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UVOD  
 
V skladu s pogodbo št. 2330-16-000032 o izvajanja strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih 
rastlin – Žlahtnjenje kmetijskih rastlin na Kmetijskem inštitutu Slovenije s podizvajalcem 
podajamo letno poročilo o delu za leto 2016 po izhodiščih kot smo jih navedli v programu za 
leto 2016. 
 
Poročilo programa žlahtnjenja za leto 2016 je pripravljeno po rastlinskih vrstah oziroma 
skupinah: 

• Krompir  
• Ajda 
• Krmne rastline 
• Zrnate stročnice 
• Zelje 

 
Predstavitev dela na strokovni nalogi je že bila predstavljena strokovni in širši javnosti na 
posvetu na Kmetijskem sejmu v Gornji Radgoni. Program žlahtnjenja krompirja in fižola je bil 
predstavljen tudi na XII. simpoziju Novi izzivi v agronomiji v Laškem, 26. in 27. januarja 2017. 
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1 KROMPIR 
 
Na Kmetijskem inštitutu Slovenije (KIS) ima žlahtnjenje krompirja dolgoletno tradicijo. V teh 
letih je bilo požlahtnjenih 25 sort krompirja, od tega v zadnjih 9 letih kar 11 novih sort 
krompirja ('Pšata', 'Bistra', 'KIS Sora', 'KIS Mirna', 'KIS Kokra', 'KIS Sotla', 'KIS Mura', 'KIS 
Krka', 'KIS Vipava', 'KIS Slavnik', 'KIS Savinja'), ki so rezultat programa, ki deluje od leta 
1993. Vse sorte so ustrezno zavarovane in zanje velja varstvo žlahtniteljskih pravic na trgih 
Evropske unije. Sorte so uspešne na slovenskem trgu in dosegajo 10 % tržni delež, ki se še 
povečuje. Pri belo-mesnatih sortah je njihov delež še večji in sicer ca. 25 %. Nekatere izmed 
njih so registrirane oziroma so v preizkušanju tudi v drugih evropskih državah . 
Pri sortah, ki so bile v zadnjih letih požlahtnjene na KIS, je vredno izpostaviti sledeče: 

• 'KIS Savinja', ki je bila leta 2016 vpisana v Sortno listo Republike Slovenije, je srednje zgodnja 
visoko rodna sorta, odporna proti krompirjevi pelsnii n za to primerna za manjše in ekološke 
pridelovalce, 

• 'KIS Slavnik', ki je bila leta 2015 vpisana v Sortno listo Republike Slovenije, je zelo zgodna 
visoko rodna sorta. Kot kažejo rezultati pridelave iz leta 2016 bo zelo dobro sprejeta pri 
potrošnikih, 

• 'KIS Sora' je postala vodilna večnamenska kakovostna sorta za ozimnico in je izjemno dobro 
sprejeta pri pridelovalcih ter potrošnikih,  

• 'KIS Krka' je zelo kakovostna sorta, ki se hitro širi in je primerna tudi za lahka peščena tla ter 
je tolerantna na sušo, kar je v današnjih pridelovalnih razmerah izjemno pomembno, 

• 'KIS Vipava' se uspešno uveljavlja med zgodnjimi sortami predvsem zaradi njene kakovosti in 
primernosti za dolgotrajno skladiščenje in uporabo in 

• 'Bistra' in 'KIS Kokra', ki sta zaradi odpornosti proti krompirjevi plesni primerni za ekološko 
pridelavo.  

Žlahtnjenje krompirja je dolgotrajno delo, saj postopek od križanja do potrditve nove sorte 
traja od 10 do 15 let. Postopek selekcije obsega več vzporednih metod selekcije in odbire, ki 
so odvisne od namena in ciljev vzgoje novih sort: odbiro starševskih rastlin, odbiro klonov na 
polju, odbiro klonov odpornih na viruse, tolerantnih na metribuzin, metodo spremljanja in 
določevanja občutljivosti na glivo Phytophthora infestans (povzroča krompirjevo plesen) in 
Synchytrium endobioticum (povzroča krompirjevega raka), določanje odpornosti proti rumeni 
in beli krompirjevi cistotvorni ogorčici ter po potrebi proti drugim povzročiteljem bolezni, 
metode karakterizacije sort, določanje jedilne kakovosti in glikoalkaloidov v gomoljih ter 
metode za pospešitev in skrajšanje postopka pridelovanja osnovnega semena in vitro. V 
postopkih odbire se vse bolj uporabljajo tudi molekularne metode določanja odpornosti z 
genskimi markerji.  
 
Križanja opravimo tako, da najprej na pravkar odprtih cvetovih odstranimo prašnike ter nato 
na brazdo pestiča ročno nanesemo pelod druge akcesije. En teden po oprašitvi že lahko 
ugotovimo njeno uspešnost. Saditev na opeko poteka v aprilu, križanja opravimo v juniju, 
jagode pa dozorijo do konca avgusta. Po nekajmesečni maceraciji na sobni temperaturi iz 
jagod izločimo pravo seme, ga posušimo in naslednje leto posejemo. 
Seme sejemo v marcu in aprilu v rastlinjak v setvene zaboje. Po vzniku sejance v fazi kličnih 
listov mehansko okužujemo z virusom Y krompirja (Potato virus Y; PVY). Suspenzija se 
pripravi s homogenizacijo okuženih rastlin krompirja sorte 'Igor'. Rastlinski sok se od 2- do 5-
krat razredči nato pa tik pred uporabo doda 12 g karborunda 400 na 100 ml razredčenega 
soka. Sejance se nato z razdalje 2 do 5 cm poškropi pod pritiskom (2 bar) z virusnim 
izolatom v suspenziji karborunda. Po enem mesecu rastline presadimo v lonce in jih 
postavimo na polje. En mesec po presaditvi rastline poškropimo s herbicidom Sencor 
(aktivna učinkovina metribuzin). Med rastno sezono nato večkrat izločamo rastline občutljive 
na virus PVY in metribuzin. Jeseni rastline izkopljemo in obdržimo po en gomolj na rastlino 
(genotip).  
 
Vrednotenje na odpornost proti virusom poteka na polju po metodi ponovnega sajenja, ki je v 
Sloveniji uvedena tudi v preskušanje za registracijo sort. Pri tej metodi konec junija in v 
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začetku septembra pri 18 rastlinah izkopljemo po en gomolj na rastlino. Na preostalem 
pridelku pa po treh mesecih ugotavljamo prisotnost virusnih nekroz. Po 18 gomoljev 
izkopanih julija in septembra ponovno posadimo naslednje leto in en mesec po vzniku 
vizualno ocenimo sekundarne virusne okužbe. Okužbo z virusi dodatno potrdimo serološko z 
encimskoimunskim testom (angl. enzyme-linked immunosorbent assay; ELISA). Po izkopu 
ponovno ugotavljamo prisotnost virusnih nekroz.  
 
Preizkušanje odpornosti na krompirjevo plesen na listih in gomoljih poteka na polju v skladu 
z navodili British Mycological Society 1947, sekcije za patologijo. Uporablja se 
izpostavljenost poskusnega nasada naravni okužbi po priporočilih Evropske organizacije za 
raziskave krompirja (angl. European Association for Potato Research; EAPR; vir: EAPR, 
Section for disease assessment. Potato Disease assessment keys. S. 21-27). 
 
Spremljamo tudi rodovitnost, hitrost polnjenja gomoljev in druge morfološke lastnosti. Jedilno 
kakovost ocenjujemo po metodi, ki jo priporoča EAPR. Po tej metodi olupljen krompir 
kuhamo na pari 40 min. Ocenjujemo naslednje lastnosti: barvo mesa, enakomernost prereza, 
razkuhavanje, moknatost, suhost, konsistenco, teksturo, lepljivost, spremembo barve po 20 
minutah, aromo, tuje arome, tip in skupni vtis. Ocenjevalna lestvica je pri aromi in barvi mesa 
sestavljena iz 6 stopenj, skupni vtis ima 10 stopenj, ostale lastnosti pa 4. Ocenjujemo tudi 
primernost za cvrenje. Tudi tu uporabljamo predpisano metodo EAPR z naslednjimi 
lastnostmi: barva, enakomernost barve, tekstura, aroma, hrustljavost, oljavost in skupni vtis.  
 
 
Žlahtnjenje krompirja v letu 2016  
 
V letu 2016 so v program žlahtnjenja krompirja vključeni: 
 

 
1.1 Potek dela 
 
Na podlagi večletnih rezultatov Posebnega preskušanja sort smo izbrali starševske sorte. V 
ta namen tudi letos v poskusih spremljamo njihovo rodovitnost, lastnosti pridelka, njihove 
morfološke lastnosti, predvsem lastnosti gomoljev, njihovo jedilno kakovost ter njihovo 
odpornost na bolezni in škodljivce. V letošnjem letu smo že identificirali novi odporni sorti 
proti krompirjevi plesni 'Carolus' in 'Alouette', ter novI odpornI sortI proti PVY 'Concordia'  in 
'Catania' ter jih vključili v program križanj.  
 
V oba plastenjaka v Jabljah je bila konec maja izvedena montaža vodnih sten, ki učinkovito 
znižujejo in vzdržujejo ustrezno temperaturo v plastenjakih, kar je ključno za dober vigor 
rastlin (predvsem ni odpadanja cvetov v času cvetenja, saj jih potrebujemo za križanja) ter za 
uspešnost pri križanjih.  
 
Križanja 
 

Vodilni žlahtnitelj Ustanova  

dr. Peter Dolničar 
 

Raziskovalna skupina 
Vodja:  dr. Peter Dolničar 
Raziskovalci:  dr. Vladimir Meglič, dr. Barbara Pipan, dr. Marko Maras, dr. Lovro Sinkovič, 
dr. Aleš Sedlar, dr. Irena Mavrič, dr. Saša Širca, dr. Gregor Urek, Metka Žerjav 
Tehnični sodelavci:  Tadej Absec, Viktor Zadrgal, Elizabeta Komatar, Primož Trošt, Boštjan 
Ogorevc, Mojca Polak, Blaž Germšek, Tanja Kokalj 
Kvalificirani delavci:  Marjan Galjot, Mihael Poljanšek, Jože Šuštar 
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Izbrane starševske sorte smo v aprilu posadili po metodi saditve na opreko v plastenjaku v 
IC Jablje. Na substrat v loncih smo postavili opeke, nanje pa gomolje, ki smo jih prekrili s 
plastjo zemlje ali. Ko so bile rastline visoke 30 cm, smo z vodnim curkom odstranili zemljo. 
Tako postanejo gomolji in stoloni vidni, nato pa sproti odstranimo vse novo nastale gomolje. 
S križanji smo pričeli vsredi junija in knec junja so že vidne prve jagode. Seme iz prejšnjega 
leta smo sejali v aprilu in maju v rastlinjak v setvene zaboje. Po vzniku smo sejance v fazi 4 
pravih listov mehansko okužiliz virusom Y krompirja. Po enem mesecu smo rastlinice 
presadili v lonce in jih postavili v plastenjak v Jablje. Med rastno sezono bomo večkrat 
izločali rastline občutljive na Y virus. Jeseni rastline izkopljemo in obdržimo po en gomolj na 
rastlino (genotip), ki jih posadimo na polje in pričnemo z odbiro na polju.  
 
 

      
 
Slika 1: Križanja v plastenjaku 
 
Odbira klonov na polju  
 
Na polju smo posadili klone iz vseh let odbire. Opravili smo vso do sedaj potrebno zaščito in 
agrotehnične ukrepe. opravili smo že izločanje okuženih rastlin in oceno fenofaz razvoja.  
 

 

Slika 2: Poskus predizbire na polju v Jabljah 
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Slika 3: Polje s križanci v Mengšu 

 
Leto 2016 je bilo zelo mokro preko celotne rastne sezone. Pridelki so bili zato v letu 2016 
zelo visoki, prav tako večja izenačenost in lepše oblike gomoljev. Vsebnost sušine je bila v 
povprečju višja za dve odstotni točki, kar je vplivalo na boljšo kakovost preskušanih klonov. V 
letošnjem letu je bila zato odbira na kakovost in pridelek strožja kot običajno, hkrati pa smo 
lahko izločili genotipe občitljive na pokanje gomoljev. Kakovost pridelanega semena klonov 
je bila v povprečju dobra, zaznali pa smo povečano okužbo z virusoma PVS in PVM, zaradi 
česar smo povečali obseg vzorčenje in določevanja prisotnosti teh dveh virusov.  
 
Del nasadov je bil posajen na plitvih pešlčenih tleh na Mengeškem polju. Tam so se občasno 
tudi v letu 2016 tleh pojavljala stresna obdobja, kar je vidno tudi v preglednicah od 3 do 5, 
kjer pridelki večinoma niso presegli 50 ton/(ha. To je povzročilo tudi povečanje pojavljanja 
pokanja kožice gomoljev ter tudi pojav rjave pegavosti. Večjo pogostnost teh napak smo 
zaznali tudi pri odbiti klonov. Tako smo 3 klone iz leta križanja 2008 izločili prav zaradi 
pokanja gomoljev.  
 
V drugem polletju smo oskrbeli 2,5 ha selekcijskih nasadov, ki smo jih ocenili med rastjo, 
odbrali in izkopali. Ocenili smo prisotnost bolezni in fenofaze razvoja. Izvedli smo sortne 
preskuse v predizbiri v štirih ponovitvah. Opravljen je bil preskus zgodnosti klonov ter 
odpornost proti krompirjevi plesni na listih in gomoljih na polju. Opravili smo senzorične 
analize kakovosti. V mrežniku smo že odbrali izvorne rastline in jih uskladiščili.  
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1.2  Letni cilji naloge in indikatorji (kazalniki) za doseganje letnih ciljev 
 
Preglednica 1: Letni cilji in kazalniki za doseganje letnih ciljev: obdobje julij - november 2016 
pri žlahtnejnju krompirja           
Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev 
Saditev na opeko v plastenjak in križanja Posadili smo 140 rastlin na opeki. V juniju in juliju 

smo opravili križanja na rastlinah vzgojenih na 
opeki, opravili preko 100 kombinacij križanj in 
pridobili 410 jagod iz več kot 50 uspešnih 
kombinacij.  

Setev sejancev iz križanj leta 2015  Posejali smo cca. 7.000 semen in v plastenjak 
presadili 6.000 rastlin. Med rastjo smo izločali 
rastline z znaki mozaikov. Odbrali smo po en 
gomolj iz cca. 5000 rastlin, ki so prestale 
inokulacijo z virusom PVY brez znakov okužbe. 
Gomolji so skladiščeni v selekcijski kleti KIS v 
Komendi. Tekom skladiščenja bomo opravili še 
sortiranje in odbiro za primernost skladiščenja. 
Naslednje leto bodo posajeni na polje.  

Saditev klonov  Ocenili in izkopali smo 2 ha selekcijskih nasadov 
klonov, jedilnih in semenskih.  

Spremljanje rasti Ocenjevanje fenofaz smo opravili skladno z 
načrtom. Kontrola bolezni je bila v letu 2016 
zaradi veliko padvin izjemno zahtevna. Tokrat je 
bilo več težav s črno nogo, bakterijsko boleznijo. 
Opravili smo vsa predvidena virusna testiranja z 
ELISO na 6 najpomembnejših virusov. Dodatno 
smo določevali prisotnost virusov PVS in PVM.  

Odbira križancev na polju in v skladišču Kazalniki za leto 2016 so v spodnji tabeli 
Saditev izvornih rastlin v mrežnik V mrežniku smo posadili vzorce izvornih rastlin iz 

let križanja 2005 do 2009, jih stestirali z ELISO in 
odbrali ter shranili v skladišče. Na polju smo 
odbrali klone po 5 do 10 izvornih rastlin iz let 
križanja 2010 in 2011 in jih prav tako stestirali z 
ELISO.  

Ugotavljanje jedilne kakovosti Pri vseh križancih iz let križanja od 2009 do 2013 
smo iz  poskusov na različnih lokacijah opravili  
senzorične analize kuhanega in ocvrtega 
krompirja. Senzorične analize so bile opravljene 
pri 300 vzorcih krompirja. 

Ugotavljanje suhe snovi, beljakovin in 
askorbinske kisline 

Vzorci za analize so bili pobrani in poslani v 
analizo. Skupno smo analizirali 300 vzorcev suhe 
snovi in pobrali 10 vzorcev za vsebnost beljakovin 
in askorbinske kisline, kjer analize še potekajo.  

Izvedba demostracijskega poskusa Demonstracijski poskusi so bili uspešno 
zaključeni. V Lahovčah smo posadili 10 sort in 
križancev, po dve vrsti vsake. Gomolji so 
uskladiščeni v 700 kg zabojih, kjer jih spremljamo 
tekom skladiščenja do pomladi.  

 Izvedba poskusa predizbire V poskusu predizbire je bilo posajenih 11 
perspektivnih klonov s 3 standardnimi sortami v 4 
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ponovitvah, skupno 14 sort. Poskus je bil izkopan, 
vzorci pobrani in analize opravljene v skladu z 
metodo preskušanja krompirja za poskuse za 
registracijo.  

 
Preglednica 2: Pregled odbire po posameznih letih križanja na polju in v skladišču v letu 
2016 

Leto križanja Pregled odbire klonov v letu 2016 po posameznih letih križanja 

2008 odbira 2 klonov za nadaljnje množenje: KIS 08-123/66-7, KIS 08-191/66-1 

2009 Odbrali smo 5 klonov v predizbiri za nadaljnje množenje semena in testiranje 
izvornih rastlin: KIS 09-136/236-7, KIS 09-184/233-1, KIS 09-184/233-3, KIS 
09-216/66-2 in KIS 09-216/66-4. Med njimi je bil najatraktivnejši rumeno 
mesnati klon za ozimnico KIS 09-184/233-1, ki se je v letu 2016 v Rakičanu 
izkazal z izjemnim pridelkom blizu 60 t/ha, kar je na ravni najrodnejših tuji 
občutljivih sort. Podobne rezultate je že dosegel tudi v Komendi.   

2010 Odbranih 7 klonov v skladišču 

2011 13 odbranih klonov, od tega 7 z zdravim izvornim materialom.  

2012 20 odbranih perspektivnih križancev 

2013 81 odbranih perspektivnih križancev, od tega 9 s staršem Sarpo Mira, 19 s 
staršem White Lady in 5 med starši White Lady in Sarpo Mira. 

2014 odbrali smo 642 genotipov, od tega 102 križanca s sorto Sarpo Mira in 45 med 
starši White Lady in Sarpo Mira (vse odporne kombinacije proti krompirjevi 
plesni). 

2015 V fazi sejancev smo odbrali 5.345 gomoljev (različnih genotipov), od tega 2035 
s sorto White Lady in 757 s sorto Sarpo Mira.   

2016 410 jagod iz križanj v letu 2016, od tega 15 s sorto Toluca, 45 s sorto White 
Lady, 37 s sorto Sarpo Mira ter 23 iz kombinacije White Lady in Sarpo Mira. 

 
Preglednica 3: Pregled rezultatov predizbire v letu 2016 

Sorta 
 

Pridelek 
(t/ha) 

Povprečno 
število 

gomoljev/rastl. 

Povprečna teža 
gomoljev (g) 

Suha snov 
(%) 

Kis Sora 43,6 11,5 103 22,6 
Kis Krka 35,5 9,3 95 20,2 
Kis 07-184/226-1 30,1 7,9 91 21,2 
Kis 07-136/164-11 43,8 11,5 95 20,8 
Kis 09-136/236-7 38,3 10,1 115 22 
Kis 07-194/94-1 37,9 10 112 21,8 
Kis 09-184/233-3 36,9 9,7 127 19,5 
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Kis 07-136/164-6 38,3 10,1 100 19,4 
Kis 09-216/66-2 41,6 10,9 104,7 20,5 
Kis 09-186/164-4 37,1 9,8 105,7 17 
Kis 09-242/238-2 45,9 12,1 90 22,7 
Kis 09-184/233-1 45,2 11,9 89 19,5 
Adora 40,5 10,7 105 20,2 
 

Preglednica 4: Pregled rezultatov križancev iz leta 2010 v primerjavi s standardnimi sortami v 
letu 2016. 

Sorta 
 

Pridelek 
(t/ha) 

Povprečno 
število 

gomoljev/rastl. 

Povprečna 
teža gomoljev 

(g) 

Suha snov 
(%) 

10-242/235-2 44,19 18,90 111 20,6 
10-242/247-6 43,49 15,30 135 17,7 
10-242/247-22 42,71 14,10 143 18,3 
10-229/232-2 41,88 12,90 154 21,3 
10-216/66-4 41,46 18,80 104 23,6 
10-184/232-5 40,07 22,20 85 22,7 
Adora 39,22 18,90 98 20,2 
10-66/196-5 38,74 21,80 84 20,7 
10-228/66-4 37,77 24,70 72 20,8 
10-228/66-7 36,12 19,60 87 21,7 
10-184/226-1 34,73 18,40 89 23,0 
10-136/235-5 34,54 19,90 82 21,2 
Kis Sora 33,40 21,40 74 22,2 
10-242/235-4 32,64 16,50 94 24,4 
10-229/232-1 31,33 18,90 79 18,0 
10-66/232-8 29,89 12,90 110 21,9 
10-242/245-4 29,43 12,60 111 21,0 
10-216/66-14 29,30 14,80 94 21,5 
Desiree 27,99 15,60 85 21,2 
10-230/66-5 25,40 12,40 97 21,3 
10--66/196-3 24,38 19,40 60 22,7 
 
 
Preglednica 5: Pregled rezultatov križancev iz leta 2011 v primerjavi s standardnimi sortami v 
letu 2016. 

Sorta 
 

Pridelek 
(t/ha) 

Povprečno 
število 

gomoljev/rastl. 

Povprečna teža 
gomoljev (g) 

Suha snov 
(%) 

11-186/256-5 71,33 16,80 112 22,0 
11-197/249-1 69,46 9,00 203 21,7 
11-242/210-2 65,47 21,80 79 22,0 
11-184/257-1 64,26 15,10 112 22,7 
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11-223/210-1 59,77 14,50 108 22,4 
11-256/66-5 56,28 15,10 98 24,6 
11-136/210-1 56,13 13,70 108 25,1 
11-246/256-4 54,83 10,30 140 22,9 
Kis Sora 54,45 16,50 87 22,3 
11-242/235-1 54,38 11,70 122 20,7 
11-236/66-2 53,85 14,00 101 19,0 
11-248/66-5 53,24 15,20 92 24,6 
11-254/229-1 51,00 11,00 122 19,7 
11-246/254-2 50,31 13,00 102 22,5 
11-242/235-3 50,16 16,50 80 20,6 
11-242/164-8 49,97 15,40 85 20,7 
11-186/256-1 49,86 12,10 108 21,0 
11-256/249-3 49,21 8,60 151 24,5 
11-229/254-1 48,68 16,70 77 23,1 
11-242/210-9 46,63 13,10 94 19,5 
11-242/210-1 45,45 17,60 68 19,6 
Adora 45,37 12,40 96 20,6 
11-246/210-4 42,33 9,70 115 22,9 
11-256/66-3 41,19 11,80 92 25,2 
11-242/235-4 41,00 14,10 77 24,6 
11-253/66-3 40,77 10,10 106 20,8 
11-251/66-1 40,20 13,40 79 20,1 
11-164/249-1 39,94 13,40 78 19,1 
11-246/256-1 39,60 10,30 101 23,5 
11-248/66-6 39,41 8,60 121 20,1 
Kis Sora 37,85 15,30 65 21,3 
11-223/210-6 37,32 18,30 54 19,6 
Desiree 35,30 10,80 86 21,3 
11-186/236-1 29,98 11,50 69 16,0 
11-242/164-1 29,98 11,40 69 20,1 
11-246/164-3 27,02 9,10 78 20,7 
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2 AJDA 
 
V program žlahtnjenja ajde so v letu 2016 vključeni: 
 

 
2.1 Potek dela 
 
V maju 2016 smo posejali 20 »half sib« populacij, pridobljenih v letu 2015. Med rastjo smo 
opravili negativno selekcijo neželenih ideotipov (nizka rast, nerazvejanost, majhno število 
cvetov) rastlin.  
 
Pri potomcih križanj iz leta 2015 ('Navadna 36A' x 'SVNKOR2006-43'; 'Darja' x 'Spačinska'; 
'Zoe' x 'Zita') smo v izolaciji (časovna in prostorska) in v kletkah s pomočjo čebel opravili 
ocenjevanje in negativno odbiro rastlin (opisani v programu v metodah dela). Oceno 
kakovosti smo opravili po spravilu pridelka pozno jeseni. 
 
Spomladanski posevki ajde so bili prizadeti zaradi nizkih temperatur in prevelikih količin vode 
(poplavljenost poskusnega polja), zato so posevki redki in bo selekcija bolj rigorozna, kot bi 
bila pri normalnem vzniku in začetni rasti. Zaradi manjšega števila rastlin in otežene rasti 
predvidevamo tudi manjši pridelek zrnja. 
 
Ajda je poznana po svojih zdravilnih učinkih in ima veliko esencialnih aminokislin. Pri izbranih 
populacijah ajde, v odvisnosti od količine pridelanega semena, smo na koncu leta 2016 
opravili analize elementne sestave. V kolikor bomo pridelali zadostno količino semena bomo 
ugotavljali tudi njihovo primernost za mletje in ajdovo kašo.  
 
 

                      
 
Slika 4. Prostorska izolacija potomcev         Slika 5. Posevek navadne ajde poškodovan  

Vodilni žlahtnitelj Ustanova  

Dr. Vladimir Meglič 
 

Raziskovalna skupina 
Vodja:  dr. Vladimir Meglič 
Raziskovalci:  dr. Peter Dolničar, dr. Barbara Pipan, dr. Lovro Sinkovič, dr. Marko Maras, dr. 
Zlata Luthar (BF UNI-LJ) 
Tehnični sodelavci: Halil Agović, Boštjan Ogorevc 
Traktorist: Boštjan Per 
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             križanj navadne ajde iz leta 2015                 zaradi poplavljenosti 
 
V drugi polovici leta 2016 po žetvi ječmena in pšenice, smo nadaljevali z vrednotenjem dveh 
genotipov tetraploidne ajde (Boljševik in Emka) ter opravili šest kombinacij krizanj z uporabo 
diploidnih sort (Čebelica, Darja, Lileja). Poskus križanj je bil izveden na prostem v Krogu pri 
Murski Soboti, s pomočjo naravnih opraševalcev. Na poskusnem v Jabljah pri Trzinu pa smo 
v kletkah s pomočjo čebel opravili križanja med izbranima populacijama navadne ajde (KIS 
2010 x Navadna 162). 
 
2.2 Analize kakovosti: 

 

 
 

Slika 6: Fotografiji dveh sort navadne ajde – Čebelica (levo), Dolenjska siva (desno) 
 
V letu 2016 smo v sklopu analize kakovosti v zrnih osmih populacij navadne ajde analizirali 
naslednje parametre: vsebnost skupnih proteinov, vsebnost prehranske vlaknine, pepel, 
surove maščobe in olja (slika 7), aminokislinsko sestavo (slika 8) ter multi-elementno sestavo 
(preglednica 7). Pri eni od populacij smo s tradicionalnim postopkom mletja pridobili več 
različnih frakcij (moka, zdrob, luščine), na katerih smo prav tako izvedli več sklopov analiz 
(slika 9, preglednica 8). 
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Slika 7: Vsebnost proteinov, prehranske vlaknine, pepela in surovih maščob v osmih genskih 
virih navadne ajde. 
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Slika 8: Aminokislinska sestava v osmih genskih virih navadne ajde. 

Preglednica 7: Multi-elementna sestava v osmih genskih virih navadne ajde. 

Element/ajda 
mg/kg suhe snovi 

K P Si S Ca Fe Cl Ti Zn Rb Sr Br 

AJDA DARJA 4960 3440 2690 1120 1040 162 109 22 24 2,4 1,0 2,4 

AJDA SEMENARNA DARJA 5410 3410 675 998 853 118 158 7 19 2,7 0,6 0,9 

AJDA NAVADNA 214 4560 4120 1390 1620 1150 136 145 11 20 2,9 1,2 1,5 

AJDA ČEBELICA 5400 3990 942 1270 855 102 133 12 17 4,5 1,4 1,6 

AJDA KIS SVNDOL 2007/43 5790 4320 1920 1290 1140 196 201 24 19 3,4 1,5 0,8 

AJDA DOLENJSKA SIVA (VRHOVO) 5210 4050 686 1270 694 86 122 4 20 2,7 0,8 1,6 

AJDA SVNKOR 2010-16 6200 4310 1850 1380 481 167 113 18 20 2,5 0,7 0,9 

AJDA BAMBY AGROSAT 5850 4850 2720 1600 676 184 128 24 22 1,8 0,7 0,8 
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Slika 9: Vsebnost proteinov, prehranske vlaknine, pepela in surovih maščob v različnih 
mlevskih frakcijah navadne ajde. 
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Preglednica 8: Multi-elementna sestava v različnih mlevskih frakcijah navadne ajde. 

Element/mlevska frakcija 
mg/kg suhe snovi 

K P Si S Ca Fe Cl Ti Zn Rb Sr Br 

Luščine 4370 1460 851 549 1430 86 327 9,3 12,9 4,5 1,7 2,3 

Ajdov zdrob 9110 9840 886 2460 382 116 170 2,2 53,7 6,7 2,0 1,8 

Ajdova moka 2550 2230 1030 833 161 58 100 3,2 6,9 4,0 2,0 2,2 

 
Preglednica 9: Letni cilji in kazalniki za doseganje letnih ciljev. 
Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev 
Setev in vzgoja populacij ajde Strniščna setev: Posejanih je bilo 5 

genotipov iz GB  
Vrednotenje agronomskih lastnosti in 
pridelka izbranih populacij iz GB 

Opravili smo vrednotenje 5 genotipov iz GB 
na 10 izbranih lastnosti  pomembnih za 
nadaljnja križanja 

Križanja izbranih genotipov Opravili smo 6 kombinacij križanj  
Ocena in odbira potomstva 3 križanj iz leta 
2015 

Vrednotenje in negativna odbira rastlin v 3 
populacijah in pridelava semena za setev v 
naslednjem letu.  

Selekcija in vrednotenje »half sib« 
populacij 

Vrednotenje in negativna selekcija neželenih 
ideotipov v 20 »half sib« populacijah iz leta 
2015  

Analize kakovosti Pri 8 izbranih genskih virih in 3 mlevskih 
frakciah smo analizirali vsebnost skupnih 
proteinov, prehranske vlaknine, pepela, 
surovih maščob in olja, aminokislinsko 
sestavo (razen pri frakcijah) ter multi-
elementno sestavo.    
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3 KRMNE RASTLINE 
 
V žlahtnjenje krmnih rastlin so v letu 2016 vključeni: 
 

 
3.1 Program žlahtnjenja črne detelje in travniške bilnice v letu 2016 poteka na polju.  
 
3.1.1 Črna detelja 
 
Na polju je bilo posajenih 40 genotipov po 20 rastlin (800 klonov), ki smo jih v letu 2016 
oskrbovali in evalvirali - (okopavanje, tretiranje proti plevelom, gnojenje, obkosi nasada), 
opravili košnjo, negativno selekcijo rastlin druge košnje ter opazovanja in vrednotenja po 
ECPGR deskriptorjih. Opravljena so bila vsa predvidena dela oskrbe. 
 
V klonskem nasadu na polju smo pri 42 4n genotipih po 12 rastlin nadaljevali z oskrbo in 
evalvacijo klonov.  
 
Iz potomstva policrossa iz leta 2015 smo zasnovali nov klonski nasad, 580 klonov, ki smo ga 
v prvi polovici leta oskrbovali (okopavanje, tretiranje proti plevelom, gnojenje, obkosi nasada, 
očiščevalna košnja).  
 
3.1.2 Travniška bilnica 
 
Klonski nasad iz leta 2015 je bil razdeljen v tri ranostne skupine. V letu 2016 smo ga 
oskrbovali (okopavanje, tretiranje proti plevelom, gnojenje, obkosi nasada, očiščevalna 
košnja) in začeli z osnovnim ocenjevanjem morfoloških lastnosti.  
 
V klonskem nasadu iz leta 2014 smo opravljali ustrezno oskrbo (okopavanje, tretiranje proti 
plevelom, gnojenje, obkosi nasada, očiščevalna košnja). Med vegetacijo smo opravili 
vrednotenje klonov.  
 
V tem letu smo nadaljevali s preverjanjem rodov A (5 rodov v 4 ponovitvah), ki izhajajo iz 
polycrossa selekcije genotipov iz leta 2013. V prvi in drugi polovici leta smo ga oskrbovali 
(okopavanje, tretiranje proti plevelom, gnojenje, obkosi nasada, očiščevalna košnja), v drugi 
polovici leta pa vrednotili. Opravili smo analize kakovosti krme NIR. Analize smo opravili 
sami, zato je njihov strošek obračunan kot delo.   
 

Vodilni žlahtnitelj Ustanova  

dr. Vladimir Meglič 
 

Raziskovalna skupina 
Vodja: dr. Vladimir Meglič 
Raziskovalci: dr. Barbara Pipan, dr. Lovro Sinkovič, dr. Aleš Sedlar 
Tehnični sodelavci: Halil Agović, Boštjan Ogorevc, Mojca Polak, Blaž Germšek 
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Slika 10. Preizkušanje rodov A travniške bilnice             Slika 11. Klonski nasad črne detelje 
 
Preglednica 11: Letni cilji in kazalniki za doseganje letnih ciljev 
Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev 
Oskrba klonskega nasada črne detelje (42 
4n genotipov po 12 rastlin) za vrednotenje 
po ECPGR deskriptorjih 

Oskrba klonskega nasada 42 4n genotipov 
ter vrednotenje do konca novembra 2016.  

Oskrba klonskega nasada črne detelje (40 
genotipov po 12 rastlin) za vrednotenje po 
ECPGR deskriptorjih 

Oskrba klonskega nasada 40 genotipov (800 
klonov) ter vrednotenje do konca novembra. 

Zasnova novega klonskega nasada črne 
detelje iz polycrossa v letu 2015 

Zasnova in oskrba nasada (580 klonov), 
vrednotenje do konca novembra. 

Priprava posevka rodov A travniške bilnice 
za vrednotenje agronomskih lastnosti in 
pridelka  

Oskrba posevka  za vrednotenje 5 rodov A v 
štirih ponovitvah vrednotenje do konca 
novembra. 

Priprava klonskega nasada travniške 
bilnice iz leta 2014 (400 rastlin) za 
vrednotenje po ECPGR deskriptorjih 

Oskrba klonskega nasada ter vrednotenje v 
drugi polovici leta 2016. 

Vrednotenje genotipov polycrossa 
travniške bilnice 

Morfološko vrednotenje genotipov  

Analize kakovosti genotipov polycrossa 
travniške bilnice 

Analize do konca novembra 2016 
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4 Zrnate stročnice 
 
Vodilni žlahtnitelj: dr. Barbara Pipan 
Ustanova: Kmetijski inštitut Slovenije 

 
 
Sestava raziskovalne skupine: 
Vodja: dr. Vladimir Meglič 
 
Raziskovalci: dr. Barbara Pipan, dr. Jelka Šuštar Vozlič, dr. Kristina Ugrinović, dr. Lovro 
Sinkovič, dr. Alenka Munda, dr. Irena Mavrič Pleško, dr. Tanja Zadražnik  
 
Tehnični sodelavci: Boštjan Ogorevc, Blaž Germšek, Tadeja Pečovnik, Mojca Polak, Tanja 
Kokalj 
 
V okviru te strokovne naloge smo v letu 2016 na Kmetijskem inštitutu Slovenije uspešno in v 
tako velikem obsegu začeli izvajati ročna križanja nizkega fižola ter prvič nasploh začeli 
izvajati ročna križanja visokega fižola. Posledično smo iz teh kombinacij križanj pridobili tudi 
prve F1 potomce. Sicer pa usmeritve žlahtnjenja visokega fižola težijo k vzgoji nove sorte 
tipa »maslenec«, ki je rana (torej cveti preden v naravi nastopijo visoke julijske temperature, 
ki povzročijo odpadanje cvetov), odporna proti boleznim, predvsem virusnim okužbam in 
fižolovemu ožigu, z dolgimi in ploščatimi stroki, rumene barve in brez niti. Pri nizkih fižolih 
usmerjeno križanje izvajamo preko starševskih genotipov, ki izkazujejo visok pridelek zrnja, 
so namenjene za uporabo zrnja, so odporne proti virusnim okužbam in fižolovemu ožigu ter 
so tolerantne na abiotski (sušni) stres.  
 
4.1 Metode in potek dela 
 
Za lažjo, učinkovito in usklajeno optimizacijo dela vseh vključenih pri žlahtnjenju fižola, smo 
pripravili skripto, kjer so zapisani vsi plani, načrti setve, sheme križanj, seznami vključenih 
genotipov in potek dela, povezanega z rastlinami v križanjih in evalvacijah v letu 2016. Vse 
skripte in formularje vodimo tudi v elektronski obliki, kjer skupno shranjujemo rezultate 
opažanj in ocenjevanj. 
 
4.1.1 Križanja 
 
V aprilu in maju smo v treh ločenih terminih izvedli učenje ročnega opraševanja fižola po 
metodi, kot jo je opisal Ivančič (2002). Učenje je potekalo na posebej za to vzgojenih 
rastlinah v rastlinjaku Kmetijskega inštituta Slovenije v Ljubljani, kjer smo bili udeleženi 
Barbara Pipan kot vodja usposabljanja ter Boštjan Ogorevc, Mojca Polak in Tadeja Pečovnik 
kot tehnični kader. V sklopu prenosa znanj in predstavitev dela s področja žlahtnjenja fižola, 
je Barbara Pipan v septembru, ko je bila na obisku in izobraževanju na KIS doktorska 
študentka iz Inštituta v Novem Sadu, predstavila naše delo in jo naučila ročnega opraševanja 
fižola v rastlinjaku.  
 
Letos smo na Kmetijskem inštitutu Slovenije uspešno začeli izvajati ročna križanja in 
oprašitve visokega fižola v plastenjaku in iz teh kombinacij pridobili tudi prve F1 križance 
visokega fižola. Starševske rastline smo sejali v lonce v štirih terminih (26.4., 3.5., 10.5., 
17.5.), da smo lahko pokrili čas cvetenja vseh ranih in poznejših genotipov in si tako 
zagotovili sinhronizacijo cvetenja ter zadostno količino cvetov za križanja. Pri visokih je bil 
vsak genotip zastopan s 4-imi lonci (ne glede na št. terminov setve; materne rastline 2 
termina setve, očetne 4) po 8 rastlin v lonec. Nizki so bili prav tako sejani v štirih terminih 
(26.4., 3.5., 10.5., 17.5.), v vsakem terminu po en lonec za očetne rastline in v dveh terminih 
po dva lonca na genotip za materne rastline, v manjše lonce po 5 rastlin. 
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Za namen križanja fižolov znotraj plastenjakov smo v Jabljah postavili kovinsko konstrukcijo 
za vzpenjanje visokih fižolov ter postavili mize (premične) za nizke fižole. Pri obeh smo 
vzpostavili tudi sistem namakanja v lonce, saj je bilo v fazi, ko smo izvajali sama križanja 
ključno, da je bila rastlina ustrezno hidrirana. Glede na dejstvo, da so bile starševske rastline 
v križanjih omejene le na rast v loncih, smo ugotovili, da fižol znotraj substrata v šoti ne more 
razviti mikorize z nitrifikacijskimi bakterijami, zato smo od faze cvetenja rastline začeli 
dodatno oskrbovati s hranili (preko uree in vodotopnega Ferticare 6-14-30 gnojila). 
 
Ena izmed najpomembnejših osnov pri križanju, je vzgoja zdravih starševskih rastlin. V 
izogib bakterijskim okužbam na površini semena ter čim manjši pojavnosti okuženih rastlin z 
virusi, ki se prenašajo s semenom, smo seme vseh genotipov najprej izpostavili termoterapiji 
(suho segrevanje zraka 72 ur pri 43oC v zato namenjenem inkubatorju) ter ga neposredno 
pred setvijo za 5 min potopili v 5 % raztopino Natrijevega hipoklorita (NaClO). Glede na 
kasnejša opazovanja in ocenjevanja starševskih rastlin smo ugotovili, da je aplikacija 
kombinacije obeh omenjenih metod učinkovita (glede na simptomatičnost mladih rastlin na 
fižolov ožig ter viruse) in ne vpliva na kalivost, viabilnost in vigor semena. V času rasti smo 
starševske rastline ves čas opazovali in jih spremljali. Starševske rastline nizkega in 
visokega fižola za križanja so na sliki 7 (levo in desno). 

 
 
Slika 12: Vzgoja zdravih starševskih rastlin za križanja nizkega (levo) in visokega (desno) 
fižola.  
 
V začetku rasti starševskih rastlin smo bili še posebej pozorni na zdravstveno stanje, 
predvsem na pojav simptomov fižolovega ožiga in vseh petih virusov, ki se najpogosteje 
pojavljajo pri fižolu. Zato smo pred začetkom križanj vse starševske rastline testirali z DAS-
ELISA testom na prisotnost virusov in sicer: z antiserumom za potyviruse (BCMV, BCMNV, 
BYMV) ter posebej s protitelesi za CMV in AMV. Glede na dobljene rezultate smo okužene in 
simptomatične rastline izločili iz sheme križanj. Pri visokih fižolih okuženih rastlin v ni bilo; pri 
nizkih pa je bila najbolj okužena akcesija PHA131, kjer je ostalo le nekaj zdravih starševskih 
rastlin, ki so vključena v nadaljnja križanja. Poleg tega smo opazili tudi, da je glede na 
habitus, ta rastlina visok fižol, četudi izkazuje karakteristike nizkega, zato smo ga tudi v 
križanjih obdržali. Ostali genotipi niso bili okuženi, razen pri akcesijah PHA498 in PHA 416 
so bile vrednosti protiteles povišane za potyviruse, kjer smo zato delno simptomatične 
rastline prav tako izločili iz sheme križanj. Opazili smo tudi začetno okužbo s fižolovim 
ožigom na mladih rastlinah pri akcesiji PHA 1009 (5 rastlin v loncu št. 51) (slika 8), katere 
smo prav tako odstranili. 
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Slika 13: Začetna okužba fižolovega ožiga na mladih rastlinah (PHA 1009). 
 
Križanja so potekala od 7.6., ko so najprej začeli cveteti najbolj rani nizki (očetni starši) in tudi 
najbolj rani visoki (očetni starši) glede na termin setve. Od takrat je vsak delovni dan zjutraj in 
dopoldan potekalo ročno opraševanje, da so se sproti lahko ročno križali novonastali očetni 
cvetovi in materni cvetovi, ki so bili tik pred odprtjem. V križanjih je imel vsak očetni starš 
svojo barvo (bombažna preja), s katero smo označili križan cvet na maternih rastlinah (slika 
14). Pri visokem fižolu so bili očetni starši označeni: 'Etna'-rdeča, 'Parker'-zelena, 'Nassau'-
rumena in 'Zorin'-modra. Pri nizkem pa: 'Cobra'-bela, 'Golden gate'-vijolična in 'Algarve'-črna. 
Tudi vsak lonec tako pri visokem kot pri nizkem fižolu je bil zaradi lažjega spremljanja staršev 
označen s svojo številko, ki je poleg imena genotipa in datuma setve bila nalepljena na 
loncu.  
 

 
 
Slika 14: Skrižani cvetovi na maternih rastlinah nizkega (levo) in visokega (desno) fižola. 
 
Po križanjih smo nastale stroke tako nizkega kot visokega fižola pazljivo negovali do 
dosežene fiziološke zrelosti. Takrat smo le-te pobrali, jih označili in vsak strok (ki pomeni 
svojo kombinacijo) spravili v svojo papirnato vrečko. Zaradi preprečitve okužbe s fižolarjem 
smo jih za 2 dni zamrznili. Nato smo material pazljivo odtalili, dosušili do optimalne vlage (7-8 
%), oluščili, semena prešteli, popisali ter shranili na +4 o C za setev in preverjanje ter 
samooprašitev v naslednjem letu.  
 
4.1.2 Vrednotenja (evalvacije) na prostem  
 
Skupno je bilo v vrednotenja vključenih 28 genotipov nizkega in 23 genotipov visokega fižola, 
vsak genotip je bil zastopan na treh mikrolokacijah. Pri vrednotenju bodočih potencialnih 
staršev, perspektivnih maslencev in nizkih genotipov fižola za zrnje na polju smo opazovali 
lastnosti, ki so predvsem agronomsko pomembne ter beležili razvoj rastlin po deskriptorjih za 
fižol. Za namen vrednotenja starševskih genotipov, ki so bili v letu 2016 vključeni v križanja in 
nekaterih drugih potencialno primernih akcesij in križancev iz preteklih let, smo le-te posejali 
na prosto. Vsaka mikrolokacija za visok fižol je predstavljala dimenzije 1,60 x 0,90 m na črni 
foliji (pod njo je bila cev za kapljično namakanje) in je vključevala 2 vodili (sušici), ob vsaki 
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sušici so bila 4 sadilna mesta, v vsakem pa po dve semeni fižola. Setev visokega fižola je 
potekala 17.5. Velikost parcelic na mikrolokaciji za nizek fižol je znašala 1,80 x 0,90 m in je 
vključevala vzporedno na vsaki strani po štiri sadilna mesta (skupno 8 sadilnih mest na 
mikrolokacij), v vsako sadilno mesto pa smo dali po 3 semena. Nizek fižol smo sejali 18.5. 
prav tako na črno folijo, pod katero je bila cev s kapljičnim namakanjem. Približno tak način 
setve tako za visok kot tudi za nizek fižol dejansko uporabljajo tudi (intenzivni) pridelovalci 
fižola, saj je nam predvsem v interesu, da (potencialne) starševske genotipe ocenjujemo na 
način, ki se prakticira. Lastnosti, na podlagi katerih smo evalvirali vključene rastline so 
usmerjene v fenotipske lastnosti, ki so agronomsko in ekonomsko pomembne tako za 
pridelovalca kot tudi za potrošnika. V ta namen smo pripravili skripti (ločeno za visok in nizek 
fižol), kamor smo sproti, in poenoteno pri direktnem ocenjevanju vpisovali rezultate na polju. 
V fazi rasti do konca junija smo beležili datum setve, datum vznika, št. rastlin na 
mikrolokaciji, datum začetka cvetenja. Nadaljevali smo s spremljanjem tipa rasti, barve jadra, 
barve kril, barve lista, datuma formiranja prvih strokov, položaja strokov, oceno prisotnosti 
vlaken, nitavosti, barvo svežega stroka, obliko prereza stroka, skupen pridelek stročja (za 
visok fižol) in zrnja (za nizek fižol). Med letom smo se soočili tudi z napadom fižolarja, zato 
smo pri nizkem fižolu poleg prej naštetih lastnosti spremljali intenzivnost napada fižolarja na 
posamezen genotip, na posamezni mikrolokaciji. Pri visokem fižolu smo vrednotenja 
zaključili že v fazi tehnološke zrelosti, saj nas je zanimala njegova uporaba za stročje. Rast 
rastlin za namene vrednotenja nizkega in visokega fižola na polju so prikazana na sliki 10. 
 

 
 
Slika 15: Rast rastlin za namene vrednotenja nizkega in visokega fižola na polju v Jabljah. 
 
4.1.3 Analiza kakovosti 
 
V času tehnološke zrelosti nizkega in visokega fižola smo v treh terminih (13.7., 21.7 in 3.8) 
pobrali 14 vzorcev fižola (od vsakega genotipa po nekaj strokov). Izbor je vključeval 9 akcesij 
fižola iz genske banke (od tega 5 perspektivni visokih maslencev za stročje in 4 akcesije 
nizkega fižola za stročje ali zrnje) in 2 komercialni sorti kot referenci ('Cobra' in 'Zorin'). Glede 
na to, da smo tokrat prvič načrtovali analize stročjega fižola, je bilo potrebno na novo 
postaviti in optimizirati metode sušenja in liofilizacije strokov. Po uspešni uvedbi metode smo 
pričeli s prehranskimi analizami. Visok fižol za stročje smo tudi skuhali (slika 11) in preverjali 
predvsem čas kuhanja, okus (maslenost), ocene velikosti zrnja v stroku ter nitavost 
skuhanega visokega fižola za stročje. 
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Slika 16: Kuhanje in preverjanje lastnosti kuhanega visokega fižola za stročje.  
 
4.1.4 Oskrba in spremljanje rastlin v križanjih 
 
Opravili smo ocenjevanje genotipov fižola vključenih v žlahtnjenje v plastenjaku, in sicer v 
polnem cvetenju, v vseh nadaljnjih fenofazah do tehnološke in fiziološke zrelosti in spravila 
križancev. Ocenjevanja starševskih rastlin v križanjih za nizek in visok fižol so vključevala 
predvsem lastnosti, ki so pomembne za izvajanje križanj (kalivost, čas od setve do vznika, 
zdravstveno stanje, datum začetka cvetenja, polno cvetenje, zaključek cvetenja, barva 
cvetov) ter lastnosti na podlagi katerih lahko vrednotimo uspešnost križanj (samo materni 
starši, na katerih so se nahajali ročno skrižani cvetovi). Te lastnosti so: število ročno 
skrižanih cvetov, datum formiranja prvih strokov, nastalih iz skrižanih cvetov, št. strokov in št 
semen, ki so nastali iz skrižanih cvetov za posamezno kombinacijo s posameznim očetnim 
staršem. Preglednici 13 in 14 prikazujeta spremljanje parametrov starševskih rastlin in potek 
njihovih križanj. 
 
Preglednica 13: Spremljanje starševskih rastlin visokega fižola v križanjih v letu 2016 
 

 

Oznaka 
lonca

Ime 
akcesije/sort
e/genotipa

Lonec z 
datumom 
setve

Datum 
kalitve

Kalitev 
(št.rastl/8)

Opravljen
a dodatna 
setev v 
lonce 
(vpiši št. 
semen in 
datum)

Končno 
stanje-št. 
rastlin 
tudi po 
opravljeni 
ELISI v 
loncu

Podatki o 
testiranih 
virusih v 
loncu 
(možnost 
začetne 
okužbe)

Začetek 
cvetenja 
(datum)=d
atum 
začetka 
križanj

Polno 
cvetenje 
(datum)=k
rižanja

Zaključek 
cvetenja=
datum 
konca 
križanj

Barva 
cvetov

Skupno 
št. ročno 
križanih 
cvetov v 
loncu 
(21.6.2016
)

Začetek 
fomiranja 
prvih 
strokov 
(datum)

Št. in 
masa 
normalnih
strokov/ 
lonec

Št. in 
masa 
normalnih 
formiranih 
strokov, 
nastalih iz 
skrižanih 
cvetov/ 

Št. in 
masa 
normalnih
semen/ 
lonec 

Št. in 
masa 
normalnih 
formiranih 
semen, 
nastalih iz 
skrižanih 
cvetov/ Opombe, tretiranja, ostalo,…

1 PHA708 1 3.5.2016 12.5. 8 8 21.6. 27.6. 28.6. bel 3 6 22

2 PHA960 1 3.5.2016 18.5. 8 8 9.6. 14.6. 28.6. vijolčen 25 26 113

3 Algarve 1 26.4.2016 10.5. 8 ************** 11.6. 16.6. 28.6. bel ************** ************** ************** ************** ************** **************

4 Algarve 2 3.5.2016 12.5. 8 ************** 11.6. 16.6. 28.6. bel ************** ************** ************** ************** ************** **************

5 Cobra 1 26.4.2016 9.5. 8 ************** 6.6. 14.6. 28.6. vijolčen ************** ************** ************** ************** ************** **************

6 Barianec 1 3.5.2016 18.5. 8 8 17.6. 22.6. 28.6. roza-bel 8 8 29

7 PHA956 1 3.5.2016 13.5. 8 8 14.6. 18.6. 28.6. vijolčen 9 7 31

8 PHA201 1 3.5.2016 18.5. 8 8 14.6. 20.6. 28.6. roza-bel 7 10 47

9 PHA202 1 3.5.2016 13.5. 8 1 24.5. 7 14.6. 21.4. 28.6. vijolčen 4 13 68

10 Golden Gate 1 26.4.2016 9.5. 8 ************** 6.6. 13.6. 28.6. bel ************** ************** ************** ************** ************** **************

11 Golden Gate 2 3.5.2016 12.5. 8 ************** 13.6. 18.6. 28.6. bel ************** ************** ************** ************** ************** **************

12 PHA687 1 3.5.2016 12.5. 8 8 16.6. 22.6. 28.6. bel- z malo roza 3 5 26

13 PHA59 1 3.5.2016 18.5. 5 3 24.5. 8 14.6. 20.6. 28.6. bel 5 10 58 3 niso kalile

14 Cobra 2 3.5.2016 18.5. 7 2 24.5. ************** 11.6. 15.6. 28.6. vijolčen ************** ************** ************** ************** ************** ************** 1 rastlino pojedel polž, 1 ni kalila

15 PHA708 2 10.5.2016 20.5. 8 8 22.6. 27.6. 28.6. bel 0 2 7

16 PHA960 2 10.5.2016 19.5. 8 8 18.6. 22.6. 5.7. vijolčen 8 9 41

17 Algarve 3 10.5.2016 18.5. 8 ************** 20.6. 25.6. 5.7. bel ************** ************** ************** ************** ************** **************

18 Algarve 4 17.5.2016 23.5. 8 ************** 24.6. 28.6. 5.7. bel ************** ************** ************** ************** ************** **************

19 Cobra 3 10.5.2016 20.5. 7 2 24.5. ************** 22.6. 28.6. 5.7. vijolčen ************** ************** ************** ************** ************** ************** 1 rastlino pojedel polž, 1 ni kalila

20 Barianec 2 10.5.2016 20.5. 8 8 23.6. 28.6. 5.7. belo-roza 0 4 12

21 PHA956 2 10.5.2016 20.5. 7 2 24.5. 8 23.6. 27.6. 5.7. vijolčen 0 3 16 2 rastlini nista kalili

22 PHA201 2 10.5.2016 19.5. 5 2 24.5. 8 23.6. 27.6. 5.7. belo-roza 0 5 23 1 rastlina ni kalila

23 PHA202 2 10.5.2016 18.5. 8 8 23.6. 29.6. 5.7. vijolčen 8 47

24 Golden Gate 3 10.5.2016 18.5. 8 ************** 23.6. 27.6. 5.7. bel ************** ************** ************** ************** ************** **************

25 Golden Gate 4 17.5.2016 23.5. 8 ************** 23.6. 28.6. 5.7. bel ************** ************** ************** ************** ************** **************

26 PHA687 2 10.5.2016 19.5. 8 8 24.6. 27.6. 5.7. belo- roza 0 6 25

27 PHA59 2 10.5.2016 23.5. 4 4 24.5. 8 2 virusni 21.6. 27.6. 5.7. bel 0 6 29 2 niso kalile

28 Cobra 4 17.5.2016 24.5. 8 ************** 23.6. 27.6. 5.7. vijolčen ************** ************** ************** ************** ************** **************

31 Rihar 1 10.5.2016 19.5. 4 4 27.6. 1.7. 5.7. bel 0 2 8
130 602
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Preglednica 14: Spremljanje starševskih rastlin nizkega fižola v križanjih v letu 2016 

 
 
Očetne rastline smo po končanem cvetenju iz oskrbe izločili, saj jih nismo več potrebovali. 
Začela pa se je intenzivna skrb ter nega maternih rastlin, na katerih so se začeli formirati 
stroki iz križanih cvetov. Rastline smo ves čas ustrezno oskrbovali z vodo, z vodotopnimi 
hranili (predvsem s P in K pa tudi z N, saj rastline v loncih ne razvijejo simbioze z 
nitrifikacijskimi bakterijami, ki bi vezale dušik iz zraka) ter izvajali varstvo pred boleznimi in 
napadom škodljivcev, ki so značilni za zaščiten prostor. Zaradi visoke vlažnosti v rastlinjakih 
(do 95 % vlaga zaradi vodnih sten, ki so učinkovito zniževale visoko temperaturo v vročih 
poletnih dneh in tako preprečile odpadanje ročno oprašenih cvetov) smo se soočali z 
porastom napada fižolovega ožiga in sive plesni. Težave smo učinkovito zatrli z rednim 
tretiranjem z ustreznimi fungicidi in sprotnim pobiranjem okužene listne mase ter tako 

Oznaka 
lonca

Ime akcesije/ 
sorte/genotipa

Lonec z 
datumom 
setve

Datum 
kalitve

Kalitev 
(št.rastl/5)

Opravljen
a dodatna 
setev v 
lonce 

(vpiši št. 
semen in 
datum)

Končno 
stanje-št. 
rastlin 
tudi po 

opravljeni 
ELISI v 
loncu

Podatki o 
testiranih 
virusih v 
loncu 
(možnost 
začetne 
okužbe)

Začetek 
cvetenja 
(datum)=d

atum 
začetka 
križanj

Polno 
cvetenje 
(datum)=k
rižanja

Zaključek 
cvetenja=
datum 
konca 
križanj Barva cvetov

Skupno 
št. ročno 
križanih 
cvetov v 
loncu 

(21.6.2016
)

Začetek 
fomiranja 
prvih 

strokov 
(datum)

Št. in 
masa 

normalnih 
strokov/ 
lonec

Št. in 
masa 

normalnih 
formiranih 
strokov, 
nastalih iz 
skrižanih 
cvetov/lon

ec

Št. in 
masa 

normalnih 
semen/ 
lonec 

Št. in 
masa 

normalnih 
formiranih 
semen, 

nastalih iz 
skrižanih 
cvetov/ 
lonec

Opombe, 
tretiranja, 
ostalo,…

1 PHA131
1 

26.4.2016 9.5. 5 1 24.5 5 1 virus 14.6. 18.6. 27.6. roza 3 16.6. 2 11 visok

2 PHA131
2 

26.4.2016 10.5. 5 2 24.5 4 2 virusa 14.6. roza visok

3 PHA309 Zorin
1 

26.4.2016 12.5. 4 1 13.5. 5 9.6. 13.6. 27.6. roza
***********

***
***********

***
***********

***
***********

***
***********

***
***********

***

4 PHA309 Zorin
2 

26.4.2016 9.5. 5 5 9.6. 13.6. 27.6. roza
***********

***
***********

***
***********

***
***********

***
***********

***
***********

***

5 Rib. Škoberne
1 

26.4.2016 9.5. 3 2 13.5. 7 6.6. 10.6. 23.6. bel 8 8.6. 10 46

6 Rib. Škoberne
2 

26.4.2016 9.5. 4 2 13.5. 5 6.6. 10.6. 23.6. bel 8 8.6. 9 41
1 rastlino 

pojedel polž, 

7 Parker
1 

26.4.2016 9.5. 5 1 13.5.
***********

*** 9.6. 13.6. 27.6. bel
***********

***
***********

***
***********

***
***********

***
***********

***
***********

***
1 rastlina 
virusna, 

8 Nassau
1 

26.4.2016 9.5. 4 2 13.5.
***********

*** 9.6. 13.6. 27.6. bel
***********

***
***********

***
***********

***
***********

***
***********

***
***********

***
1 rastlina 
virusna, 

9 Etna
1 

26.4.2016 9.5. 4 2 13.5.
***********

*** 6.6. 10.6. 23.6. roza
***********

***
***********

***
***********

***
***********

***
***********

***
***********

***
1 rastlina 
virusna, 

10 PHA356
3 

10.5.2016 24.5. 5 5 14.6. 17.6. 27.6. vijola 4 16.6. 3 11

11 PHA356
4 

10.5.2016 24.5. 5 5 12.6. 17.6. 27.6. vijola 2 15.6. 4 13

12 PHA332
3 

10.5.2016 19.5. 5 5 17.6. 21.6. 30.6. bel 5 19.6. 6 27

13 PHA332
4 

10.5.2016 24.5. 4 1 24.5 5 17.6. 22.6. 30.6. bel 5 19.6. 6 30 1 ni kalil

14 Parker
3 

10.5.2016 18.5. 5
***********

*** 19.6. 24.6. 1.7. bel
***********

***
***********

***
***********

***
***********

***
***********

***
***********

***

15 Parker
4 

17.5.2016 24.5. 5 1 24.5
***********

*** 1 virus 23.6. 26.6. 1.7. bel
***********

***
***********

***
***********

***
***********

***
***********

***
***********

***

16 PHA309 Zorin
4 

10.5.2016 19.5. 4 5 21.6. 24.6. 1.7. roza
***********

***
***********

***
***********

***
***********

***
***********

***
***********

***

17 QTL59
3 

10.5.2016 19.5. 4 5 13.6. 18.6. 27.6. bel 7 15.6. 6 25

18 QTL59
4 

10.5.2016 19.5. 4 3 24.5 4 2 virusna 13.6. 18.6. 27.6. bel 2 16.6. 4 19

19 PHA416
3 

10.5.2016 19.5. 5 5 19.6. 23.6. 1.7. roza 1 21.6. 2 3

20 PHA416
4 

10.5.2016 23.5. 5 3 19.6. 23.6. 1.7. roza

21 PHA498 2 3.5.2016 12.5. 5 5 13.6. 17.6. 27.6. bel 6 16.6. 3 11 pol visok

22 PHA498 1 3.5.2016 12.5. 5 5 12.6. 17.6. 27.6. bel + roza 9 15.6. 8 32 pol visok

23 PHA1009 2 3.5.2016 16.5. 5 5 10.6. 13.6. 27.6. roza 6 12.6. 9 35

24 PHA1009 1 3.5.2016 13.5. 5 5 10.6. 13.6. 27.6. roza 6 12.6. 8 34

25 QTL59 2 3.5.2016 13.5. 5 5 9.6. 13.6. 27.6. bel 6 12.6. 6 27

26 QTL59 1 3.5.2016 20.5. 5 5 10.6. 13.6. 27.6. bel 7 12.6. 9 31

27 PHA332 2 3.5.2016 10.5. 1 4 20.5. 1 14.6. 19.6. 27.6. bel 1 16.6. 3 14 samo en kalil

28 PHA332 1 3.5.2016 12.5. 2 3 20.5. 2 13.6. 19.6. 27.6. bel 5 16.6. 8 44 samo 2 kalila

29 Etna 2 3.5.2016 12.5. 4 1 20.5.
***********

*** 9.6. 13.6. 27.6. roza
***********

***
***********

***
***********

***
***********

***
***********

***
***********

*** 1 ni kalil

30 PHA131 3 3.5.2016 12.5. 5 5

31 PHA356 1 3.5.2016 18.5. 5 5 8.6. 13.6. 27.6. vijola 4 10.6. 6 22

32 PHA356 2 3.5.2016 16.5. 5 5 8.6. 13.6. 27.6. vijola 17 10.6. 4 10
se je posušilo, 
preden bi stroki 

33 PHA416 1 3.5.2016 13.5. 5 5 14.6. 19.6. 27.6. roza 4 16.6. 3 8

34 PHA416 2 3.5.2016 12.5. 5 4 14.6. 19.6. 27.6. roza 1 16.6. 2 4

35 Nassau 2 3.5.2016 12.5. 5
***********

*** 10.6. 14.6. 27.6. bel
***********

***
***********

***
***********

***
***********

***
***********

***
***********

***

36 Parker 2 3.5.2016 12.5. 5
***********

*** 12.6. 15.6. 27.6. bel
***********

***
***********

***
***********

***
***********

***
***********

***
***********

***

37 PHA869 1 3.5.2016 12.5. 5 5 22.6. 26.6. 1.7. bela z roza robom 0 24.6. 2 7 visok

38 PHA869 2 3.5.2016 11.5. 5 5 22.6. 26.6. 1.7. bela z roza robom 0 24.6. 0 0 visok

39 PHA309 Zorin 3 3.5.2016 12.5. 5 4 14.6. 17.6. 27.6. roza
***********

***
***********

***
***********

***
***********

***
***********

***
***********

***

40 Rib. Škoberne 3 3.5.2016 10.5. 4 1 20.5. 5 7.6. 11.6. 23.6. bel 8 9.6. 7 28 1 ni kalil

41 PHA498
3 

10.5.2016 19.5. 5 5 22.6. 25.6. 1.7. bel 0 24.6. 3 6 pol visok

42 PHA498
4 

10.5.2016 19.5. 5 5 22.6. 25.6. 1.7. bel + roza 1 24.6. 3 18 pol visok

43 Rib. Škoberne
4 

10.5.2016 19.5. 5 5 12.6. 15.6. 24.6. bel 6 14.6. 7 27

44 PHA131
4 

10.5.2016 19.5. 5 2 21.6. 25.6. 1.7. roza 1 23.6. 2 7 visok

45 Nassau
4 

17.5.2016 24.5. 4
***********

*** 22.6. 26.6. 1.7. bel
***********

***
***********

***
***********

***
***********

***
***********

***
***********

***

46 Etna
4 

17.5.2016 24.5. 2
***********

*** 21.6. 25.6. 1.7. roza
***********

***
***********

***
***********

***
***********

***
***********

***
***********

***

47 Etna
3 

10.5.2016 19.5. 3 2 24.5.
***********

*** 14.6. 19.6. 27.6. roza
***********

***
***********

***
***********

***
***********

***
***********

***
***********

*** 2 nista kalila

48 PHA396
4 

10.5.2016 18.5. 2 5 23.6. 28.6. 1.7. bel 0 25.6. 1 3 visok

49 PHA396
3 

10.5.2016 19.5. 3 5 23.6. 28.6. 1.7. bel 0 25.6. 2 6 visok

50 PHA1009
4 

10.5.2016 19.5. 5 5 14.6. 19.6. 27.6. roza 2 16.6. 11 44

51 PHA1009
3 

10.5.2016 19.5. 4 5

52 Nassau
3 

10.5.2016 18.5. 5
***********

*** 17.6. 22.6. 30.6. bel
***********

***
***********

***
***********

***
***********

***
***********

***
***********

***

53 PHA869
4 

10.5.2016 18.5. 5 5 25.6. 27.6. 1.7. bela z roza robom 0 27.6. 2 6 visok

54 PHA869
3 

10.5.2016 18.5. 4 5 25.6. 27.6. 1.7. bela z roza robom 0 27.6. 0 0 visok

55 PHA417
4 

10.5.2016 19.5. 5 5 14.6. 18.6. 27.6. bel 4 16.6. 6 22

56 PHA417
3 

10.5.2016 19.5. 5 5 14.6. 18.6. 27.6. bel 7 16.6. 8 28

57 PHA417 2 3.5.2016 13.5. 5 4 8.6. 13.6. 27.6. bel 4 10.6. 6 26

58 PHA417 1 3.5.2016 12.5. 5 5 8.6. 13.6. 27.6. bel 2 10.6. 11 34

59 PHA396 2 3.5.2016 13.5. 5 5 22.6. 27.6. 1.7. bel 1 25.6. 5 13 visok
60 PHA396 1 3.5.2016 13.5. 5 4 23.6. 27.6. 1.7. bel 0 25.6. 1 2 visok

198 775
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ohranjali rastline zdrave in v kondiciji do fiziološke zrelosti, ko smo stroke križanih cvetov 
kontinuirano pobrali, saj so zoreli v podobnem ciklu kot so bili križani.  
 
4.1.5 Rezultati križanj nizkega in visokega fižola  
 
Ročna križanja izbranih starševskih genotipov nizkega in visokega fižola so v rastlinjakih 
potekala vsakodnevno, približno 1 mesec, da smo lahko terminsko pokrili obdobje cvetenja 
vseh genotipov. Tako smo ročna križanja izvajali od 6.6. do 8.7.2016, ko so vse rastline 
odcvetele. Preglednici 10 in 11 prikazujeta podrobne rezultate ocenjevanj in spremljanje 
križanj ter skupen popis križancev iz vseh obstoječih kombinacij križanj. Kot je mogoče 
prebrati v literaturi (Ivančič, 2002; Mikuž, 1967), je uspešnost križanj zelo odvisna tako od 
razmer v okolju kot tudi od starševskega genotipa. Opazili smo, da je zelo pomembno, da je 
cvet materne rastline tik pred odprtjem, da je rastlina dobro preskrbljena z vodo in da je cvet 
prožen in sočen. Ker se križanja izvajajo od začetka junija do začetka julija, je visoka 
uspešnost naših križanj zagotovo tudi posledica tega, da smo imeli vse starševske rastline v 
rastlinjakih, torej v kontroliranih pogojih. Tako smo lahko nadzorovali predvsem zalivanje 
rastlin in temperaturo okolja (vodne stene so učinkovito zniževale temperaturo, kar je 
posledično preprečilo odpadanje »dragocenih« ročno oprašenih cvetov zaradi visokih 
temperatur). Opazili smo tudi, da so se cvetovi nekaterih maternih rastlin tako pri visokem kot 
pri nizkem fižolu zelo težko odpirali, četudi so bili pripravljeni na oprašitev.  
 
Pri nizkem fižolu smo vzgojili skupno 198 strokov in 775 F1 semen (povprečno 3-4 semena v 
križanem stroku) iz 44-ih kombinacij križanj. Štiri kombinacije križanj niso bile uspešne. Pri 
nizkem fižolu je bilo največ križancev pridobljenih v kombinacijah križanj PHA332 x ‘Parker’, 
PHA417 x ‘Zorin’, Ribenčan Škoberne x ‘Etna’ in QTL59 x ‘Nassau’. Najbolj polne stroke je 
oblikovala kombinacija križanja PHA498 x ‘Zorin’ (preglednica 15). 
 
Preglednica 15: Popis križancev nizkega fižola v letu 2016 
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skrižanih cvetov 
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semen/st
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skupaj Opombe

PHA131 Parker 1 1 7 2 0 0 30 0 0 44 1 5 2 12 0 0 0 9.8. 2 6,00

PHA417 Parker 55 2 8 56 2 7 57 1 3 58 2 5 7 23 1 1 1 1.8. 7 3,29

RIBENČAN Š. Parker 5 4 16 6 2 10 40 0 0 43 1 2 7 28 5 0 3 1.8. 5 9.8. 2 4,00

PHA356 Parker 10 2 8 11 1 2 31 2 5 32 0 0 5 15 2 1 1 1.8. 3 9.8. 1 17.8. 1 3,00

PHA332 Parker 12 2 11 13 3 15 27 1 5 28 3 18 9 49 0 0 0 1.8. 9 5,44

QTL59 Parker 17 0 0 18 1 6 25 2 9 26 2 4 5 19 0 1 1 1.8. 4 9.8. 1 3,80

PHA416 Parker 19 1 1 20 0 0 33 0 0 34 1 3 2 4 0 0 0 1.8. 1 9.8. 1 2,00

PHA498 Parker 21 2 5 22 2 6 41 2 4 42 1 6 7 21 1 0 4 1.8. 5 9.8. 2 3,00

PHA1009 Parker 23 3 13 24 2 10 50 3 11 51 0 0 8 34 0 0 0 1.8. 8 4,25

PHA869 Parker 37 1 3 38 0 0 53 1 3 54 0 0 2 6 2 0 0 17.8. 2 3,00

PHA396 Parker 48 0 0 49 1 2 59 2 7 60 0 0 3 9 0 0 0 1.8. 1 9.8. 2 3,00

PHA131 Nassau 1 0 0 2 0 0 30 0 0 44 0 0 0 0 1 0 0

PHA417 Nassau 55 1 3 56 2 8 57 1 6 58 2 6 6 23 1 0 0 1.8. 6 3,83

RIBENČAN Š. Nassau 5 2 11 6 1 2 40 2 8 43 3 12 8 33 1 0 0 1.8. 7 9.8. 1 4,13

PHA356 Nassau 10 1 3 11 1 2 31 3 13 32 1 3 6 21 1 4 0 1.8. 6 3,50

PHA332 Nassau 12 2 6 13 1 6 27 1 5 28 3 16 7 33 2 0 0 1.8. 6 9.8. 1 4,71

QTL59 Nassau 17 2 8 18 2 7 25 2 9 26 3 14 9 38 1 1 0 1.8. 9 4,22

PHA416 Nassau 19 0 0 20 0 0 33 0 0 34 0 0 0 0 1 0 0

PHA498 Nassau 21 1 6 22 3 13 41 0 0 42 1 5 5 24 2 0 2 1.8. 4 9.8. 1 4,80

PHA1009 Nassau 23 1 1 24 2 7 50 5 21 51 0 0 8 29 0 1 0 1.8. 8 3,63

PHA869 Nassau 37 0 0 38 0 0 53 0 0 54 0 0 0 0 2 1 0

PHA396 Nassau 48 0 0 49 1 4 59 1 2 60 1 2 3 8 1 1 0 1.8. 2 9.8. 1 2,67

PHA131 Etna 1 0 0 2 0 0 30 0 0 44 1 2 1 2 0 0 0 1.8. 1 2,00

PHA417 Etna 55 1 4 56 1 2 57 2 9 58 3 7 7 22 1 0 2 1.8. 6 9.8. 1 3,14

RIBENČAN Š. Etna 5 2 10 6 5 27 40 3 12 43 2 11 12 60 4 0 2 1.8. 12 5,00

PHA356 Etna 10 0 0 11 1 5 31 0 0 32 3 7 4 12 1 3 2 1.8. 3 9.8. 1 3,00

PHA332 Etna 12 1 5 13 1 4 27 1 4 28 1 5 4 18 1 0 0 1.8. 4 4,50

QTL59 Etna 17 2 9 18 0 0 25 1 4 26 3 10 6 23 0 0 1 1.8. 6 3,83

PHA416 Etna 19 0 0 20 0 0 33 2 5 34 0 0 2 5 0 0 0 1.8. 2 2,50

PHA498 Etna 21 0 0 22 2 6 41 1 2 42 0 0 3 8 4 1 3 1.8. 2 9.8. 1 2,67

PHA1009 Etna 23 2 8 24 2 7 50 1 3 51 0 0 5 18 0 1 0 1.8. 4 17.8. 1 3,60

PHA869 Etna 37 0 0 38 0 0 53 0 0 54 0 0 0 0 3 0 0

PHA396 Etna 48 0 0 49 0 0 59 1 3 60 0 0 1 3 0 1 0 1.8. 1 3,00

PHA131 Zorin PHA309 1 1 4 2 0 0 30 0 0 44 0 0 1 4 1 0 0 1.8. 1 4,00

PHA417 Zorin PHA309 55 2 7 56 3 11 57 2 8 58 4 16 11 42 2 0 0 1.8. 10 9.8. 1 3,82

RIBENČAN Š. Zorin PHA309 5 2 9 6 1 2 40 2 8 43 1 2 6 21 0 3 0 1.8. 6 3,50

PHA356 Zorin PHA309 10 0 0 11 1 4 31 1 4 32 0 0 2 8 2 2 1 1.8. 2 4,00

PHA332 Zorin PHA309 12 1 5 13 1 5 27 0 0 28 1 5 3 15 3 0 0 1.8. 3 5,00

QTL59 Zorin PHA309 17 2 8 18 1 6 25 1 5 26 1 3 5 22 0 0 0 1.8. 5 4,40

PHA416 Zorin PHA309 19 1 2 20 0 0 33 1 3 34 1 1 3 6 3 1 1 1.8. 3 2,00

PHA498 Zorin PHA309 21 0 0 22 1 7 41 0 0 42 1 7 2 14 2 0 5 1.8. 1 9.8. 1 7,00

PHA1009 Zorin PHA309 23 3 13 24 2 10 50 2 9 51 0 0 7 32 2 1 0 1.8. 7 4,57

PHA869 Zorin PHA309 37 1 4 38 0 0 53 1 3 54 0 0 2 7 2 0 0 1.8. 1 9.8. 1 3,50

PHA396 Zorin PHA309 48 1 3 49 0 0 59 1 1 60 0 0 2 4 1 0 0 1.8. 1 9.8. 1 2,00

198 775

št. strokov po posameznih terminih pobiranja glede 

na fiziološko zrelost zrnja (zapiši datum)
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Pri visokem fižolu smo skupno pridobili 130 strokov in 602 F1 semen (povprečno 4-5 semen 
v križanem stroku) iz 27 kombinacij križanj. Le pri eni kombinaciji križanj nismo uspeli 
pridobiti F1 potomcev. Pri visokem fižolu smo bili najbolj uspešni v kombinacijah križanj, kjer 
je bila kot genotip matere vključena akcesija PHA960 v križanjih z vsemi tremi komercialnimi 
genotipi očeta (‘Cobra’, ‘Algarve’ in ‘Golden gate’). Najbolj polne stroke smo dobili pri 
kombinacijah križanj »pravih maslencev«, in sicer med PHA59 x ‘Golden gate’, PHA202 x 
‘Golden gate’ in Rihar x ‘Golden gate’ (preglednica 16). 
 
Preglednica 16: Popis križancev visokega fižola v letu 2016 

 
 
Pri vsakem žlahtnjenju s križanji je osnova vzgoja zdravih starševskih rastlin. Starševske 
rastline smo med rastno dobo ves čas spremljali in jih primerno oskrbovali. Kljub temu pa so 
nekateri oprašeni cvetovi odpadli, formirali so se tudi neustrezno razviti ali nepopolni 
(pritlikavi) in prazni stroki (kazalniki v preglednicah 10 in 11), kar je verjetno posledica 
nepopolnih oprašitev, inkompatibilnosti, letalnih mutacij in procesov, ki so se dogajali med 
rekombinacijo in zato se reproduktivni organi niso mogli primerno razviti. Posledično semena 
križancev kljub ročno oprašenim cvetovom zaradi naštetih vzrokov nismo pridobili. Ugotovili 
smo tudi, da se nekateri izmed genotipov matere težko ročno oprašujejo in bi jih v tem 
primeru lažje uporabljali kot genotipe očeta. V prihodnjih letih pa bomo vsekakor tudi videli, 
kakšen genetski material smo s križanji uspeli pridobiti, saj pridobljeni F1 križanci v letu 2016 
predstavljajo velik genetski potencial za vzgojo novih slovenskih sort, ki bodo všečne tako 
pridelovalcem kot tudi potrošnikom. 
 
4.1.6 Rezultati vrednotenj (evalvacij) na prostem in analize kakovosti 
 
Večkrat med vegetacijo smo poleg opisanih znakov ocenjevali tudi splošni vtis genotipov, da 
bi dobili primerjavo ustreznosti za pridelavo v realnih razmerah, na polju. Ker so bile v 
vrednotenja vključene tudi akcesije iz genske banke, se je pri nekaterih izkazalo, da je bil 
nizek fižol dejansko visok in obratno. Nekateri izmed njih pa so bile srednje visoki fižoli 
(Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. intermedius).  
 
Pri nizkem fižolu za zrnje sta se kot zelo perspektivna izkazala Ribenčan Škoberne ter 
PHA417, ki sta bila oba letos prvič kot materna starša vključena v žlahtnjenje nizkega fižola. 
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PHA708 Cobra 1 2 8 15 2 7 4 15 2 0 0 10.8. 2 17.8. 1 22.8. 1 3,75

PHA960 Cobra 2 7 31 16 3 13 10 44 7 0 0 1.8. 7 10.8. 3 4,40

Barianec Cobra 6 4 13 20 3 7 7 20 8 2 1 1.8. 2 10.8. 2 22.8. 3 2,86

PHA956 Cobra 7 3 14 21 0 0 3 14 2 1 1 10.8. 3 4,67

PHA201 Cobra 8 4 16 22 1 5 5 21 2 0 0 1.8. 4 10.8. 1 4,20

PHA202 Cobra 9 5 22 23 2 11 7 33 3 1 0 1.8. 1 10.8. 5 17.8. 1 4,71

PHA687 Cobra 12 0 0 26 2 9 2 9 0 0 0 1.8. 1 10.8. 1 4,50

PHA59 Cobra 13 3 17 27 2 13 5 30 2 0 0 1.8. 2 10.8. 1 17.8. 2 6,00

Rihar Cobra 31 0 0

****

*

****

*

****

* 0 0 6 0 0

PHA708 Algarve 1 1 4 15 0 0 1 4 0 0 0 10.8. 1 4,00

PHA960 Algarve 2 11 51 16 4 22 15 73 2 0 0 1.8. 10 10.8. 5 4,87

Barianec Algarve 6 3 10 20 0 0 3 10 3 3 1 1.8. 1 10.8. 2 3,33

PHA956 Algarve 7 1 6 21 1 5 2 11 6 0 0 10.8. 2 26.8. 5,50

PHA201 Algarve 8 3 14 22 1 4 4 18 6 0 0 10.8. 4 4,50

PHA202 Algarve 9 6 34 23 3 18 9 52 0 0 0 1.8. 5 10.8. 3 17.8. 1 5,78

PHA687 Algarve 12 2 10 26 1 6 3 16 1 0 1 1.8. 2 17.8. 1 5,33

PHA59 Algarve 13 4 22 27 3 13 7 35 0 0 0 1.8. 5 17.8. 1 22.8. 1 5,00

Rihar Algarve 31 1 2 * * * 1 2 2 0 0 26.8. 1 2,00

PHA708 Golden gate 1 3 10 15 0 0 3 10 3 0 0 10.8. 3 3,33

PHA960 Golden gate 2 8 31 16 2 6 10 37 0 0 0 1.8. 8 10.8. 2 3,70

Barianec Golden gate 6 1 6 20 1 5 2 11 0 1 1 1.8. 1 22.8. 1 5,50

PHA956 Golden gate 7 3 11 21 2 11 5 22 1 1 0 10.8. 2 26.8. 3 4,40

PHA201 Golden gate 8 3 17 22 3 14 6 31 0 0 0 1.8. 3 10.8. 2 17.8. 1 5,17

PHA202 Golden gate 9 2 12 23 3 18 5 30 1 1 0 1.8. 1 10.8. 3 17.8. 1 6,00

PHA687 Golden gate 12 3 16 26 3 10 6 26 0 0 0 1.8. 2 10.8. 2 17.8. 2 4,33

PHA59 Golden gate 13 3 19 27 1 3 4 22 2 0 0 1.8. 3 10.8. 1 5,50

Rihar Golden gate 31 1 6 * * * 1 6 2 0 0 26.8. 1 6,00

130 602

št. strokov po posameznih terminih pobiranja 

glede na fiziološko zrelost zrnja (zapiši datum)
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Tudi pridelek zrnja je pri obeh primerljiv s pridelki komercialnih sort za zrnje. Kot 
perspektivna sta se pokazala tudi križanca iz preteklega obdobja žlahtnjenja na KIS 
452x306F7-3 ('Bergold'x'Starozagorski čern') in QTL59 (F9-'Tiber'x'Starozagorski čern') z 
visokim pridelkom in ustrezno stopnjo odpornosti na biotski in abiotski stres. 
 
Od visokih fižolov za stročje tipa maslenec sta bila najboljša PHA201 in PHA202, oba z 
dolgimi rumenimi stroki, primerno zgodnostjo cvetenja in zadovoljivim pridelkom stročja. 
Poleg tega sta visoke ocene dosegla tudi pri dolžini kuhanja in maslenosti ter pri nizki stopnji 
nitavosti. Obe akcesiji sta tudi kot materna starša vključena v žlahtnjenje visokega fižola. 
Všečna je tudi akcesija PHA59 z "božanskimi" dolgimi, širokimi in ploščatimi rumenimi stroki 
brez niti (res pravi maslenec), vendar je imela v vegetaciji slab habitus in posledično nizek 
pridelek. Pri pripravi vzorcev za izvajanje prehranskih analiz se je pokazalo, da je zrnje 
maslencev zares masleno, saj se je moka ob mletju tega zrnja precej bolj mastila kot pri 
zrnju ostalih akcesij. Po končani optimizaciji in vpeljavi metode sušenja in liofilizacije strokov 
smo sedaj v začetni fazi izvajanja prehranskih analiz za minerale, maščobno-kislinski sestav, 
fenolne spojine, fitinsko kislino in mokro kemijo (suha snov, vlaknine, beljakovine). Iz 
predhodnega sklopa analiz iz zrnja fižola se je že pokazalo tudi, da akcesija PHA7 (rumeni 
maslenec) vsebuje daleč največ železa in najmanj polifenolov v primerjavi z drugimi 
akcesijami. V tokratnem sklopu analiz stročjega fižola pa so bile poleg PHA7 od visokih 
vključene še akcesije/sorte 'Cobra', PHA1024, PHA202, PHA956 in PHA687; od nizkih za 
primerjavo pa 'Zorin', Ribenčan Škoberne, PHA498, QTL59 in Tu.  
 
Napad fižolarja (slika 17), ki naj bi bil po nekaterih virih povezan z vsebnostjo tripsin 
inhibitorjev v semenu, je bil pri nizkem fižolu v ≥ 10 % zabeležen pri dveh križancih F7 
generacije in sicer: pri genotipu 452x306 10 %, pri genotipu 316x498 pa 16 %. Vsi ostali 
genotipi v evalvacijah na polju so bili v manj kot 10 % semena napadeni s fižolarjem na 
posamezni mikrolokaciji nizkega fižola.  
 

 
Slika 17: Primer s fižolarjem napadenega zrnja nizkega fižola. 
 
 
4.1.7 Popis »starejših križancev« nizkega fižola, pridobljenih iz obdobja žlahtnjenja 

pred začetkom izvajanja te SN na KIS 
 
Glede na predviden program žlahtnjenja fižola za leto 2017, smo izvedli tudi popis križancev 
nizkega fižola iz preteklega obdobja žlahtnjenja fižola na KIS, pred začetkom trajanja te SN. 
Ker želimo v bodoče na polju preverjati lastnosti pridobljenih križancev različnih generacij (v 
skladu s cilji žlahtnjenja), smo jih v decembru 2016 popisali, preverili njihove izvore ter 
pregledali dejansko število križancev.  
 
Skupno imamo 19 različnih kombinacij križancev višjih generacij (od F2 navzgor), kamor je 
vključenih 17 starševskih genotipov v različnih kombinacijah znotraj različnih filialnih 
generacij. Pri 82 % kombinacijah križanj so bile kot oba starša uporabljene akcesije iz 
genske banke, le pri preostalih 18 % kombinacij pa je bila uporabljena tudi že uveljavljena 
ohranjevalna ali komercialna sorta (Češnjevec, 'Zorin', eden izmed diferencialnih genotipov 
za preverjanje ras fižolovega ožiga). 
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4.1.8 Kazalniki za doseganje letnih ciljev za visok fižol 
 
Preglednica 17: Letni cilji in kazalniki za doseganje letnih ciljev 
Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev 
Izbira akcesij visokega fižola za sajenje 
2016. 

Izbira 9-ih maternih linij za križanja v letu 
2016, setev in ročno opraševanje z očetnimi 
linijami. 

Izbira in pridobitev komercialnih sort 
visokega fižola za stročje za križanja za 
vnos odpornosti na povzročitelje bolezni. 

Izbira in pridobitev 3, ki so na voljo na trgu. 
To so 'Cobra', 'Golden gate' in 'Algarve'. 

Vrednotenje izbranih akcesij (ca 24) 
visokega fižola tipa rani maslenec. 

Skupno 23 perspektivnih, ki vključujejo tudi 
starševske genotipe, ki so v križanjih. 
Akcesiji PHA201 in PHA202 sta se izkazali 
kot zelo perspektivni. Všečna je tudi akcesija 
PHA59, vendar je imela v vegetaciji slab 
habitus in posledično nizek pridelek. 

Ciljna križanja akcesij visokega fižola.  Izbira skupno 11-ih starševskih linij za leto 
2016, ki so vključena v križanja (vse 
kombinacije). Skupno uspešni pri 28-ih 
kombinacijah križanj, pridobljenih je bilo 130 
F1 strokov znotraj katerih se je nahajalo 
skupno 602 semen. 

Evalvacija prehranske vrednosti izbranih 
akcesij (ca 12) visokega fižola tipa rani 
maslenec. 

Opravljene (senzorične) ocene 19-ih akcesij 
visokega fižola za stročje. Vključenih 14 
vzorcev (znotraj treh terminov pobiranja) 
strokov nizkega in visokega fižola (vključenih 
9 akcesij in 2 sorti kot referenci). Na novo 
postavljena metoda sušenja in liofilizacije 
strokov za prehranske analize. V teku 
začetek več skupin analiz za evalvacijo 
prehranske vrednosti.  

Prenos praktičnih veščin znotraj skupine 
za žlahtnjenje fižola. 

Usposobljeni vodja in 3 sodelavci z znanjem 
ročnega opraševanja. Usklajevanje za 
poenoteno evalviranje rastlin preko 
pripravljene skripte in skupne interne 
optimizacije s strani vodje z dvema 
sodelavcema. Znanje ročnega opraševanja 
fižola je bilo uspešno preneseno tudi na 
strokovnjakinjo iz Srbije. 

Izobraževanje sodelavcev znotraj skupine 
za žlahtnjenje fižola. 

Izobraževanje je potekalo vse leto, preko 
sestankov, skupnih pogovorov o aktualnih 
problemih, ki se tičejo žlahtnjenja fižola. 
Glede na dosedanje izkušnje se preko 
konkretnih navodil in praktičnih napotkov 
(predvsem, če se pojavi problem) tudi 
tehnično osebje lahko največ nauči od vodje 
žlahtnjenja.  
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4.1.9 Kazalniki za doseganje letnih ciljev za nizek fižol 
 
Preglednica 18: Letni cilji in kazalniki za doseganje letnih ciljev 
Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev 
Vrednotenje F1, F5 in F7 generacije 
križanj (ca 10 linij). 

Vrednotenje na 23 različnih znakov na treh 
mikrolokacijah 3 linij za nadaljnjo selekcijo in 
povratna križanja: 316x498 F5/09-5, 
452x306 F7-3 in 316x498F7/09-3. 
Pridobljeno seme F1 križancev iz ciljnih 
križanj preko ročnih oprašitev (zadnji 
kazalnik).  

Vrednotenje F9 generacije križancev 
'Tiber' × 'Starozagorski čern' (4 linije). 

Križanci QTL55, QTL78, QTL85 in QTL59 
vrednoteni na 23 lastnosti na treh 
mikrolokacijah za nadaljnjo selekcijo in 
povratna križanja. Seme (torej že F10) 
pobrano in ustrezno shranjeno. 

Vrednotenje izbranih akcesij nizkega 
fižola, vključno z na C. lindemuthianum 
odpornih akcesij. 

Ostalih 21 perspektivnih genotipov (skupno 
28, 3+4 genotipi opisani že pri zgornjih dveh 
kazalnikih) in vključujejo tudi starševske 
genotipe, ki so v križanjih. Vrednotenje je 
potekalo na 23 znakov na treh 
mikrolokacijah.  

Izbira in pridobitev komercialnih sort 
nizkega  fižola za križanja za vnos 
odpornosti na povzročitelje bolezni. 

Izbira, pridobitev, setev štirih sort, ki so na 
voljo na trgu. To so 'Zorin', 'Etna', 'Parker' in 
'Nassau' (očetne linije). 

Ciljna križanja akcesij nizkega fižola. Izbira 11-ih maternih linij za križanja v letu 
2016, setev in ročno opraševanje z očetnimi 
linijami (zgornji kazalnik). Skupno uspešni pri 
48-ih kombinacijah križanj, pridobljenih je 
bilo 198 F1 strokov znotraj katerih se je 
nahajalo skupno 775 semen. 
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5 Zelje 
 
 
Vodilni žlahtnitelj: dr. Katarina Rudolf Pilih 
 
Ustanova: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 
 
Sestava raziskovalne skupine: 
Vodja: dr. Katarina Rudolf Pilih 
Sodelavci: prof. dr. Borut Bohanec, doc.dr. Jana Murovec,  
Tehnični sodelavci: Viktorija Dolenc, Adriana Podržaj, Janko Rebernik 
 
V skladu s pogodbo št. 2330-16-000032 o izvajanja strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih 
rastlin – žlahtnjenje kmetijskih rastlin na Kmetijskem inštitutu Slovenije s podizvajalcem 
podajamo končno poročilo o delu  za leto 2016 po izhodiščih kot smo jih navedli v programu: 
 

5.1.1 Samoopraševanje linij in križanje izbranih linij za zagotovitev dovolj velike količine  
semena ter setev izbranih starševskih linij, križancev in novih donorskih rastlin za 
indukcijo čistih linij v letu 2017 

 
V letu 2016 smo izbrane čiste linije ročno samoopraševali, in sicer v večjem 
obsegu tiste linije, ki so izkazovale dobre kombinacijske sposobnosti. Od meseca 
marca smo izvajali ročna križanja za zagotovitev čim večjega števila semena 
križancev (eksperimentalnih hibridov-slika 1), ki so izkazovali dobre morfološke 
lastnosti in bili konkurenčni komercialnim hibridom. Sledilo je pobiranje in luščenje 
luskov, ter štetje semen po posameznih genotipih (preglednica 1). Od 1 do 462 so 
samooprašene čiste linije, ki so nujno potrebne za pridobivanje semena križancev 
v naslednjem letu. V nadaljevanju so podani že preizkušeni potencialno zanimivi 
hibridi. Pri hibridu 278x454 smo dobili ustrezno količino semena, ki je potrebna za 
prijavo nove sorte. Podali smo tudi prijavo za vpis sorte na sortno listo pod 
začasnim imenom SI-479 F1 (slika 3). 
 

 
Slika 1: Ročno oprašene rastline v rastlinjaku 
 
V letošnjem letu smo prvič poskusili tudi s prostorsko izolacijo starševskih rastlin 
in posledično samooprašitvijo brez ročnega dela, pri tistih rastlinah, ki ne 
izkazujejo visoke stopnje samoinkompatibilnosti. V ta namen smo na polje 
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poskusno posadili 6 rastlin čiste linije 278, ki je vključena v večino križanj za 
pridobitev primernih hibridov (slika 2).  

 
Slika 2: Opraševanje v prostorski izolaciji na polju s pomočjo opraševalcev  
 
Preglednica 1: Čiste linije (1-462) in križanci (278x393 do 278x454) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 3: Križanec (SI-479 F1) med čisto linijo 278 in čisto linijo 454 
 
V mesecu aprilu smo izvedli setev različnih genotipov, ki so podani v preglednici 
2. Konec meseca maja in v začetku junija smo na polje Biotehniške fakultete 
posadili izbrane starševske linije, ki jih bomo uporabili za pridobivanje semena 
hibrida v naslednjem letu. Poleg tega smo posadili še genotipe rastlin, iz katerih 
bomo v naslednjem letu pridobivali čiste linije. Dodatno smo v poskus vključili tudi  
nove komercialno zanimive hibridne sorte ter različne genotipe slovenskih 
avtohtonih sort, ki izhajajo iz genske banke oziroma smo jih pridobili sami. Na 
polje smo v preizkušanje posadili tudi 10 eksperimentalnih hibridov, skupno 413 

Genotip:čista linija/križanci Število semen/genotip 
1 796 
180 83 
186 46 
216 77 
231 646 
250 462 
278 280 
371 48 
454 142 
460 28 
462 302 
278x393 11 
278x458 204 
454x278 1520 
250x454 581 
460x180 975 
462x454  200 
278x454  7201 
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rastlin. Na polju je  raslo 1596 rastlin zelja. Posadili smo tudi določeno število linij, 
ki smo jih pridobili iz mikrospor, katere smo predhodno obsevali z X žarki, z 
jakostjo 10 Gy. V kolikor bodo določene linije zanimive, jih bomo lahko uporabili 
za križanja v naslednjem letu. Poskusno smo posadili tudi več kot 600 rastlin 
podzemne kolerabe, ki smo jo pridobili po enakem laboratorijskem postopku kot 
pridobivamo čiste linije zelja (slika 5). V preglednici 2 (slika 4) so podani genotipi 
zelja, ki jih imamo v letošnjem letu vključene v poljski poskus z namenom 
kontinuiranega žlahtnjenja. 

 
Slika 4: Poljski poskus v letu 2016 na polju Biotehniške fakultete 
 
 

 
Slika 5: Podzemna koleraba vključena v poljski poskus 
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Preglednica 2: Genotipi (število rastlin/genotip) posajeni na polju 
Eksperimentalni hibridi v preizkušanju Število rastlin 
278x454  84 
278x458 95 
460x180 101 
267x371 32 
69x393 16 
267x278 23 
462x454 22 
393x1   8 
231x393 16 
371x454 16 
Skupaj 413 
Čiste linije potrebne za pridobivanje hibridov  
278 136 
454 56 
458 39 
267 69 
371 41 
393 16 
460 40 
180 16 
1   5 
Skupaj 418 
Križanci med čistimi linijami in komercialnimi hibridi 
za indukcijo čistih linij v letu 2017 in odbiro 
najboljših križancev 

 

278xBurton F1 24 
278xCheckmate F1 16 
278xFieldwinnerF1 14 
278xTamarindo F1 16 
278xAutumn Queen F1 15 
371xGrandslam F1 16 
371xAgressor F1 8 
459xGrandslam F1 8 
459xTacoma F1 14 
459xMegaton F1 4 
459xTamarindo F1 6 
460xCheckmate F1 13 
458xTenacity F1 2 
393xMultima F1 3 
393xAutumn Queen F1 4 
465xAgressor F1 4 
667xMentor F1 4 
465xRamco F1 3 
312xTamarindoF1 1 
465xBenelliF1 2 
267xZuleima F1 1 
Skupaj 178 
Novi komercialni hibridi za pridobivanje čistih linij in 
križancev v letu 2017 (15) 

Število rastlin 

Captur F1 4 
Excalibur F1 4 
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Passat F1 4 
Burton F1 (že preverjen hibrid) 4 
Ambrosia F1 4 
Taurus F1 4 
Green rich F1 15 
Autumn Queen F1 (že preverjen hibrid) 16 
Green lumar F1 16 
O-S Cross F1 16 
T1-146 F1 16 
Pruktor F1 5 
Cabton F1 10 
Caraflex F1 3 
Bajonet F1 3 
Sweety F1 5 
Strukta F1 4 
Skupaj 133 
Avtohtone sorte za križanja in indukcijo haploidov v 
letu 2017 

 

Kranjsko okroglo 20 
Kranjsko okroglo SRGB 01379 18 
Kranjsko okroglo SRGB 08248 20 
Kranjsko okroglo SRGB 01386 7 
Emona SRGB 01386 25 
Ptujsko SRGB 01388 21 
Marjankino SRGB 01389 35 
Kašeljsko SRGB 01382 16 
Ljubljansko izven genske banke 9 
Zelje iz Poljanske doline izven genske banke 17 
Skupaj 188 
Čiste linije križane z virom CMS  
Liberatorx278 8 
Toleratorx278 24 
Toleratorx393 1 
Toleratorx267 3 
Skupaj 36 
SKUPAJ 1366 

 
V mesecu oktobru smo rastline dali v hladilnico na 50 C, kjer trenutno poteka 
vernalizacija. Shranili smo vse čiste linije, kar je skupno okrog 400 rastlin, shranili 
pa smo tudi določeno število križancev med komercialnimi hibridi in čistimi linijami 
ter nove komercialne hibride, ki jih bomo v naslednjem letu uporabili za izolacijo 
mikrospor in pridobivanje novih čistih linij. Shranili smo tudi odbranke rastlin iz 
genske banke oziroma slovenske autohtone genotipe, ki smo jih pridobili sami.  V 
naslednjem letu jih bomo uporabili za križanja. S prostorsko izolacijo rastlin na 
polju pa si bomo zagotovili dovolj semena potencialno zanimivih odbrank. V 
vernalizacijski postopek smo skupno vključili 750 rastlin zelja in 30 rastlin 
podzemne kolerabe, ki jo bomo naslednje leto prav tako semenili s postopkom 
izolacije. 
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5.1.2 Indukcija haploidov s pomočjo kulture mikrospor 

 

V postopke indukcije haploidov smo vključili nove donorske rastline. Ta sklop je 
bil  v letu 2016 najbolj obsežen, saj smo indukcijo haploidov  izvajali na velikem 
številu donorskih rastlin. Delo je potekalo vsakodnevno že od marca in vse do 
jeseni v komori za sterilno delo. Za postopke indukcije smo uporabili zaprte 
cvetove ustrezne dolžine, jih sterilizirali in iz njih izolirali mikrospore v sterilnih 
pogojih. Uporabili smo NLN gojišče z določenimi modifikacijami. Z navedenimi 
postopki smo pridobili zelo veliko število embrijev. Skupno nam je na NLN gojišču 
ob uporabi oglja uspelo pridobiti 7467 embrijev in brez uporabe oglja 7717, kar je 
skupno 15184 embrijev. Do konca meseca septembra smo izmerili ploidnost 
vsem regeneriranim rastlinam, ki smo jih pridobili z indukcijo mikrospor iz 41 
različnih genotipov. V preglednici 2 (slika 6 – slika 10 ) je podano število 
regenerantov po posameznih genotipih, ki smo jih vključili v indukcijo haploidov 
oziroma v pridobivanje čistih linij. To so regeneranti, ki so preživeli aklimatizacijo 
in so trenutno v rastlinjaku na vernalizaciji, ki bo spodbudila cvetenje v letu 2017. 
Pridobili smo izredno veliko število novih linij, kar je bil tudi glavni cilj za leto 2016. 
V naslednjem letu bo potrebno te linije v čim širšem obsegu medsebojno križati za 
pridobitev čim večjega števila komercialno zanimivih hibridov. Teoretično bi morali 
izvesti več kot  250 000 križanj. 
 

  
Slika 6:Zaprti cvetovi primerni za izolacijo in izolirane mikrospore (A) 
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Slika 7:Embriji in regeneranti pridobljeni s postopkom kulture mikrospor 

 
Slika 8: Regeneranti prestavljeni iz petrijevk v posodice in nato v mini rastlinjake 

 
Slika 9: Aklimatizacija regenerantov v rastlinjaku in presaditev v lončke 

 
Slika 10: Uspešno aklimatizirani regeneranti v rastlinjaku, kjer poteka vernalizacija rastlin za prehod 
v cvetenje 
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Preglednica 3: Število regenerantov po genotipih 
zap. št. genotip število regenerantov 
1 Krautman  24 
2 Tamarindo 7 
3 Grandslam 6 
4 K.O. (Kranjsko okroglo) 1 
5 F. Winner 19 
6 Agressor 1 
7 Checkmate 1 
8 A. Queen 13 
9 Benelli 2 
10 Tacoma 1 
11 Burton 35 
12 8xAtria 23 
13 7xAtria 22 
14 92xAtria 34 
15 4xAtria 2 
16 6xAtria 9 
17 2xAtria 10 
18 7xAtria 47 
19 5xAtria 67 
20 Atriax7 26 
21 Atriax6 15 
22 Atriax92 9 
23 AtriaxK.O. 8 
24 Atriax4 33 
25 Atriax165 9 
26 Atriax5 6 
27 Atriax2 32 
28 165xK.O. 7 
29 92xK.O. 39 
30 K.O.x7 101 
31 K.O.x92 20 
32 K.O.x4 28 
33 K.O.x5 67 
34 K.O.x(36*165) 18 
35 K.O.x6 15 
36 K.O.x165 22 
37 278xBurton 20 
38 354 38 

 
 
Od skupno izmerjenih 2073 regenerantov  je bilo: 
-  628 dihaploidov 
-      4 triploidi 
-    78 tetraploidov 
-      3 oktaploidi  
-  124 nepopolnih dihaploidov.   
 
Skupno imamo v rastlinjaku trenutno 837 regenerantov. 

 
 
 

5.1.3 Saditev odbranih zanimivih rastlin zelja in pridobivanje semena na polju brez ročnega dela  



38 

 

V preteklem letu smo odbrali določeno število rastlin zelja, ki so izkazovale dobre 
morfološke lastnosti. Po preteku vernalizacije, smo jih v spomladanskih mesecih 
posadili na polje (prostorska izolacija) z namenom, da pridobimo čim večje število 
semena. V tem primeru ne bo šlo za hibridno sorto, so pa lahko tako pridobljene 
populacije zanimive za pridelavo v našem prostoru, saj lahko s pomočjo selekcije 
pridobimo izenačeno sorto. Ti križanci izhajajo iz križanj med genotipom Atria in 
našimi čistimi linjami. Rastline so formirale luske, ki smo jih v mesecu juliju in 
avgustu pobrali in pridobili veliko količino semena. V naslednjem letu bomo te 
rastline morfološko ovrednotili in določili njihovo izenačenost. 
 

 
5.1.4 Saditev potomcev križanj  z virom citoplazmatske moške sterilnosti (CMS) 

 
V preteklem letu nam je uspelo pridobiti križance, ki so potomci čistih linij in vira 
citoplazmatske moške sterilnosti (preglednica 2). V letošnjem letu smo te rastline 
posadili na polje in jih bomo po koncu rastne sezone pobrali ter vernalizirali. Tako 
bomo zagotovili material za povratno križanje s čisto linijo in s tem začetek 
povratnih križanj, ki so nujno potrebna, da bomo pridobili izhodiščno linijo s 
citoplazmatsko moško sterilnostjo. To nam bo omogočalo neovirano križanje linij 
brez ročnega dela. Ta  postopek je časovno zamuden, vendar je to ena od 
možnosti, da lahko zagotovimo dovolj veliko količino semena za potrebe 
slovenskega trga. V preteklem letu nam je uspelo pridobiti križance, ki so potomci 
čistih linij in vira citoplazmatske moške sterilnosti. V letošnjem letu smo te rastline 
posadili na polje in jih po koncu rastne sezone pobrali ter jih trenutno 
vernaliziramo.  
 
 

 
        Slika 11: Rastline pripravljene za vernalizacijo v hladilnici na 50C 
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Preglednica 4: Letni cilji in kazalniki za doseganje letnih ciljev v letu 2016 
 

Kazalniki za doseganje letnih ciljev za obdobje iz 
naslova tabele 

Letni cilji 

- z ročnim samoopraševanjem smo pridobili od 46 
do 796 semen za posamezno čisto linijo. Pridobili 
smo dovolj semena za neovirano nadaljnje 
razmnoževanje čistih linj in križancev  

- ročna samooprašitev ~ 5-10-ih 
najpomembnejših čistih linij (število tako 
dobljenih semen bo odvisno od 
samoinkompatibilnosti kot tudi od števila 
rastlin, ki jih imamo na voljo za posamezen 
genotip (od 4-30) rastlin/posamezen 
genotip); na eno rastlino bomo izvedli 10-
20 samoopraševanj 

- s prostorsko izolacijo smo dobili  veliko količino 
semena (110 g) predvsem pri križancih Atria F1 x 
čista linija 2, medtem ko smo pri prostorski 
izolaciji čiste linije 278 dobili 304 semena.  

- določeno število rastlin posameznega 
genotipa čiste linije (2-4 genotipov po 4-10 
rastlin) bomo posadili v izolaciji na polje z 
namenom samooprašitve brez ročnega 
dela 

- skupno je bilo križanih več kot 5000 socvetij, 
pridobili pa smo od 11 do 7201 semen na 
posamezen komercialno zanimiv križanec. Uspelo 
nam je pridobiti več kot 5000 semen pri križancu 
278x454, kar pomeni da ga lahko prijavimo v 
dvoletni RIN test z namenom potrditve 
eksperimentalnega hibrida kot nove hibridne 
sorte. 

- ročno križanje za pridobivanje semena 
izbranih komercialno zanimivih križancev 
(križanje bo potekalo med večjim številom 
rastlin istega genotipa z drugim 
genotipom), število križanj je odvisno od 
števila socvetij, ki jih ima določena rastlina; 
v povprečju bomo na eno rastlino izvedli od 
5-15 križanj 

- izolirali smo mikrospore pri 41 različnih genotipih, 
skupno nam je uspelo pridobiti 628 čistih linij, ki 
jih bomo uporabili za križanja v letu 2017. 

- izolacija mikrospor za pridobivanje novih 
čistih linij iz 30-ih novih donorskih rastlin (2-
4 na genotip – skupno ~ 100 rastlin), število 
novo pridobljenih linij  bo odvisno od 
odzivnosti posameznih genotipov. 
Pričakujemo lahko od 20 – 300 novih čistih 
linij 

- 418 čistih linij smo pobrali in jih trenutno 
vernaliziramo  

- setev čistih linij (~3-5), ki so se v prejšnjih 
letih izkazale kot najbolj primerne za 
pridobivanje hibridov, sadike bomo presadili 
na polje. Kolikšno bo število sadik je 
odvisno od števila in kalivosti semen, ki jih 
imamo na voljo 

- pobrali in trenutno vernaliziramo 36 rastlin, ki 
vključujejo citoplazmatsko moško sterilnost 

- setev potomcev križanj z virom 
citoplazmatske moške sterilnosti (2-10 
rastlin/posamezen genotip) 

- odbrali smo po 5-10 najbolj ustreznih rastlin za 
posamezen genotip in jih trenutno vernaliziramo 

- setev 3-5 različnih autohtonih genotipov 
zelja (za pridobivanje čistih linij in križancev 
v letu 2017),  

- shranili smo po 2-3 rastline za posamezen 
genotip in jih trenutno vernaliziramo 

- setev 22 križancev med čistimi linijami in 
komercialnimi hibridi (za pridobivanje čistih 
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linij v letu 2017)  
 

- ta del poskusa še ni izveden, vendar smo dodatno 
liofilizirali tudi nove vzorce čistih linij (8) in njihovih 
križancev (6) z namenom dodatne proučitve 
biokemičnih komponent 

- dodatno pa smo mikropropagirali tudi 9 čistih linij, 
ki so pomembne za pridobivanje komercialno 
zanimivih hibridov in na ta način dobili skupno 259 
regenerantov. 

- določitev 3-5 mikro in makro elementov v 
liofiliziranih vzorcih zelja (~5 
eksperimentalnih hibridov v primerjavi s ~ 6 
komercialnimi hibridnimi sortami) 
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6 REKAPITULACIJA STROŠKOV DELA IN MATERIALNIH STROŠKOV PO 
POSAMEZNEM IZVAJALCU (KIS, BF) IN SKUPAJ ZA PROGRAM ŽLAHTNJENJA 
2016 
 
Preglednica 1: Rekapitulacija stroškov - žlahtnjenje 2016 Kmetijski inštitut Slovenije 

Vrste stroškov PP Stroški skupaj 

  (EUR) 

Stroški dela 140027 149.830,38 

Materialni stroški 140027 36.002,62 

S K U P A J:  140027 185.833,00  

 

Preglednica 2: Rekapitulacija stroškov - žlahtnjenje 2016 Biotehniška fakulteta 

Vrste stroškov PP Stroški skupaj 

  (EUR) 

Stroški dela 140027 57.907,00 

Materialni stroški 140027 14.000,00 

S K U P A J:  140027 71.907,00 

 

Preglednica 3: Rekapitulacija stroškov - žlahtnjenje 2016 SKUPAJ 

Vrste stroškov PP Stroški skupaj 

  (EUR) 

Stroški dela 140027 207.737,38 

Materialni stroški 140027 50.002,62 

S K U P A J:  140027 257.740,00  

 


