) 

- zaključen 1 usklajevalni sestanek z uporabniki (20.10.) 

Strokovno vodenje JS. - zaključeno elektronske predloge in pisna navodila 
podizvajalcem za 1 letni program, 4 fazna poročila 
(zaključeno) in 1 končno poročilo (zaključeno) 

- zaključeno 4 pregledi uresničevanja letnih ciljev ter 
doseganja letnih kazalnikov 

Tehnična koordinacija JS. - zaključen 1 letni program in dopolnitve/spremembe,  
- zaključeno 5 faznih poročil,  
- zaključeno 1 končno poročilo (za leto 2019),  
- zaključene 3 pogodbe podizvajalci začasno 

financiranje (dodatno glede na Program) 
- zaključene 4 pogodbe podizvajalci redno financiranje, 
- zaključen 1 finančni delilniki in spremembe/uskladitve 
- zaključena koordinacija pridobivanja ponudb za 

investicije 

Strokovna podpora naročniku pri pripravi 
nacionalnih strategij in zakonodaje, pri 
oblikovanju prioritet JS in drugih programov 
in projektov s področja JS.  

- v teku pregled tekočih strokovnih nalog in projektov s 
področja JS 

- zaključeno ostalo po potrebi naročnika (podpora pri 
odgovorih Računskemu sodišču in Generalnemu 
sekretariatu vlade) 

Sodelovanje z ostalimi deležniki na 
področju dela JS. 
 

- zaključen 1 usklajevalni sestanek (20.10.) 
- v teku koledar dogodkov s področja JS 

Sodelovanje v strokovnih skupinah s 
področja JS. 

- ni izvedeno 2 udeležbi 

Sodelovanje na strokovnih srečanjih na 
mednarodni, nacionalni in lokalni ravni. 

- ni izvedeno 1 mednarodna delavnica 
- zaključeno 1 nacionalna delavnica (01.07. EIP zrnate 

stročnice) 
- zaključeno 1 nacionalno srečanje (26.02 SZIPZ)  

Vzdrževanje spletne podstrani JS za 
vrtnarstvo na spletni strani KIS 

- v teku vzdrževana spletna stran 

Koordinacija usposabljanj in prikazov 
poskusov iz nalog JS in njihovih rezultatov  

- ni izvedeno 2 prikaza 
- zaključen 1 posvet (21.01. – ZU) 

Objava rezultatov poskusov iz nalog JS - v teku 1 združena objava na spletni strani JS vrtnarstvo 
- v teku 1 skupna publikacija 

Vključevanje vsebin JS v primarno in 
sekundarno raven izobraževanja in 
sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami. 

- zaključeno 1 praksa ali magistrska naloga (1 
magistrska naloga FKBV) 

- zaključeno opravljene 1 namesto predvidenih 2 
terenskih vaj 

 

2.7.3 IZVAJALCI NALOGE 

Kmetijski inštitut Slovenije 
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4 REKAPITULACIJA STROŠKOV PROGRAMA OD 01.01. do 31.12.2020 

Preglednica: Rekapitulacija stroškov (stroški dela in stroški materiala) programa JS v vrtnarstvu 
od 01.01. do 31.12.2020 po nalogah 

STROKOVNA NALOGA EUR 

Selekcija zelišč  5.009,04 

Žlahtnjenje zelenjadnic 118.881,21 

Introdukcija zelenjadnic in ugotavljanje njihove vrednosti za predelavo 91.496,45 

Introdukcija in ekološka rajonizacija zelišč ter ugotavljanje njihove 
vrednosti za predelavo 

18.366,48 

Tehnologije pridelave zelenjadnic 72.632,20 

Tehnologije pridelave zelišč  5.676,91 

Strokovno tehnična koordinacija v vrtnarstvu 21.873,71 

Skupaj  333.936,00 

 
Preglednica: Rekapitulacija stroškov (stroški investicij) programa JS v vrtnarstvu od 01.01. do 

31.12.2020  

 Vrednost Sofinanciranje 
JS vrtnarstvo 

Sofinanciranje 
iz drugih virov 

 (EUR) (EUR) (EUR) 

SKUPAJ 37.835,14 25.000,00 12.835,14 

 
 


