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1

UVOD

V letu 2021 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. – 31.12.2021

2.1

SELEKCIJA ZELIŠČ

2.1.1 OCENA OPRAVLJENEGA DELA
A: Ovrednotenje genskega materiala - kolmež (Acorus calamus L.)
V 2021 smo pri 5 izbranih akcesijah kolmeža (SRGB 2933-Homec, SRGB 2934-Zlateče, SRGB 2937Svetina, SRGB 2938-Kalobje in SRGB 2935-Ljubno), ki jih že vrsto let hranimo v genski banki zdravilnih
in aromatičnih rastlin na IHPS, nadaljevali z vrednotenji za namen selekcije.
Nasad smo okopavali in opleli 19 . 6., 6. 8. in 16. 9. 2021. Zaradi pomanjkanja padavin v juniju in juliju
smo poskusni nasad namakali 21. 6. in 27. 7. 2021. Po izkopu 20. 10. 2021 (slika 2.1.1.A2) smo z
rizomov očistili zemljo in jih oprali.
Meritve morfoloških znakov, opazovanja izbranih fenofaz, dovzetnost za stres ter analize kakovosti
smo opravili v skladu z mednarodnimi deskriptorji, uporabljeni deskriptor je objavljen na spletni stani
JS
v
vrtnarstvu
https://vrtnarstvo.javnasluzba.si/wp-content/uploads/2021/12/Deskriptorkolmez.pdf .
Rezultati z diskusijo
Rezultati morfoloških meritev in opazovanj so prikazani v preglednici 2.1.1.A1. Razlike med
posameznimi akcesijami prikazuje slika 2.1.1.A1.
Preglednica 2.1.1.A1: Meritve in opisi 5 različnih akcesij kolmeža v letu 2021

Listi
Dolžina (cm)
Širina (mm)
Cvetovi: št/rastlino
Rast
Št. listov v šopu
Širina šopa (cm)
Občutljivost
za
bolezni in škodljivce
Rizomi
Dolžina (cm)
Širina (mm)
Dolžina
členkov
(mm)
Opis rizomov

SRGB 2937
Svetina

SRGB 2933
Homec

SRGB 2934
Zlateče

SRGB 2938
Kalobje

SRGB 2935
Ljubno

65,2
4,2
ni
šopasta
4-5
12,0

87,2
6
1
gosta
6-8
14,4
nismo
zasledili

55
6
ni
zelo gosta
5-10
11,4
nismo
zasledili

71,6
10,6
ni
šopasta
3-8
13,2
nismo
zasledili

77,4
8,8
1
šopasta
5-8
12,8
nismo zasledili

21
19,4

13,7
15,8

22,8
19,8

15,9
14,4

5,0-10,0

5,0-10,0

do 10,0

kratki členki

členki cik-cak

členki zbiti

1,0-5,0
tanki, členki zelo
zbiti

nismo zasledili
16,1
16,9
1,0-5,0
nekateri do 10,0
tanki, členki zelo
zbiti

V letu 2021 so bile zopet opazne razlike med posameznimi akcesijami. Najdaljši so bili listi akcesije
SRGB 2933 (87,2 cm), najkrajši pa listi akcesije SRGB 2934 (55 cm). Najširši so bili listi akcesije
SRGB 2938 (10,6 cm) najožji pa listi akcesije SRGB 2937 (4,2 cm). Največje število listov v šopu je bilo
pri akcesiji SRGB 2934 (5-10), najnižje pa pri akcesiji SRGB 2937 (4-5). Širina šopa je bila največja pri
akcesiji SRGB 2933 (14,4 cm), najmanjša pa pri akcesiji SRGB 2934 (11,4 cm).
V letu 2021 smo izvedli meritve tudi na podzemnem delu kolmeža – rizomih. Najdaljši so bili rizomi
akcesije SRGB 2938 (22,8 cm), najkrajše rizomi akcesije SRGB 2934 (13,7 cm). Najširše rizome je imela
akcesija SRGB 2938 (19,8 mm), najožje pa akcesija SRGB 2935 (14,4 cm). Dolžina členkov je pri treh
akcesijah med 5 in 10 mm, pri dveh (SRGB 2937 in SRGB 2935) pa med 1 in 5 mm. Rizomi so različnih
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od zelo zbitih členkov pri akcesijah SRGB 2937 in SRGB 2935, do cik-cak nameščenih členkov pri
akcesiji SRGB 2934 in kratkih členkov pri akcesiji SRGB 2933.

Slika 2.1.1.A1: Razlike med posameznimi
akcesijami kolmeža so vidne. Za
razmejitev akcesij smo posadili dobro
misel (Origanum vulgare L.).

Slika 2.1.1.A2: Primerjava morfoloških lastnosti rizomov različnih akcesij kolmeža - rizomi akcesije
SRGB 2933 Homec levo in SRGB 2937 Svetina desno pred merjenjem morfoloških parametrov
Preglednica 2.1.1.A2: Meritve različnih akcesij kolmeža v skladu z mednarodnimi deskriptorji,
nadzemni del povprečje 2018-2021, rizomi 2021

Akcesija
SRGB 2933 Homec
SRGB 2934 Zlateče
SRGB 2935 Ljubno
SRGB 2937 Svetina
SRGB 2938 Kalobje

Nadzemni del
povprečje od 2018 do 2021
Dolžina lista
Širina lista
Razrast
(cm)
(cm)
(cm)
74,2
10
12,4
61,0
8,9
10,5
63,3
9,1
13,9
68,7
10,7
12,0
64,2
11,4
13,0

Dolžina
(cm)
20,2
16,0
17,1
19,1
16,1

Rizomi
2021
Širina
Dolžina
(cm)
členkov (mm)
2,1
11
1,6
7
1,5
5
2
8
1,5
7

Različne morfološke parametre smo primerjali tudi v 4 letnem povprečju (preglednica 2.1.1.A2).
Pokazalo se je, da ima najdaljše liste akcesija SRGB 2933 (74,2 cm). Najširše liste ima akcesija SRGB
2938 (11,4 cm), najširšo razrast šopa pa akcesija SRGB 2935 (13,9 cm). Najkrajše liste ima akcesija
SRGB 2934 (61,0), ki ima tudi najožje liste (8,9 cm) in najmanjšo razrast šopa (10,5 cm).
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Največjo dolžino in širino rizoma (dolžina 20,2 cm in širina 2,1 cm), kot tudi dolžino členkov (11 mm)
ima akcesija SRGB 2933. Sledi ji SRGB 2937 (dolžina 19,1 cm in širina 2 cm, dolžina členkov 8 mm).
Najmanjšo dolžino rizoma ima akcesija SRGB 2934 (dolžina 16,0 cm), najmanjšo širino pa akcesiji SRGB
2935 in SRGB 2938 (1,5 cm). Najkrajše členke rizoma ima akcesija SRGB 2935 (5 mm).
B: Vzpostavitev kontinuiranega sistema selekcije - kolmež (Acorus calamus L.)
V letu 2019 smo zasnovali selekcijski nasad kolmeža (Acorus calamus L.) in v 2020 začeli z
vrednotenjem posameznih akcesij in prvo odbiro. Selekcijski nasad smo tudi letu 2021 oskrbovali v
skladu z dobro agronomsko prakso. Nasad smo okopavali in opleli 19 . 6., 6. 8. in 16. 9. 2021. Zaradi
pomanjkanja padavin v juniju in juliju smo poskusni nasad namakali 21. 6. in 27. 7. 2021. Opazovali
smo rast in razvoj in beležili fenofaze pri posameznih akcesijah V letu 2021 nismo zasledili napada
bolezni in škodljivcev. Rizome 10 rastlin vsake akcesije smo izkopali 20. 10. 2021 in določili svežo in
suho maso ter kemične parametre po DAB (Deutsches Arzneibuch): vsebnost vlage, količina
celokupnega pepela in v kislini netopnega pepela, količino eteričnega olja ter količino alfa in beta
azarona v 3 izbranih akcesijah.
V 2021 smo na osnovi rezultatov iz leta 2020 in 2021 odbrali tri akcesije kolmeža, ki jih bomo
razmnožili za sortni poskus v letu 2022.
Rezultati z diskusijo
Razlika v morfoloških lastnosti nadzemnih delov različnih akcesij kolmeža je prikazana na slikah
2.1.1.B1 in 2.1.1.B2, nastop fenofaz pa v preglednici 2.1.1.B1. Rezultati kemičnih analiz so zbrani v
preglednici 2.1.1.B2. Pridelek v letu 2021 je naveden v preglednici 2.1.1.B3.

Slika 2.1.1.B1: Akcesija SRGB 2933
Homec ima bujno rast in dobre
rezultate tudi v letu 2021.

Slika 2.1.1.B2: Primerjava morfoloških lastnosti nadzemnih delov različnih akcesij kolmeža v oktobru
2021 pred izkopom rizomov - akcesija SRGB 2933 Homec (levo) je pred izkopom bujne rasti, akcesija
SRGB 2936 Zlateče (desno) je pred izkopom slabo razraščena
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Preglednica 2.1.1.B1: Fenofaze v poskusu selekcije kolmeža (Acorus calamus L.) v letu 2021

Vznik
Začetek intenzivne rasti
Konec rasti
Začetek cvetenja
Začetek propada nadzemnega dela
Število cvetov/rastlino

SRGB 2937
Svetina
10.3.
15.5.
20.7.
ni
10.9.
0

SRGB 2933
Homec
13.3.
18.5.
23.7.
1.6.
12.9.
1

SRGB 2934
Zlateče
10.3.
18.5.
22.7.
ni
10.9.
0

SRGB 2938
Kalobje
15.3.
15.5.
20.7.
ni
10.9.
0

SRGB 2935
Ljubno
12.3.
20.5.
20.7.
5.6.
15.9.
1

Preglednica 2.1.1.B2: Kemične analize kolmeža v letu 2021

2937-Svetina
2933-Homec
2934-Zlateče
2938-Kalobje
2935-Ljubno
DAB 7

Vlaga
(%)
8,6
7,9
8,5
9,0
8,5

Celokupni
V kislini
Količina
pepel
netopni pepel eteričnega olja
(%)
(%)
(ml/100 g vzorca)
6,42
2,10
2,54
7,42
2,16
3,70
6,45
2,09
2,16
7,77
2,84
2,41
7,08
2,44
2,4
1,5-3,5 %

Vsebnost
alfa azarona
(%)
3,51
5,09
11,83

Vsebnost
beta azarona
(%)
7,73
5,42
5,42

Preglednica 2.1.1.B3: Pridelek rizomov (kg/100 m2) v poskusu selekcije kolmeža v letu 2021
Akcesija
SRGB 2933 Homec
SRGB 2934 Zlateče
SRGB 2935 Ljubno
SRGB 2937 Svetina
SRGB 2938 Kalobje

Pridelek korenike (kg/100 m2)
242,5
187,5
128,4
141,9
163,4

Preglednica 2.1.1.B3: Povprečje vsebnosti eteričnega olja v 2018, 2020 in 2021 za posamezne akcesije
v poskusu selekcije kolmeža
Akcesija
2937-Svetina
2933-Homec
2934-Zlateče
2938-Kalobje
2935-Ljubno

Količina eteričnega olja
(mL/100 g vzorca)
2,74
3,33
2,41
2,45
2,66

Na podlagi 3 letnih rezultatov: rast in razvoj, občutljivost na bolezni in škodljivce, količina pridelka
(2021), vsebnost eteričnega olja, vsebnost alfa in beta azarona (2021) smo izbrali 3 akcesije, ki jih
bomo v 2022 vključili v sortni poskus in sicer: SRGB 2933 Homec, SRGB 2935 Ljubno in SRGB 2938
Kalobje.
C: Vzpostavitev kontinuiranega sistema selekcije – inventarizacija in pridobivanje semenskega
materiala vrst slovenskega izvora zanimivih za pridelavo
Za leto 2021 je bila v programu dela predvidena razmnožitev 2 akcesij baldrijana (Valeriana officinalis
L.) katerih seme je bilo pridobljeno na območju Ljubljanskega barja v letu 2019 v 2 mrežnikih in
pridobitev ene populacije kumine (Carum carvi L.) iz samoniklih rastišč. V programu dela je bila v letu
2021 predvidena tudi priprava deskriptorja za vrsto pravi pelin (Artemisia absinthium L.).
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Seme 2 akcesij baldrijana smo v zgodnje spomladanskem času posejali v multiplošče vendar rastline
pri 1 populaciji niso kalile, rastline pri 2. akcesiji pa so kalile le skromno (2,98%) in vzgojenih je bilo le
5 rastlin, ki so bile presajene v mrežnik in so bile med rastjo oskrbovane.
Iz naravne populacije na območju Mežakle je bila pridobljena akcesija kumine (Carum carvi L.), ki smo
jo v letu 2021 prek setve v multiplošče razmnožili in presadili v mrežnik, koder so bile tekom leta
rastline oskrbovane.
Rezultati z diskusijo
Zaradi nekalivosti oz. slabe kalivosti semena obeh akcesij baldrijana smo, da bi izpolnili delovni načrt,
želeli iz naravnega rastišča pridobiti matične rastline omenjenih akcesij in jih presaditi na lokacijo BF,
namenjeno razmnožitvi in vrednotenju populacij z namenom selekcije, vendarle na samoniklih
rastiščih baldrijana nismo našli. Verjetno so ga izrinile druge, invazivnejše vrste (na eni od lokacij je
rastišče popolnoma prerasel brestovolistni oslad – Filipendula ulmaria L.).
Akcesijo kumine smo uspešno razmnožili.
Skromna in z leti hitro upadajoča kalivost akcesij je pri zdravilnih in aromatičnih rastlinah znana in
opazili smo jo tudi pri našem delu. Več pozornosti bo zato v prihodnosti potrebno nameniti
kratkoročnemu razmnoževanju rastlinskih vrst na drugih strokovnih nalogah. Glede na literaturne
podatke, institucionalne zbirke in osebne kontakte smo poizvedeli o potencialnih naravnih rastiščih
rastlinskih vrst, ki so za Slovenijo s pridelovalnega vidika zanimive. Iz teh rastišč bo potrebno pridobiti
čim več populacij, katerih vrednotenje bo omogočalo selekcijsko delo in odbiro potomk, primernih za
pridelovanje in registracijo sort.
Za vrsto pravi pelin (Artemisia absinthium L.) je bil pripravljen spisek specifičnih deskriptorjev za
namen vrednotenja akcesij znotraj ustrezno označene razvojne faze. Deskriptorji obsegajo
morfološke lastnosti, ki se nanašajo na samo rastlino (način rasti, število poganjkov na rastlino, višina
rastline, variabilnost populacije), na steblo (razvejanost, barva, število internodijev, dolžina
najdaljšega internodija, gostota olistanosti), na list (oblika, prisotnost peclja, oblika listnih segmentov,
širina listnih segmentov), na cvetove (število koškov v terminalnem socvetju, dolžina in širina koška)
in na seme (masa 1000 zrn, % kalivosti, pridelek semena/rastlino). Deskriptorji vključujejo tudi
citološke (ploidnost) in kemijske lastnosti (vsebnost eteričnega olja, kemotip). Deskriptorji za
vrednotenje obsegajo še parametre, ki opredeljujejo agronomske lastnosti populacije (ranost, sveža
masa/rastlino v g, suha masa/rastlino v g, pridelek v kg/ha, dovzetnost za biotske strese, prisotnost
škodljivcev).
D: Predstavitev rezultatov naloge
Rezultati so bili predstavljeni v okviru srečanja 14. Dnevi odprtih vrat na Inštitutu za hmeljarstvo in
pivovarstvo Slovenije (mag. Nataša Ferant, prof. dr. Dea Baričevič), ki je potekalo preko spleta.
Predavanja si lahko ponovno ogledate na YT kanalu Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije,
povezava do kanala je dostopna na spletni strani JS v vrtnarstvu https://vrtnarstvo.javnasluzba.si/14dnevi-odprtih-vrat-vrta-zdravilnih-in-aromaticnih-rastlin-na-ihps-07-in-08-maj-2021-2/ .
Preglednica: Vsebina in obseg dela za nalogo Selekcija zelišč
LOKACIJA, LETO SAJENJA, OBDOBJE PRESKUŠANJA,
KO in PARCELNA ŠT., POVRŠINA
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

ŠTEVILO in SEZNAM
AKCESIJ/POPULACIJ/ODBRANK
5 akcesij iz SRGB:
SRGB 2933 (Homec), SRGB 2936 (Zlateče), SRGB
2937 (Svetina), SRGB 2938 (Kalobje), SRGB 2939
(Ljubno)
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Preglednica: Vsebina in obseg dela za nalogo Selekcija zelišč - nadaljevanje
LOKACIJA, LETO SAJENJA, OBDOBJE PRESKUŠANJA,
KO in PARCELNA ŠT., POVRŠINA
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
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

ŠTEVILO in SEZNAM
AKCESIJ/POPULACIJ/ODBRANK

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

preverjanje potencialnih rastišč za vrsto Carum
carvi in pridobitev 1 populacije,
razmnožitev 2 populacij Valeriana officinalis L.
deskriptorji 1 vrsta: Artemisia absinthium L.

Zaradi prestavitve lokacije Vrta zdravilnih in aromatičnih rastlin v letu 2019 so se spremenili spodnji podatki in sicer:
*1Leto sajenja: 2019,
*2Obdobje preskušanja: začetek 2019, zaključek 2021,
*3KO in parcelna št.: 996 Žalec - 1053/20.

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
Vrednotenje morfoloških lastnosti
preučevanih akcesij kolmeža.
Vrednotenje količine pridelka kolmeža.
Vrednotenje kemičnih parametrov pridelka
kolmeža po Evropski farmakopeji.

Seznanitev strokovne javnosti in uporabnikov z
rezultati selekcije.
Nabiranje semena Carum carvi
Razmnožitev 2 populacij ZAR

Priprava vrstno specifičnih deskriptorjev ZAR

2.1.3 IZVAJALCI NALOGE
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
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- zaključen opis tehnoloških ukrepov
- zaključena priprava opisov za 5 akcesij kolmeža v
drugem letu pridelovanja
- zaključena določitev količine pridelka pri 5 akcesijah
kolmeža
- 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
- zaključeno 1 predavanje
- zaključena 1 objava na spletnih straneh
- zaključeno pridobljeno seme 1 populacije Carum carvi
- zaključeno delno razmnožena 1 populacija baldrijana
(Valeriana officinalis L.) namesto predvidenih 2 zaradi
slabe kalivosti
- zaključeno pripravljeni vrstno specifični deskriptorji za
pravi pelin (Artemisia absinthium L.)

Fazno poročilo Javne službe v vrtnarstvu za obdobje 01.01. do 31.12.2021

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 2021 obsegala: zaključek aktivnosti
za samooprašitev in fenotipsko selekcijo F4 križancev (izvor v l. 2017) visokega fižola; samooprašitev
in fenotipsko selekcijo na odbranih rastlinah »starejših križancev« nizkega fižola višjih filialnih (F5-F7)
generacij; končno evalvacijo rezultatov vseh spremljanj F8 križancev ref. 359×417 in ref. 385×425 ter
odločitev o primernosti obeh kandidatnih sort za prijavo na CPVO/UHVVR, vključno z namnožitvijo
žlahtniteljskega semena obeh križancev; spremljanje postopka kandidatne sorte KIS Amand na CPVO
ter namnožitev žlahtniteljskega semena; spremljanje postopka kandidatne sorte KIS Silverij na
MKGP/UVHVVR ter namnožitev žlahtniteljskega semena; samooprašitev in fenotipsko selekcijo F5
križancev nizkega in visokega fižola (izvor iz l. 2016); samooprašitev in fenotipsko selekcijo visokih F3
križancev (izvor iz l. 2018); samooprašitev in selekcijo (fenotipsko in genotipsko/MAS) F2 križancev
nizkega in visokega fižola (izvor iz l. 2019); nadaljevanje vzgoje rekombinantnih imbridiranih linij (nizki
križanci iz l. 2019) za namene mapiranja (BCMV, PA.); izbiro potencialno ustreznih staršev nizkega in
visokega fižola za ciljna ročna križanja; izvajanje ročnih križanj nizkega in visokega fižola ter vzgoja
maternih rastlin do fiziološke zrelosti; vzpostavitev sistema metod ter njihovo optimizacijo za analizo
prehransko pomembnih snovi v strokih fižola.
Leto 2021 je bilo na področju žlahtnjenja fižola nadvse produktivno, tako strokovno kot tudi
znanstveno, saj se nadvse trudimo, da znanja, ki jih pridobimo preko različnih znanstvenoraziskovalnih nacionalnih in evropskih projektov, prenesemo v aplikativno zgodbo kot je žlahtnjenje
fižola, saj je le v tem primeru delo učinkovito, namen na obeh delih dosežen, sredstva pa v najboljši
možni meri komplementarno porabljena.
Za namene izvajanja vseh nalog, je vodja žlahtnjenja fižola
pripravila operativni plan na 20-ih straneh, v katerem so bile natančno
specificirane in opisane vse naloge ter njihova tehnična izvedba v letu
2021 (naslovnica na sliki 2.2.1.1.A1). Plan je bil v obliki enotnih pisnih
navodil namenjen predvsem tehničnemu osebju, ki sodeluje pri
izvajanju nalog.
Slika 2.2.1.1.A1: Naslovnica operativnega plana žlahtnjenja fižola za
leto 2021
A:
Samooprašitev in fenotipska selekcija F4 križancev visokega
fižola (izvor v l. 2017)
V sklopu samooprašitve in fenotipske selekcije F4 križancev visokega fižola (izvor v l. 2017) smo imeli
iz leta 2020 pridobljene 3 križance, ki naj bi šli v setev, vsak s tremi semeni.
Rezultati z diskusijo
Pri pregledu materialov za setev smo ugotovili, da je seme vseh treh križancev poškodovano, saj so
na njem prisotne sledi napada fižolarja. Očitno je kljub sprotni skrbi med hranjenjem prišlo do razvoja
tega skladiščena škodljivca. Glede na to, da se to ni zgodilo na ostalem žlahtniteljskem materialu, ki
je bil shranjen zraven, predvidevamo, da so omenjeni križanci zelo dovzetni na napad fižolarja in so
se okužili bodisi že v času rasti med vegetacijo ali pa potem med hrambo. Na podlagi opaženega smo
se odločili, da »izberemo najmanjše zlo« in jih zavržemo, saj ne želimo imeti križancev, ki so zelo
občutljivi na napad največjega škodljivca fižola. Poleg tega imamo tako materne kot očetne starše
vseh 3-eh omenjenih križancev vključene tudi kot starše v ostale kombinacije križanj višjih in nižjih
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filialnih generacij, ki ne izkazujejo tako izrazite občutljivosti na fižolarja. Zato tega sklopa teh 3-eh F4
križancev (V32/4bb, V31/4ca in V31/4ab) naprej v samooprašitvah ter selekciji ne bomo več vodili.
B: Samooprašitev in fenotipska selekcija na odbranih rastlinah »starejših križancev« nizkega fižola
višjih filialnih (F5-F7) generacij
Na podlagi rezultatov rigorozne fenotipske selekcije iz leta 2020 smo izbrali in posejali križance
(rastline), ki so fenotipsko najbolj ustrezni ter v skladu s cilji žlahtnjenja. Reprezentativne vzorce
pridelkov vsakega izmed vseh 9-ih križancev iz leta 2020 smo v januarju in februarju 2021 tudi
biokemijsko analizirali ter izvedli osnovno statistično obdelavo za vsebnost makro- in mikroelementov v F5-F7 križancih; rezultati so predstavljeni v preglednici 2.2.1.1.B.1. Zaradi mokre in mrzle
pomladi,smo v setvi, ki smo jo izvedli 1.6.2021, imeli 600 semen najbolj številčne komponente
vsakega izmed 9-ih križancev, razen za križanca 452xdiff, kjer smo posejali vse tri komponente za
namene razmnožitve semena za študije mapiranja odpornosti na glivo Colletotrichum
lindemuthianum. Vsi križanci so bili v setvi zunaj, označeni z oranžnimi etiketami. Skozi celotno
vegetacijo smo izvajali fenotipsko selekcijo, kar pomeni, da smo slabe in neustrezne rastline
(podvržene biotskemu/abiotskemu stresu) izločali. 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. Prikazane so v preglednici 2.2.1.1.B.2. Prav tako smo
pri križancih ocenjevali splošno agronomsko vrednost vseh križancev ter te rezultate dodali k
deskriptorjem in ocenjevanjem iz preteklih let, da smo/bomo pridobili informacije tudi o proizvodnih
lastnostnih križancev v zaporednih letih zunaj na prostem. Na sliki 2.2.1.1.B.1 pa je kompilacija
fotografij strokov posameznih križancev ob koncu tehnološke zrelosti rastlin. V tem obdobju smo po
sušenju in čiščenju seme vseh križancev najprej za 72 ur izpostavili temperaturi -20 oC, da smo
preprečili razvoj morebiti latentno prisotnega fižolarja. Nato smo seme vseh križancev (razen
452×diff1 (Michellite)) tudi fotografirali z barvno tablico in z vključenimi vsemi komponentami, ki se
pojavljajo poleg osnovne komponente, da smo imeli pripravljen material in informacije za naslednje
leto ter vključitev semena teh križancev tudi v doktorsko nalogo, ki se je s 1.10. 2021 pričela tudi na
temo kompozitnih populacij in heterogenega materiala in se odvija pod mentorstvom vodje
žlahtnjenja fižola. Nadalje smo vse seme izpostavili tudi termoterapiji za 72 ur na 43 oC, kar močno
zniža možnost prenosa patogenov s semenom. Ves material smo primerno shranili za nadaljnjo
uporabo. Seme križanca 491×498 smo zaradi njegove dolge vegetacije pobirali šele v oktobru.
Križanec 452×diff1 (Michellite) bo v letu 2022 vključen v novo točko programa žlahtnjenja (točka L),
saj le-tega vsako leto sadimo, vzgajamo in pobiramo za namene mapiranja (vzgoja RIL, ki izvira iz SSD)
lastnosti odpornosti na glivo, ki povzroča fižolov ožig. V ta namen smo oktobra ločeno pobrali 300
strokov (ločeno za 3 različne barve na plašču semena: 100 barve rjav, 100 barve bel in 100 pisanih),
da jih bomo v letu 2022 lahko posadili v rastlinjak po metodi SSD za vzgojo materiala za genetske
analize z DNA markerji. Za ostale F5-F7 starejše križance pa so v preglednici 2.2.1.1.B.3 podatki o
količinah žlahtniteljskega materiala iz leta 2021, ki je na voljo:
Rezultati z diskusijo
Rezultati biokemijske analize (preglednica 2.2.1.1.B1) so bili predstavljeni v znanstvenem članku
Journal of Elementology (podrobnosti v točki M). Ugotavljamo, da se elementna sestava razlikuje med
posameznimi križanci, tudi za vsak element posebej in da so razponi tako pri mikro- kot pri makroelementih kar veliki.
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Preglednica 2.2.1.1.B1: Vsebnost makro- in mikro-elementov v semenu F5-F7 križancev

V preglednici 2.2.1.1.B2 so predstavljene ocene o občutljivosti na polju za najpogostejše patogene pri
fižolu v času polnega cvetenja/začetka formiranja strokov. Ugotavljamo, da je križanec 417×316
toleranten na vse tri skupine povzročiteljev.
Preglednica 2.2.1.1.B2: Rezultati vizualnega ocenjevanja križancev na prisotnost patogenov po lestvici
od 1 do 5 (1-močna okužba, 5-ni okužbe)

Na sliki 2.2.1.1.B1 vidimo obliko ter velikost tehnološko zrelih strokov pri križancih. Glede na to, da so
vsi na spodnjih izrezkih primarno vzgajani za pridelek zrnja, se tudi stroki med seboj pretirano ne
razlikujejo.

Slika 2.2.1.1.B1: Kompilacija fotografij strokov 9-ih križancev
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V preglednici 2.2.1.B3 so navedene količine pridelanega žlahtniteljskega materiala, ki je na voljo za
vegetacijo v letu 2022.
Preglednica 2.2.1.B3: Količine žlahtniteljskega materiala pridelanega v letu 2021
Križanec
425 x 417 F8
491 x 498 F7
428 x češ F6
425 x 301 F7
131 x 867 F7
306 x 452 F7
417 x 316 F7
452×diff1 (Michellite)

Količina semena križancev 2021 (g)
2.920
462
1.700
2.360
1.520
1.460
6.880
300 RIL strokov za mapiranje

Pri večini agronomsko pomembnih lastnosti pozitivno izstopa križanec 417×316, ki smo ga zato konec
leta 2021 prijavili v postopek registracije kot kandidatno vrtičkarsko sorto s predlaganim imenom KIS
Evzebij. Rezultati analize laboratorijske kakovosti semena so predstavljeni v točki C.
C: Končna evalvacija rezultatov vseh spremljanj F8 križancev ref. 359×417 in ref. 385×425 ter
odločitev o primernosti obeh kandidatnih sort za prijavo na CPVO/UHVVR, vključno z
namnožitvijo žlahtniteljskega semena obeh križancev
Za oba kandidatna križanca smo v letu 2021 izvedli samooprašitev, pri razmnoževanju pa smo
upoštevali načela vzdrževalne selekcije za pridobitev žlahtniteljskega semena. To pomeni, da smo za
setev pripravili po 600 semen vsakega križanca, ki sta rasla na ločenih lokacijah znotraj posestva
Jablje, kjer po načelih semenske pridelave 500 m okrog ni posevka navadnega fižola oziroma se ta
razdalja lahko primerno zmanjša v primeru prisotnosti naravnih fizičnih barier (prisotnost višjega
posevka ali krajinskih elementov), ki ovirajo prenos peloda. Križanca sta bila v setvi označena z
modrimi etiketami, ob posevkih koruze na območju K.O. Mengeš, parcelni št. 607 in 677. Skozi celotno
vegetacijo smo izvajali fenotipsko selekcijo, kar pomeni, da smo slabe in neustrezne rastline
(podvržene biotskemu/abiotskemu stresu) izločali. Prav tako smo pri obeh križancih ocenjevali
splošno agronomsko vrednost ter te rezultate dodali k deskriptorjem in ocenjevanjem iz preteklih let,
da smo/bomo pridobili informacije tudi o proizvodnih lastnostnih križancev v zaporednih letih na
prostem. Po končanem pobiranju pridelka, sušenju in čiščenju smo seme obeh križancev najprej za
72 ur izpostavili temperaturi -20 oC, da smo preprečili razvoj morebiti latentno prisotnega fižolarja.
Nato smo seme obeh križancev tudi fotografirali z barvno tablico in z vključenimi vsemi
komponentami, ki se pojavljajo poleg osnovne komponente. Nadalje smo vse seme izpostavili
termoterapiji za 72 ur na 43 oC, kar močno zniža možnost prenosa patogenov s semenom.
V aprilu in maju smo ponovili testiranje odpornosti na BCMNV po protokolu CPVO. V letu 2020 se je
pokazalo, da so reakcije posameznih rastlin obeh križancev različne, kar je bil razlog za ponovitev
testiranja. Testirali smo križanca 359x417 F6 in 385x425 F6 in podobno kot v letu 2020 smo tudi tokrat
opazili različne reakcije na posameznih rastlinah. Protokol za testiranje odpornosti fižola na BCMNV
predvideva predhodno namnožitev virusa in inokulacijo testiranih rastlin s tako namnoženim virusom.
Ob izvedbi testiranja jeseni 2020 smo opazili težave z izolatom BCMNV, zato smo postopek testiranja
začeli znova. V januarju 2021 smo pričeli s predhodno namnožitvijo virusa na fižolu, vendar ta v dveh
terminih ni bila uspešna. Zato smo se odločili, da poskusimo namnožiti več drugih slovenskih izolatov
BCMNV. Inokulirali smo 6 izolatov BCMNV, simptomi so se na rastlinah razvili pri štirih izolatih, okužbo
pa smo pri teh rastlinah tudi potrdili s testiranjem z RT-PCR. Konec aprila smo ponovno izvedli
inokulacijo dveh križancev fižola (359x417 in 385x425).
Rezultati z diskusijo
Na sliki 2.2.1.1.C1 se nahaja kompilacija fotografij vsakega od križancev med vegetacijo.
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Slika 2.2.1.1.C1: Križanca 359×417 (zgoraj) in 385×425 (spodaj) med vegetacijo
Količine po načelih vzdrževalne selekcije v letu 2021 pridelanega semena obeh F8 križancev so
navedene v preglednici 2.2.1.1.C1.
Preglednica 2.2.1.1.C1: Količina žlahtnjiteljskega semena križancev ref. 359×417 in ref. 385×425
pridelanega v letu 2021
Križanec
385 x 425
359 x 417

Količini križancev 2021 (g)
490
4.200

Oba križanca (359x417 F6 in 385x425) smo testirali po CPVO protokolu občutljivosti na BCMV in
podobno kot v letu 2020 smo tudi tokrat opazili različne reakcije na posameznih rastlinah. Pri križancu
359x417 F6 so bile rastline brez bolezenskih znamenj ali pa se je pojavil mozaik, medtem ko smo pri
križancu 385x425 F6 opazili rahel mozaik, mozaik in deformacije listov ter propad rastlin.
Glede na vse zbrane rezultate, iz več zaporednih let za križance iz točke B in C, smo se odločili, da do
konca leta 2021 v postopek registracije prijavimo dva kandidatna križanca, ki sta nadvse ustrezna in
primerna za vrtičkarsko sorto. To sta križanca ref. 417x316 F7 (KIS Evzebij) iz točke B) ter križanec ref.
359×417 (KIS Marcelijan) iz te točke (točka C). Seme obeh kandidatnih križancev smo tudi posredovali
na analizo laboratorijske kakovosti semena, rezultati so v preglednici 2.2.1.1.C2.
Križanec ref. 385×425 je bil v letu 2021 izredno slab po pridelku, izkazalo se je tudi, da ga bo potrebno
še razmnožiti in prečistiti, zato ga bomo zadržali in v naslednjem letu po dodatni selekciji videli, če
zanj začnemo postopek registracije.
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Preglednica 2.2.1.1.C2: Rezultati analize čistote, kalivosti in absolutne mase za križanca ref. 417x316
in 359×417

D: Spremljanje postopka kandidatne sorte KIS Amand na CPVO ter namnožitev žlahtniteljskega
semena
V mesecu januarju smo s strani CPVO (Community Plant Variety Office) prejeli dopis o diskrepanci
med rezultati RIN testiranja na njihovem uradu ter opisom, ki smo ga mi posredovali ob prijavi za
lastnost 48/50 »Resistance to BCMNV«. Izkazalo se je, da je šlo le za tipkarski lapsus med
izpolnjevanjem on-line prijave tehničnega protokola, tako da smo zadevo rešili z utemeljitvijo in
potrditvijo prave lastnosti, ki je »absent (1)«. Sorta je registrirana, tako da smo prvi del obveznosti pri
tej točki zaključili.
V setvi, ki smo jo izvedli 27. 5. 2021 smo imeli 1.200 semen te sorte, ki je rasla na ločeni lokaciji znotraj
posestva Jablje, kjer po načelih semenske pridelave 500 m okrog ni posevka navadnega fižola oziroma
se ta razdalja lahko primerno zmanjša v primeru prisotnosti naravnih fizičnih barier (prisotnost višjega
posevka ali krajinskih elementov), ki ovirajo prenos peloda. Nova sorta je bila v setvi označena z belo
etiketo, pridelovali smo jo na območju K.O. Loka, na parcelni št. 980. Skozi celotno vegetacijo smo
izvajali fenotipsko selekcijo, kar pomeni, da smo slabe in neustrezne rastline (podvržene
biotskemu/abiotskemu stresu) izločali. Posebej smo bili pozorni na izločanje netipičnih rastlin, torej
višjih rastlin z zelenimi stroki in enako velikih rastlin za nakazanimi lisastimi stroki (nežne rdeče lise na
strokih). Pobiranje pravih rastlin sorte KIS Amand je potekalo v fiziološki zrelosti, v drugi polovici
avgusta. Pobrane stroke smo nato posušili. Po sušenju in čiščenju ter izločanju netipičnih semen
(rjavih, večjih črnih in belo-črnih) smo pridelano žlahtniteljsko seme sorte KIS Amand najprej za 72 ur
izpostavili temperaturi -20 oC, da smo preprečili razvoj morebiti latentno prisotnega fižolarja. Nadalje
smo vse seme izpostavili tudi termoterapiji za 72 ur na 43 oC, kar močno zniža možnost prenosa
patogenov s semenom.
Za namene poskusa ljubiteljske znanosti za novo sorto KIS Amand, smo pozno spomladi nekaj semen
razdelili med zainteresirane po celotni Sloveniji in tudi širše.
Rezultati z diskusijo
Postopek potrditve sorte so na CPVO zaključili in konec februarja 2021 smo bili obveščeni, da je CPVO
kandidatni sorti KIS Amand podelil žlahtniteljsko pravico. Na to smo res zelo ponosni in s še večjim
zanosom nadaljujemo svoje žlahtniteljsko poslanstvo. Omenjeno novico o novi sorti KIS Amand smo
objavili na spletni strani KIS, družabnih omrežjih ter na spletni strani Konzorcija za prenos tehnologij
iz JRO v gospodarstvo. V nadaljevanju smo preko UVHVVR poskrbeli za prevzem RIN-a ter vpis nove
sorte KIS Amand tudi na Slovensko sortno listo (SSL), ki je le-tam vpisana z registrsko številko PHN063.
Na podlagi zgoraj omenjene odločbe smo sorto vpisali tudi v bibliografijo raziskovalcev, ki so
sodelovali pri vzgoji sorte. Pri vpisu smo poskrbeli tudi za imenovanje obeh strokovnih sodelavcev, ki
sta sodelovala pri vzgoji, vendar direktno v izpisu nista vidna, sta pa vidna pri vpogledu opisa vpisa
nove sorte v sistem. Zagotovili smo 3 kg semena nove sorte, ki ga kot standardni vzorec hrani KIS
(mag. R. Rutar).
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Glede na povratne informacije ljubiteljskih znanstvenikov ugotavljamo, da se v različnih pridelovalnih
okoljih KIS AMAND odziva pozitivno in da mu ustrezajo bolj sušne razmere in visoke temperature.
Uspešno so ga pridelali tudi v Zlatogradu v Bolgariji (slika 2.2.1.1.D1 levo) in v Prekmurju (slika
2.2.1.1.D1 desno). Prav tako, so
njegovo izjemno zgodnost in rodnost
pohvalili na Gorenjskem (Kranj), kjer
so prvi pridelek stročja lahko jedli že
9.7., s tem, da so ga sejali 10.5.
Obirali so ga večkrat in lepe stroke je
razvil tudi še v avgustu.
Slika 2.2.1.1.D1: KIS Amand v
Zalotogradu (Bolgarija) (levo) in v
Prekmurju (desno)
Skupno smo v letu 2021 na KIS po
načelih vzdrževalne selekcije pridelali 5.160g semena sorte KIS Amand, ki bo skupaj s semenom iz leta
2020 na voljo za nadaljnje razmnoževanje in butično prodajo v letu 2022.
E: Spremljanje postopka kandidatne sorte KIS Silverij na MKGP/UHVVR ter namnožitev
žlahtniteljskega semena
Kot je bilo že poročano, smo jeseni 2020 oddali vlogo in seme za križanca z imenom KIS Silverij za
postopek registracije vrtičkarske sorte. S Strani UVHVVR smo prejeli elektronsko povratnico, da so
vlogo prejeli. Za namene pridobitve žlahtniteljskega semena smo pri razmnoževanju kandidatne sorte
KIS Silverij v letu 2021 upoštevali načela vzdrževalne selekcije. To pomeni da smo imeli v setvi, ki smo
jo izvedli 26. 5. 2021, 600 semen kandidatnega križanca, ki je rasel na ločeni lokaciji znotraj posestva
Jablje, kjer po načelih semenske pridelave 500 m okrog ni posevka navadnega fižola oziroma se ta
razdalja lahko primerno zmanjša v primeru prisotnosti naravnih fizičnih barier (prisotnost višjega
posevka ali krajinskih elementov), ki ovirajo prenos peloda. Kandidatna sorta je bila v setvi označena
z belo etiketo. Pridelovali smo ga na območju K.O. Trzin, na parcelni št. 338. Skozi celotno vegetacijo
smo izvajali fenotipsko selekcijo, kar pomeni, da smo slabe in neustrezne rastline (podvržene
biotskemu/abiotskemu stresu) izločali. Posebej smo bili pozorni na izločanje netipičnih rastlin za
kandidatno sorto). Pobiranje pridelka je potekalo v fiziološki zrelosti, v zadnjih dneh avgusta. Pobrane
stroke smo nato izpostavili sušenju.
Rezultati z diskusijo
Glede na rezultate v rastni dobi v letu 2021, ki za kandidatno sort KIS Silverij niso bili najboljši, saj so
se začele pojavljati okužbe z glivo, ki povzroča fižolov ožig, smo se odločili, da bomo nadaljevali s
kombinacijo površinske sterilizacije, termoterapije pred setvijo ter intenzivne selekcije v vegetaciji v
letu 2022, saj zaradi trenutnega zdravstvenega stanja kandidatne sorte predvidevamo, da bo
postopek registracije za vrtičkarsko sorto v 2021 zavrnjen. Z namenom, da bi ozdravili res zanimivo in
agronomsko nadvse ustrezno kandidatno sorto, bomo v letu 2022 v Jabljah nadaljevali z
razmnoževanjem po načelu vzdrževalne selekcije po prej naštetih postopkih. Skupno smo v letu 2021
po načelih vzdrževalne selekcije pridelali 950 g semena kandidatne sorte KIS Silverij.
F: Samooprašitev in fenotipska selekcija F5 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). Za setev smo pripravili skupno 78 F5 križancev nizkega in visokega fižola iz leta 2016, ki so rastli v
rastlinjaku/mrežniku (R1 in R2). Od tega je bilo 15 odbranih križancev/rastlin pri nizkem fižolu iz leta
2020, v setvi v letu 2021 je bil vsak zastopan s 3-mi semeni (a, b, c), kar pomeni skupno 45 F5
rastlin/križancev pri nizkem fižolu v R2. Pri visokem fižolu je bilo v letu 2020 odbranih 11
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rastlin/križancev, v setvi 2021 je bil vsak zastopan s 3-mi semeni (a, b, c), kar pomeni 33 F5
rastlin/križancev pri visokem fižolu ob opori v R1. 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. F5 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. V avgustu 2021 je bilo fiziološko zrelo seme vsake odbrane rastline/križanca pobrano
ločeno ter posušeno. Suho seme smo očistili in ustrezno shranili za samooprašitev in selekcijo v letu
2022.
Rezultati z diskusijo
Na podlagi fenotipsko izraženih lastnosti pri F5 križancih (označeni z modrimi etiketami) nizkega
(rastlinjak R2) in visokega (rastlinjak R1) smo glede na sklope žlahtnjenja (predstavljeni v programu
žlahtnjenja fižola za leto 2021) odbrali najbolj perspektivne F5 križance (preglednica 2.2.1.1.F1 visoki
križanci in preglednica 2.2.1.1.F2 nizki križanci), ki so v skladu s cilji žlahtnjenja fižola.
Preglednica 2.2.1.1.F1: Fenotipsko odbrani F5 križanci visokega fižola
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Preglednica 2.2.1.1.F2: Fenotipsko odbrani F5 križanci nizkega fižola
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G: Samooprašitev in fenotipska selekcija visokih F3 križancev (izvor iz l. 2018)
Na podlagi kombinacije rezultatov fenotipske selekcije ter aplikacije lastnostno specifičnih DNA
markerjev (genotipska selekcija) v letu 2020, smo v setev v letu 2021 vključili le tiste F3 križance
visokega fižola, ki so genetsko in fenotipsko najbolj ustrezni ter v skladu s cilji žlahtnjenja. Glede na
rezultate MAS so vsi fenotipsko odbrani križanci iz leta 2020 tudi genetsko visoko ustrezni in zato
nismo izločili nobenega. Pri teh smo v 2021 v zaščitenem prostoru izvedli ponovno fenotipsko
selekcijo ter hkratno samooprašitev za pridobitev še bolj ustreznih F4 križancev visokega fižola. Za
setev smo pripravili skupno 11 F3 križancev visokega fižola iz leta 2018, ki so bili označeni z oranžnimi
etiketami v rastlinjaku/mrežniku (R1). V avgustu 2021 je bilo fiziološko zrelo seme vsake odbrane
rastline/križanca iz Preglednice 2.2.1.1.G1 pobrano ločeno ter posušeno. Suho seme smo očistili in
ustrezno shranili za samooprašitev in selekcijo v letu 2022.
Rezultati z diskusijo
Visoke F3 križance smo odbirali na podlagi fenotipa v skladu s cilji žlahtnjena visokega fižola. Končno
odbrani križanci so predstavljeni v preglednici 2.2.1.1.G1.
Preglednica 2.2.1.1.G1: Odbrani visoki F3 križanci
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H: Samooprašitev in selekcija (fenotipska in genotipska/MAS) F2 križancev nizkega in visokega
fižola (izvor iz l. 2019)
V zaščitenem prostoru smo iz leta 2020 odbrane križance v letu 2021 ponovno samooprašili ter pri
njih hkrati izvedli fenotipsko selekcijo v kombinaciji z MAS. Fenotipska selekcija je potekala v skladu s
cilji žlahtnjenja za visok in nizek fižol (sklop od 1-5 za visok fižol in sklop 1-4 za nizek fižol; v Programu
žlahtnjenja za leto 2021); genotipska pa z aplikacijo panela 23-ih DNA markerjev, ki je bil v letu 2018
vpeljan v program žlahtnjenja fižola (v Programu žlahtnjenja za leto 2021). V letu 2020 smo na osnovi
ustreznega fenotipa odbrali 19 F2 križancev/rastlin visokega fižola ter 29 F2 križancev/rastlin nizkega
fižola iz l 2019. Za setev smo pripravili skupno 57 F2 križancev visokega ter 87 F2 križancev nizkega
fižola za fenotipsko selekcijo v R1 (visok ob opori) in R2 (nizek). Od vsake odbrane rastline smo ločeno
posejali po 3 semena in jih v rastlinjak postavili skupaj. Vseh 144 križancev nizkega in visokega fižola
je bilo v setvi označenih z belimi etiketami. Sejali smo prvi teden maja. Konec junija, ko so bile rastline
na višku vegetacije (lepo razviti in zdravi pravi listi), smo od vsake odvzeli 100 mg zdravega listnega
tkiva ter ga shranili na -20 oC za namene genetskih analiz s funkcionalnimi markerji (žlahtnjenje s
pomočjo DNA markerjev, angl. MAS). V drugi polovici avgusta 2021 je bilo fiziološko zrelo seme vsake
odbrane rastline/križanca pobrano ločeno ter posušeno.
Za potrebe MAS smo jeseni začeli z ekstrakcijo DNA iz fenotipsko odbranih rastlin, na katere smo nato
aplicirali set 23-ih funkcionalnih DNA markerjev v Genetskem laboratoriju KIS. Lotili smo se tudi
ekstrakcije DNA iz zrnja fižola, ki pa po metodi, ki jo uporabljamo za ekstrakcijo DNA iz listov MagMax
(Thermo Fisher Scientific) in BioSprint kitom (Qiagen) ni bila uspešna. Ta aktivnost bo tudi del
projektnega dela pri maturitetnem predmetu Biotehnologija za dve dijakinji 4. letnika gimnazije na
BIC. Pod našim mentorstvom bosta v genetskem laboratoriju vključeni v analize, rezultate pa bosta
predstavili v pisnem izdelku ter na javnem zagovoru, ki bo aprila 2022. Naslov njunega projektnega
dela je »Analiza prisotnosti odpornostnih genov pri križancih navadnega fižola«.
Rezultati z diskusijo
V preglednici 2.2.1.1.H1 so predstavljeni fenotipsko odbrani F2 križanci visokega fižola, v preglednici
2.2.1.1.H2, fenotipsko odbrani F2 križanci nizkega fižola, v preglednici 2.2.1.1.H3 pa fenotipsko
odbrani QTL (RIL) F2 križanci nizkega fižola.
Preglednica 2.2.1.1.H1: Fenotipsko odbrani F2 križanci visokega fižola, vključeni v selekcijo z DNA
markerji in za setev v letu 2022
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Preglednica 2.2.1.1.H2: Fenotipsko odbrani F2 križanci nizkega fižola, vključeni v selekcijo z DNA
markerji in za setev v letu 2022
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2c

top, lisast, vijolične lise

7N19

1a

9N19

Flag v
2021

top

Odbrani
Pripadajoč
glede na
cilj
Očetni starš
genetiko
Materni starš
žlahtnjenja
(križanje v
(križanje v 2019)
(MAS
v letu 2020,
2019)
izveden v
2021
letu 2021)

ne

I

RIL43fc

Etna

še zelen, lep

da

I

PHA914fc

Etna

1a

zelen, top, zdrav, roden

da

I

PHA914fc

Etna

13N19

1a

zele, top, zdrav, roden

top

ne

I

PHA3277PAcc

Etna

14N19

3c

top, lisast rdeč strok, roden

top

da

I

Topolovec

Etna

14N19

1c

top, lisast rdeč strok, roden

top

ne

I

Topolovec

Etna

16N19

1c

top, zelen, že zrnje

top

da

I

RIL43fc

Zorin

18N19

1a

lep, roden, zelen

ne

III/IV

GB00825fc

Zorin

23N19

6c

zelen, ploščat

ne

III/IV

RIL43fc

Nassau

26N19

1b

lep, roden, zelen

ne

II

GB00825fc

Nassau

28N19

1a

odbran za ohranitev kombincije

da

X

RCAT057042fc

Nassau

29N19

2a

lep, zelen, roden

ne

III/IV

PHA914fc

Nassau

31N19

1c

lep, roden

da

I

833fc

Nassau

37N19

1c

lep, zeleni stroki, lahko kombiniran

ne

II

Buran

Nassau

37N19

1b

lep, lisast rdeč strok

da

II

Buran

Nassau

Opazovanje v 2020

super nizek; lisast strok z
vijoličnimi lisami, nizek
habitus, ok za strojno
pobiranje
top nizki z lisastim strokom,
nizek habitus, zgodnji, za
strojno pobiranje, stroki rdeče
lise
dodatno za ohranitev
kombinacije
top nizki z lisastim strokom,
nizek habitus, zgodnji, za
strojno pobiranje, stroki rdeče
lise
top nizki z lisastim strokom,
nizek habitus, zgodnji, za
strojno pobiranje, stroki rdeče
lise
top nizki z lisastim strokom,
nizek habitus, zgodnji, za
strojno pobiranje, stroki rdeče
lise
dodatno za ohranitev
kombinacije
zelen ploščat strok, lahko
kombiniran, nizek habitus
zelen ploščat strok, lahko
kombiniran, nizek habitus
dodatno za ohranitev
kombinacije
dodatno za ohranitev
kombinacije
zelen ploščat strok, lahko
kombiniran, nizek habitus
dodatno za ohranitev
kombinacije
dodatno za ohranitev
kombinacije
dodatno za ohranitev
kombinacije

22

Fazno poročilo Javne službe v vrtnarstvu za obdobje 01.01. do 31.12.2021
Preglednica 2.2.1.1.H3: Fenotipsko odbrani QTL F2 križanci nizkega fižola, vključeni v selekcijo z DNA
markerjiQTL_Pridobljeni
in za setev v letu 2022
F2 križanci (seme) nizkega fižola iz l. 2019
Oznaka
zaporednega
št. semena v
stroku iz iste
Oznaka stroka
rastline
posejane v
2020 in v
odbiri v 2020

Oznaka
stroka iz
iste
rastline
posejane v
2021 v
odbiri

Pripadajoč cilj
žlahtnjenja v Materni starš
letu 2020

Očetni starš

Namen
križanja za
mapiranje
(BCMV/PA)

1qtlBCMV

1

super nizek z
okroglimi stroki
5 in lep habitus PHA131

1qtlBCMV

1

2

BCMV

1qtlBCMV

1

1

BCMV

Parker

BCMV

4

super nizek z
okroglimi stroki
8 in lep habitus PHA131

Parker

BCMV

2

super nizek z
okroglimi stroki
3 in lep habitus PHA131

Parker

BCMV

1qtlPA

4

super nizek z
okroglimi stroki
4 in lep habitus PHA3277

GB00379

PA

1qtlPA

2

8

PHA3277

GB00379

PA

3qtlPA

4

7

PHA3277

GB00379

PA

3qtlPA

3

14

PHA3277

GB00379

PA

3qtlPA

3

8

PHA3277

GB00379

PA

1qtlBCMV

1qtlBCMV

Opombe (v
letu 2020 se
pobere
ločeno vsak
strok in v
setvi v let
20121 se
vtzame po 1
seme iz
vskega stroka
kot za
SSD!!!!)
odbran za
naprej v letu
2021 v setvi
križancev za
odpornost na
BCMV (treba
preverit pri
Ireni)

odbran za
naprej v letu
2021 v setvi
križancev za
odpornost na
BCMV (treba
preverit pri
Ireni)
odbran za
naprej v letu
2021 v setvi
križancev za
odpornost na
BCMV (treba
preverit pri
Ireni)
odbran za
naprej v letu
2021 v setvi
križancev z
nizko
vsebnostjo PA
(treba preverit
pri Lovru)

Rezultati genotipske selekcije z uporabo panela s 23-imi DNA makerji na fenotipsko odbranih križancih
so predstavljeni v preglednicah 2.2.1.1.H4 (za nizek fižol), 2.2.1.1.H5 (za visok fižol) in 2.2.1.1.H6 (za
ustrezne QTL križance).
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Preglednica 2.2.1.1.H4:
Fenotipsko
in fižola
genotipsko
odbrani
F2F2 križanci
nizkega
fižola
Pridobljeni F1 križanci
(seme) nizkega
iz l. 2019 v F1 rastline
v 2020 ter
rastline v l. 2021
in F3 rastline
v l. 2022 v letu 2021

Oznaka
stroka

Oznaka
zaporedneg Oznaka
a št. semena semena iz
iste
v stroku iz
iste rastline rastline
posejane v posejane v
2020 in v
2021 v
odbiri v
odbiri
2020

Komentar v 2021 (Za F2
generacijo)

1N19

2c

top, lisast, vijolične lise

7N19

1a

9N19

Flag v
2021

top

Odbrani
Pripadajoč
glede na
cilj
Očetni starš
genetiko
Materni starš
žlahtnjenja
(križanje v
(križanje v 2019)
(MAS
v letu 2020,
2019)
izveden v
2021
letu 2021)

da

I

RIL43fc

Etna

še zelen, lep

da

I

PHA914fc

Etna

1a

zelen, top, zdrav, roden

da

I

PHA914fc

Etna

13N19

1a

zele, top, zdrav, roden

top

da

I

PHA3277PAcc

Etna

14N19

3c

top, lisast rdeč strok, roden

top

da

I

Topolovec

Etna

14N19

1c

top, lisast rdeč strok, roden

top

da

I

Topolovec

Etna

16N19

1c

top, zelen, že zrnje

top

da

I

RIL43fc

Zorin

28N19

1a

odbran za ohranitev kombincije

da

X

RCAT057042fc

Nassau

31N19

1c

lep, roden

da

I

833fc

Nassau

37N19

1b

lep, lisast rdeč strok

da

II

Buran

Nassau

Opazovanje v 2020

super nizek; lisast strok z
vijoličnimi lisami, nizek
habitus, ok za strojno
pobiranje
top nizki z lisastim strokom,
nizek habitus, zgodnji, za
strojno pobiranje, stroki rdeče
lise
dodatno za ohranitev
kombinacije
top nizki z lisastim strokom,
nizek habitus, zgodnji, za
strojno pobiranje, stroki rdeče
lise
top nizki z lisastim strokom,
nizek habitus, zgodnji, za
strojno pobiranje, stroki rdeče
lise
top nizki z lisastim strokom,
nizek habitus, zgodnji, za
strojno pobiranje, stroki rdeče
lise
dodatno za ohranitev
kombinacije
dodatno za ohranitev
kombinacije
dodatno za ohranitev
kombinacije
dodatno za ohranitev
kombinacije

Pridobljeni F1 križanci (seme) visokega fižola iz l. 2019 v F1 rastline v 2020 (nisem zasledila nobenega rumenega stroka nikjer; so
Preglednica 2.2.1.1.H5: Fenotipsko
in genotipsko
F2F3križanci
visokega fižola v letu 2021
vsi dokaj pozni)
ter F2 rastline vodbrani
setvi v 2021;
v setvi v 2022

Oznaka
stroka

Oznaka
zaporedne
ga št.
Oznaka
semena v semena iz
stroku iz
iste
iste
rastline
rastline posejane v
posejane v 2021 v
2020 in v
odbiri
odbiri v
2020

Komentar v 2021 (Za F2
generacijo)

3V19

1a

ok, za kombinirano, lep

4V19

1b

top, zelen maslenček in zdrav

11V19

1a

odbran, da ne izgubimo kombinacije

14V19

2a

top, zelen maslenček in zdrav

15V19
26V19
34V19

Flag v
2021

Odbrani
glede na Pripadajoč Materni
Očetni
genetiko
cilj
starš
starš
(MAS žlahtnjenja (križanja v (križanja v
izveden v v letu 2020 2019)
2019)
letu 2021)

da

II./IV

da

II.

da

II

top

da

II.

1a
1a

top, rumen
top
odbran, da ne izgubimo kombinacije

da
da

I./IV.
II.

1a

odbran, da ne izgubimo kombinacije

da

II.

top

Golden
PHA507fc gate
Golden
452fc
gate
Golden
KP-400fc gate
Golden
Limka
gate
Golden
Čudež
gate
804fc
Barianec
Maslenec
Justika
Barianec

Opazovanje v 2020

top izgled
lahko kombiniran; z antociani

top izgled
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Preglednica 2.2.1.1.H6: Fenotipsko in genotipsko odbrani F2 QTL križanci nizkega fižola v letu 2021
Oznaka
zaporednega
št. semena v Oznaka stroka Odbrani glede
Pripadajoč cilj
stroku iz iste iz iste rastline na genetiko
Oznaka stroka
žlahtnjenja v Materni starš
rastline
posejane v (MAS izveden
letu 2020
posejane v 2021 v odbiri v letu 2021)
2020 in v
odbiri v 2020

1qtlBCMV

1

5 da

1qtlBCMV

1

1 da

1qtlBCMV

2

3 da

1qtlPA

2

8 da

3qtlPA

3

8 da

super nizek z
okroglimi stroki
in lep habitus PHA131

Očetni starš

Parker

Namen
križanja za
mapiranje
(BCMV/PA)

BCMV

Opombe (v
letu 2020 se
pobere
ločeno vsak
strok in v
setvi v let
20121 se
vtzame po 1
seme iz
vskega stroka
kot za
SSD!!!!)
odbran za
naprej v letu
2021 v setvi
križancev za
odpornost na
BCMV (treba
preverit pri
Ireni)

BCMV

super nizek z
okroglimi stroki
in lep habitus PHA131

Parker

BCMV

PHA3277

GB00379

PA

PHA3277

GB00379

PA

odbran za
naprej v letu
2021 v setvi
križancev za
odpornost na
BCMV (treba
preverit pri
Ireni)

V setvi v letu 2022 bodo vsi fenotipsko odbrani križanci, saj le-teh ni veliko in so vsi morfološko in
kombinacijsko nadvse ustrezni, posebej pa bodo označeni tisti, ki so bili odbrani tudi na podlagi
genotipa z uporabo funkcionalnih DNA markerjev, zato, da bomo pri odbiri vedeli, kateri imajo tudi
ustrezno genetsko ozadje in odpornostne gene.
I: Nadaljevanje vzgoje rekombinantnih inbridiranih linij (RIL/F2) za namene mapiranja (BCMV, PA)
(nizki križanci iz l. 2019)
V letu 2020 smo pridobili prvo generacijo križancev za vzgojo rekombinantnih inbridiranih linij (RIL)
za namene mapiranja lastnosti odpornosti na virus navadnega mozaika fižola (BCMV) ter znižane
vsebnosti fitinske kisline (PA), ki v prehrani deluje antinutritivno. Zato smo v letu 2021 nadaljevali z
vzgojo RIL in sicer po metodi SSD (Single Seed Descent), kjer smo v zaščitenem prostoru ločeno
posadili po eno seme iz vsakega stroka in od vsake rastline za vsako lastnost pri nizkem fižolu za
pridobitev RIL/F3. Vzgoja RIL je potekala v R2, rastline/križanci so bili označeni z rumenimi etiketami.
Na voljo smo imeli pridobljene 3 križance za mapiranje BCMV (RILBCMV/F2) in 7 križancev za
mapiranje PA (RILPA/F2). Pri RILBCMV/F2 je bilo na voljo po 42 strokov, torej je bilo v setvi po SSD 42
semen. Pri RILPA/F2 pa je bilo na voljo skupaj 123 strokov, torej je bilo v setvi po SSD 123 semen.
Sejali smo prvi teden maja v R2.
Rezultati z diskusijo
Po končani vegetaciji v drugi polovici avgusta smo v fiziološki zrelosti pobrali vsak strok posebej na
vsaki rastlini za vzgojo nove generacije RILBCMV/F3 in RILPA/F3 križancev. Med QTL križanci je bilo
tudi nekaj fenotipsko ustreznih, ki so v skladu s cilji žlahtnjenja, zato smo le-te odbrali ter jih vključili
tudi v selekcijo z MAS po enakem postopku kot je opisano v točki H, kamor smo vključili tudi seznam
odbranih QTL križancev (fenotipski in genetski nivo). Seme odbranih križancev skupaj z ostalimi
pridobljenimi v letu 2021 smo zluščili (vsak strok posebej v svojo vrečko), očistili, dosušili in shranili
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za setev v letu 2022. Sicer pa smo za namene RIL (QTL) v letu 2021 pridobili 155 strokov za mapiranje
za RIL/BCMV in 176 strokov za RIL/PA.
J: Izbira potencialno ustreznih staršev nizkega in visokega fižola za ciljna ročna križanja
Na podlagi pregleda rezultatov različnih internih evalvacij v sklopu raziskovalnih projektov, dostopnih
podatkov o karakteristikah fižola ter pregledu knjige, ki je izšla l. 2018 v soavtorstvu vodje žlahtnjenja
fižola (naslov je Naš fižol), smo izbrali nekatere perspektivne starševske genotipe nizkega in visokega
fižola, katerih lastnosti sovpadajo s cilji žlahtnjenja znotraj te JS. Izbira staršev vključuje 3 očetne
genotipe in 6 maternih pri visokem fižolu ter prav tako 3 očetne genotipe in 6 maternih pri nizkem
fižolu. Pri izbiri se očetnih genotipov tako pri nizkem kot pri visokem fižolu smo se osredotočili
predvsem na starše z dobrimi odpornostnimi lastnostmi in prehransko ustreznimi karakteristikami.
Pri maternih genotipih nizkega in visokega fižola smo izbirali predvsem med genotipi s
slovensko/evropsko dednino, ki so hkrati agronomsko čim bolj ustrezni. Seme vseh starševskih
genotipov smo pripravili ter izpostavili termoterapiji za 72 ur na 43 oC. Pripravili smo tudi protokol ter
raztopino NaOCl za površinsko sterilizacijo semen staršev pred setvijo z namenom zagotoviti čim bolj
zdrave starševske rastline za križanja.
Rezultati z diskusijo
V preglednicah 2.2.1.1.J1 in 2.2.1.1.J2 so predstavljeni starši nizkega in visokega fižola v križanjih v
letu 2021.
Preglednica 2.2.1.1.J1: Starši nizkega fižola v križanjih v letu 2021
Oznaka lonca
(črni manjši) Ime akcesije/sorte
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
17
18
19
20
21
22

BGN3
BGN3
BGN4
BGN4
BGN5
BGN5
Buran
Buran
Topolovec
Topolovec
Parker
Parker
Etna
Etna
Zorin
Zorin
Nassau
Nassau

Kratko ime akcesije na
loncu

Starš

BGN3
BGN3
BGN4
BGN4
BGN5
BGN5
Buran
Buran
Topolovec
Topolovec
Parker
Parker
Etna
Etna
Zorin
Zorin
Nassau
Nassau

materni starš
materni starš
materni starš
materni starš
materni starš
materni starš
materni starš
materni starš
materni starš
materni starš
materni starš
materni starš
očetni starš
očetni starš
očetni starš
očetni starš
očetni starš
očetni starš

Barva
Potrebno št. bombažne
Termin setve semen
preje očeta
6.5.2021

8

13.5.2021
6.5.2021

8

13.5.2021
6.5.2021

8

13.5.2021
6.5.2021

8

13.5.2021
6.5.2021

8

13.5.2021
6.5.2021

8

13.5.2021
6.5.2021

8

13.5.2021
6.5.2021

8

13.5.2021
6.5.2021
13.5.2021

8

rdeča
rdeča
modra
modra
rumena
rumena
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Preglednica 2.2.1.J1: Starši visokega fižola v križanjih v letu 2021
Oznaka lonca (črni
največji)
Ime akcesije/sorte

Kratko ime akcesije
na loncu

Starš

1 BGN1

BGN1

materni starš

6.5.2021

2 BGN1

BGN1

materni starš

13.5.2021

3 BGN2

BGN2

materni starš

6.5.2021

4 BGN2

BGN2

materni starš

13.5.2021

MKMuso
MkMuso

materni starš

6.5.2021

materni starš

13.5.2021

7 PHA201

PHA201

materni starš

6.5.2021

8 PHA201

PHA201

materni starš

13.5.2021

9 PHA202

PHA202

materni starš

6.5.2021

10 PHA202

PHA202

materni starš

13.5.2021

11 Rumeni maslenec

Rumeni maslenec

materni starš

6.5.2021

12 Rumeni maslenec

Rumeni maslenec

materni starš

13.5.2021

23 Golden gate

Golden gate

očetni starš

6.5.2021

24 Golden gate

Golden gate

očetni starš

13.5.2021

25 Barianec

Barianec

očetni starš

6.5.2021

26 Barianec

Barianec

očetni starš

13.5.2021

27 Ptujski maslenec

Ptujski maslenec

očetni starš

6.5.2021

28 Ptujski maslenec

Ptujski maslenec

očetni starš

13.5.2021

5
6

MKMuso
MkMuso

Termin setve

Potrebno
št. semen

Barva
bombažne
preje očeta

16

16

16

16

16

16

16

16

16

črna
črna
vijolična
vijolična
bela
bela

K: Izvajanje ročnih križanj nizkega in visokega fižola ter vzgoja maternih rastlin do fiziološke zrelosti
Izbrane starševske genotipe iz točke J smo vključili v ciljna ročna križanja nizkega in visokega fižola v
zaščitenem prostoru v R2 ob konstrukciji za križanja. Prvi teden maja je v rastlinjaku 1 (R1) in
rastlinjaku 2 (R2) potekala priprava lončkov, namakanja, opore, substrata ter ostalih materialov za
setev. Sejali smo konec prvega tedna maja in drugi teden v maju glede na terminski plan setve vsakega
izmed starševskih genotipov. 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. Plan križanj je bil predstavljen v točki J. V zadnjih dneh junija smo pričeli s ciljnimi ročnimi
križanji najprej nizkega fižola, v juliju pa še visokega. Križanja pri obeh tipih smo zaključili konec julija.
V zadnjem tednu avgusta smo pridobljene F1 križance pobrali, ločeno vsak skrižan strok posebej, jih
ustrezno označili ter posušili.
Rezultati z diskusijo
Letos je bilo specifično leto in uspešnost križanj pri nizkem fižolu je bila visoka. Uspeli smo pridobiti
72 skrižanih strokov, 83 strokov je bilo praznih, deformiranih ali abortiranih. Pri visokem fižolu smo
pri vseh kombinacijah staršev naleteli na medsebojno nekompatibilnost ter visoko stopnjo
neustreznih rastlin/cvetov za križanja. Izmed 32 opravljenih križanj ni bilo niti enega uspešno razvitega
stroka; bili so le prazni ali abortirani stroki, tudi skrižani cvetovi so odpadali z rastlin. V letu 2021 smo
s ciljnimi ročnimi križanji pridobili naslednje kombinacije križancev (preglednica 2.2.1.1.K1), uspešni
smo bili samo pri nizkem fižolu.
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Preglednica 2.2.1.1.K1: Seznam pridobljenih križancev nizkega fižola v letu 2021

L: Vzpostavitev sistema metod ter njihovo optimizacijo za analizo prehransko pomembnih snovi v
strokih fižola
V sklopu karakterizacije prehransko pomembnih spojin v stročjem fižolu in fižolu za zrnje se
osredotočamo predvsem na vsebnosti beljakovin, maščob in mineralov/elementov. Za analizo
prehranskih spojin je ključna predhodna priprava vzorcev za biokemijske analize. V času vegetacije,
ko je bil material na voljo, smo za biokemijske analize pobrali stroke in jih ustrezno zamrznili (-20 oC)
do pričetka mletja oz liofilizacije. Zaradi daljšega obdobja optimizacijskih postopkov, smo trenutno v
fazi zaključevanja analiz. O rezultatih bomo poročali v prvem faznem poročilu v letu 2022 v
vsebinskem sklopu M.
M: Predstavitev rezultatov naloge
Z veseljem izpostavljamo nadvse pomembno novico za področje žlahtnjenja fižola, in sicer, da imamo
po rednem/standardnem postopku na slovenski in evropski sortni listi sedaj vpisano novo sorto fižola
KIS Amand, ki je bila vzgojena v sklopu JS Vrtnarstvo (prej SN Žlahtnjenje). Novi sorti KIS Amand je
podelil žlahtniteljsko pravico Evropski Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO), kar je ekvivalentno
statusu evropskega patenta. Sorta je na slovenski Sortni listi po rednem postopku vpisana pod
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registrsko številko PHN063. Gre za prvo sorto fižola na Kmetijskem inštitutu Slovenije (KIS), ki je bila
pridobljena preko ciljnih ročnih križanj. Nastala je z lastnostno usmerjeno 7-letno kombinacijo
fenotipske selekcije ter žlahtnjenja s pomočjo DNA markerjev in izvira iz kombinacije evropskoslovenske dednine. Sorta je nastala tudi na podlagi rezultatov znanstvenih projektov, ki smo jih poleg
objavljenih člankov uspešno implementirali v razvoj nove sorte - promocija aplikativne znanosti v
družbi. Je velik doprinos k slovenski tradicionalni pridelavi fižola
(profesionalni, vrtičkarski) ter njegovi všečnosti v evropskem prostoru;
je nizkega tipa rasti, zgodnja, oblikuje rumene stroke brez niti, ki
vsebujejo več železa in cinka. Izbor imena pa ima agronomsko ozadje s
pridihom izkušenj in modrosti slovenskih rodov skozi čas. Ta dosežek
smo objavili tudi na vseh socialnih omrežjih in spletnih mestih KIS.
Pomembnost dosežka je prepoznal tudi Znanstveni svet KIS, ki je v
decembru 2021 vodji žlahtnjenja fižola ter celotni žlahtniteljski ekipi
podelil priznanje za pomemben znanstveno-raziskovalni dosežek na KIS
v letu 2021 (slika 2.2.1.1.M1).
Slika 2.2.1.1.M1: Priznanje Znanstvenega sveta KIS za sorto KIS Amand
Da pa z veseljem nadaljujemo žlahtniteljsko poslanstvo tudi na področju prijave novih sort, smo v
decembru 2021 na MKGP/UVHVVR prijavili dva všečna in nadvse primerna kandidatna križanca za
vrtičkarski sorti, in sicer: kandidatnega križanca z ref: 359×417 in s predlaganim imenom KIS
Marcelijan ter kandidatnega križanca z ref: 417×316 in s predlaganim imenom KIS Evzebij. Vlogama
smo predložili vse zahtevane opise in fotografije.
S temo o žlahtnjenju fižola smo se konec januarja 2021 predstavili tudi na simpoziju »Novi izzivi v
Agronomiji«. Pohvalimo se lahko tudi z objavljenim izvirnim znanstvenim člankom v revijo s faktorjem
vpliva (A4): PIPAN, Barbara, SINKOVIČ, Lovro. Multi-elemental composition, nutrients and total
phenolics in seeds of Phaseolus vulgaris L. breeding material. Journal of elementology, doi:
10.5601/jelem.2021.26.2.2143.
S strani Gospodarske zbornice (SRIP HRANA) smo v avgustu 2021 prejeli vabilo za predavanje o novih
sortah kmetijskih rastlin na KIS, kjer smo v povezavi z rezultati projektov, ki so osnova za znanstveno
pridobivanje podatkov v vseh fazah žlahtniteljskega procesa, pripravili prezentacijo na primeru fižola:
PIPAN, Barbara, SINKOVIČ, Lovro, DOLNIČAR, Peter, MEGLIČ, Vladimir. Nove sorte kot rezultat
znanstveno-raziskovalnega dela na inštitutu : predavanje na sejmu AGRA, Gornja Radgona, 25. avgust
2021.
V povezavi s fižolom in pridobivanjem podatkov o najbolj primernih starših za križanja ter o njihovem
genetskem ozadju, sem v soavtorstvu objavila tudi izvirni znanstveni članek v eni izmed najbolj
uglednih svetovnih A1 znanstvenih revij z našega področja Scientia Horticulturae: SAVIĆ, Aleksandra,
PIPAN, Barbara, VASIĆ, Mirjana, MEGLIČ, Vladimir. Genetic diversity of common bean (Phaseolus
vulgaris L.) germplasm from Serbia, as revealed by single sequence repeats (SSR). Scientia
horticulturae, doi: 10.1016/j.scienta.2021.110405.
V SSCI reviji (A3) s faktorjem vpliva objavili izvirni znanstveni članek na leguminozah, ki vključuje tudi
fižol: SINKOVIČ, Lovro, NEČEMER, Marijan, PIPAN, Barbara, MEGLIČ, Vladimir. Determination of some
elements in legumes using ICP-MS and EDXRF methodology applications. Acta chimica slovenica, doi:
10.17344/acsi.2021.6891. [COBISS.SI-ID 79854083]. Omenjena objava nam predstavlja osnovno
znanje in znanstvene rezultate, ki jih bomo lahko uporabili v programu žlahtnjenja fižola.
V obliki polnega članka smo objavili tudi znanstveni prispevek na ISHS konferenci še iz leta 2017, kjer
smo predstavili naš program žlahtnjenja fižola: PIPAN, Barbara, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, MEGLIČ,
Vladimir, DOLNIČAR, Peter. Breeding prospective of common bean (Phaseolus vulgaris) for central
and southeastern European production area. V: GRUDA, Nazim (ur.), et al. Proceedings of the VII
South-Eastern Europe Symposium on Vegetables and Potatoes : June 20-23, 2017, Maribor, Slovenia,
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VII South-Eastern Europe Symposium on Vegetables and Potatoes, June 20-23, 2017, Maribor,
Slovenia, (Acta horticulturae (Online), doi: 10.17660/ActaHortic.2021.1326.25.].
V povezavi z laboratorijskim delom za žlahtnjenje s pomočjo DNA markerjev tudi v sklopu programa
žlahtnjenja fižola je bil v sredini novembra na splet lansiran kratek filmček, ki
opisuje delo genetika. Omenjeno vsebino smo pripravili na povabilo
Gospodarske zbornice Slovenije ter kariernega centra in projekta »Všečkam in
grem«:
Top
poklici
:
genetik.
https://www.youtube.com/watch?v=RNYc9vNM_ks .
V času izvedbe ciljnih ročnih križanj smo na KIS digitalnih medijih objavili
novičko s fotografijo o poteku te aktivnosti katere izsek je prikazan na sliki
2.2.1.1.M2.
Slika 2.2.1.1.M2: Izsek novičke o poteku križanja (FB profil KIS)
V letu 2022 se nadaljuje izvajanje projektnega dela iz točke H, ki je vezano na vsebino prisotnosti
odpornostnih genov, saj je zagovor omenjene naloge predviden v aprilu 2022, ko se izvajajo
maturitetna ocenjevanja nacionalne mature pri predmetu Biotehnologija.
Ob vsem žlahtniteljskem in znanstvenem delu pa velja omeniti tudi H2020 INCREASE projekt, v sklopu
katerega je letu 2021 na KIS potekala evalvacija, razmnoževanje, samooprašitev in hkratna vzgoja
čistih linij za pridobitev semena visokega tipa navadnega fižola in lupin. V tem sklopu smo imeli v
evalvacijah po deskriptorjih za obe vrsti v analizi 450 akcesij navadnega fižola in 514 akcesij volčjega
boba (dve vrsti; Lupinus albus in L. mutabilis). Omenjeni projekt bo posredno pripomogel tudi k
programu žlahtnjenja fižola, saj bomo preko njega lahko identificirali najbolj superiorne starševske
genotipe svetovne/evropske, ki jih bomo lahko v bodoče vključili v križanja. Omenjeni projekt, vloga
KIS ter navezava na program žlahtnjenja fižola, ki poteka na KIS, so bili predstavljeni tudi v nedeljski
radijski oddaji Od setve do žetve, Radio Slovenija, Radio Prvi, 2. 5. 2021, http://eclip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=81e8996e-8e45-4fb9-a01f-c4fe4d145e47172002514 .
Poleg tega se je v jeseni 2021 začelo tudi raziskovanje na področju genetike fižola, predvsem
heterogenega materiala in vpliva interakcij binarnih posevkov, ki poteka v okviru doktorske naloge
mlade raziskovalke Eve Plestenjak (ARRS shema), katere mentorica je vodja programa žlahtnjenja
fižola na KIS. Rezultati tega raziskovanja bodo lahko posredno uporabljeni tudi v programu žlahtnjenja
fižola, tako, da se že veselimo novih odgovorov na obstoječa vprašanja.
Preglednica: Vsebina in obseg dela za nalogo Žlahtnjenje fižola
LOKACIJA, OBDOBJE PRESKUŠANJA,
KO in PARCELNA ŠT., POVRŠINA
A: Samooprašitev in fenotipska selekcija F4 križancev
visokega fižola iz 2017
Lokacija: Jablje, rastlinjak št. 1 (R1), KIS
Obdobje selekcije: začetek 2021, zaključek 2021
Izvajalec: KIS
KO in parcelna št.: 1940 Loka – 765/1
Površina: prbl. 3 m2
B: Samooprašitev in fenotipska selekcija »starejših
križancev« nizkega fižola višjih filialnih generacij
Lokacija: Jablje, znotraj ograjenega IOSDV dela
Obdobje selekcije: začetek 2021, zaključek 2021
Izvajalec: KIS
KO in parcelna št.: 1940 Loka - 740/3 in 742/7
Površina: prbl. 270 m2

ŠTEVILO in SEZNAM
POPULACIJ/ODBRANK/KRIŽANCEV

Zaradi
neustreznosti
žlahtniteljskega
materiala (poškodbe fižolar) smo le-tega
zavrgli in aktivnosti nismo nadaljevali v
procesu žlahtnjenja.

Skupno 5400 križancev, od 51-300 odbrank,
odvisno od posameznega križanca
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Preglednica: Vsebina in obseg dela za nalogo Žlahtnjenje fižola - nadaljevanje
C: Končna evalvacija rezultatov in namnožitev križancev
359×417 in 385×425
Lokacija: Jablje, zunanje lokacije, KIS
Obdobje namnoževanja: začetek 2021, zaključek 2021
Izvajalec: KIS
KO in parcelna št.: 1938 Mengeš – 607 in 677
Površina: prbl. 60 m2
D: Spremljanje postopka prijave KIS Amand v postopku
RIN ter namnožitev
Lokacija: Jablje, zunanje lokacije, KIS
Obdobje namnoževanja: začetek 2021, zaključek 2021
Izvajalec: KIS
KO in parcelna št.: 1940 Loka - 980
Površina: prbl. 30 m2
E: Spremljanje postopka prijave KIS Silverij v postopku
RIN ter namnožitev
Lokacija: Jablje, zunanje lokacije, KIS
Obdobje namnoževanja: začetek 2021, zaključek 2021
Izvajalec: KIS
KO in parcelna št.: 1961 Trzin - 338
Površina: prbl. 30 m2
F: Samooprašitev in fenotipska selekcija F5 križancev
nizkega in visokega fižola (izvor iz l. 2016)
Lokacija: Jablje, rastlinjak št. 1 (R1) in 2 (R2), KIS
Obdobje selekcije: začetek 2021, zaključek 2021
Izvajalec: KIS
KO in parcelna št.: 1940 Loka – 765/1
Površina: prbl. 21 m2
G: Samooprašitev in fenotipska selekcija F3 križancev
visokega fižola (izvor iz l. 2018)
Lokacija: Jablje, rastlinjak št. 1 (R1), KIS
Obdobje selekcije: začetek 2021, zaključek 2021
Izvajalec: KIS
KO in parcelna št.: 1940 Loka – 765/1
Površina: prbl. 9 m2
H: Samooprašitev in fenotipska ter genotipska selekcija
F2 križancev nizkega in visokega fižola (izvor iz l.
2019)
Lokacija: Jablje, rastlinjak št. 1 in 2 (R1 in R2), KIS
Obdobje selekcije: začetek 2021, zaključek 2021
Izvajalec: KIS
KO in parcelna št.: 1940 Loka – 765/1
Površina: prbl. 37 m2
I: Vzgoja rekombinantnih inbridiranih linij za mapiranje
Lokacija: Jablje, rastlinjak št. 1 (R2), KIS
Obdobje vzgoje: začetek 2021, zaključek 2021
Izvajalec: KIS
KO in parcelna št.: 1940 Loka – 765/1
Površina: prbl. 27 m2
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2 križanca (359×417 in 385×425),
pri vsakem 600 rastlin; pri 359×417 končno
prbl. 540 rastlin/križancev/odbrank; pri
385×425 pa prbl. 67
rastlin/križancev/odbrank

1 sorta, KIS Amand
posejano št. rastlin. 1200; končno pribl. 580
rastlin sorte KIS Amand

1 sorta, KIS Silverij
posejano št. rastlin 600; končno prbl. 78
rastlin kandidatne sorte KIS Silverij

15 križancev nizkega pri vsakem 3-je genotipi
(rastline) in
11 križancev visokega, pri vsakem 3-je
genotipi (rastline)
78 samooprašitev (45+33)

11 križancev, pri vsakem 3-je genotipi (rastline)
33 samooprašitev

29 križancev nizkega pri vsakem 3-je genotipi
(rastline) in
19 križancev visokega, pri vsakem 3-je genotipi
(rastline)
144 samooprašitev (87+57)

Za dve mapirani lastnosti (BCMV in PA)
2 križanca s skupno 32-imi stroki=semeni
RILBCMV/F2 v setvi
in
3-je križanci s skupno 73-imi stroki=semeni
RILPA/F2 v setvi
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Preglednica: Vsebina in obseg dela za nalogo Žlahtnjenje fižola - nadaljevanje
J: Izbira ustreznih staršev nizkega in visokega fižola za
ciljna ročna križanja
Lokacija: KIS
Obdobje laboratorijskega dela: začetek 2021, zaključek
2021
Izvajalec: KIS
K: Ročna križanja nizkega in visokega fižola ter vzgoja
maternih rastlin do fiziološke zrelosti
Lokacija: Jablje, rastlinjak št. 1 in 2 (R1 in R2), KIS
Obdobje križanj in vzgoje: začetek 2021, zaključek 2021
Izvajalec: KIS
KO in parcelna št.: 1940 Loka – 765/1
Površina: prbl. 27 m2

L: Vzpostavitev metod za analizo prehransko
pomembnih snovi v strokih fižola
Lokacija: Laboratorij ??, KIS
Obdobje laboratorijskega dela: začetek 2021, zaključek
2021
Izvajalec: KIS

po pregledu dosedanjih rezultatov 9
starševskih genotipov pri vsakem tipu fižola

nizek fižol
3-je očetni genotipi x 6 maternih genotipov
2 termina setve
290 pridobljenih križancev
visok fižol
3-je očetni genotipi x 6 maternih genotipov
2 termina setve
0 pridobljenih križancev

Vzpostavljena metoda priprave vzorcev ter
metode za analizo beljakovin, maščob in
mineralov v strokih.

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
Samooprašitev in fenotipska selekcija F4 križancev
(izvor v l. 2017) visokega fižola
Samooprašitev in fenotipska selekcija visokih F3
križancev (izvor iz l. 2018)

- ni izvedeno izbira cca. 2 F4 križancev - glede na
vmesne rezultate odpornosti križancev z izbiro ni
smiselno nadaljevati
- zaključena izbira 8 F3 križancev

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 - zaključeno izbranih od 11-30 elitnih rastlin pri vsakem
rastlinah »starejših križancev« nizkega fižola višjih izmed 9-ih križancev
filialnih (F5-F7) generacij
Končna evalvacija rezultatov vseh spremljanj F8 - zaključena odločitev o primernosti postopka prijave
križancev ref. 359×417 in ref. 385×425 ter na CPVO ali MKGP/UVHVVR za kandidatna križanca
odločitev o primernosti obeh kandidatnih sort za 359×417 in 385×425. Križanec 359×417 gre v
prijavo na CPVO/UHVVR, vključno z namnožitvijo postopek registracije za vrtičkarsko sorto kot KIS
žlahtniteljskega semena obeh križancev
Marcelijan; križanec 385×425 se zadrži in gre v
ponovno čiščenje in odbiro v l. 2022
- zaključen za 385x425 pridelali 490g semena; za
359x417 pa 4.200g semena
Spremljanje postopka kandidatne sorte KIS Amand - zaključeno registrirana sorta KIS Amand (CPVO) in že
na CPVO ter namnožitev žlahtniteljskega semena
vpisana v Evropskem katalogu sort in na Slovenski
sortni listi
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Spremljanje postopka kandidatne sorte KIS Silverij
na
MKGP/UVHVVR
ter
namnožitev
žlahtniteljskega semena

Nadaljevanje vzgoje rekombinantnih imbridiranih
linij (nizki križanci iz l. 2019) za namene mapiranja
(BCMV, PA)

- zaključeno pridelano 5.160 g žlahtniteljskega semena
sorte KIS Amand
- zaključeno preverjanje statusa kandidatne sorte KIS
Silverij. Sorta se bo verjetno zavrnjena in se bo
dodatno prečistila v letu 2022.
- zaključen pridelano 950g žlahtniteljskega semena
kandidatne sorte KIS Silverij
- zaključena uspešna samooprašitev in pridobitev 155
strokov za RIL/BCMV in 176 strokov za RIL/PA

Nizek in visok fižol
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 fenotipska selekcija F5 križancev
nizkega in visokega fižola (izvor iz l. 2016)
Samooprašitev in selekcija (fenotipska in
genotipska/MAS) F2 križancev nizkega in visokega
fižola (izvor iz l. 2019)

Izbira potencialno ustreznih staršev nizkega in
visokega fižola za ciljna ročna križanja;

Izvajanje ročnih križanj nizkega in visokega fižola
ter vzgoja maternih rastlin do fiziološke zrelosti;

Vzpostavitev sistema metod ter njihovo
optimizacijo za analizo prehransko pomembnih
snovi v strokih fižola
Publicistična dejavnost

2.2.1.3 IZVAJALCI NALOGE
Kmetijski inštitut Slovenije
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- zaključeno izbranih 12 F5 križancev nizkega fižola
- zaključeno izbranih cca. 16 F5 križancev visokega
fižola
- zaključeno fenotipsko izbranih 15 F2 križancev (od
tega 10 tudi na nivoju genotipa) nizkega fižola
- zaključeno fenotipsko izbranih 12 F2 križancev (od
tega 7 tudi na nivoju genotipa) visokega fižola
- zaključeno fenotispko izbranih 10 F2 QTL križancev
(od tega 5 tudi na nivoju genotipa) nizkega fižola
- zaključeno izbranih 9 starševskih genotipov nizkega
fižola
- zaključeno izbranih 9 starševskih genotipov visokega
fižola
- zaključeno pridobljenih cca. 72 fiziološko zrelih
skrižanih strokov nizkega fižola
- zaključeno pridobljenih 0 fiziološko zrelih skrižanih
strokov visokega fižola
- v teku pripravljeni protokoli ter optimizirani postopki
za analizo na strokih; zaključevanje analiz
- zaključeno 1 nova sorta (CPVO zaščita); dve
predavanji; 3 izvirni znanstveni članki; ena youtube
predstavitev; en intervju; več internetnih objav na
KIS spletnih mestih in socialnih omrežjih
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2.2.2 ŽLAHTNJENJE ZELJA
2.2.2.1 OCENA OPRAVLJENEGA DELA
A: Razvoj in vpeljava žlahtniteljskih metod – načrtna križanja linij
V predhodnih letih smo odbrali veliko število perspektivnih hibridov in pet od teh smo v letu 2021
semenili. Na polju Biotehniške fakultete smo postavili 8 mrežnikov dimenzije 2x4m. V pet mrežnikov
smo posadili izbrane čiste linije, in sicer semenske in opraševalne linije naslednjih genotipov:
Mrežnik 1: 11 (Autumn queen F1) x192 (Kranjsko okroglox5)
Mrežnik 2: 341 (278xBurton F1) x 52 (Autumn queen F1)
Mrežnik 3: 341(278xBurton F1) x 65 (278xBurton F1)
Mrežnik 4: 8 (Checkmate F1) x 324 (Krautman F1)
Mrežnik 5:166 (Tamarindo F1) x 310 (Grandslam F1)

Slika 2.2.2.1.A1: Mrežniki na polju BF
V mrežnikih je potekalo križanje s pomočjo opraševalcev čmrljev. V mesecu juliju in avgustu smo
pobrali luske iz semenskih rastlin. Luske po posameznih hibridih smo strli in izluščili ter prečistili seme.
Sledila je izolacija DNA vseh 5 hibridov. Najprej smo jih dali na kalitev v petrijevke. Nato smo iz
kotiledonov izolirali DNA 50-ih rastlin posameznega hibrida. S pomočjo PCR reakcije in kapilarne
elektroforeze smo preverili čistost semena.
Rezultati z diskusijo
Čistost semena smo potrdili pri štirih zgoraj navedenih hibridih. Neizenačene potomce smo odkrili pri
hibridu 166x310. Pridobili pa smo tudi dovolj semena za preverjanje posameznih hibridov na različnih
lokacijah v letu 2022.
B: Razvoj in vpeljava žlahtniteljskih metod - mikropropagacija čistih linij z dobrimi kombinacijskimi
lastnostmi
Uspešno smo mikropropagirali vse linije, ki so bile vključene v vzgojo novih križancev pod točko D, in
sicer skupno 66 genotipov. Prav tako je potrebno ohranjati vse linije (49) iz katerih smo pridobili
eksperimentalne hibride, ki so v letošnjem letu v poljskem poskusu v Sneberjah. Skupno trenutno
vzdržujemo 115 različnih linij.
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Slika2.2.2.1.B1: Mikropropagirane rastline v in vitro pogojih
C: Ocenjevanje eksperimentalnih križancev
V mesecu marcu smo pri vrtnarstvu Škofic na Ilovki posejali 67 platojev s 160 luknjicami. Tako smo
vzgojili sadike, ki smo jih v začetku maja presadili na polje pri g. Janežu v Sneberjah. V preglednicah
2.2.2.1.C1, 2.2.2.1.C2, 2.2.2.1.C3 in 2.2.2.1.C4 so podani genotipi, ki smo jih proučevali v poljskem
poskusu. Skupno število rastlin je bilo ~ 11.000.

Slika 2.2.2.1.C1: Sadike vzgojene pri Vrtnarstvu Škofic

Slika 2.2.2.1.C2: Sadike presajene na polje v Sneberjah
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Slika 2.2.2.1.C3: Poskus v Sneberjah sredi rastne dobe
Preglednica 2.2.2.1.C1: Eksperimentalni ročno pridobljeni križanci iz leta 2019
Oznake pri sejanju
1-R
2-R
3-R
4-R
6-R
7-R
8-R
9-R
10-R
11-R
12-R
14-R
15-R
16-R
17-R
18-R
19-R
20-R
21-R
22-R
23-R
24-R
25-R
27-R
28-R

Ročna križanja iz leta 2019
Srb 41 (7)
5*Atria (292, 1841)
Srb 41 (7)
Autumn queen (52,19)
7*Atria (261,828)
Field winner (304,1068)
7*Atria (261,828)
Autumn queen (52,19)
A.queen (169, 661)?
Grandslam (168, 1050)
278
465*benelli (2617)
Farao (2)
278
Field winner (7,1861) 278
Krautman (79, 885)
278
Krautman (176, 1879) Farao (2)
Krautman (321, 459)
Srb 41 (6)
465* Benelli
Autumn queen (169, 661)
465* Benelli
454
465* Benelli
278
ošiljeno (10/2)
Field winner (304,1068)
ošiljeno (10/2)
K.O.*(36*165) (360, 672)
ošiljeno (10/2)
K.O.*(36*165) (360, 672)
ošiljeno (10/2)
278
ošiljeno (10/2)
354 (91,1000)
ošiljeno (10/2)
465*benelli
ošiljeno (10/2)
454
ošiljeno (10/2)
8*Atria (281, 45)
ošiljeno (10/2)
278
Tamarindo (166,
7*Atria (261,828)
1045)
Checkmate (8,1746)
Grandslam (168, 1050)
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Preglednica 2.2.2.1.C2: Eksperimentalni z opraševalci pridobljeni križanci iz leta 2020
Oznake pri sajenju
L19/6
L19/21
L19/74
L19/97
L19/100
L19/111
L19/128
L19/138
L19/151
L19/157
L19/158
L19/165
L19/169
L19/170
L19/278
L19/304
L19/247

1
4
8
10
11
13
16
19
23
24
25
26
27
28
34
35
36

Skupina 1 v letu 2020
Št. izol.
Izhodiščni genotip
6
458*Pruktor
21
Matsumo
74
458*Pruktor
97
Golubanac
100
Golubanac
111
458*Ošiljeno
128
454*Ošiljeno
138
454*Captur
151
Golubanac
157
Golubanac
158
Golubanac
165
454*G. Rich
169
F mali srb.
170
MD3 srb.
278
R41*Varaždinsko
304
Fieldwinner F1
247
Atria*165

Preglednica 2.2.2.1.C3: Eksperimentalni z opraševalci pridobljeni križanci iz leta 2020
Oznake pri sajenju
L19/7
L19/11
L19/18
L19/20
L19/26
L19/32
L19/33
L19/66
L19/75
L19/80
L19/84
L19/87
L19/89
L19/98
L19/121
L19/123
L19/126
L19/127
L19/129
L19/134
L19/136
L19/143
L19/144
L19/146
L19/150
L19/156
L19/159
L19/162
L19/163
L19/164
L19/167
L19/181
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1
2
3
4
5
6
7
11
16
17
18
19
20
23
31
32
33
34
35
37
38
39
40
41
44
46
47
50
51
52
54
59

Skupina 2 v letu 2020
Št. izol.
Izhodiščni genotip
7
458*Pruktor
11
458*Pruktor
18
Matsumo
20
Matsumo
26
454*Bajonet
32
Bajonet
33
Bajonet
66
Bloško
75
458*Pruktor
80
Matsumo
84
458*Ošiljeno
87
Bloško
89
458*Pruktor
98
Golubanac
121
458*Ošiljeno
123
458*Ošiljeno
126
458*Ošiljeno
127
454*Ošiljeno
129
458*Ošiljeno
134
Matsumo
136
Matsumo
143
454*Captur
144
454*Captur
146
454*Captur
150
454*Captur
156
Golubanac
159
Golubanac
162
454*Excalibur
163
Golubanac
164
Golubanac
167
454*Excalibur
181
MD3 srb.
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Preglednica 2.2.2.1.C4: Izbrani perspektivni hibridi
1-HIB20
3-HIB20
4-HIB20
6-HIB20
7-HIB20
8-HIB20
9-HIB20

Hibridi iz l. 2020
11*281
454*278
393*278
341*261
275*189
49*85
304*253

Rezultati z diskusijo
V letu 2021 smo hibride izbirali glede na obliko (čim bolj koničasta) in glede na zgodnost ter poljsko
odpornost. Odbrali smo 70 hibridov in jim določili očetovstvo. Na sliki 2.2.2.1.C4 so nekateri izmed
izbranih hibridov.
Konec leta 2021 smo v postopek registracije prijavili novo hibridno sorto z začasno oznako 11281
(slika 2.2.2.1.C5)

Slika 2.2.2.1.C4: Odbrani hibridi v letu 2021

Slika 2.2.2.1.C5: Hibrid z začasno oznako 11281
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D: Vzgoja novih križancev
V tri mrežnike smo posadili na novo pridobljene čiste linije (preglednice 2.2.2.1.D1, 2.2.2.1.D2 in
2.2.2.1.D3) iz leta 2020 oz. 2019. Oblikovali smo dve skupini, ki sta bili ločeno posajeni v dva mrežnika.
Linije so se medsebojno križale s pomočjo opraševalcev-čmrljev. Na ta način smo pridobili seme novih
hibridnih sort. Oblikovali pa smo tudi skupino v kateri so bile samo tetraploidne linije pridobljene v
letu 2019.

Slika 2.2.2.1.D1: Križanje s
pomočjo opraševalcev

Slika 2.2.2.1.D2: Nove čiste linije posajene v mrežniku na polju BF

Preglednica 2.2.2.1.D1: Nove čiste linije posajene v mrežniku na polju BF – skupina 1
Št. izolacije
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

39

349 (2016)
49 (2016)
L19/133
L19/70
L19/85
L19/90
L20_17
L20_24
L20_46
L20_50
L20_53
L20_6
Osiljeno_P2
Srb41_P5

Genotip
278*Burton F1
Autumn queen F1
454*Captur F1
Bloško
458*Ošiljeno
Matsumo F1
Kosaro F1
Cheers F1
Canada 3
Capehoren F1
Capehoren F1
Capehoren F1
Ošiljeno 10/2
Srb41_P5

SI razred
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1
2
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Preglednica 2.2.2.1.D2: Nove čiste linije posajene v mrežniku na polju BF – skupina 2
Št. izolacije
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

11 (2016)
189 (2016)
247 (2016)
260 (2016)
261 (2016)
275 (2016)
281 (2016)
292 (2016)
304 (2016)
311 (2016)
341 (2016)
52 (2016)
65 (2016)
79 (2016)
85 (2016)
L20_1
L20_14
L20_15
L20_19
L20_20
L20_21
L20_26
L20_31
L20_32
L20_34
L20_36
L20_38
L20_39
L20_4
L20_40
L20_43
L20_44
L20_47
L20_48
L20_49
L20_5
L20_51
L20_52
L20_8

Genotip
Autumn queen F1
Kranjsko okroglo*5
Atria F1*165
Atria F1*7
7*Atria F1
8* Atria F1
8* Atria F1
5*Atria F1
Fieldwinner F1
Grandslam F1
278*Burton F1
Autumn queen F1
278*Burton F1
Krautman F1
8*Atria F1
Capehoren F1
Kosaro F1
Canada 1
Canada 1
Feerro F1
Canada 1
Canada 3
Canada 3
Canada 1
Canada 1
Canada 1
Canada 1
Canada 1
Canada 1
Capehoren F1
Canada 1
Canada 3
Canada 1
Canada 1
Capehoren F1
Canada 1
Capehoren F1
Capehoren F1
Canada 1

SI razred
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
2
2
1
2
2
1
1
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
1
1
2
1
2
1
1 ali2

Preglednica: 2.2.2.1.D3: Tetraploidne linije posajene v mrežniku na polju BF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Št. izolacije
183
185
191
192
194
199
204
205
207
208
209
214
215

Genotip
Bloško
Bloško
Bloško
Bloško
Bloško
458*Ošiljeno
Matsumo F1
Matsumo F1
Golubanac F1
Ljubljansko
Bloško
454*Captur F1
Golubanac F1

Št. ploid.
895
922
908
872
888
266
291
289
401
173
897
431
365
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E: Gojenje čistih linij za vzgojo novih križancev
V rastlinjaku vzdržujemo vse tiste čiste linije, ki jih potrebujemo za mikropropagacijo tako za postopke
žlahtniteljskih programov kot tudi za semenarjenje. Skupno 200 rastlin.
Na različne lokacije pa smo posadili čiste linije: 281, 261 in 85. Vse tri linije spadajo v
samoinkompatibilnostni razred II, kar pomeni, da se lahko samooprašijo. Na ta način smo pridobili
seme za vzdrževanje teh linij in s tem možnost njihovega vključevanja v nadaljnja križanja.
F: Povratno križanje linij z vključeno citoplazmatsko moško sterilnostjo
Četrtič smo povratno križali CMS linijo 278, vendar semena nismo pridobili. To pomeni, da bomo v
naslednjem letu to linijo ponovno četrtič povratno križali.
G: Populacijske sorte
V letu 2021 smo v Sneberjah preizkušali populacijske sorte iz leta 2019 in 2020 (preglednica
2.2.2.1.G1 in preglednica 2.2.2.1.G2).
Preglednica 2.2.2.1.G1: Populacijske sorte iz
leta 2019

Preglednica 2.2.2.1.G2: Populacijske sorte iz
leta 2020

Oznaka v sajenju

Populacije iz l. 2019

Oznaka v sajenju

Populacije iz l. 2020

1-POP19
2-POP19
3-POP19
4-POP19

459*Tacoma
278*Autumn queen
Atria*92
465*Agressor

1-POP20
3-POP20
4-POP20
5-POP20
6-POP20
7-POP20
8-POP20

Autumn queen
Canada 1
Canada 2
Canada 3
Kranjsko okroglo
Cabton
Green rich

Rezultati z diskusijo
Odbrali smo 5 populacijskih sort.
I: Predstavitev rezultatov naloge
Svoje delo smo predstavili v oddajah RTV-SLO1: Ugriznimo v znanost 16.9.2021; Alpe Donava Jadran
22.10.2021.
Preglednica: Vsebina in obseg dela pri nalogi Žlahtnjenje zelja
LOKACIJA, OBDOBJE PRESKUŠANJA,
KO in PARCELNA ŠT., POVRŠINA
A: Razvoj in vpeljava žlahtniteljskih metod –načrtna
križanja linij
Lokacija: Ljubljana, Laboratorijsko polje
Izvajalec: BF Lokacija 2: Ljubljana – poskusno polje BF
Obdobje preskušanja: začetek 2021, zaključek 2021
KO in parcelna št.: 2682 Brdo - 1849/1; 1850
Površina: 500 m2
B: Razvoj in vpeljava žlahtniteljskih metod –
mikropropagacija čistih linij z dobrimi kombinacijskimi
lastnostmi
Lokacija: : Ljubljana, Laboratorij za tkivne kulture BF
Obdobje laboratorijskega dela: začetek 2021, zaključek
2021
Izvajalec: BF
C: Ocenjevanje eksperimentalnih križancev
Lokacija 1: Ljubljana-Sneberje
Obdobje preskušanja: začetek 2021, zaključek 2021
Izvajalec: Jože Janež, Sneberska cesta 44; BF
KO in parcelna št.: 1771 Zadobrova - 1229/1
Površina: 3.000 m2
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Izvedli smo 55 križanj med izbranimi linijami
v rastlinjaku ter pet križanj med linijami v
mrežnikih (11x192, 341x52, 341x65, 8x324,
166x310)

Mikropropagacija 115 čistih linij z dobrimi
kombinacijskimi lastnostmi

~11000 rastlin - novi eksperimentalni
križanci in sedem hibridnih sort, ki smo jih
izbrali na podlagi poljskega poskusa v letu
2018
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Preglednica: Vsebina in obseg dela pri nalogi Žlahtnjenje zelja - nadaljevanje
D: Vzgoja novih križancev
Lokacija: Ljubljana – poskusno polje BF
Obdobje dela: začetek 2021, zaključek 2021
Izvajalec: BF
KO in parcelna št.: 2682 Brdo - 1837, 1836/1, 1839,1840
Površina: 100 m2
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 2021, zaključek 2021
Izvajalec: BF
KO in parcelna št.: 2682 Brdo - 1826, 1824/4
Površina: 180 m2
F: Povratno križanje linij z vključeno CMS
Lokacija: Ljubljana – poskusno polje BF
Obdobje dela: začetek 2021, zaključek 2021
Izvajalec: BF
KO in parcelna št.: 2682 Brdo - 1837, 1836/1, 1839,1840
Površina: 100 m2
G: Populacijske sorte
Lokacija 1: Ljubljana-Sneberje
Obdobje preskušanja: začetek 2021, zaključek 2021
Izvajalec: Jože Janež, Sneberska cesta 44; BF
KO in parcelna št.: 1771 Zadobrova - 1229/1
Površina: 3.000 m2

3 skupine novih čistih linij; v eni skupini jih je
bilo 39, v drugi 14; v tretji skupini pa je bilo
13 tetraploidnih linij. Uporabili smo linije, ki
smo jih pridobili v preteklih letih in jih še
nismo medsebojno križali

~200 čistih linij

Liberator x 278 smo četrtič povratno križali z
278, vendar se seme ni formiralo

Odbrali smo 5 populacijskih sort

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 v letu 2021
Mikropropagirane čiste linije
Novo pridobljeni križanci
Preskušanje križancev v poljskem poskusu

Preskušanje in odbira populacijskih sort
Nova hibridna sorta

- zaključen mikropropagacija čistih linij ~115
- zaključen pridobljeni novi križanci (izvajanje križanja
v mrežnikih in ročno)~200
- zaključen preskušanje križancev iz 49 semenskih
rastlin na poskusnem polju, odbranih 70 novih
hibridov
- zaključen preskušanje 11 populacijskih sort na
poskusnem polju in odbira 5 populacij
- zaključen preverjanje 4-ih novih hibridov v poljskem
poskusu, odbran hibrid z začasno oznako 11281 in
prijavljen v postopek registracije

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 2021 preskušali naslednje vrste zelenjadnic:
A: Preskušanje sort – solata, različni termin
V preskušanje solate smo vključili različne sorte krhkolistne rozetaste solate, ki je v tržni pridelavi tudi
najbolj zastopana. Poskuse smo zasnovali v različnih terminih pridelovanja, na prostem in v
zaščitenem prostoru ter različnih pridelovalnih območjih z namenom preskusiti, kako hitro
posamezne sorte dosežejo minimalno prodajno maso rozete ter kako dolgo je lahko obdobje
pobiranja posamezne sorte oziroma kako je sorta obstojna proti preraščanju.
Poljske poskuse s solato smo zasnovali v 9 različnih terminih (zgodaj spomladi, spomladi, pozno
spomladi, zgodaj poleti, poleti, pozno poleti, zgodaj jeseni, jeseni in pozno jeseni) na skupno 3
lokacijah (Jablje, Ivanci, Vrtojba). Skupno je bilo v preskušanje vključenih 15 sort solate različnih
semenarskih hiš (Annisole, Vignole, Funly, Lianabel, Sementel, Champollion, Kayac, Lasydo, Cortese,
CRX 41015, CRX 41018, CRX 41010, Mima, Davidole, Gloriole). Vsi poskusi so bili zasnovani v 3
ponovitvah z naključnim razporedom parcelic, pri vsaki sorti pa smo posadili še dodatno parcelico, na
kateri smo spremljali občutljivost sort na bolezni, obstojnost in hitrost uhajanja v cvet. Sadike za vse
poskuse smo vzgojili v rastlinjaku v Jabljah v stiropornih setvenih platojih s 104 celicami. Presajali smo
na gredice v tri vrstne pasove, na parcelici je bilo posajenih 60 rastlin na razdaljo 30 cm med vrstami
in 30 cm v vrsti. Posamezno sorto smo v vsakem od poskusov pobirali 5-krat. Vsakokrat smo pred
pobiranjem najprej na njivi 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.
Rezultati z diskusijo
V zgodnje spomladanskem terminu smo poskus zasnovali v tunelu v Jabljah (setev 10.02., presajanje
16.03.) s 6 sortami (Annisole (Syngenta), Lianabel (Bejo Zaden), Sementel (Bejo Zaden), Lasydo
(Syngenta), CRX 41015 (Cora Seeds) in Mima (Semenarna)). Po presajanju je sledilo obdobje zelo
hladnega vremena, zlasti v prvi dekadi aprila, rastline so se zato zelo počasi in neenakomerno
razvijale. Ob prvem pobiranju, ki smo ga opravili 26.04. (41 dni po presajanju) je bila povprečna masa
tržne rozete med 210 in 260 g. Po zgodnosti sta izstopali sorti Lasydo in Mima, slednja pa zelo hitro
prezori in požene v cvet. Pridelek smo nato pobirali na vsake 4 oz. 5 dni in pri vsaki sorti, z izjemo
sorte Mima, opravili 5 pobiranj. Rezultati meritev višine in širine rastlin ter mase cele rastline in mase
tržnega dela so prikazani po lokacijah v spodnjih grafikonih.
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V spomladanskem terminu smo poskuse zasnovali na prostem na 3 lokacijah in sicer v Vrtojbi (setev
03.03.; presajanje 08.04.), v Jabljah (setev 10.03.; presajanje 19.04.) in v Ivancih (setev 10.03.;
presajanje 21.04.) z 10 sortami solate (Funly (Syngenta), Lianabel (Bejo Zaden), Sementel (Bejo
Zaden), Kayac (Seminis), Lasydo (Syngenta), Cortese (Sativa), CRX 41015 (Cora Seeds), Mima
(Semenarna), Davidole (Syngenta) in Gloriole (Syngenta)). Po presajanju je bila rast razmeroma
počasna, tako april kot maj sta bila zelo hladna in kljub zgodnejši setvi in presajanju smo pridelek v
Vrtojbi pobirali le nekaj dni prej, kot na ostalih dveh lokacijah. Tako smo v Vrtojbi prvo pobiranje
opravili 21.05., to je 42 dni po presajanju, v Ivancih 24.05., to je 33 dni po presajanju in v Jabljah
27.05., to je 38 dni po presajanju. Pobiranja so si sledila na vsake 3 do 5 dni in pri vsaki sorti z izjemo
sorte Mima, smo opravili 5 pobiranj. Sorta Mima je zelo zgodnja, vendar tudi hitro prezori in požene
v cvet. Oblikuje tudi več stranskih poganjkov, zato je ob pobiranju potrebnega tudi več čiščenja. Med
posameznimi pobiranji so rastline zelo hitro pridobivale na masi, pri sortah Lasydo in Cortese pa so se
rozete ob zadnjem pobiranju že dvigovale v cvet. Rezultati meritev so prikazani po lokacijah v spodnjih
grafikonih.
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Tudi v pozno spomladanskem terminu na prostem smo poskuse zasnovali na 3 lokacijah in sicer v
Vrtojbi (setev 30.03.; presajanje 05.05.), v Jabljah (setev 07.04.; presajanje 10.05.) in v Ivancih (setev
07.04.; presajanje 11.05.) z 11 sortami solate (Lianabel (Bejo Zaden), Sementel (Bejo Zaden),
Champollion (Rijk Zwaan), Kayac (Seminis), Cortese (Sativa), CRX 41015 (Cora Seeds), CRX 41018
(Cora Seeds), CRX 41010 (Cora Seeds), Mima (Semenarna), Davidole (Syngenta) in Gloriole
(Syngenta)). V Vrtojbi smo prvo pobiranje opravili 11.06., to je 37 dni po presajanju, nato so si
pobiranja sledila na vsake 3 oz. 4 dni, zadnje pobiranje smo tako opravili 23.06., to je 49 dni po
presajanju. V Ivancih smo prvo pobiranje opravili 09.06., to je 29 dni po presajanju, nato so si
pobiranja sledila na vsake 4 dni, tako da smo s pobiranjem zaključili 26.06., to je 44 dni po presajanju.
V Jabljah smo prvo pobiranje opravili 31 dni po presajanju (10.06.), zadnjega pa 45 dni po presajanju
(24.06.). Med posameznimi pobiranji so rastline hitro pridobivale na masi, vendar je pri nekaterih
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sortah ob zadnjem pobiranju že opazen padec tržnega pridelka. Ob zadnjih pobiranjih je bilo zaradi
rjavenja robov spodnjih listov potrebnega tudi več čiščenja. Rezultati meritev po lokacijah so prikazani
v spodnjih grafikonih.
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V zgodnje poletnem terminu na prostem smo poskusa z 10 sortami solate (Vignole (Syngenta),
Lianabel (Bejo Zaden), Sementel (Bejo Zaden), Champollion (Rijk Zwaan), Kayac (Seminis), Cortese
(Sativa), CRX 41018 in CRX 41010 (obe Cora Seeds), Davidole (Syngenta) in Gloriole (Syngenta))
zasnovali na 2 lokacijah (setev 03.05.; presajanje 04.06. v Jabljah in 07.06. v Ivancih). Na obeh
lokacijah smo prvo pobiranje opravili 28 dni po presajanju (v Jabljah 02.07., v Ivancih 05.07.), zadnje
peto pobiranje pa 41 oz. 42 dni po presajanju. Mesec junij je bil razmeroma suh in topel, zlasti v drugi
polovici meseca so bile temperature zelo visoke, prav tako vroč pa je bil tudi začetek julija. Razvoj
rastlin je bil zato zelo hiter in ob zadnjih pobiranjih so posamezne rastline že uhajale v cvet. Rezultati
meritev po lokacijah so prikazani v spodnjih grafikonih.
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V poletnem terminu na prostem smo poskus z 9 sortami (Vignole (Syngenta), Lianabel (Bejo Zaden),
Sementel (Bejo Zaden), Champollion (Rijk Zwaan), Cortese (Sativa), CRX 41018 in CRX 41010 (obe Cora
Seeds), Davidole in Gloriole (obe Syngenta)) zasnovali samo v Jabljah. Setev za vzgojo sadik smo
opravili 02.06., presajanje pa 01.07. na gredice prekrite s črno biorazgradljivo folijo. Prvo pobiranje
smo opravili v začetku avgusta, to je 32 dni po presajanju, zadnje peto pa 43 dni po presajanju. Ker je
bil julij zelo topel z več padavinami, presajali pa smo na tla prekrita s črno folijo, smo imeli veliko težav
z gnitjem spodnjih listov oz. gnitjem listov v notranjosti rozete. Kot bolj občutljivi na gnitje spodnjih
listov sta se pokazali sorti CRX 41018 in Gloriole. Rezultati meritev so prikazani v spodnjih grafikonih.

Tudi v pozno poletnem terminu na prostem smo poskus z zasnovali samo v Jabljah (setev: 28.06.,
presajanje: 27.07.) z 8 sortami (Vignole (Syngenta), Lianabel (Bejo Zaden), Champollion (Rijk Zwaan),
Cortese (Sativa), CRX 41018 in CRX 41010 (obe Cora Seeds), Davidole in Gloriole (obe Syngenta)). Prvo
pobiranje smo opravili 31.08., to je 35 dni po presajanju. Mesec avgust je bil sicer topel, vendar
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razmeroma suh, zato je bilo težav z gnitjem rozet manj kot v predhodnem terminu. Rezultati meritev
so prikazani v spodnjih grafikonih.

V zgodnje jesenskem terminu na prostem smo poskuse z 9 sortami (Vignole (Syngenta), Lianabel (Bejo
Zaden), Sementel (Bejo Zaden), Champollion (Rijk Zwaan), Cortese (Sativa), CRX 41018 in CRX 41010
(obe Cora Seeds), Davidole in Gloriole (obe Syngenta)) zasnovali v Jabljah, v Ivancih in v Vrtojbi. Sejali
smo 26.07. in presajali 18.08. v Vrtojbi, 19.08. v Jabljah ter 20.08. v Ivancih. V Jabljah smo prvič pobirali
16.09., to je 28 dni po presajanju in zadnjič, petič 04.10., to je 46 dni po presajanju. Pobiranja so si
sledila na vsake 3 oz. 4 dni, pri vsaki sorti pa smo opravili skupno 5 pobiranj. Ker sta bila avgust in
september zelo topla je bil razvoj rastlin hiter, prav tako ni bilo večjih težav z boleznimi, zlasti s solatno
plesnijo, ki je sicer v tem terminu pridelave pogosta, saj je bilo tudi zelo malo padavin. V Vrtojbi smo
prvo pobiranje opravili 21.09. (34 dni po presajanju), zadnje peto pobiranje pa 08.10. (51 dni po
presajanju). Pobiranja so si sledila na vsake 5 do 6 dni, prav tako pa smo pri vsaki sorti opravili 5
pobiranj. V Ivancih smo prvo pobiranje pridelka opravili 22.09., to je 33 dni po presajanju, pobiranja
pa so si sledila na vsake 3 dni, tako da smo zadnje peto pobiranje opravili 01.10. (42 dni po presajanju).
Rezultati meritev po lokacijah so prikazani v spodnjih grafikonih.
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V pozno jesenskem terminu na prostem smo poskus z 8 sortami (Vignole (Syngenta), Lianabel (Bejo
Zaden), Sementel (Bejo Zaden), Lasydo (Syngenta), Cortese (Sativa) in CRX 41015 (Cora Seeds),
Davidole in Gloriole (obe Syngenta)) zasnovali v Vrtojbi. Sejali smo 12.08. ter presajali 09.09.. Rastline
so se po presajanju lepo razvijale, saj je bil september zelo topel, v hladnem oktobru pa se je razvoj
zelo upočasnil. Prvo pobiranje smo opravili 10.11. (62 dni po presajanju), zadnje peto pa 07.12. (89
dni po presajanju). Pobiranja so si sledila na vsakih 6 oz. 7 dni, pri vseh sortah smo opravili 5 pobiranj.
Rastline smo konec novembra ob napovedanih nizkih temperaturah dodatno zaščitili s prekrivanjem,
kljub temu pa smo na rastlinah opazili poškodbe od mraza. Rezultati meritev so prikazani v spodnjih
grafikonih.

Izkušnje iz preteklega leta so pokazale, da je presajanje na prosto v začetku septembra za osrednjo
Slovenijo prepozno, zato smo poskuse zasnovali le v tunelu. V preskušanja v pozno jesenskem terminu
v tunelu na 2 lokacijah (Jablje, Murska Sobota) je bilo vključenih 5 sort Lianabel (Bejo Zaden),
Sementel (Bejo Zaden), Lasydo (Syngenta), Cortese (Sativa) in CRX 41015 (Cora Seeds). Sejali smo
24.08. in presajali 17.09. v tunel v Jabljah ter 22.09. v tunel v Murski Soboti. V Jabljah smo s
pobiranjem začeli 03.11. (47 dni po presajanju), v Murski Soboti 09.11. (48 dni po presajanju). Pridelek
smo pobirali 1-krat tedensko in na vsaki lokaciji opravili 5 pobiranj. Rezultati po lokacijah so
predstavljeni v spodnjih grafikonih.
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B: Preskušanje sort – visok fižol za zrnje
Poskuse z 10 sortami visokega fižola za zrnje (Semenarna 22, Jabelski pisanec, Borlotto Lingua di fuoco
2, Borlotto Lingua di fuoco 3, Perseus, Borlotto Lamon, Češnjevec pisani visoki, Lišček rdeči
marmorirani, Klemen in Kiro; slika 2.3.1.B1 ) smo zasnovali 20.05. v Jabljah ter 21.05. v Dobriši vasi in
Drešinji vasi. V Dobriši in Drešinji vasi smo poskus zasnovali v hmeljni žičnici, na posamezni parcelici
je bila posajena ena 10 m dolga vrsta, v vrsti pa 20 setvenih mest, s po 5 semeni, razdalja med vrstami
je bila 7 m in prilagojena mehanizaciji. Setev je bila zaradi hladnega in deževnega vremena pozna, tudi
vznik je bil zelo počasen in neenakomeren. pri sortah Jabeljski pisanec in Kiro je na vseh treh lokacijah
vzniknilo le nekaj rastlin, predvidevamo, da je šlo za težave z bakteriozami.

Semenarna 22

Borlotto lingua di fuoco 2

Borlotto lingua di fuoco 3

Perseus

Borlotto lamon

Češnjevec pisani visoki

Lišček rdeči marmorirani

Klemen

Slika 2.3.1.B1: Suho zrnje sort visokega fižola, vključenih v preskušanja v letu 2021
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Rezultati z diskusijo
V žičnici v Dobriši vasi se je posevek močno zaplevelil, saj je žičnica postavljena na površini, kjer je bil
pred tem travnik. Kljub temu, da smo poskus konec junija ročno opleli je plevel močno zavrl rast
rastlin, tako da poskusa ni bilo mogoče ovrednotiti. V Jabljah in Drešinji vasi smo pridelek, glede na
dozorevanje sort, začeli pobirati sredi septembra, kot zadnjo pa smo pobrali sorto Jabelski pisanec
sredi oktobra. Rezultati so prikazani v spodnjih grafikonih (sliki 2.3.1.B2 in 2.3.1.B3).

Slika 2.3.1.B2: Pridelek suhega zrnja različnih sort Slika 2.3.1.B2: Pridelek suhega zrnja različnih sort
visokega fižola, Jablje 2021
visokega fižola, Drešinja vas 2021
C: Preskušanje sort – česen, prezimni termin na prostem
Poskuse s prezimnim česnom smo zasnovali v Ivancih (sajenje 28.10.2020), v Jabljah v tunelu (sajenje
02.11.2020) in v Vrtojbi (sajenje 13.11.2020). V preskušanje je bilo 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). Poskusi so bili
zasnovani v 3 ponovitvah z naključnim razporedom parcelic, na vsaki parcelici je bilo v štirih vrstah na
razdaljo 20 cm med vrstami in 10 cm v vrsti posajenih 40 rastlin. Na vseh lokacijah smo pridelek
pobirali skladno z dozorevanjem sort od konca junija do sredine julija.
Rezultati z diskusijo
V Jabljah smo v povprečju pobrali 14,2 t/ha tržnega pridelka, največ pri sortah Sabagold, Germidour
in Gardacho. V Ivancih smo pobrali v povprečju 10,9 t/ha tržnega pridelka, največ pri sortah Messidor,
Sabagold in Gardacho. Tudi v Šempetru smo v povprečju pobrali 10,0 t/ha tržnega pridelka, po
pridelku pa so izstopale sorte Sabagold, Garpek, Garcua in Messidrome. Rezultati po lokacijah so
prikazani v spodnjih grafikonih (slike 2.3.1.C1, 2.3.1.C2 in 2.3.1.C3).

JABLJE, 2020/21
Pridelek v t/ha
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Slika 2.3.1.C1: Pridelek različnih sort česna, Jablje 2021
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ŠEMPETER, 2020/21
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Slika 2.3.1.C2: Pridelek različnih sort česna, Šempeter pri Gorici 2021

IVANCI, 2020/21
Pridelek v t/ha
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Slika 2.3.1.C3: Pridelek različnih sort česna, Ivanci 2021
D: Preskušanje sort – šalotka, termini pridelave
V poskus smo vključili sorte Golden Gourmet, Red Sun, Jermor in Longor. S poskusom smo začeli
22.10.2020, 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 32 čebulčkov
posamezne sorte. Vse parcele so bile med seboj naključno razporejene. Čebulice smo sadili v vrste in
sicer v 4 vrste, po 8 čebulic v vrsto. Čebulice smo posadili na sadilni razdalji 20 x 15 cm. Velikost
posamezne parcele je bila 0,96 m2, velikost celotne gredice na kateri je potekal poskus pa približno
32 m2. Dne 5.3.2021 smo posadili še čebulice spomladanskega obravnavanja saditve.
Pred sajenjem smo ovrednotili lastnosti sadilnega materiala: masa, višina in širina čebulic, ki so
pokazale optimalno predpisane karakteristike sadilnega materiala za nadaljnje sajenje. Samo masa
čebulic pri sorti Longor se je razlikovala med spomladanskim in jesenskim terminom sajenja.
Tekom zime in nato vse do spravila poskusa smo spremljali gibanje temperature tal in zraka. Poskus
smo okopali 30.4.2021 in ga dognojili, 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 in prešteli število preživelih čebulic. Socvetja smo
porezali z namenom, da ta niso odvzemala hranil, potrebnih za razvoj 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).
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Preglednica 2.3.1.D1: Masa čebulic (g) (povprečje ± SE), širina čebulic (mm), višina čebulic (mm)
(sadilnega materiala) različnih sort šalotke sajenih v jesenskem in spomladanskem terminu, Ljubljana
2020-2021
Sorta
Longor
Jermon
Golden Gurmet
Red Sun

Masa (g)
Jesenski
Spomladanski
17,00 ± 0,63 a
12,64 ± 1,13 a
13,23 ± 0,90 a
14,86 ± 0,96 a

13,29 ± 1,12 b
15,46 ± 0,98 a
13,24 ± 1,05 a
14,72 ± 0,85 a

Termin saditve
Širina (mm)
Jesenski
Spomladanski
58,55 ± 1,06 a
38,83 ± 1,11 b
34,49 ± 0,65 a
24,59 ± 0,61 b

57,99 ± 1,30 a
47,16 ± 1,31 a
35,05 ± 0,74 a
31,95 ± 0,40 a

Višina (mm)
Jesenski
Spomladanski
22,89 ± 0,61 a
19,06 ± 0,97 b
29,53 ± 0,81 a
26,31 ± 0,77 b

22,07 ± 1,01 a
26,80 ± 0,80 a
31,17 ± 0,89 a
32,28 ± 0,63 a

Preglednica 2.3.1.D2: Preživelost (%) (povprečje) čebulic različnih sort šalotke glede na jesenski in
spomladanski termin saditve, Ljubljana 2020-2021
Sorta
Longor
Jermon
Golden Gourmet
Red Sun

Termin saditve
Jesenski
Spomladanski
96,1
100
91,4
100
46,6
100
37,4
100

Preglednica 2.3.1.D3: Povprečno število socvetij in število socvetij/gnezdo različnih sort šalotke glede
na jesenski in spomladanski termin saditve, Ljubljana 2020-2021
Termin saditve
Sorta
Longor
Jermon
Golden Gourmet
Red Sun

Jesenski
Število
socvetij
6,8 ± 1,3
2,3 ± 1,3
20,8 ± 1,4
37,5 ± 2,2

Spomladanski
Število
Število
Število socvetij
socvetij/gnezdo
socvetij/gnezdo
0,2 ± 0,0
0,0 ± 0,0
0,0 ± 0,0
0,1 ± 0,0
0,0 ± 0,0
0,0 ± 0,0
1,4 ± 0,1
0,0 ± 0,0
0,0 ± 0,0
1,6 ± 0,1
0,0 ± 0,0
0,0 ± 0,0

Preglednica 2.3.1.D4: Število čebulic na gnezdo (povprečje ± SE) različnih sort šalotke glede na
jesenski in spomladanski termin saditve, Ljubljana 2020-2021
Sorta
Longor
Jermon
Golden Gourmet
Red Sun

Termin saditve
Jesenski
Spomladanski
4,4 ± 0,2
4,3 ± 0,2
5,4 ± 0,2
5,1 ± 0,4
4,7 ± 0,5
5,05 ± 0,3
4,2 ± 0,2
3,2 ± 0,3

Preglednica 2.3.1.D5: Količina pridelka (g/m2) na parcelo po velikostnih razredih s povprečji, glede na
sorto ter termin saditve, Ljubljana 2020-2021
Sorta
Longor
Jermon
Golden Gourmet
Red Sun

Ø > 5 (cm)
Jesenski Spomladanski
270,7
33,5
163,5
23,5
24,5
50,5
133,3
426,5

Skupna masa čebulic (g/m2)
Ø 5-3 (cm)
Ø < 3 (cm)
Jesenski
Spomladanski Jesenski
Spomladanski
3569,5
1452,5
400,5
518,0
3193,8
1896,8
562,3
1391,0
1096,3
3138,5
249,5
625,3
1470,8
2666,8
321,8
210,5

Slabo preživelost šalotke, ki je bila posajena jeseni, bi lahko pripisali neugodnim vremenskim pogojem
v času razvoja korenin. Decembra 2020 je bila povprečna količina padavin 177 mm kar je bistveno več
od dolgoletnega povprečja, ko je bila povprečna količina padavin 129 mm. Večja količina padavin je
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Pridelek (t/ha)

bila zabeležena v obdobju, ko se bi morale razviti korenine. To se je odrazilo na večjem odmiranju
čebulic šalotke, kar pa je bilo bistveno bolj opazno pri okroglih sortah (Golden
Gourmet in Red Sun). Končni pridelek šalotke smo sortirali po velikostnih razredih in ugotovili, da je
povprečna masa čebulice
60
večja v jesenskem terminu
Jesenski termin saditve Spomladanski termin saditve
b
saditve v velikostnih razredih
50
čebulic premera > 5 cm in 5a
40
a
3 cm pri podolgovatih sortah
(Longor in Jermon). Ravno
30
obratno pa je bilo s
a
b
pridelkom
pri
okroglih
20
b
sortah, kjer smo v vseh
10
velikostnih razredih zaznali
večje
pridelke
v
0
spomladanskem
terminu
'Golden Gurmet'
'Jermon'
'Longor'
'Red Sun'
sajenja.
Slika 2.3.1.D1: Pridelek (t/ha) (povprečje ± SE) različnih sort šalotke
sajenih v jesenskem in spomladanskem terminu, Ljubljana 2020-2021 Poskus smo v sezoni
2020/2021 ponavljali v enaki
zasnovi že drugo leto, s tem smo opazili popolnoma nasprotujoče si rezultate, ki jih zaradi izvajanja
podobne agrotehnike pripisujemo rastnim razmeram. Za bolj jasne zaključke o ustreznem terminu
sajenja in s tem povezano količino in kakovostjo pridelka, bi bilo potrebno poskuse opravljati še
kakšno rastno sezono.
E: Uvajanje opuščene vrste – bob
Z namenom primerjanja jesenskega in spomladanskega termina sajenja boba smo dve sorti boba Dreifach
Weiβe in Aquadulce Supersimonia sejali na prosto 22.10.2020 in 23.2.2021. Poskus je bil zasnovan na
laboratorijskem polju BF v 3 ponovitvah. Po setvi smo tla, kjer smo posejali bob, dobro namočili in tekom
zime merili temperaturo tal in zraka. Rastline boba so v jesenskem terminu dobro kalile, poganjki so do
prenehanja rasti primerno zrasli. Sledil je nadpovprečno moker december in januar, ko so poganjki
jesenskega termina začeli propadati in do konca februarja smo na žalost izgubili vse rastline jesenske
setve. Kljub propadlim rastlinam jesenskega termina setve smo s poskusom nadaljevali. Spomladanska
setev in tudi vznik je bil uspešen. Konec aprila smo na bobu opazili prekomeren pojav uši in izvedli ustrezno
varstvo na rastlinah. Bob smo pobirali v dveh terminih in sicer 18.6. 2021 (voščeno zrnje le pri sorti
Aquadulce Supersimonia) in 2.7.2021 (suho zrnje).
Preglednica 2.3.1.E1: Pridelek boba spomladanskega termina setve sort Dreifach Weiβe in
Aquadulce Supersimonia v neogrevanem rastlinjaku, Biotehniške fakultete v Ljubljani, 2021
Sorta
Dreifach Weiße
Aquadulce Supersimonia

VOŠČENO ZRNJE
Število strokov Masa strokov
Masa zrnja
na m2
(g/m2)
(g/m2)
146,0

1871,5

359,0

SUHO ZRNJE
Masa (g/m2)
36,2
109,9

Kot se je izkazalo, je jesenska setev boba v osrednji Sloveniji precej tvegana in njen uspeh precej
pogojen z rastnimi razmerami. Spomladanska setev, naj bo skladno s priporočili opravljena v prvem
možnem terminu, saj se s tem izognemo poznemu cvetenju, katerega uspeh lahko močno zmanjšajo
visoke temperature. Rezultati zadnjega poskusa nakazujejo precej hiter preskok med voščeno in suho
zrelostjo zrnja. Prav tako je pridelek močno odvisen od sorte. Sorta Aquadulce Supersimonia, ki je še
vedno najbolj razširjena v našem pridelovalnem prostoru, daje večje pridelke predvsem na račun
večje mase posameznega zrnja, kar se odraža tudi v skoraj trikratniku pridelka v primerjavi s sorto
Dreifach Weiße.
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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
A: Preskušanje sort – solata; 9 terminov
Lokacija: Jablje
Obdobje preskušanja: začetek 2020, zaključek 2021
Izvajalec: KIS
KO in parcelna št.: 1940 Loka – 759/1
Površina: prbl. 220 m2 zgodnja pomlad
220 m2 pomlad
220 m2 pozna pomlad
220 m2 pozna jesen
KO in parcelna št.: 1940 Loka – 740/3
Površina: prbl. 220 m2 pomlad
220 m2 poletje
220 m2 pozno poletje
220 m2 zgodnja jesen
Lokacija: Ivanci
Obdobje preskušanja: začetek 2020, zaključek 2021
Izvajalec: KIS, KGZS-KGZ MS
KO in parcelna št.: 101 Ivanci - 1408
Površina: prbl. 220 m2 pomlad
220 m2 pozna pomlad
220 m2 zgodnje poletje
220 m2 zgodaj jesen
220 m2 pozna jesen
Lokacija: Vrtojba/Šempeter
Obdobje preskušanja: začetek 2020, zaključek 2021
Izvajalec: KIS, ŠCNG-BIOS
KO in parcelna št.: 2316 Vrtojba – 929/4 in 2315
Šempeter – 80 in 81
Površina: prbl. 220 m2 pomladi
220 m2 pozna pomlad
220 m2 zgodnja jesen
220 m2 pozna jesen
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ŠTEVILO in SEZNAM SORT, ŠTEVILO LOKACIJ in
ŠTEVILO PONOVITEV
15 sort:Annisole, Vignole, Funly, Lianabel,
Sementel, Champollion, Kayac, Lasydo, Cortese,
CRX 41015, CRX 41018, CRX 41010, Mima,
Davidole, Gloriole
3 lokacije (Jablje, Ivanci, Vrtojba
9 terminov:
zgodnja pomlad zaščiten prostor (1 lokacija)
pomlad na prostem (3 lokacije)
pozna spomlad na prostem (3 lokacije)
zgodnje poletje (2 lokaciji)
poletje na prostem (1 lokacija)
pozno poletje na prostem (1 lokacija)
zgodnja jesen na prostem (3 lokacije)
pozna jesen na prostem (1 lokacija)
pozna jesen zaščiten prostor (2 lokaciji)
v vsakem terminu smo sorte pobirali 5-krat
3 ponovitve
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Preglednica: Vsebina in obseg dela pri nalogi Introdukcija zelenjadnic in ugotavljanje njihove
vrednosti za predelavo - nadaljevanje
B: Preskušanje sort – visok fižol za zrnje
Lokacija: Jablje
Obdobje preskušanja: začetek 2020, zaključek 2022
Izvajalec: KIS
KO in parcelna št.: 1940 Loka –740/3
Površina: prbl. 200 m2
Lokacija: Drešinja vas
Obdobje preskušanja: začetek 2020, zaključek 2022
Izvajalec: KIS, pridelovalec Klemen Šalej
KO in parcelna št.: Petrovče 1001 –
381/1+316+128/1
Površina: prbl. 200 m2
Lokacija: Dobriša vas
Obdobje preskušanja: začetek 2020, zaključek 2022
Izvajalec: KIS, pridelovalec Primož Žagar
KO in parcelna št.: Petrovče 1001 – 635/15+635/16
Površina: prbl. 200 m2
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. 70 m2
Lokacija: Šempeter
Obdobje preskušanja: začetek 2020, zaključek 2022
Izvajalec: KIS, ŠCNG-BIOS
KO in parcelna št.: 2315 Šempeter – 80 in 81
Površina: prbl. 70 m2

10 sort: Semenarna 22, Jabelski pisanec, Borlotto
Lingua di fuoco 2, Borlotto Lingua di fuoco 3,
Perseus, Borlotto Lamon, Češnjevec pisani visoki
in Lišček rdeči marmorirani, Klemen, Kiro (ni
kalila)
3 lokacije (Jablje, Dobriša vas, Drešinja vas)
3 ponovitve

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 (Agri Obtentions) in Ptujski
spomladanski (Semenarna)
3 lokacije (Ivanci, Šempeter, Jablje)
3 ponovitve

Lokacija: Jablje - tunel
Obdobje preskušanja: začetek 2020, zaključek 2022
Izvajalec: KIS
KO in parcelna št.: 1940 Loka – 759/1
Površina: prbl. 70 m2
D: Preskušanje sort – šalotka, sorte in termini
pridelave
Lokacija: Ljubljana; laboratorijsko polje BF
Obdobje preskušanja: začetek 2020, zaključek 2021
Izvajalec: BF
KO in parcelna št.: 2682 Brdo - 1829
Površina: 60 m2
E: Uvajanje opuščene vrste – bob, na prostem
Lokacija: Ljubljana; laboratorijsko polje BF
Obdobje preskušanja: začetek 2020, zaključek 2021
Izvajalec: BF
KO in parcelna št.: 2682 Brdo - 1829
Površina: 30 m2

4 sorte: Golden Gourmet, Red Sun, Longor, Jermor
2 termina sajenja: jesen in pomlad
1 lokacija (Ljubljana)
3 ponovitve

2 sorti: Aquadulce, Dreifach Weise
3 termini setve: 2-krat jesen in pomlad
1 lokacija (Ljubljana)
3 ponovitve
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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 zgodnje spomladanskem terminu v
zaščitenem prostoru.
Izvedba preskušanja vrednosti sort za pridelavo pri
solati v spomladanskem terminu na prostem.
Izvedba preskušanja vrednosti sort za pridelavo pri
solati v pozno spomladanskem terminu na prostem.
Izvedba preskušanja vrednosti sort za pridelavo pri
solati v poletnem terminu na prostem.
Izvedba preskušanja vrednosti sort za pridelavo pri
solati v zgodaj jesenskem terminu na prostem.
Izvedba preskušanja vrednosti sort za pridelavo pri
solati v jesenskem terminu v zaščitenem prostoru.

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

Izvedba preskušanja vrednosti sort za pridelavo pri
česnu v prezimnem terminu na prostem.
Izvedba preskušanja primernosti sort za pridelavo v
2 terminih sajenja pri šalotki.
Izvedba preskušanja primernosti sort in
tehnološkega ukrepa vršičkanje pri bobu v
prezimnem terminu v tunelu.
Izvedba preskušanja vrednosti sort za pridelavo pri
motovilcu v prezimnem terminu na prostem.
Seznanitev strokovne javnosti in uporabnikov z
rezultati preskušanj.

- zaključen poljski poskus z 6 sortami solate na 1
lokaciji (namesto predvidenih 8 sortna 2 lokacijah),
ter dodatno zaključeni poskusi z 10 sortami na 3
lokacijah
- zaključeni poljski poskusi z 10 sortami solate na 3
lokacijah
- zaključeni poljski poskusi z 10 sortami solate na 2
lokacijah (namesto predvidenih 3 lokacij)
- zaključena poljska poskusa z 10 sortami solate na 1
lokaciji v 2 poletnih terminih (namesto 1 poletnega
termina na 2 lokacijah)
- zaključeni poljski poskusi z 10 sortami solate 3
lokacijah ter dodatno zaključen jesenski termin z 8
sortami prostem na 1 lokaciji
- zaključeni poljski poskusi s 5 sortami (namesto
predvidenih 6) solate na 2 lokacijah ter dodatno v
teku poskus s 4 sortami solate na 1 lokaciji v pozno
jesenskem terminu
- zaključena poljska poskusa z 10 sortami visokega
fižola za zrnje na 2 lokacijah, na 1 lokaciji je poskus
propadel
- v načrtu ocena kuhalnih in organoleptičnih
lastnosti 10 sort fižola
- zaključeni poljski poskusi z 10 sortami česna na 3
lokacijah
- zaključen poljski poskus s 4 sortami šalotke v 2
terminih sajenja na 1 lokaciji
- zaključen poljski poskus z 2 sortama boba v
prezimnem terminu na prostem s primerjavo
vršičkanja in kontrole na 1 lokaciji
- zaključena poljska poskusa s 7 sortami motovilca
na 2 lokacijah
- zaključen ogled poskusov na eni od poskusnih
lokacij v času vegetacije (Ivanci 08.07.21)
- zaključena izvedba vsaj 2 predavanj svetovalcem in
pridelovalcem
- v načrtu objava letnih rezultatov preskušanja sort
zelenjadnic na spletni strani JS v vrtnarstvu
(https://vrtnarstvo.javnasluzba.si/)
- v načrtu objava letnih rezultatov preskušanja sort
zelenjadnic v publikaciji KIS

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
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2.4

INTRODUKCIJA IN EKOLOŠKA RAJONIZACIJA ZELIŠČ TER UGOTAVLJANJE
NJIHOVE VREDNOSTI ZA PREDELAVO

2.4.1 OCENA OPRAVLJENEGA DELA
Delo v okviru te naloge je bilo v celoti opravljeno kot je bilo načrtovano s Programom za leto 2021.
A: Preskušanje vrednosti za pridelavo in uporabo - rožmarin (Rosmarinus officinalis L.)
Leta 2018 smo zasnovali poskus s 3 sortami rožmarina - 2 sortama (Arp, Blue Winter) iz tujine, ki sta
opisani kot dobro prezimni v celinskem podnebju, in eno akcesijo iz kolekcije zelišč na IHPS (slika
2.4.1.A1). V letu 2019 smo zaradi prestavitve poskusnih površin poskus zasadili na novo. V 2021 smo
nadaljevali in zaključili poskus introdukcije rožmarina in pripravili oceno primernosti preskušanih sort
za pridelovanje v Sloveniji. Nasad smo okopali in opleli 19 . 6., 6. 8. in 16. 9. 2021. Zaradi pomanjkanja
padavin v juniju in juliju smo poskusni nasad namakali 21. 6. in 27. 7.2021. Opazovali smo rast in razvoj
in beležili razvojne faze. Napada bolezni in škodljivcev nismo zasledili. Pridelek smo poželi 14. 9. 2021
in določili njegovo količino: svež pridelek, količino vlage v svežem pridelku in suh pridelek. Pred žetvijo
smo izmerili parametre pri grmičkih za posamezno sorto in sicer: višino in širino grma, število glavnih
in stranskih poganjkov (slika 2.4.1.A2).

Slika 2.4.1.A1: Poskusni nasad z različnimi sortami Slika 2.4.1.A2: Vrednotenje pridelka (merjenje
rožmarina na IHPS tik pred žetvijo
nadzemnega dela) pri različnih sortah rožmarina
Rezultati z diskusijo
Odstotek propadlih rastlin je bil v letu 2021 pri sort Arp 16 %, pri sorti Blue Winter 36 % in pri akcesiji
IHPS 36 %. Zima 2020/2021 je bila dolgotrajna, z nizkimi temperaturami, zlasti nočnimi v
pomladanskih mesecih (marcu in aprilu). Hladen in moker maj je bil neugoden za rast in razvoj
rožmarina zato so rastline začele z intenzivno rastjo šele v juniju. Nastop izbranih fenofaz je prikazan
v preglednici 2.4.1.A1.
Preglednica 2.4.1.A1: Rast in razvoj rožmarina sorte Arp, Blue Winter in akcesijo IHPS (iz kolekcije
SRGB na IHPS) v letu 2021
Fenofaze
Prvi vznik
Cvetenje-posamezni cvetovi
Začetek rasti stranskih poganjkov
Zaključek rasti
Žetev

Arp
1.4.
15.4.
25.4.
12.8.
14.9.

Blue Winter
28.3.
10.4.
25.4.
18.8.
14.9.

Akcesija IHPS
1.4.
10.4.
28.4.
12.8.
14.9.

Kot je razvidno iz preglednice 2.4.1.A2 in slik 2.4.1.A2-2.4.1.A5, je imela sorta Arp značilno najožje in
najnižje grmičke. Število glavnih poganjkov je bilo značilno večje pri sorti Arp kot pri akcesiji IHPS in
sorti Blue Winter, po drugi strani pa je bilo pri sorti Arp število stranskih poganjkov dokazljivo manjše
kot pri drugih dveh sortah. Če bi poganjke enostavno sešteli, je ta seštevek največji pri sorti Blue
Winter, sledi akcesija IHPS. Pridelek listov na rastlino (preglednica 2.4.1.A3) brez stebel je bil najvišji
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pri sorti Arp (23,75 g/rastlino), nekoliko nižji pri akcesiji IHPS (22,5 g/rastlino), najnižji pa pri sorti Blue
Winter (20,08 g/rastlino). Pomembno je tudi razmerje med listi in stebli (preglednica 2.4.1.A4), saj so
trgovsko uporabni samo listi.
Preglednica 2.4.1.A2: Parametri meritev grmov različnih sort rožmarina v letu 2021
Sorta
IHPS
Arp
Blue Winter

Širina grmička
(cm)
57,9 b
28,6 a
53,1 b

Višina grmička
(cm)
56,1 b
27,6 a
55,0 b

Št. glavnih
poganjkov
6,4 a
14,2 b
5,8 a

Št. stranskih
poganjkov
79,6 b
58,3 a
87,4 b

Pridelek
(g listov/rastlino)
22,5
23,75
20,08

Slika 2.4.1.A2: Širina grmička v cm (1 = IHPS, Slika 2.4.1.A3: Višina grmička v cm (1 = IHPS,
2 = Arp, 3 = Blue Winter)
2 = Arp, 3 = Blue Winter)

Slika 2.4.1.A4: Število glavnih poganjkov na grm Slika 2.4.1.A5: Število stranskih poganjkov na grm
(1 = IHPS, 2 = Arp, 3 = Blue Winter)
(1 = IHPS, 2 = Arp, 3 = Blue Winter)
Preglednica 2.4.1.A3: Pridelek različnih sort rožmarina v letu 2021
Sorta
IHPS
Blue Winter
Arp

Svež pridelek
(kg/rastlino)
0,63
0,47
0,13

Suh pridelek
(kg/rastlino)
0,22
0,16
0,05

Vlaga v svežem vzorcu
(%)
64,3
70,8
67,3

Preglednica 2.4.1.A4: Odstotek listov in stebel pri različnih sortah rožmarina v letu 2021
Sorta
Arp
Blu Winter
IHPS
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Delež listov (%)
50
50
51,8

Delež stebel (%)
50
50
48,2
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Preglednica 2.4.1.A5: Kemična analiza pridelka različnih sort rožmarina v letu 2021
Sorta

Arp
Blue Winter
IHPS
Ph. Eur. 5.0

Vlaga
(%)
7,5
7,5
7,5
Max: 10,0

Celokupni
pepel
(%)
7,64
7,53
7,19
Max: 9,0

V kislini
netopni pepel
(%)
0,70
0,51
0,22
-

Eterično olje

Karnozolna kislina

(mL/100 g vzorca)
2,35
1,99
3,02
Min: 1,2

(%)
4,15
4,09
3,20
-

Zaključki tri letnega preskušanja sort rožmarina (Rosmarinus officinalis L.)
Namen introdukcije sort rožmarina, ki smo jo izvajali v letih 2018 do 2021 je izbira ustrezne sorte za
gojenje v celinskih pogojih. V povprečju 3 let je pridelek najvišji pri akcesiji IHPS-akcesija iz kolekcije
SRGB pri IHPS (277,5 g/rastlino), skoraj enak je pri sorti Arp (273,75 g/rastlino), najmanjši pa pri sorti
Blue Winter (191,25 g/rastlino). Pridelek varira med posameznimi leti. Najmanjši je bil 2019, ko je
nasad bil prvoleten, najvišji pa leta 2020 na vseh 3 lokacijah (preglednica 2.4.1.A6).
Vsebnost eteričnega olja je bila v vseh letih nad določili Evropske farmakopeje. V 3 letnem povprečju
je bila najvišja vsebnost pri akcesiji IHPS (3,01 mL/100 g vzorca), nižja pri sorti Arp (2,91 mL/100 g
vzorca) in najnižja pri sorti Blue Winter (2,51 mL/100 g vzorca). Vsebnost karnozolne kisline pri 3
letnem povprečju je najvišja pri sorti Arp (4,05 %), skoraj enaka pa pri sorti Blue Winter 3,80 % in
akcesiji IHPS 3,83 %.
V vseh 3 letih pri vseh 3 sortah nismo zasledili pojava bolezni in škodljivcev.
Na osnovi 3 letnih rezultatov (količina pridelka, vsebnost eteričnega olja in karnozolne kisline)
preskušanja sort rožmarina v celinskem področju priporočamo za gojenje sorto Arp in akcesijo SRGB,
ki jo vzdržujemo v zbirki IHPS.
Preglednica 2.4.1.A6: Količina suhega pridelka (g)/rastlino od 2019-2021 pri treh sortah rožmarina
Leto
Sorta
Arp

Blue Winter

IHPS

2019
2020
2021
Povprečje 2020,2021
2019
2020
2021
Povprečje 2020,2021
2019
2020
2021
Povprečje 2020,2021

Masa suhe snovi pridelka
(g/rastlino)
12,50
310,00
237,50
273,75
22,00
220,00
162,50
191,25
17,00
330,00
225,00
277,50
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Preglednica 2.4.1.A7: Kemijske analize pridelka rožmarina 3 sort v letih 2018-2020
Sorta
IHPS

Blue Winter

Arp

Ph. Eur. 5.0

Leto
2018
2019
2020
2021
Povprečje
2018
2019
2020
2021
Povprečje
2018
2019
2020
2021
Povprečje

Vlaga
(%)
8,3
8,1
8,9
7,5
8,2
8,2
7,9
8,6
7,5
8,05
7,8
7,9
8,7
7,5
6,03
Max: 10 %

Eterično olje
(mL/100 g vzorca)
3,33
2,40
3,28
3,02
3,01
2,79
2,31
2,95
1,99
2,51
2,82
2,41
4,04
2,35
2,91
Min: 1,2

Karnozolna kislina
(%)
4,40
3,39
4,34
3,20
3,83
4,10
3,04
3,95
4,09
3,80
4,60
3,65
3,78
4,15
4,05
-

B: Preskušanje sort, introdukcija - melisa (Melissa officinalis L.)
V letu 2021 smo v rastlinjaku na IHPS iz semena vzgojili sadike različnih sort melise za poskus
introdukcije v letu 2022 na 1 lokaciji.
Rezultati z diskusijo
Vzgojili smo po 50 sadik sort melise (Melissa officinalis L.): Limonella, Erfurter Aurechte in akcesije
SRGB iz kolekcije IHPS.
C: Rajonizacija vrste - laški smilj (Helichrysum italicum (Roth) G. Don fil.)
V letu 2021 smo nadaljevali in zaključili poskus rajonizacije laškega smilja, ki je bil nadaljevanje
poskusov iz 2017, ko so vse rastline na poskusnih površinah propadle. Zato smo enak poskus zasadili
2019 in ga zaključili 2021. Poskusi pridelovanja laškega smilja so v 2021 potekali na različnih lokacijah
v Sloveniji in sicer v Žalcu, Novi Gorici in Logarski dolini. Na vseh lokacijah smo popisovali fenofaze.
V Žalcu smo nasad okopavali in opleli 19. 6. in 6. 8. 2021. Zaradi pomanjkanja padavin v juniju in juliju
smo poskusni nasad namakali 21. 6. in 27. 7. 2021.. Žetev smo opravili 13. 8. 2021 (slika 2.4.1.C1).
Na lokaciji Nova Gorica (slika 2.4.1.C2) smo poskus opleli in okopali 19. 5. 2021. Namakali, kljub temu
da bi bilo potrebno, nismo, ker je namakalni sistem Vogršček v fazi obnove. Rastline so rastle in se
razvijale brez posebnosti. Poskus smo poželi 10. 8. 2021.
Na lokaciji Logarska dolina smo namestili električnega pastirja okoli poskusa kot dodatno zaščito proti
divjadi 9. 6. 2021, ker prej ni bilo mogoče zaradi nizkih temperatur. Nasad smo opleli 25. 6. 2021 in
opazili, da je večina sadik propadla – 94 % (ostale so 3 rastline) zaradi hudega napada miši (dolga
zima), ki so uničile korenine (slika 2.4.1.C3). Zastirka s slamo je zadostno zadrževala vlago, tako da ni
bilo potrebe po namakanju. Preživele rastline so se lepo razrastle, vendar niso zacvetele. Spravilo
pridelka in meritve smo opravili 8. 9. 2021.
Na vseh treh lokacijah smo pred žetvijo izmerili širino in višino posameznih grmov ter prešteli
poganjke. Določili smo vlago v svežem vzorcu in stehtali svež pridelek. Po sušenju smo določili maso
pridelka. Izvedli smo kemične analize: vsebnost vlage, količina celokupnega pepela in v kislini
netopnega pepela ter količino eteričnega olja.
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Slika 2.4.1.C1: Žetev poskusa laškega smilja in štetje stranskih
poganjkov na lokaciji Žalec v letu 2021

Slika 2.4.1.C2: V juniju 2021
so se na lokaciji Nova Gorica
pri laškem smilju pojavili
posamezni cvetovi

Slika 2.4.1.C3: Večina rastlin laškega smilja v Logarski dolini je v letu 2021 propadla, zaradi hudega
pojava miši preko zime (levo), ostale so le 3 rastline (desno)
Rezultati z diskusijo
Na vseh treh poskusnih lokacijah (Žalec, Nova Gorica in Logarska dolina ) smo popisovali fenofaze
(preglednica 2.4.1.C1). V Žalcu je okoli 20 % rastlin zacvetelo v začetku julija, na lokaciji Nova Gorica
so se posamezni cvetovi pojavili sredi junija, v logarski dolini rastline niso zacvetele.
Preglednica 2.4.1.C1: Razvojne faze laškega smilja na različnih lokacijah v letu 2021
Fenofaze
Začetek rasti
Začetek rasti stranskih poganjkov
Zaključek rasti
Nastop cvetenja
Poln cvet (80 % cvetov)
Žetev

Žalec
20.4.
3.5.
29.5.
1.6.
20.7.
11.8.

Nova Gorica
1.4.
25.4.
20.5.
15.6.
15.7.
10.8.

Logarska dolina
25.5.
20.6.
15.8.
8.9.

Razrast grmov laškega smilja je bila na vseh poskusnih lokacijah zelo podobna (preglednica 2.4.1.C2).
Povprečna višina grmov je bila najmanjša na lokaciji Nova Gorica (22,8 cm), srednja na lokaciji
Logarska dolina (24,67 cm) in najvišja v Žalecu (27,2 cm). Povprečna širina grmov je bila največja na
lokaciji Logarska dolina (41,0 cm), nižja v Žalcu (28,4 cm) in najnižja v Novi Gorici (25,4 cm). Povprečno
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število glavnih poganjkov je bilo najvišje v Žalcu (51,2), nižje v Logarski dolini (34,7) in najnižje v Novi
Gorici (19,9) kar je pričakovano, saj na tej lokaciji v sušnem obdobju ni bilo namakanja.
Preglednica 2.4.1.C2: Meritve dolžine in širine grmov ter število poganjkov pri laškem smilju na
lokacijah Žalec, Nova Gorica in Logarska dolina v letu 2021
Lokacija

Žalec
Nova Gorica
Logarska dolina

Povprečna
višina grma
(cm)
27,17
22,82
24,67

Povprečna širina
grma
(cm)
28,37
25,42
41,00

Povprečno
število glavnih
poganjkov
51,17
19,89
34,67

Povprečno število
stranskih
poganjkov
168,83
128,78
163,67

Preglednica 2.4.1.C3: Pridelek pri laškem smilju na lokacijah Žalec, Nova Gorica in Logarska dolina v
letu 2021
Lokacija

Svež pridelek
Suh pridelek
Pridelek
kg/ rastlino
g/rastlino
kg/100 m2
Žalec
0,26
53
35,9
Nova Gorica
0,10
32
20,4
Logarska dolina
0,25
70
-*
* pridelka nismo ovrednotili, ker so zaradi miši preživele le 3 rastline, ki so pa bile zelo bujne.

Količina svežega pridelka je bila skoraj enaka v Žalcu (0,26 kg/rastlino) in v Logarski dolini
(0,25 kg/rastlino) in nižja v Novi Gorici (0,10 kg/rastlino). Suhi pridelek na rastlino je bil največji v
Logarski dolini (70 g), sledi Žalec (53 g), najnižji je bil v Novi Gorici (32 g). Pridelek na površino je bil
največji v Žalcu (35,9 kg/100 m2), nižji v Novi Gorici (20,4 kg/100 m2) verjetno zaradi tega, ker smo
nasad v Žalcu v sušnem obdobju namakali. Pridelka v Logarski dolini nismo ovrednotili, ker po napadu
miši preko zime ostala samo 3 rastline (preglednica 2.4.1.C3).
Kemične analize so pokazale, da je vsebnost eteričnega olja na vseh treh lokacijah nad predpisano po
BHP (0,05 mL/100 g vzorca) in sicer je bila najvišja na lokaciji Nova Gorica (0,21 mL/100 g vzorca),
nižja na lokaciji Žalec (0,14 mL/100 g vzorca) in najnižja na lokaciji Logarska dolina (0,10 mL/100 g
vzorca) verjetno zato, ker je vegetacija najkrajša in ni bilo dovolj sončnih ur za sintezo eteričnega olja.
Preglednica 2.4.1.C4: Rezultati kemičnih analiz pri laškem smilju na lokaciji Žalec, Nova Gorica in
Logarska dolina v letu 2021
Lokacija

Vlaga
Celokupni pepel
(%)
(%)
Žalec
6,0
7,61
Nova Gorica
5,9
7,57
Logarska dolina
5,9
6,41
BHP*– mejna vrednost
*: British Herbal Pharmacopeia 1983 (BHP 83)

V kislini netopni pepel
(%)
1,41
0,73
0,07
-

Eterično olje
(mL/ 100g vzorca)
0,14
0,21
0,10
Min: 0,05

Zaključki večletne rajonizacije laškega smilja (Helichrisum italicum (Roth.) G. Don fil.
Večletni poskus gojenja laškega smilja na 3 lokacijah je bil razdeljen v 2 dela saj so rastline iz prvega
sklopa poskusov, ki so bili v Žalcu, na Vrhniki in na višinski lokaciji zasnovani v 2015, pozimi 2017
propadle, zaradi česar rastlin v tretjem letu nismo mogli ovrednotiti. Poskuse smo zato ponovno
zasnovali v letu 2019, ko smo laški smilj posadili na lokacijah Žalec, Nova Gorica in na višinski lokaciji
nad Logarsko dolino.
V letih 2020 in 2021 smo merili višino in širino grmov ter število glavnih in stranskih poganjkov.
Ugotovili smo, da je povprečna višina grma skoraj enaka na vseh treh lokacijah. Širina grmov je bila
večja na lokaciji Logarska dolina (36,4 cm) in Žalec (32,7 cm). Najožji grmi so bili v povprečju v Novi
Gorici (26,5 cm). Povprečno število glavnih poganjkov je bilo najvišje v Žalcu (44,7), nekoliko manj jih
je bilo v Novi Gorici (32,2) in najmanj v Logarski dolini (28,6). Stranske poganjke smo prešteli samo v
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letu 2021. Pri tem praktično ni bilo razlike v povprečnem številu stranskih poganjkov na rastlino med
lokacijama Žalec (168,8) in Logarska dolina (163,7). Najmanj stranskih poganjkov (povprečje/rastlino)
je bilo v Novi Gorici (128,8). Rezultati so prikazani v preglednici 2.4.1.C5.
Preglednica 2.4.1.C5: Meritve dolžine in širine grmov ter število poganjkov pri laškem smilju na lokaciji
Žalec, Nova Gorica in Logarska dolina od 2020 do 2021
Lokacija

Žalec

Nova Gorica

Logarska dolina

Leto

2020
2021
Povprečje
2020
2021
Povprečje
2020
2021
Povprečje

Povprečna
višina grma
(cm)
26,0
27,2
26,6
29,1
22,8
26,0
30,0
24,7
27,3

Povprečna
širina grma
(cm)
36,9
28,4
32,7
27,6
25,4
26,5
31,7
41,0
36,4

Povprečna število
glavnih poganjkov
na rastlino
38,2
51,2
44,7
44,5
19,9
32,2
22,6
34,7
28,6

Povprečno število
stranskih poganjkov
na rastlino
168,8
128,8
163,7
-

Preglednica 2.4.1.C6: Količina eteričnega olja (ml/100 g suhe snovi) in pridelek (kg/100 m2) pri laškem smilju na
lokaciji Žalec, Vrhnika/Nova Gorica in Logarska dolina v letih 2015 in 2016 ter od 2019 do 2021
Lokacija
Leto
Eterično olje
Pridelek
(ml/100 g suhe snovi)
(kg/100 m2)
Žalec
2015
0,23
8,56
2016
0,53
28,50
2019+
0,23
16,70
2020
0,23
51,20
2021
0,14
33,20
Povprečje
0,27
27,63
Vrhnika
2015
0,30
6,55
2016
0,48
4,30
Nova Gorica
2019+
0,38
10,00
2020
0,10
25,00
2021
0,21
20,23
Povprečje
0,29
13,22
Višinska lokacija
2015
0,32
4,90
2016
0,54
3,30
+
Logarska dolina
2019
0,16
7,50
2020
0,28
10,60
2021
0,10
nismo ovrednotili*
Povprečje
0,28
6,58
BHP**– mejna vrednost
0,05 %
* Ker so zaradi napada miši v letu 2021 na lokaciji Logarska dolina preživele samo 3 rastline pridelka nismo ovrednotili, saj podatek ne
bi bil realen.
**British Herbal Pharmacopeia 1983 (BHP 83)
+ prvoletni nasad

V štiriletnem povprečju količina eteričnega olja ni bistvenega odstopala med lokacijami: Logarska
dolina 0,28 ml/100 g suhe snovi, Žalec 0,27 ml/100 g suhe snovi in Nova Gorica 0,29 ml/100 g suhe
snovi. So pa odstopanja med posameznimi leti. Najvišja vsebnost na vseh lokacijah je bila v letu 2016:
Logarska dolina 0,54 ml/100 g suhe snovi, Žalec 0,53 ml/100 g suhe snovi in Nova Gorica 0,48 ml/100
g suhe snovi. Najnižja vsebnost pa v Žalcu leta 2021 0,14 ml/100 g suhe snovi, v Novi Gorici leta 2020
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0,10 ml/100 g suhe snovi in v Logarski dolini leta 2021 0,10 ml/100 g suhe snovi. Rezultati so prikazani
v preglednica 2.4.1.C6.
Pridelek je bil v 4 letnem povprečju najvišji v Žalcu (27,63 kg/100 m2), nižji v Novi Gorici (13,22 kg/100
m2) in najnižji v Logarski dolini (6,58 kg/100 m2). Med posameznimi leti je bil pridelek na vseh lokacijah
najvišji leta 2020 in sicer: Žalec 51,20 kg/100 m2, Nova Gorica 25,00 kg/100 m2 in Logarska dolina
10,60 kg/100 m2. Najnižji pridelki so bili v Žalcu leta 2015 (8,56 kg/100 m2), v Novi Gorici leta 2016
(4,30 kg/100 m2) in v Logarski dolini leta 2016 (3,30 kg/100 m2). Rezultati so prikazani v preglednica
2.4.1.C6.
Na podlagi večletnega povprečja ugotavljamo, da je najvišji pridelek v Žalcu, skoraj za polovico nižji je
pridelek v Novi Gorici in najnižji na višinski lokaciji Logarska dolina. Vsebnost eteričnega olja je bila
skoraj enaka na vseh treh lokacijah in močno varira iz leta v leto.
D: Rajonizacija vrste – trajni lan (Linum perenne L.)
Leta 2019 smo začeli s poskusom rajonizacije trajnega lana za zdravilno uporabo. V letu 2021 smo
nadaljevali in zaključili poskus na 3 lokacijah (Žalec, Nova Gorica in Logarska dolina). Na vseh 3
lokacijah smo popisovali fenofaze ter ugotavljali pridelek in kvaliteto pridelka (vsebnost maščob). Za
primerjavo smo na lokaciji Gornja Radgona posejali tudi enoletni lan (Linum ussitatissimum L.).
Na lokaciji Žalec smo nasad okopavali in opleli 19. 6. in 6. 8. 2021. Zaradi pomanjkanja padavin v juniju
in juliju smo poskusni nasad namakali 21. 6. in 27. 7. 2021. Dozorelo seme smo pobirali v juliju,
avgustu in septembru 2 krat tedensko.
Na lokaciji Nova Gorica (slika 2.4.1.C2) smo poskus opleli in okopali 19. 5. 2021. Namakali, kljub temu
da bi bilo potrebno, nismo, ker je namakalni sistem Vogršček v fazi obnove. Preživelo je 13 rastlin od
skupaj 50. V juliju in avgustu smo zrele semenske glavice pobirali 1 - krat tedensko. Poskus smo
dokončno poželi 10. 8. 2021.
Na lokaciji Logarska dolina smo okoli poskusa, kot dodatno zaščito proti divjadi, 9. 6. 2021 namestili
električnega pastirja. Prej zaradi nizkih temperatur ni bilo mogoče. Nasad smo opleli 25. 6. 2021.
Zastirka s slamo je zadostno zadrževala vlago, tako da ni bilo potrebe po namakanju. Konec avgusta
so bile semenske glavice večinoma še zelene, zato smo poskus zaključili v septembru, ko smo pobrali
vse zrele glavice.
Enoletni lan smo posejali na manjši površini v Gornji Radgoni. Poželi smo ga v septembru in ga
ovrednotili enako kot trajni lan na ostalih lokacijah (meritve grmov, določitev pridelka in količine
maščob v pridelku).
Na vseh lokacijah smo izmerili dolžino in širino grmov (Žalec 11. 8., Nova Gorica 10. 8. in Logarska
dolina 8. 9.). Pridelek smo določili ob koncu sezone pobiranja. Stehtali smo pridelek in odvzeli vzorec
za določanje vlage v pridelku (preglednica 2.4.1.D2). Pridelka (semena) nismo dodatno sušili. Izvedli
smo kemijske analize za vsebnost vlage in količino maščob.
Rezultati z diskusijo
Nastop izbranih fenofaz na je za vse tri lokacije (Žalec, Nova Gorica, Logarska dolina) naveden v
preglednici 2.4.1.D1. Na lokaciji Žalec so
rastline začele cveteti v začetku maja (slika
2.4.1.D1). Dozorelo seme smo pobirali v
juliju, avgustu in septembru 2 - krat
tedensko. Na lokaciji Nova Gorica je zaradi
suše preživelo le 13 rastlin od skupaj 50
rastlin. Trajni lan je začel cveteti 3. 5. 2021
in začel tvoriti semena v začetku junija. Na
lokaciji Logarska dolina so rastline so
Slika 2.4.1.D1: V začetku junija 2021 je bil trajni lan na začele cveteti konec maja. Konec junija so
lokaciji Žalec v polnem cvetu
se začele pojavljati že prve semenske
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glavice. Konec avgusta so bile semenske glavice večinoma še zelene, dozorele so v septembru.
Ugotavljamo, da trajni lan neenakomerno cveti in zato neenakomerno tvori seme. Čas žetve je zato
težko določiti oz. je potrebno zrele semenske glavice pobirati v več terminih.
Na nobeni lokaciji nismo zasledili pojava bolezni in škodljivcev.
Preglednica 2.4.1.D1: Datumi nastopa razvojnih faz trajnega lana na različnih lokacijah v letu 2021
Fenofaze
Začetek rasti
Začetek intenzivne rasti
Nastop cvetenja
Poln cvet (80 % cvetov)
Začetek semenenja
Pobiranja semena

Žalec
2.4.
18.4.
15. 5.
1. 6.
junij, julij
julij, avgust, september

Nova Gorica
19.3.
10. 4.
3.5.
17.5.
junij, julij
julij, avgust

Logarska dolina
3.5.
25.5.
20. 7.
1.9.
avgust
avgust, september

Preglednica 2.4.1.D2: Meritve višine in širine grmov ter pridelka pri lanu v letu 2021
Lokacija
Žalec
Nova Gorica
Logarska dolina
Gornja Radgona-enoletni lan

Povprečna
višina grma (cm)
79,5
55,3
36,2
89,4

Povprečna
širina grma (cm)
58,6
66,2
25,8
74,3

Pridelek
(g/rastlino)
2,5
0,3
0,3
0,7

Najbolj bujni grmi so bili v Gornji Radgoni (enoletni lan), manjši so bili na lokacij Žalec in Novi Gorici,
najmanjši pa v Logarski dolini. Najvišji pridelek je bil na lokaciji Žalec (2,5 g/rastlino) v Nova Gorica in
Logarski dolini je bil pridelek nižji kar za 88 % (0,3 g/rastlino). Predvidevamo, da je vzrok za nizek
pridelek na teh dveh lokacijah neenakomerno dozorevanje trajnega lana in osipanje zrelega semena.
Pridelek enoletnega lana je bil za 72 % nižji od pridelka trajnega lana na lokaciji Žalec (preglednica
2.4.1.D2).
Vsebnost maščob, ki je najpomembnejši parameter kvalitete, je bila najvišja na lokaciji Nova Gorica
(42,25 %), nižja je bila v Logarski dolini (27,78 %) in najnižja v Žalcu (24,89). Enoletni lan, ki smo ga
posejali v Gornji Radgoni, je vseboval 37,30 % maščob (preglednica 2.4.1.D3).
Preglednica 2.4.1.D3: Kemične analize lana v letu 2021
Lokacija
Žalec
Nova Gorica
Logarska dolina
Gornja Radgona-enoletni lan

Vlaga (%)
6,1
5,3
5,7
5,4

Maščobe
(%)
24,89
42,25
27,78
37,30

Zaključki večletne rajonizacije trajnega lana (Linum perenne L.)
V letu 2019 smo začeli s triletnim poskusom rajonizacije trajnega lana (Linum perenne L.) in sicer na
lokacijah: Žalec, Nova Gorica in Logarska dolina. Poskuse smo zasnovali tako, da smo posadili na vsaki
lokaciji po 50 rastlin in sicer na medvrstni razdalji 20 cm in razdalji med rastlinami 20 cm. Sadike smo
vzgojili na IHPS v letu 2018. Proučevali smo možnost pridelovanja trajnega lana z vidika trajnih
nasadov. Ugotovili smo, da trajni lan na vseh lokacijah dozoreva zelo različno, zato je potrebno
pridelek pobirati večkrat, v sezoni ročno, kar podraži pridelovanje. Poleg tega pa vsako leto propade
najmanj 30 % rastlin, kar tudi povzroči prazna mesta in izpad pridelka oz. je potrebno dosajanje rastlin
vsako leto.
V triletnem poskusu pridelovanja trajnega lana smo ugotovili, da je bil pridelek nizek v Novi Gorici,
Logarski dolini in pri enoletnem lanu. Najvišji je bil v Žalcu v obeh letih merjenja (2020 in 2021).
Odstotek maščob je bil v tri letnem povprečju najvišji v Novi Gorici (37,43 %), nižji v Logarski dolini
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(33,25 %) in najnižji v Žalcu (30,82 %). Količina maščob varira med leti in lokacijami
(preglednica 2.4.1.D4). Količina maščob pri trajnem in enoletnem lanu ni bistveno različna.
Glede na dobljene 3 letne rezultate ne priporočamo gojenja trajnega lana kot trajnico v večjem
obsegu predvsem zaradi neenakomernega zorenja. Seme je potrebno pobirati večkrat na teden v
sezoni ročno in zato je veliko porabljenih delovnih ur (draga pridelava). Vsako leto propade najmanj
30 % rastlin in zato z leti dobimo zelo neizenačen nasad.
Preglednica 2.4.1.D4: Kemične analize trajnega lana od 2019 do 2021 na lokacijah Žalec, Nova Gorica
in Logarska dolina ter enoletnega lana v letih 2020 in 2022 v Fokovcih oz. Gornji Radgoni
Vrsta in lokacija

Leto

Pridelek
Maščobe
(g/rastlino)
(%)
Linum perenne L. - Žalec
2019
-*
38,87
2020
2,8
28,70
2021
2,5
24,89
Povprečje
2,26
30,82
Linum perenne L. - Nova Gorica
2019
-*
43,08
2020
0,4
26,96
2021
0,3
42,25
Povprečje
0,35
37,43
Linum perenne L.- Logarska dolina
2019
-*
44,80
2020
0,8
27,16
2021
0,3
27,78
Povprečje
0,55
33,25
Linum usitatissimum L. - Fokovci
2020
0,5
28,18
Linum usitatissimum L. - Gornja Radgona
2021
0,7
37,30
Povprečje
0,60
32,74
* količine pridelka nismo izmerili, ker je bil prvoletni nasad in so bile samo posamične glavice na grm

E: Rajonizacija vrste – slez (Althaea officinalis L.)
V letu 2021 smo nadaljevali in zaključili tri letni poskus rajonizacije sleza na lokacijah Žalec, Nova
Gorica in Logarska dolina. V obdobju rasti in razvoja smo popisovali fenofaze. Poskusni nasad v
Logarski dolini je bil še v aprilu pod snegom zaradi aprilskih padavin, ki so bile na tej višini sneg.
Na lokaciji Žalec smo poskusni nasad okopavali in opleli 19. 6. in 6. 8. 2021 (slika 2.4.1.E1). Zaradi
pomanjkanja padavin v juniju in juliju smo poskusni nasad namakali 21. 6. in 27. 7. 2021. Zaradi pojava
uši smo ga 4. 6. 2021 tretirali z Neemazalom. Tik pred spravilom pridelka 9. 8. 2021 smo zasledili blag
pojav bele gnilobe. Ker smo žetev opravili 13. 8. 2021 rastlin nismo tretirali.
Na lokaciji Nova Gorica smo poskus opleli in okopali 22.3, 19.5. in potem še vsakih 14 dni. Namakali,
kljub temu da bi bilo potrebno, nismo, ker je namakalni sistem Vogršček v fazi obnove. Zaradi pojava
listnih uši smo 4. 6. 2021 poskus tretirali z Neemazalom T/S. Zaradi pojava bele gnilobe smo ga 8. 6.
in 22. 6. 2021 tretirali s Switch-om (slika 2.4.1.E2). Potem se simptomi niso širili, kar pomeni, da je
bilo tretiranje uspešno, je pa že nastala določena škoda na pridelku.
Na lokaciji Logarska dolina smo 9. 6. 2021 okoli poskusa, kot dodatno zaščito proti divjadjo, namestili
električnega pastirja, prej mogoče zaradi nizkih temperatur ni bilo. Nasad smo opleli 25. 6. 2021.
Zastirka s slamo je zadostno zadrževala vlago, tako da ni bilo potrebe po namakanju. Rastline so bile
še konec avgusta v fazi cvetenja in zdrave, brez pojava listnih uši ali bele gnilobe.
Pred žetvijo smo izmerili širino in višino posameznega grma ter prešteli poganjke. Stehtali smo svež
pridelek in določili vlago v svežem vzorcu. Po sušenju smo določili maso pridelka in izvedli kemične
analize pridelka: vsebnost vlage, količina celokupnega pepela in v kislini netopnega pepela ter količina
sluzi. Ker so poleg listov in cvetov uporabne tudi korenine, smo ob koncu poskusa izkopali tudi
korenine in sicer v Žalcu 20. 10., v Novi Gorici 9. 11. (slika 2.4.1.E4) in v Logarski dolini 12.10.. Korenine
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smo oprali (slika 2.4.1.E5), zmerili (širina glave korenine, dolžina in širina glavne korenine), razrezali,
določili svežo maso, jih posušili ter določili suho maso. S kemičnimi analizami smo določili vlago v
svežem pridelku celokupni pepel, v kislini netopni pepel in količino sluzi.

Slika 2.4.1.E1: Del poskusnega nasada sleza v Žalcu, 7. Slika 2.4.1.E2: Napad bele gnilobe je povzročil
6. 2021
odmiranje listov in poganjkov na lokaciji Nova
Gorica, 11.6.2021

Slika 2.4.1.E3: Poskusni nasad sleza (Althaea officinalis L.) na
lokaciji Logarska dolina pred spravilom pridelka 8. 9. 2021

Slika 2.4.1.E4: Izkopane
korenine sleza (Althaea
officinalis L.) na lokaciji Nova
Gorica 9. 11. 2021

Korenina pred merjenjem

Izkop korenin sleza

Pranje korenin

Oprane korenine pred
tehtanjem

Slika 2.4.1.E5: Izkop in pranje korenin sleza na lokaciji Žalec v oktobru 2021
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Rezultati z diskusijo
Nastop izbranih fenofaz sleza na poskusnih lokacijah Žalec, Nova Gorica in Logarska dolina je prikazan
v preglednici 2.4.1.E1.
Preglednica 2.4.1.E1: Datumi nastopa izbranih razvojnih faze sleza na različnih lokacijah v letu 2021
Fenofaze
Začetek rasti
Začetek rasti poganjkov
Zaključek rasti
Nastop cvetenja
Poln cvet (80 % cvetov)
Začetek tvorbe semena
Žetev

Žalec
18.3.
25.3.
10.6.
3.6.
23.6.
10.7.
13.8.

Nova Gorica
15.3.
21.3.
15.6.
24.6.
1.7.
12.7.
10.8.

Logarska dolina
5.5.
20.5.
10.8
5.8.
30.8.
8.9.

Preglednica 2.4.1.E2: Dolžina in širina grmov ter število poganjkov pri slezu na lokaciji Žalec, Nova
Gorica in Logarska dolina v letu 2021
Lokacija
Žalec
Nova Gorica
Logarska dolina

Povprečna
višina grma (cm)
115
100,9
85,9

Povprečna
širina grma (cm)
33,6
39,6
28,4

Povprečna število
glavnih poganjkov
16,1
16,7
4,2

Iz meritev nadzemnega dela (preglednica 2.4.1.E2) je razvidno, da so bile rastline najbolj bujne na
lokaciji Žalec in Nova Gorica in sicer je bila povprečna višina grma v Žalcu 115 cm in v Novi Gorici
100,92 cm. Povprečna širina grma je bila v Novi Gorici 39,60 cm in v Žalcu 33,63 cm. Število glavnih
poganjkov je bilo v povprečju na obeh lokacijah skoraj enako in sicer v Novi Gorici 16,74 in v Žalcu
16,10. Na lokaciji Logarska dolina so bili manjši grmi in sicer je bila povprečna višina grma 85,90 cm,
povprečna širina grma 28,42 cm in povprečno število poganjkov na rastlino 4,2. Nasad v Logarski
dolini je imel manjše grme zaradi krajše vegetacije na višinski lokaciji in napada miši preko zime.
Pridelek nadzemnega dela sleza je za vse tri poskusne lokacije prikazan v preglednici 2.4.1.E3. Posušen
pridelek je bil najvišji na lokacij Žalec (86 g/rastlino), kljub napadu bele plesni, ki je zmanjšala pridelek
za okoli 15 %. Pol manjši je bil na lokaciji Nova Gorica 42 g/rastlino, kjer je napad bele plesni zmanjšal
pridelek za okoli 40 %. Na lokaciji Logarska dolina je bil pridelek bistveno manjši in sicer 17 g/rastlino,
ker je višinska lokacija in je vegetacija krajša. Poleg tega pa so nasad preko zime napadle miši in
poškodovale (pojedle) velik del korenin.
Preglednica 2.4.1.E3: Pridelek sleza – cele rastline in listi na lokacijah Žalec, Nova Gorica in Logarska
dolina v letu 2021
Lokacija

Žalec
Nova Gorica
Logarska dolina

Svež pridelek
cela rastlina
(kg/rastlino)
0,53
0,26
0,09

Svež pridelek
listi
(kg/rastlino)
0,25
0,08
0,06

Suh pridelek
listi
(g/rastlino)
86
42
17

Pridelek listov
(kg/100 m2)
35,8
10,6
5,6

Preglednica 2.4.1.E4: Širina koreninske glave, dolžina in širina glavne korenine pri slezu na lokacijah
Žalec, Nova Gorica in Logarska dolina v letu 2021
Lokacija
Žalec
Nova Gorica
Logarska dolina
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Širina glave
(cm)
11,63
12,55
5,01

Širina glavne korenine
(cm)
2,3
1,8
1,8

Dolžina glavne korenine
(cm)
46,6
31,3
30,9
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Preglednica 2.4.1.E5: Pridelek sleza - korenine na lokacijah Žalec, Nova Gorica in Logarska dolina v
letu 2021
Lokacija
Žalec
Nova Gorica
Logarska dolina

Svež pridelek
(kg/rastlino)
2,17
1,54
0,63

Suh pridelek
(kg/rastlino)
0,77
0,60
0,21

Pridelek korenin
(kg/100 m2)
259,1
207,9
6,7

Preglednica 2.4.1.E6: Kemične analize sleza v letu 2021
Lokacija

Žalec
Nova Gorica
Logarska dolina
Ph. Eur 5.0

Listi
Korenine
Vlaga Celokupni V kislini Polisaharidi Vlaga Celokupni V kislini Polisaharidi
pepel netopni v suhi snovi (%)
pepel
netopni v suhi snovi
pepel
pepel
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
7,4
17,66
3,86
0,149
7,0
8,45
1,04
0,061
8,6
18,91
0,97
0,421
8,0
7,40
0,11
0,160
7,6
14,54
0,25
0,382
7,4
8,34
0,89
0,030
Max
Max
Max
Max
Max
10,0
18,0
2,0
12,0
8,0

Pri vseh parametrih meritev korenin (preglednica 2.4.1.E4) smo največje vrednosti izmerili v Žalcu,
manjše v Novi Gorici, najmanjše v Logarski dolini. Razliko med obema nižinskima lokacijama
pripisujemo namakanju (v Žalcu smo namakali, v Novi Gorici nismo namakali). Razlog za najnižje
vrednosti v Logarski dolini je krajša vegetacija in hud napad miši čez zimo.
Pridelek suhih korenin (preglednica 2.4.1.E5) je bil najvišji v Žalcu (259,1 kg/100 m2), malo manjši je
bil v Novi Gorici (207,9 259,1 kg/100 m2) zaradi napada bele gnilobe. Najnižji pa je bil v Logarski dolini
(6,7 kg/100 m2) zaradi napada miši pozimi.
Rezultati kemijskih analiz listov (preglednica 2.4.1.E6) so pokazali, da je vsebnost vlage v skladu z
določili Evropske farmakopeje (PhEur) na vseh treh lokacijah. Celokupen pepel presega dovoljeno
maksimalno vrednost (18,0 %) na lokaciji Nova Gorica (18,91 %). Tik pod dovoljeno maksimalno
vrednostjo celokupnega pepela je lokacija Žalec (17,66 %). Najnižja pa je na lokaciji Logarska dolina
(14,54 %). To pripisujemo napadu bele gnilobe in s tem povezanim sušenjem vrhov in listov na glavnih
poganjkih in nastanek večje količine celokupnega pepela. Odstotek v kislini netopnega pepela je nad
dovoljeno mejo, ki je 2,0 %, v Žalcu (3,86 %). Na ostalih dveh lokacijah je v skladu s predpisi. Vsebnost
polisaharidov (sluzi) je bila v listih najvišja v Novi Gorici (0,421 %), sledi Logarska dolina (0,382 %),
najnižja pa je bila v Žalcu (0,149 %). V koreninah je bila vsebnost polisaharidov najvišja v Novi Gorici
(0,161 %), sledi Žalec (0,61 %) in najnižja v Logarski dolini (0,030 %). Na podlagi rezultatov vidimo, da
je bila vsebnost polisaharidov v listih in v koreninah v letu 2021 najvišja na lokaciji Nova Gorica.
Rezultati kemijskih analiz korenin (preglednica 2.4.1.E6) sleza so pokazali, da je odstotek vlage v
mejah PhEur. Odstotek celokupnega pepela je nad dovoljeno količino, ki je 8,0 %, v Žalcu (8,45 %) in
v Logarski dolini (8,34 %). Za odstotek v kislini netopnega pepela v PhEur ni zahteve, je pa bil najvišji
v Žalcu (1,04 %), nižji v Logarski dolini (0,89 %) in najnižji v Novi Gorici (0,11 %). Verjetno je to zaradi
pomanjkljivega čiščenja/pranja korenin. Odstotek polisaharidov (sluzi) je bil najvišji v Novi Gorici
(0,16 %), nižji v Žalcu (0,061 %) in najnižji v Logarski dolini (0,03 %). Analizo polisaharidov smo izvedli
v skladu z metodo, ki je opisana v diplomskem delu Nine Kroflič: Razvoj metode za kvantitativno
analizo polisaharidov v ameriškem slamniku: 2004, Fakulteta za farmacijo, Ljubljana.

Zaključki 3-letne rajonizacije laškega smilja (Helichrisum italicum (Roth.) G. Don fil.
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V letu 2019 smo posadili poskuse za rajonizacijo sleza na 3 različnih lokacijah: Žalec IHPS, Šempeter
pri Novi Gorici in Logarska dolina. Med vegetacijo smo vsako leto opazovali nastop fenofaz in
morebitno prisotnost bolezni in škodljivcev. V času tehnološke zrelosti smo izmerili posamezne dele
rastlin (višina in širina grma, število glavnih poganjkov), določili smo pridelek listov: pridelek sveže
mase, vsebnost vlage v svežem pridelku, pridelek suhe snovi in kemijske analize: vlaga, količina
celokupnega pepela in v kislini netopnega pepela % polisaharidov.
V letu 2021 smo izkopali korenine, jih izmerili (širina glave korenine, dolžina in širina glavne korenine),
določili pridelek (pridelek sveže mase, vsebnost vlage v svežem pridelku, pridelek suhe snovi) in
kemijsko analizirali pridelek: vlaga, količina celokupnega pepela in v kislini netopnega pepela in
odstotek polisaharidov-sluzi v korenini in listih.
Preglednica 2.4.1.E7: Povprečen pridelek sleza - listi od 2019 do 2021 na različnih lokacijah
Lokacija
Žalec

Nova Gorica

Logarska dolina

Leto
2019

Svež pridelek
(kg/parcelo)
3,0

Suh pridelek - listi
(kg/parcelo)
0,5

Masa suhih listov
(g/rastlino)
209

2020

12,6

1,8

120

2021

11,8

1,9

86

povprečje

9,1

1,4

138,5

2019

3,2

1,3

351

2020

12,8

2,9

58

2021

12,9

2,1

41

povprečje

9,6

2,1

150

2019

8,1

2,1

42

2020

6,5

1,7

35

2021

4,0

0,8

18

povprečje

31,6

Preglednica 2.4.1.E8: Pridelek sleza - korenine 2021 na različnih lokacijah
Lokacija
Žalec
Nova Gorica
Logarska dolina

Svež pridelek
(kg/rastlino)
2,17
1,54
0,63

Suh pridelek
(kg/ rastlino)
0,77
0,60
0,21

Pridelek korenin
(kg/100 m2)
259,1
207,9
6,7

V triletnem preizkušanju smo ugotovili, da je najvišji povprečen pridelek suhih listov na rastlino
(preglednica 2.4.1.E7) v Novi Gorici (150 g/rastlino), sledi Žalec (138,5 g/rastlino), najnižji pa je bil
pridelek v Logarski dolini (31,6 g/rastlino). Velika nihanja v pridelku so bila med posameznimi leti.
Velik padec pridelka je bil v letu 2020 v Novi Gorici in v Žalcu. Na to je vplival hud napad bele gnilobe.
Kljub preventivnemu tretiranju proti beli gnilobi v letu 2021, se je le-ta delno razvila in vplivala na
zmanjšan pridelek na obeh lokacijah. V Logarski dolini napada bele gnilobe nismo zasledili. Je pa nizek
pridelek zaradi kratke vegetacije in napada miši v zimi 2020/2021. Pridelek korenin smo ovrednotili v
letu 2021 (preglednica 2.4.1.E8) in ugotovili, da je najvišji v Žalcu (259,1 kg/100 m2), nižji je bil v Novi
Gorici (207,9 kg/100 m2) in najnižji v Logarski dolini (6,7 kg/100 m2) zaradi hudega napada miši pozimi.
Količina vlage v suhih vzorcih listov je bila na vseh lokacijah v vseh treh letih pod maksimalno
dovoljeno po PhEur (10,0 %). Količina celokupnega pepela in v kislini netopnega pepela v listih presega
maksimalno dovoljeno (18,0 % oz. 2,0 %) v Žalcu in Novi Gorici, kar pripisujemo hudemu napadu bele
gnilobe. Odstotek polisaharidov je najvišji v Novi Gorici (0,421 %), nižji v Logarski dolini (0,382 %) in
najnižji v Žalcu 0,149 %, kar je prikazano v preglednici 2.4.1.E9.
Preglednica 2.4.1.E9: Kemične analize pridelka sleza - listi na različnih lokacijah v letih 2019-2021
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Leto
Lokacija
Žalec

Nova Gorica

Logarska dolina

2019
2020
2021
povprečje
2019
2020
2021
povprečje
2019
2020
2021
povprečje

Ph. Eur. 5.0

Vlaga
(%)
9,0
8,8
7,4
8,4
8,9
9,3
8,6
8,9
8,8
8,7
7,6
8,4
Max 10

Celokupni pepel
(%)
24,15
19,70
17,66
20,5
36,57
24,76
18,91
26,74
15,96
16,18
14,54
15,56
Max 18,0

V kislini netopni pepel
(%)
4,33
1,42
3,86
3,03
14,20
1,84
0,97
5,67
0,24
0,42
0,25
0,30
Max 2,0

Polisaharidi
(% v suhi snovi )
0,149
0,421
0,382

Preglednica 2.4.1.E10: Kemične analize sleza – korenine na različnih lokacijah v letu 2021
Lokacija
Žalec
Nova Gorica
Logarska dolina
Ph. Eur 5.0

Vlaga
(%)
7,0
8,0
7,4
Max: 12,0

Celokupni pepel
(%)
8,45
7,40
8,34
Max: 8,0

V kislini netopni pepel
(%)
1,04
0,11
0,89
-

Polisaharidi
(% v suhi snovi )
0,061
0,160
0,030
-

Rezultati kemijskih analiz korenin sleza v letu 2021 (Preglednica 2.4.1.E6) so pokazali, da je odstotek
vlage v mejah predpisov PhEur - pod 12,0 %. Odstotek celokupnega pepela je nad dovoljeno količino
(8,0 %) v Žalcu (8,45 %) in v Logarski dolini (8,34 %). Za odstotek v kislini netopnega pepela v PhEur ni
zahteve, je pa bil najvišji v Žalcu (1,04 %), nižji v Logarski dolini (0,89 %) in najnižji v Novi Gorici
(0,11 %). Verjetno je to zaradi pomanjkljivega čiščenja/pranja korenin. Odstotek polisaharidov-sluzi
je bil najvišji v Novi Gorici (0,16 %), nižji v Žalcu (0,061 %) in najnižji v Logarski dolini (0,03 %).
Ob zaključku triletnega poskusa sleza na treh lokacijah ugotavljamo, da je pridelovanje listov sleza
smiselno na lokacijah Žalec in Nova Gorica ob ustrezni zaščiti pred belo gnilobo in ušmi. Višinska
lokacija za gojenje ni primerna zaradi kratke vegetacijske dobe in zato bistveno nižjega pridelka.
Vsebnost sluzi (polisaharidov) smo določili v zadnjem letu poskusa, zato bi bilo priporočeno, da bi v
prihodnje tudi vsebnost sluzi določili najmanj 3 leta zapored tako v listih, kot v koreninah.
F: Rajonizacija vrste- zlata melisa (Monarda didyma L.)
V letu 2021 smo vzgojili sadike zlate melise za poskuse rajonizacije v letu 2022 in sicer iz lastnih
potaknjencev.
Rezultati z diskusijo
V letu 2021 smo vzgojili 150 sadik zlate melise za poskuse rajonizacije v letu 2022 in sicer s potaknjenci
iz matičnih rastlin na IHPS.
G: Predstavitev rezultatov naloge
N. Ferant: Dnevi odprtih vrat v Vrtu zdravilnih in aromatičnih rastlin na IHPS malo drugače, Hmeljar,
2021, s.: 44.
N. Ferant: Zelišča: raziskave in poskusi za pridelovanje na kmetiji, predavanje, 14. dnevi odprtih vrat
v Vrtu zdravilnih in aromatičnih rastlin na IHPS, 7. 5. 2021.
N. Ferant: Genska banka zdravilnih in aromatičnih rastlin in strokovne naloge za zelišča, predavanje,
51. sejem Narava zdravje 2021, Ljubljana, 23. 10 2021.
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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
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
B: Preskušanje sort, introdukcija - melisa
Lokacija: Žalec - rastlinjak IHPS
Obdobje razmnoževanja: začetek 2021, zaključek 2021
Izvajalec: IHPS KO in parcelna št.: 996 Žalec - 2055/3
Površina: 10 m2
C: Rajonizacija vrste - laški smilj;
Lokacija: Žalec IHPS
Leto sajenja: 2019
Obdobje preskušanja: začetek 2016, zaključek 2021
KO in parcelna št.: 996 Žalec - 1053/20*3
Površina: 15 m2

ŠTEVILO in SEZNAM SORT, ŠTEVILO LOKACIJ
in ŠTEVILO PONOVITEV
3 sorte: Arp, Blue Winter*4 in akcesija iz
Kolekcije zelišč na IHPS
1 lokacija (Žalec)
1 ponovitev

Vzgoja po 50 sadik 3 sort melise

1 akcesija iz Kolekcije zelišč na IHPS
3 lokacije (Žalec, Šempeter pri Gorici,
Logarska dolina)
1 ponovitev

Lokacija: Šempeter pri Gorici
Leto sajenja: 2019
Obdobje preskušanja: začetek 2016, zaključek 2021
Izvajalec: IHPS, BIOS
KO in parcelna št.: 2315 Šempeter - 81
Površina: 15 m2
Lokacija: Logarska dolina
Leto sajenja: 2019
Obdobje preskušanja: začetek 2016, zaključek 2021
Izvajalec: Logar Marko
GERK PID: 4246714
Površina: 15 m2
D: 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
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trajni lan
1 akcesija iz Kolekcije zelišč na IHPS
3 lokacije (Žalec, Šempeter pri Gorici,
Logarska dolina)
1 ponovitev
enoletni lan
1 sorta
1 lokacija (Gornja Radgona)
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
E: 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

1 akcesija iz Kolekcije zelišč na IHPS
3 lokacije (Žalec, Šempeter pri Gorici,
Logarska dolina)
1 ponovitev

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
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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
Izvedba tretjega leta preskušanja tujih
sort rožmarina za introdukcijo.
Določitev količino pridelka rožmarina iz
preskušanja za introdukcijo.
Določitev kakovosti pridelka rožmarina iz
preskušanja za introdukcijo.

Vzgoja sadik 3 sort melise za poskus
introdukcije v letu 2022.
Določitev pridelka laškega smilja.
Določitev kemičnih parametrov pridelka
laškega smilja.

Določitev pridelka trajnega lana.
Določitev kemičnih parametrov pridelka
trajnega lana.
Določitev pridelka enoletnega lana.
Določitev kemičnih parametrov pridelka
enoletnega lana.
Določite pridelka sleza.
Določitev kemičnih parametrov pridelka
sleza.

Seznanitev
strokovne
javnosti
uporabnikov z rezultati preskušanj.

in

Kazalniki za doseganje letnih ciljev
- zaključen poljski poskusi s 3 sortami rožmarina na 1 lokaciji
- zaključena določitev količine pridelka za 3 sorte na 1 lokaciji
- zaključena določitev količine vlage v 10 vzorcih,
- zaključena določitev količine celokupnega pepela in v kislini
netopnega pepela v 3 vzorcih,
- zaključene določitve količine eteričnega olja v 3 vzorcih,
- zaključene določitve količine karnozolne kisline v 3 vzorcih.
- zaključena vzgoja po 50 sadik 3 sort melise
- zaključena določitev pridelka (svežega in suhega) na 3
lokacijah
- zaključena določitev količine vlage v 10 vzorcih,
- zaključena določitev količine celokupnega pepela in v kislini
netopnega pepela v 3 vzorcih,
- zaključena določitev količine eteričnega olja v 3 vzorcih.
- zaključena določitev pridelka na 3 lokacijah
- zaključena določitev količine vlage v 3 vzorcih
- zaključena določitev količine maščob v 3 vzorcih.
- zaključena določitev pridelka na 1 lokaciji
- zaključena določitev količine vlage v 1 vzorcu,
- zaključena določitev količine maščob v 1 vzorcu.
- zaključena določitev pridelka na 3 lokacijah
- zaključena določitev količine vlage v nadzemnem delu v 10
vzorcih,
- zaključena določitev količine vlage v koreninah v 10 vzorcih,
- zaključena določitev količine celokupnega pepela in v kislini
netopnega pepela v nadzemnem delu v 3 vzorcih,
- zaključena določitev količine celokupnega pepela in v kislini
netopnega pepela v koreninah v 3 vzorcih,
- zaključena določitev količine sluzi v nadzemnem delu rastlin
v 3 vzorcih,
- zaključena določitev količine sluzi v koreninah v 3 vzorcih.
- zaključeno 1 predavanje
- zaključene 3 objave na spletni podstrani IHPS zelišča

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; vpliv apnenja pri pridelavi česna
V zadnjih letih so v pridelkih česna in korenčka vse pogosteje presežene mejne vrednosti kadmija, a
točni vzroki za kopičenje Cd v pridelkih niso raziskani. Jeseni 2020 (sajenje 29.10.) smo na njivi v
Gradišču pri Tišini, kjer je bila v preteklosti pri korenčku ugotovljena povišana vsebnosti Cd, zasnovali
poskus s česnom v katerem smo primerjali vsebnost Cd pri štirih sortah česna (Messidor,
Garpek/Plavigar, Gardacho/Plamegar in Ptujski jesenski) gojenih na tleh brez apnenja in na apnenih
tleh. Poskus je bil zasnovan kot split-plot s tremi ponovitvami in naključnim razporedom parcelic
znotraj ponovitve. Glavni parceli sta bili apnena in neapnena, podparcelice pa različne sorte. Prvič
smo apnili pred sajenjem z 800 kg/ha Agroapna, drugič pa konec marca s 4.000 kg/ha Apnenca IGM.
Vzorcec tal smo odvzeli pred sajenjem ter določili pH in skupni Cd ter nekaj dni po sajeneju ter
ponovno dopločili pH. Tla smo vnovič vzorčili 21.04. ter določili pH, organsko snov, kationsko
izmenjalno kapaciteto ter skupni in dostopni Cd. Ob tem smo v poskusu postavili tudi postajo za
spremljanje okoljskih dejavnikov (temperatura in vlaga zraka ter temperatura, vlaga in EC tal). Poskus
smo redno oskrbovali ter konec junija in v začetku julija postopno pobrali skladno z dozorevanje
posameznih sort. Pridelke smo nekaj dni sušili ter nato očistili ter stehtali. Opravili smo tudi meritve
čebulic in stroke pripravili za analize suhe snovi in Cd. Stroke smo, po prvi analizi v septembru, na
vsebnost Cd ponovno analizirali v oktobru.

Slika 2.5.1.A1: Poskus s česnom na njivi, kjer je bila v preteklosti v pridelku korenčka presežena
dovoljena vsebnost Cd, Gradišče pri Tišini, 21.04.2021
Rezultati z diskusijo
Analiza pred sajenjem je pokazala, da je pH na neapnenem delu 4,93, na apnenem pa 5,10. Vsebnost
skupnega Cd je bila na neapnenem delu 0,30, na apnenem pa 0,27 mg/kg suhih tal (mejna vrednost
je 1 mg/kg suhih tal). Tudi analiza vzorcev tal odvzetih v aprilu je potrdila, da vsebnost skupnega Cd v
tleh ni problematična, saj je na neapnenem delu tako v globini 0-15 cm kot v globini 15-30 cm znašala
0,28 mg/kg tal, enako je bilo tudi na apnenem delu, le da je bila vsebnost v zgornjem sloju za stotinko
nižja, torej 0,27 mg/kg. Rezultati vsebnosti dostopnega Cd kažejo, da smo z apnenjem uspeli dostopni
Ca znižati predvsem v sloju tal 0-15 cm. Rezultati analiz kažejo tudi, da so tla slabo založena z organsko
snovjo ter da imajo nizko izmenjalno kapaciteto, oboje pa omogoča večjo dostopnost Cd v tleh za
rastline (preglednica 2.5.1.A1).
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Preglednica 2.5.1.A1: Rezultati analize tal pred sajenjem poskusa in v času intenzivne rasti česna,
Gradišče pri Tišini 2020/2021
Parameter
Datum in
globina vzorčenja
pH v KCl
Organska snov (%)
Kationska izmenjalna kapaciteta
(mmol+/100g)
Cd skupni (mg/kg)
Cd dostopni (mg/kg)

04.11.20
0-30 cm
5,01
-

Apneno
21.04.21
0-15 cm
5,8
1,6
11,12

21.04.21
0-30 cm
5,4
1,6
10,56

0,27
-

0,267
0,005

0,278
0,008

04.11.20
0-30 cm
4,93
-

Neapneno
21.04.21
0-15 cm
5,1
1,5
10,53

21.04.21
0-30 cm
5,3
1,6
10,27

0,30
-

0,283
0,013

0,281
0,010

Preglednica 2.5.1.A2: Vsebnost Cd, morfološke lastnosti čebulic in pridelek česna različnih sort
pridelanih na apnenih in neapnenih tleh, Gradišče pri Tišini 2020/2021*
SORTA IN APNENJE
ČEBULICA
A=apneno
Cd**
Višina Širina
K=kontrola
(mg/kg sveže snovi) (cm)
(cm)
A, Ptujski jesenski
0,20 a
2,5 a
3,5 a
A, Garpek
0,16 b
3,1 b
4,9 b
A, Gardacho
0,11 c
3,7 c
5,4 bc
A, Messidrome
0,08 d
3,5 bc 5,5 bc
K, Ptujski jesenski
0,16 b
2,5 a
3,8 a
K, Garpek
0,19 a
3,4 bc 5,3 bc
K, Gardacho
0,10 c
3,8 c
5,6 c
K, Messidrome
0,09 d
3,8 c
5,9 c
Povprečje
0,14
3,3
5,0
LSD (0,05)
0,01
0,5
0,7
Povprečje apnenje
A
K
LSD (0,05)
Povprečje sorte
Ptujski jesenski
Garpek
Gardacho
Messidrome
LSD (0,05)

Masa
(g)
20 a
42 b
56 bc
59 cd
20 a
56 bc
59 cd
73 d
48
17

Število
strokov
6,6 a
14,4 bc
15,4 bc
12,4 abc
9,4 ab
14,8 bc
16,8 c
12,4 abc
12,8
6,1

PRIDELEK
Skupni
Tržni
(t/ha)
(t/ha)
4,02 a
1,92 a
15,62 bc
13,72 c
16,71 bc
16,00 d
21,58 c
18,42 e
4,13 a
2,18 a
12,56 b
10,30 b
13,93 bc
12,95 c
17,52 c
16,66 de
13,26
11,52
4,15
1,90

0,14 a
0,14 a
0,02

3,2 a
3,3 a
0,3

4,8 a
5,1 a
0,4

44 a
52 a
9

12,2 a
13,4 a
2,7

10,52 a
12,52 b
0,51

12,03 a
14,49 b
1,50

0,18 a
0,18 a
0,11 b
0,08 c
0,01

2,5 c
3,3 b
3,7 a
3,6 a
0,3

3,6 a
5,1 b
5,5 c
5,7 c
0,4

20 c
49 b
57 ab
66 a
11

8,0 c
14,6 ab
16,1 a
12,4 b
3,5

4,07 a
14,09 b
15,32 b
19,55 c
3,19

2,05 a
12,01 b
14,48 c
17,54 d
1,47

* Statistično značilno različne vrednosti znotraj posameznih kategorij pridelka so označene z različnimi črkami.
** Prikazani so podatki analiz opravljenih v oktobru 2021.

Kljub temu, da je bila vsebnost dostopnega Cd na apnenih tleh v zgornjem sloju tal (0-15 cm) nižja kot
na neapnenih tleh, pa to ni bilo dovolj, da bi v povprečju vseh sort prišlo do razlik med vsebnostjo Cd
v strokih pridelanih na apnenih in neapnenih tleh. Bolj podrobna analiza sicer kaže, da so pri sorti
Ptujski jesenski stroki z apnenih tal imeli celo nekoliko višjo vsebnost Cd kot tisti z neapnenih tal, ravno
obrano pa je bilo pri sorti Garpek. Razlika med vsebnostmi Cd v strokih različnih sort je bila bolj
značilna, najmanj Cd je bilo v strokih sort Messidrome, največ pa v strokih sort Ptujski jesenski in
Garpek (preglednica 2.5.1.A2 in slika 2.5.1.A2). Izpostavit velja, da je bila prav pri vseh vzorcih mejna
vrednost 0,05 mg Cd/kg sveže snovi presežena. Z Uredbo komisije (EU) 2021/1323 z dne 10. avgusta
2021 o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti kadmija v nekaterih živilih se je
namreč mejna vrednost za česen z 0,10 znižala na 0,05 mg/kg sveže snovi. Pozornost velja nameniti
tudi dejstvu, da se koncentracija Cd v sveži snovi tekom skladiščenja povečuje, saj se stroki sušijo, kar
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je razvidno tudi iz slike 2.5.1.A2, ki kaže, da so bile koncentracije Cd v strokih analiziranih v septembru
manjše kot v strokih analiziranih mesec dni kasneje.

Vsebnost Cd v strokih česna, Gradišče 2021
a

0,2

september 21
oktober 21
mejna vrednost

a

b

b

0,15
0,1

d

d

A Messidor

c

K Messidor

c

0,05

A Gardacho

K Gardacho

A Garpek

K Garpek

A Ptujski
jesenski

0

K Ptujski
jesenski

Vsebnost Cd (mg/kg mokre mase)

0,25

Slika 2.5.1.A2: Vsebnost Cd v strokih različnih sort česna pridelanih na apnenih in neapnenih tleh, v
septembru in oktobru 2021,Gradišče pri Tišini 2020/2021; Statistično značilno različne vrednosti za stroke
analizirane v oktobru so označene z različnimi črkami.

Na morfološke lastnosti čebulic apnenje ni vplivalo, pričakovano pa so se po morfoloških lastnostih
razlikovale čebulice različnih sort (preglednica 2.5.1.A2). Tako tržni kot skupni pridelek sta bila na
apnenih tleh nekoliko nižja kot na neapnenih tleh. Daleč najnižji pridelek je imela sorta Ptujski jesenski
(le dobri 2 t/ha tržnega pridelka), vse ostale sorte so imele več kot 10 t/ha tržnega pridelka, značilno
najvišji je bil pridelek sorte Messidrome (preglednica 2.5.1.A2).
B: Tehnologija pridelave z (bio)razgradljivimi materiali – vodila in visok fižol
V vrtnarstvu se za različne oblike opor rastlinam (vertikalna vodila kot tudi horizontalna stranska
ograda) uporablja predvsem nerazgradljiva polipropilenska (PP) vrvica. Na trgu so na voljo tudi
različne vrvice iz biorazgradljivih materialov. V letih od 2018 do 2020 smo tako v fižolu in paradižniku
preskušali vodila iz PLA, konoplje in sisala. Pokazalo se je, da so vrvice iz PLA glede uporabnosti pri
paradižniku v tunelu kot tudi pri visokem fižolu na prostem povsem primerljive s PP vrvico, dobro so
se obnesle tudi v proizvodnih nasadih. Težava je, da so vrvice iz PLA razgradljive le ob industrijskem
kompostiranju (po naših informacijah pa nobena kompostarna trenutno teh vrvic ne sprejema).
Preskušane vrvice iz konoplje in sisala v primerih, ko so fiksirane v tleh, tam hitro preperijo, kar je
problematično predvsem pri paradižniku, pri fižolu pa, kadar je vrvica preko zgornje žice le napeljana
in ne zavezana.
V 2021 smo preskušanja opornih vrvic nadaljevali, saj bi bilo za prakso najbolj uporabno, da bi bile
vrvice dovolj obstojne a razgradljive ob običajnem kompostiranju. V poskuse z visokim fižolom smo
poleg 2 vrvic iz sisala (tanjša bela in debelejša oranžna), ki smo ju pridobili v 2020, ter 2 vrvic iz
konoplje (1,25/2 in 1,25/3) vključili tudi novo v okviru projekta LIFE BioTHOP (koordinira IHPS) razvito
biorazgradljivo vrvico. Po spravilu fižola smo vse preskušane vrvice zakopali v kompost. Spomladi
bomo preverili, ali je prišlo do razgradnje. Poleg tega smo, čeprav v Programu za 2021 ni bilo
predvideno, smo vse naštete vrvice preliminarno uporabili tudi v nasadu paradižnika (vertikalna

80

Fazno poročilo Javne službe v vrtnarstvu za obdobje 01.01. do 31.12.2021
vodila, razen konoplje 1,25/2) v tunelih Šempetru pri Gorici in v Jabljah (slika 2.5.1.B1 in B2) ter
jajčevca (horizontalna opora, v tunelu v Jabljah (slika 2.5.1.B3).

Slika 2.5.1.B1: Preskušanje razgradljivih vodil pri Slika 2.5.1.B2: Preskušanje razgradljivih vodil pri
paradižniku, spredaj sisal oranžni, sledi konoplja paradižniku, vezanje debele vrvice (sisal oranžni)
1,25/3, sisal beli in zadaj vrvica Biothop, Jablje je zamudno, Jablje 14.04.2021
14.04.2021

Slika 2.5.1.B3: Vrv iz sisala kot horizontalna opora v nasadu jajčevca, Jablje 19.08.2021
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Rezultati z diskusijo
Tudi v 2021 so pri fižolu vrvice iz sisala in konoplje na delu, ki je potisnjen v zemljo, preperele, Biothop
vrvica ni preperela. Ker vrvice na zgornjo žico niso bile privezane temveč preko le-te samo napeljane,
je v primerih, ko razvoj rastlin fižola na obeh delih vrvice ni bil enakomeren, po tem, ko so vrvice v
zemlji preperele, prišlo do zdrsov vodil na stran bolj razvitih (težjih) rastlin in s tem do poleganja. Sicer
pa se nobena od preskušanih vrvic ni trgala niti ni preperela na stiku z zgornjo žico. Na sliki 2.5.1.B4
so prikazane vrvice ob spravilu visokega fižola, ki smo jih nato, shranjene v mežaste vreče, zakopali v
kompost.
Pri vertikalni opori v paradižniku in horizontalni opori v jajčevcu se je pokazalo, da se vrvice iz sisala
in konoplje s časom nekoliko raztegnejo. Pri obeh vrvicah iz sisala ugotavljamo, da ju je zaradi debeline
zelo zamudno vezati okoli rastlin (paradižnika). Poleg tega je rastline paradižnika okoli debelejših vrvic
težje ovijati. Vrvica BioThop je bila veliko mehkejša od klasične PP vrvice in tudi od v preteklih letih
preskušene PLA vrvice in tudi zato nekoliko bolj nerodna za rokovanje.

sisal beli

sisal oranžni

Biothop
Slika 2.5.1.B4: Različna
razgradljiva vodila v visokem
fižolu ob spravilu, Jablje 2021

konoplja 1,25/2

konoplja 1,25/3
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C: Tehnologija pridelave z biorazgradljivimi materiali – folije za prekrivanje tal, različne
zelenjadnice
Folije za zastiranje tal so v vrtnarstvu široko razširjene, saj predstavljajo pomembno alternativo
uporabi herbicidov. Po drugi strani pa so folije iz nerazgradljivih materialov okoljsko problematičen
odpadek. V letu 2019 smo folije, ki jih ponujajo tudi na slovenskem trgu, preskušali prvič, s preskušanji
smo nadaljevali tudi v 2020. Prve izkušnje so bile obetavne, zato smo s preskušanji nadaljevali tudi v
2021, ko smo v preskušanja vključili 4 biorazgradljive folije (Ecovio, Ecopac, Multibio in Ecotelo) 4
proizvajalcev narejene iz 3 različnih termoplastičnih materialov. Vse folije so bile črne barve, Ecotelo
za razliko od prejšnjega leta ni bila mikroperforirana. Po zagotovilih dobaviteljev naj bi bila osnova
vseh rastlinski škrob in vse naj bi bile v celoti razgradljive v tleh kjer razpadejo na CO2, vodo in
organsko snov. Podrobnejši pregled dostopnih podatkov o osnovnih materialih kaže, da te navedbe
niso vedno točne (preglednica 2.5.1.C1). V 2021 je bil zastirni foliji Ecopac kot prvi doslej podeljen
certifikat EN 17033.
Prve 3 folije smo v Šempetru pri Gorici 31.03. položili v tunele in nanje v začetku aprila posadili
paradižnik. V Ivancih smo iste 3 folije 07.04. položili na prostem in nanje 21.04. posadili solato. V
Jabljah smo vse 4 folije na prostem položili 26.04. in nanje 10.05. posadili solato ter 28.04. in nanje
20.05. posejali fižol oziroma posadili bučko. V tunelih smo vse 4 folije položili 03.05. in nanje 12.05.
posadili jajčevec oziroma paradižnik in papriko.
Preglednica 2.5.1.C1: Biorazgradljive zastirne folije preskušane v letu 2021
Zastirna folija

Osnovni material

komercialno debelina dobavitelj proizvajalec
ime
Ecovio, črna 12 µm
BASF
BASF
Slovenija
Ecopac bio,
12 µm
Predikat Guarniflon
črna
S.p.A. PATI
Division

Multibio,
črna

15 µm

Maservice

Eiffel

Ecotelo,
črna

15 µm

Agraria
Koper

Filnova

certifikat

komercialno sestava* proizvajalec
ime
PBAT + PLA
Ecovio ?
BASF

certifikat

+ dodatki

DIN CERTCO
(EN 17033)

Mater-Bi ?

TÜV »OK
?
biodegradable
SOIL«
Ecovio
M2351

rastlinski
škrob +
rastlinska
olja (?+
PBAT) +
dodatki

Novamont

?

?BASF

PBAT + PLA
+ dodatki

BASF

TÜV »OK
biodegradable
SOIL«
* podatki pridobljeni na spletu; PBAT=polibutilen adipat tereftalat (fosilni viri), PLA=polimlečna kislina (biološki viri)

Rezultati z diskusijo
Vse folije se, kar se uporabnosti tiče, kažejo kot primerne tako za posevke solate, fižola in bučk na
prostem kot za plodovke v tunelih. tudi tanjše, 12 µm debele folije, v primeru da ne pride do kakšnih
mehanskih poškodb, zadovoljivo zadržijo rast plevela. V obeh primerih (Jablje in Ivanci), ko smo na
biorazgradljive folije sadili 2 zaporedna posevka solate, vse folije v drugem terminu sajenja niso več
zadovoljivo zadrževale rasti plevela, že pred drugim sajenjem jih je bilo potrebno opleti in tudi kasneje
je bilo plevela več kot v prvem terminu pridelave. Folija Ecovio je ob drugem terminu že kar močno
razpadala (delno verjetno tudi zato, ker smo jo hranili že od leta 2019) (slika 2.5.1.C1).
Ob jesenski pripravi tal smo na površinah, kjer smo biorazgradljive folije preskušali v letu 2020, še
vedno opazili manjše koščke nerazgrajene folije (slika 2.5.1.C2). V prihodnje bo potrebno več
pozornosti posvetiti spremljanju razgradnje teh folij v naših agroekoloških pogojih. S podobnimi
težavami se srečujejo tudi drugod in tej problematiki namenjajo vse več pozornosti.
Preskušanje biorazgradljivih folij smo predstavili na ogledu v Ivancih 08.07. ter kot temo izpostavili v
okviru predstavitve JS v vrtnarstvu na sejmu AGRA v dneh 21. - 26.08.2021 na razstavnem prostoru
KIS (slika 2.5.1.C3).
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Slika 2.5.1.C1: Različne biorazgradljive folije ob drugem terminu presajanja solate na iste folije zgoraj
(05.07.) in po spravilu spodaj (20.08), Jablje 2021
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Slika 2.5.1.C2: Ostanki biorazgradljive folije Ecopac iz leta 2019 so še vedno prisotni jeseni 2021, Jablje
23.09.21

Slika 2.5.1.C3: Preskušanje biorazgradljivih folij smo predstavili v okviru predstavitve JS v vrtnarstvu
na sejmu AGRA v dneh 21. - 26.08.2021 na razstavnem prostoru KIS (spodaj levo)
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D: Trajni kolobarni poskus - poskus z zelenjadnicami v enostavnem zaščitenem prostoru
V tunelih v Jabljah smo v 2020 v trajnem poskusu kot prvi kolobarni člen v obeh sistemih zasadili
papriko, v sistemu s širokim kolobarjem smo jeseni 2020 posadili česen v sistemu z ozkim kolobarjem
je bil tunel preko zime prazen. V tunel z ozkim kolobarjem smo v maju 2021 posadili jajčevec. Oba
tunela smo redno oskrbovali. Ker se je na jajčevcu močno razširila pršica, smo nasad konec avgusta
zmulčili in tunel tretirali proti pršicam. V tunelu s širokim kolobarjem smo v juliju zaključili s spravilom
česna. V septembru (17.09.) smo vanj posadili solato in jo v tunelu s širokim kolobarjem v drugi
polovici novembra pobrali. V tunelu z ozkim kolobarjem smo solato posadili v začetku novembra
(04.11.) pustili smo jo prezimiti in jo bomo, če bo uspešno prezimila, pobirali spomladi 2022. V
oktobru smo v obeh tunelih odvzeli vzorca zemlje v sloju 0 do 30 cm za podrobnejšo analizo kemijskih
lastnosti. Nameravali smo opraviti tudi oceno biološke aktivnosti tal v obeh tunelih s pomočjo analize
aktivnosti dehidrogenaze, a zaradi težav pri nabavi potrebnih kemikalij za to analizo, ki jo bodo za
naše potrebe uvedli v Centralen laboratoriju KIS, le-te za zdaj ni bilo mogoče opravit.
Rezultati z diskusijo
Rezultati analize zemlje v
tunelu s širokim in ozkim
kolobarjem so prikazani v
preglednici
2.5.1.D1.
Doslej do večjih razlik v
kemijskih lastnostih tal
med tuneloma ni prišlo.
Tla v obeh so prekomerno
založena s P2O5, v tunelu z
ozkim kolobarjem so tla
prekomerno založena tudi
s K2O. Vsebnost organske
snovi je v obeh tunelih
visoka, prav tako je visoka
kationska
izmenjalna
kapaciteta.

Preglednica 2.5.1.D1: Rezultati analize tal v sloju 0 do 30 cm v tunelih
z ozkim in širokim kolobarjem; Jablje oktober 2021
Parameter
pH v KCl
Dostopni fosfor (kot P2O5)
Dostopni kalij (kot K2O)
Organska snov
Ca izmenljivi
Mg izmenljivi
K izmenljivi
Na izmenljivi
Skupna izmenljiva kislost
Vsota bazičnih kationov (S)
Kationska izm. kapaciteta (T)
Delež bazičnih kationov (V)

Enota
Ozek kolobar Širok kolobar
7,2
7,4
(mg/100 g)
154
145
(mg/100 g)
63
35
(%)
4,3
4,2
(mmol+/100 g)
17,93
18,06
(mmol+/100 g)
5,09
4,72
(mmol+/100 g)
0,96
0,59
(mmol+/100 g)
0,10
0,05
(mmol+/100 g)
3,15
3,00
(mmol+/100 g)
24,08
23,42
(mmol+/100 g)
27,23
26,42
(%)
88,4
88,6

E: Tehnologije zasnove posevka - termini setve 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, sejali smo v 3 terminih od konca aprila do začetka junija.
Pokazalo se je, da termin setve pomembno vpliva na pridelek kot tudi na morfološke lastnosti strokov
in semena. V 2021 smo zato poskus ponovili na 3 lokacijah (Vrtojba, Jablje in Ivanci) Prvi termin setve
smo zaradi hladne pomladi v primerjavi z načrti za nekaj dni zamaknili. Prvič smo sejali, ko so se tla
ogrela nad 8 oC, v Vrtojbi 23.04., v Jabljah 26.04. in v Ivancih 29.04. Za drugi in tretji termin smo sejali
sredi maja in v začetku junija, to je v Vrtojbi 18.05. in 03.06., v Jabljah 11.05. in 03.06. ter v Ivancih
11.05. in 02.06.. Poskuse smo redno oskrbovali (okopavali, pleli in po potrebi namakali). Zaradi
omejitev namakanja iz sistema Vogršček poskusa v Vrtojbi nismo mogli optimalno namakati. Med
vegetacijo smo izmerili višino rastlin. Sorte smo pobirali skladno z dozorevanjem. Najzgodnejšo sorto
iz prvega termina setve smo v Vrtojbi pobirali 21.07., v Jabljah 28.07.in v Ivancih 02.08.. Zadnje
pobiranje smo v Jabljah pobrali 07.09., v Ivancih pa 13.10. V Vrtojbi maja in junija posejanih posevkov
nismo pobirali, saj pridelka praktično ni bilo. Na vzorčnih rastlinah smo izmerili višino do nodija prvega
stroka in prešteli število stokov. Stroke smo obtrgali z rastlin in jih dosušili. Seme smo izluščili iz
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strokov, prebrali ter določili tržni in odpadni pridelek. Na v vzorčnih strokih smo prešteli število
semen. Izmerili smo vlago semena in absolutno maso.

Slika 2.5.1.E1: Poskus terminske setve nizkega fižola za zrnje v Jabljah, 16.07.2021; spodaj setev
26.04., v sredini setev 11.05. in zgoraj setev 03.06.
Rezultati z diskusijo
Visoke poletne temperature in nezadostna oskrba z vodo sta
povzročila, da v Vrtojbi rastline iz drugega in tretjega termina
setve niso razvile strokov ali pa so bili le-ti prazni. Rastline so
v dneh, ki so sledili kratkotrajnejšemu dežju, sicer zacvetele
in sem ter tja nastavile stroke, a so ti nato odpadli. V Vrtojbi
smo pridelek tako pobrali le v prvem terminu setve, v drugih
dveh pridelka ni bilo (slika 2.5.1.E1). V prvem terminu setve v
Vrtojbi je prva dozorela sorta Češnjevec, sorti Buran in Zorin
sta dozoreli hkrati. Pridelek zrnja je bil pri vseh treh sortah
nizek, največ tržnega zrnja smo pridelali pri sorti Češnjevec
(0,69 t/ha), nekaj manj pri sorti Buran, značilno najmanj pri
sorti Zorin (0,15 t/ha). Delež odpadnega zrnja (zelo drobno,
porumenelo/porjavelo) je bil pri visok, pri vseh sortah okoli
50 %. Tudi absolutna masa semena je bila majhna, od 261 g
pri sorti Češnjevec do 341 g pri sorti Buran (slika 2.5.1.E2)
Tudi Jabljah je v vseh terminih setve najprej dozorela sorta
Češnjevec (od 93 dni v 1. terminu do 83 dni v 3. terminu),
sledila je sorta Buran (100 dni v 1. terminu do 91 dni v 3. Slika 2.5.1.E2: V maju in juniju
terminu), najkasneje pa je dozorela sorta Zorin (106 dni v 1. posajen fižol v Vrtojbi ni imel
terminu do 96 dni v 3. terminu). Od setve do zrelosti so v pridelka (na rastlinah ni strokov),
Jabljah vse tri sorte najdlje potrebovale v prvem terminu 09.09.2021
setve najmanj pa ob setvi začetek junija. Vznik sort Češnjevev
in Buran je bil ob setvi konec aprila oz. začetek junija za okoli 10 % slabši kot pri setvi sredi maja.
Število strokov na rastlino je bilo pri vseh treh sortah največje ob setvi v začetku junija in najmanjše
ob setvi sredi maja. Število semen v stroku je bilo pri vseh treh sortah največje ob junijski setvi, enako
velja tudi za absolutno maso semena. Slednja je bila v vseh treh terminih setve najmanjša pri sorti
Češnjevec in največja pri sorti Buran. Pridelki so bili pri vseh treh sortah najmanjši pri prvi in največji
pri zadnji setvi. V vseh treh terminih je bil pridelek največji pri sorti Buran (slika 2.5.1.E3).
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Število strokov na rastlino
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Slika 2.5.1.E2: Število dni od setve do spravila, delež vzniklih rastlin, število strokov na rastlino, število
semen v stroku, absolutna masa semena in pridelek zrnja 3 sort nizkega fižola za zrnje pri 3 terminih
setve, Vrtojba 2021
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Slika 2.5.1.E3: Število dni od setve do spravila, delež vzniklih rastlin, število strokov na rastlino, število
semen v stroku, absolutna masa semena in pridelek zrnja 3 sort nizkega fižola za zrnje pri 3 terminih
setve, Jablje 2021
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V Ivancih so bili rezultati drugačni, sorte so najhitreje dozorele v prvem terminu setve, najkasneje pa
ob setvi sredi maja (2. termin). Razlog je verjetno v tem, da je bilo namakanje poskusa urejeno šele
sredi julija, naravnih padavin pa je bilo v nadpovprečno toplem in suhem juniju malo. Predvsem
posevek drugega termina setve je bi zato močno prizadet – sklop je bil zelo slab, na parcelicah je bilo
(ob enaki gostoti setve) okoli polovico manj rastlin kot ob drugih dveh terminih. Rastline tako drugega
kot tretjega termina setve so cvetove in stročke dolgo odmetavale, uspešno so jih zadržale šele konec
poletja, zato se je dozorevanje zamaknilo pozno v jesen Delež odpadnega pridelka je bil predvsem v
tretjem, pa tudi drugem, terminu setve pri sortah Buran in Zorin velik, saj je bilo veliko semen
nedozorelih. Pri sorti Češnjevec večjih razlik v številu semen na strok med termini ni bilo, pri sortah
Buran in Zorin pa je bilo število semen v stroku pri aprilski setvi značilno manjše kot pri obeh kasnejših
terminih. Absolutna masa semena je bila pri vseh treh sortah največja pri zadnjem terminu setve.
Pridelki prve setve so bili nizki. Delež odpadnega pridelka je bil predvsem v tretjem, pa tudi drugem,
terminu setve pri sortah Buran in Zorin velik, saj je bilo veliko semen nedozorelih. Pri sorti Češnjevec
je bil pridelek najnižji pri setvi v maju in najvišji pri setvi v juniju, pri sorti Buran pa najvišji pri setvi v
juniju in pri sorti Zorin najvišji pri setvi v maju (slika 2.5.1.E4).
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Slika 2.5.1.E4: Število dni od setve do spravila, delež vzniklih rastlin, število strokov na rastlino, število
semen v stroku, absolutna masa semena in pridelek zrnja 3 sort nizkega fižola za zrnje pri 3 terminih
setve, Ivanci 2021
F: Tehnologije zasnove posevka - neposredna setev in s sadike pri motovilcu
Posevke motovilca v Sloveniji tradicionalno zasnujemo z neposredno setvijo, bodisi poprek bodisi v
vrste, kar je v zadnjem obdobju zaradi lažje oskrbe bolj pogosto. Ker je razvoj motovilca v začetnem
obdobju zelo počasen, se posevki pogosto zaplevelijo. Za zatiranje plevelov v motovilcu herbicidi niso
na voljo (dovoljenje ima 1 herbicid v posevkih motovilca za pridelavo semena), mehansko zatiranje
pa je zaradi majhnih medvrstnih razdalj zelo oteženo (oz. je v primeru, da se odločimo za mehansko
zatiranje, potrebno povečati medvrstne razdalje). Poleg tega je ob neposredni setvi tudi sklop pogosto
zelo neizenačen. Nekateri pridelovalci se, kljub relativno kratki rastni dobi motovilca, odločajo za
zasnovo posevkov preko sadik, kar olajša kasnejšo oskrbo.
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V poskusih smo pri 3 lokalnih sortah motovilca (Ljubljanski, Žličar in Holandski) v različnih terminih
pridelave primerjali zasnovo z neposredno setvijo in s sadikami. Poskuse smo zasnovali jeseni 2020
na prostem v Jabljah (2 termina) in Vrtojbi ter v ogrevanem rastlinjaku v Jabljah ter nato spomladi
2021 v Jabljah v plastenjaku in v Vrtojbi na prostem. Neposredno setev in setev za vzgojo sadik v
setvene platoje s 104 celicami smo opravili istočasno. V posamezni celici so bile 3 do 4 rastline. Vsi
poskusi so bili posejani oz. posajeni v 8-vrstne pasove na gostoto 2.071.400 rastlin na ha. Jeseni 2020
smo za poskuse na prostem v Jabljah sejali 18.08. in presajali 24.09. oz. sejali 08.09. in presajali 08.10.,
avgustovsko setev smo pobirali konec marca, septembrsko pa začete aprila. Za poskus v Vrtojbi smo
sejali 10. in 11.09., presajali 13.10. ter pobirali od konca novembra do konca marca naslednje leto. Za
poskus v rastlinjaku smo sejali 07.09., presajali 07.10. in pobirali zadnje dni oktobra in prve dni
novembra. Spomladi 2021 smo v poskus dodali tudi presajanje zastaranih sadik (slika 2.5.1.F1). Za
poskus v ogrevanem rastlinjaku v Jabljah smo sejali 19.02. in sadike presajali 25.03. oz. 09.04., pobirali
smo od sredine aprila do začetka maja. Za poskus na prostem v Vrtojbi smo sejali 09.03. sadike
presajali 16.04. oz. 05.05. ter pridelek pobirali v zadnji dekadi maja in prvi dekadi junija.

Slika 2.5.1.F1: Optimalno stare (levo) in zastarane (desno) sadike motovilca
Rezultati z diskusijo
V poskusih, ki smo jih jeseni 2020 zasnovali na prostem v Jabljah smo pridelke obeh terminov tako pri
neposredni setvi kot pri sadikah pobirali šele spomladi 2020. Rastline do vstopa v zimo ne pri
avgustovski in ne pri septembrski setvi niso dosegle tehnološke zrelosti, so pa bile, še posebej tiste iz
avgustovske setve, ob vstopu v zimo že razmeroma velike. Zunanji listi so tako preko zime propadli in
odpadni pridelek je bil velik, tako pri neposredni setvi kot pri sadikah. Poleg tega je na parcelicah, kjer
smo motovilec vzgajali preko sadik, veliko rastlin propadlo (slika 2.5.1.F2). Razlog za to je verjetno
slaba ukoreninjenost sadik ob vstopu v zimo, za kar je delno krivo tudi nezadostno namakanje ob
presajanju. Ob zmrzovanju zgornjega sloja tal so se sadike dvignile in kasneje posušile. Sklop
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avgustovskega posevka pred pobiranjem je bil tako pri vzgoji preko sadik (27 % pri sorti D'Olanda in
66 % pri sortah Žličar in Ljubljanski) za polovico manjši kot pri neposredni setvi (80 % pri sorti D'Olanda
in 90 % pri sortah Ljubljanski in Žličar). Sorta D'Olanda je, po pričakovanjih, slabše prezimila kot ostali
dve sorti. Tako pri avgustovskem kot pri septembrskem posevku je bil tako pridelek pri neposredni
setvi večji kot pri vzgoji preko sadik. Med sortami je imela sorta Ljubljanski (pri neposredni setvi) v
avgustovskem terminu značilno večji pridelek kot sorti Žličar in D'Olanda, v septembrskem terminu
pa je imela sorta Ljubljanski večji pridelek kot ostali dve le pri vzgoji iz sadik, medtem ko med sortami
pri neposredni setvi značilnih razlik ni bilo (slika 2.5.1.F3).

Slika 2.5.1.F2: Jeseni 2020 zasnovan posevek motovilca pred spravilom spomladi 2021, neposredna
setev levo in presajanje sadik desno, Jablje 30.03.2021
Pridelek, neposredna setev in sadike, različni termini
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Slika 2.5.1.F3: Pridelek motovilca pri vzgoji z neposredno setvijo in presajanjem sadik (S=neposredna
setev, P1=optimalno stare sadike, P2=zastarane sadike) v različnih terminih pridelave v Jabljah in
Vrtojbi
V septembra 2020 zasnovanem poskus v Vrtojbi so, za razliko od Jabelj, rastline iz neposredne setve
že pred nastopom zime dosegle tehnološko zrelost in smo jih pobirali že zadnje dni novembra oz. v
decembru. Parcelice, kjer je vzgoja potekala preko sadik, smo pobirali šele v marcu 2021. Razlike v
pridelku med obravnavanji tu niso bile značilne, se pa tudi tu nakazuje, da je pridelek pri neposredni
setvi večji kot pri vzgoji preko sadik (slika 2.5.1.F3).
Nekoliko drugačni so bili rezultati poskusa, ki smo ga jeseni 2020 zasnovali v rastlinjaku v Jabljah. Ker
smo sadike vzgajali v istem prostoru kot je bila tudi neposredna setev, so bili pogoji za oba načina
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zasnove posevka praktično enaki. Tudi rastline so se zelo podobno razvijale (slika 2.5.1.F4). Pridelek
smo pobirali že konec oktobra, značilnih razlik med pridelki neposredne setve in vzgoje preko sadik ni
bilo, delež odpada je bil zelo majhen (slika 2.5.1.F3).

Slika 2.5.1.F4: Primerjava razvoja istega dne sejanih (07.09.2020) rastlin pri neposredni setvi (levo) in
pri vzgoji sadik (desno) v rastlinjaku v Jabljah 29.09.2020
Spomladanski poskus v rastlinjaku v Jabljah, kjer smo poleg zasnove z neposredno setvijo in vzgojo
sadik primerjali tudi zasnovo z zastaranimi sadikami (presajanje cca 14 dni po optimalnem terminu;
slika ) je potrdil, kar smo ugotavljali že v jesenskem terminu v rastlinjaku, in sicer da večjih razlik med
pridelki neposredno sejanih parcelic in parcelic zasnovanih preko optimalno starih sadik ni
bilo - rastline so se pri obeh načinih zelo podobno razvijale in tudi spravilo je bilo hkratno. Na
parcelicah zasnovanih preko zastaranih sadik je razvoj rastlin zamujal, rastline so sicer s časom
nadoknadile zamujeno in tehnološko zrelost dosegle okoli 3 tedne po spravilu neposredne setve in
optimalno starih sadik. Med tržnimi pridelki vseh treh načinov zasnove kot tudi vseh treh sort ni bilo
značilnih razlik (slika 2.5.1.F3).
V spomladanskem poskusu na prostem v Vrtojbi so bili pridelki neposredne setve in vzgoje preko
optimalno starih sadik pri sortah Ljubljanski in Žličar enaki. Pri sorti d'Olanda, ki je že sicer imela dosti
nižji pridelek kot ostali dve sorti, so bili pridelki pri vzgoji preko sadik nižji kot pri neposredni setvi. Za
razliko od rezultatov spomladanskega poskusa v rastlinjaku, pri vzgoji na prostem na Goriškem
zastarane sadike niso uspele nadoknaditi zamujenega, pri sorti Ljubljanski so rastline celo ušle v cvet,
pri sorti D'Olanda je bil pridelek zelo majhen, pri sorti Žličar pa je bil pridelek iz zastaranih sadik veliko
manjši kot pri neposredni setvi in optimalno starih sadikah (slika 2.5.1.F3).
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Slika 2.5.1.F5: Primerjava neposredne setve (levo), presajanja optimalno starih sadik (v sredini) in
zastaranih sadik (desno) v spomladanskem terminu v rastlinjaku 3 dni po presajanju zastaranih sadik
(setev za vse tri zasnove 19.02.2021), Jablje 12.04.21, sorta Žličar
G: Mešani posevki – fižol in koruza
Mešani posevek koruze in fižola je bil nekdaj zelo razširjen način
pridelave, ki je bil praktično opuščen. V zadnjih letih postaja
ponovno zanimiv predvsem zaradi ugodnega vpliva na okolje
(predvsem manjša potreba po gnojenju z N in večja raznolikost
na pridelovalnih površinah). Da bi bila pridelava tudi ekonomsko
zanimiva je potrebno poiskati najprimernejše kombinacije sort,
gostot in terminov setve posamezne vrste, časa in načina
spravila. V 2021 smo v sodelovanju z JS v poljedelstvu pregledali
dosedanje rezultate poskusov, ki bi lahko bili prenosljivi v naše
razmere, in izvedli preliminarni poljski poskus. Osredotočili smo
se na pridelavo koruze in fižola za zrnje.
V posevek koruze smo 01.06., ko je imela koruza 3-4 liste, in nato
17.06., ko je imela koruza 5-6 listov, posejali 4 po bujnosti rasti
in zgodnosti dozorevanja različne sorte fižola (Semenarna
22/Semenarna Ljubljana, Perseus/Sativa, Češnjevec pisani
visoki/KIS, PV 967/KWS). Fižol smo sejali k vsaki ali vsaki drugi
rastlini koruze, tako da je bila v poseku koruze z gostoto 85.000
rastlin/ha (medvrstna razdalja 70 cm, razdalja v vrsti cca 17 cm)
gostota posevka fižola 85.000 ali 42.500 rastlin/ha. Po drugem
terminu setve je sledilo obdobje suhega vremena, zato je fižol v
tem terminu vzklil šele po prvem dežju.

Slika 2.5.1.G1: Vrhovi koruze so
se pod težo rastlin fižola pri
mnogih rastlinah polomili, Jablje
18.10.21

Rezultati z diskusijo
Ker je zaradi mokrega maja setev koruze zamujala in so koruzne rastline priporočeno velikost za setev
fižola dosegle razmeroma pozno – šele v začetku oz. sredi junija, smo bili primorani setev fiola opraviti
razmeroma pozno. Poleg tega je v drugi polovici junija nastopilo še sušno obdobje in je fižol vzklil šele
po prvih padavinah. Kot problematično se je pokazalo tudi zatiranje plevela - primernega herbicida
nismo uspeli dobiti. Ob koncu avgusta so se predvsem na parcelah prvega termina setve fižola pri
rastlinah koruze začeli lomiti vrhovi. Najmanj loma je bilo pri najšibkejši polvisoki sorti fižola (PV
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967/KWS) (slika 2.5.1.G1). Sorte fižola do sredine oktobra niso uspele dozoreti do fiziološke zrelosti v
nobenem od obeh terminov setve z izjemo najzgodnejše sorte v prvem terminu setve. Pridelkov v
poskusu nismo ovrednotili.
H: Tehnologije hidroponske pridelave – plavajoč sistem, solatnice, izven sezonska pridelava
(jesen - zima – pomlad)
Solatnice so vrtnine, ki jih lahko pridelujemo klasično, v tleh, če pa imamo kakršnokoli talno oviro, pa
je pridelava solatnic uspešna tudi na t.i. hidroponskih sistemih. Eden od primernejših sistemov za
gojenje solatnic je plavajoč sistem, kjer so rastline z mrežastimi lončki usidrane v stirodurne plošče, ki
plavajo na gladini hranilne raztopine. Le-ta se nahaja v različno globokih bazenih, ki jih lahko sami
enostavno pripravimo na gredici oz. v rastlinjaku.

Slika 2.5.1.H1: Priprava in postavitev bazenov za plavajoč hidroponski sistem, BF, Ljubljana, maj 2021
Solata (Lactuca sativa L.) je vrtnina, ki jo lahko pridelujemo skozi celo leto. V našem poskusu smo se
odločili, da preizkusimo pridelavo solate na hidroponske plavajočem sistemu in v tleh (na golih tleh in
tleh prekritih s črno-belo PE zastirko, z belo stranjo obrnjeno navzgor), v rastlinjaku, v dveh terminih
pridelave – spomladansko-poletni termin (maj-julij) in jesenski termin (sept – nov). Za poskus smo
izbrali sorto rozetastega tipa solate Tourbillon (Austrosaat). Sadike smo vzgojili v aprilu in maju 2021
v steklenjaku BF UL in jih presadili v mrežaste lončke (za hidroponsko pridelavo), oz. v tla. Tla smo
predhodno pripravili tako, da smo odvzeli talni vzorec za standardno pedološko analizo. Ugotovili
smo, da so tla dovolj založena s P in K, ter da je Nmin v rangu, da lahko dodamo le toliko N, kot ga
rastline odvzamejo s pridelkom (80 kg N/ha).

Slika 2.5.1.H2: Jemanje talnih vzorcev za kemijsko analizo ter vgradnja sond za merjenje vlage v tleh
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Slika 2.5.1.H3: Postavitev poskusa za pridelavo solate v tleh (gola tla, gojenje na foliji); postavitev
kapljičnega namakalnega sistema
Rastline smo posadili konec maja na sadilno razdaljo 30 cm x 25 cm. Vsak izmed poskusov je bil
zasnovan v 4 ponovitvah. Znotraj posamezne ponovitve je bilo 24 rastlin, polovica je bila namenjena
sprotnemu vzorčenju (tedenskemu jemanju vzorce za morfološke in kemijske analize). 12 rastlin pa
je ostalo na gredici do tehnološke zrelosti, kjer smo ob koncu poskusa izmerili morfološke lastnosti in
vzorčili rastline za kemijske analize. Kemijske analize, ki smo jih izvedli na posušenih in liofiliziranih
vzorčenih rastlinah so bile: določitev vsebnosti suhe snovi; vsebnost nitratnega dušika v rastlinah;
vsebnost vitamina C. V času potekanja poskusa smo preko sond, ki so bile vgrajene v tla, spremljali
količino vode v tleh in te so avtomatsko (preko elektromagnetnega ventila) vklopile namakanje tako,
da smo na koncu lahko izvrednotili, koliko vode so rastline porabile pri gojenju na zastrtih tleh glede
na gola tla. Poleg tega smo imeli pod streho rastlinjaka (nad poskusnimi rastlinami) montiran senzor
(LI-COR) za kontinuirano merjenje jakosti svetlobnega toka. Iz tega smo lahko izračunali DLI (Daily
light integral), ki pove, koliko svetlobe prejme rastlina v enem dnevu. Hranilno raztopino smo
pripravili po recepturi za pridelavo listnate zelenjave, po Resh-u (Resh, 2012).
Preglednica 2.5.1.H1: Koncentracija makroelementov (mg/L) v hranilni raztopini za pridelavo listnate
zelenjave Resh, 2012)
Makroelementi
soli
zatehte (mg/l)
Ca(NO3)2
820
K2SO4
327,6
KH2PO4
219,7
NH4NO3
71,4
MgSO4*7H20
405,6
Skupaj
Mikroelementi
soli
zatehte (mg/l)
H3BO3
2,86
MnSO4 *4H2O
2,03
ZnSO4*7H2O
0,44
CuSO4*5H2O
0,393
Mo Klorid
0,12
Fe.kelat
50
Skupaj
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N-NO3
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165
Mn

Koncentracije makroelementov v ppm (mg/l)
N-NH4
PO42K+
Ca++
Mg++
SO42200
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50
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25
40
52,7
25
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200
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Koncentracije mikroelementov v ppm (mg/l)
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B
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Fe
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5
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Rezultati z diskusijo
V slikah 2.5.1.H4-H5 so prikazani rezultati morfoloških meritev, predvsem mase rozet in skupen
končen pridelek solate, ki je bila pridelana v tleh (golih in na foliji) in v hidroponskem plavajočem
sistemu, v dveh terminih pridelave, junij-julij in september-november.
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Slika 2.5.1.H4: Prirast mase rozet solate, pridelane v tleh in na hidroponskem plavajočem sistemu
(bazen), v dveh terminih pridelave.
Iz slike 2.5.1.H4 je razvidno, da je bila najhitrejša rast tistih rastlin, ki so rastle na hidroponskem
plavajočem sistemu, sledijo rastline, ki so rastle na tleh, prekritih s PE zastirko, najpočasneje pa so
rastle rastline na golih tleh. Te niso dosegle tržne mase rozet 350 g, niti v poletnem niti v jesenskem
obdobju. V poletnem obdobju je bila tržna masa rozet (350 g) dosežena na hidroponu 22 dni po
presaditvi na sistem, v tleh pa 27 dni po presaditvi rastlin v tla. V jesenskem poskusu je bila rast rastlin
počasnejša, saj je bila tržna masa rastlin dosežena na hidroponu 43. dan po presaditvi rastlin oz. na
foliji 63. dan po presaditvi v tla.
V obeh terminih pridelave je bil največji pridelek dosežen pri hidroponski pridelavi (39 t/ha v
poletnem in 42 t/ha v jesenskem obdobju). V poletnem obdobju ni bilo statistično značilnih razlik s
pridelkom solate na foliji (34 t/ha), medtem ko je v jesenskem obdobju bil pridelek na foliji značilno
manjši (33 t/ha) glede na hidropon. Najmanjši pridelek so dosegle rastline, pridelane na golih tleh, v
poletnem terminu 25 t/ha, v jesenskem pa 15 t/ha.
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Slika 2.5.1 H5: Pridelek tehnološki zrelih rozet solate, pridelane na hidroponu in v tleh, (golih in na
foliji)
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Slika 2.5.1 H6: Vsebnost suhe snovi v pridelku solate, glede na sistem in termin pridelave.

NO3- (mg/kg sveže
mase)

Največ suhe snovi so imele rastline, pridelane na golih tleh, najmanj pa (pričakovano) pridelane na
hidroponu. Vsebnost suhe snovi se je v času rasti spreminjala in je bila med 3,8% do 6,5% v poletnem
terminu; in 3,9% do 6,2% v jesenskem terminu.
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Slika 2.5.1.H7: Vsebnost nitrata v pridelku solate, pridelave na treh sistemih (hidropon, gola tla, folija),
v dveh terminih pridelave (poletje, jesen)
Vsebnost nitrata v pridelku solate je bila različna tako glede na sistem pridelave, kot tudi na termin
pridelave. Iz slike 2.5.1.H7 se tudi lepo vidi dinamika spreminjanja vsebnosti nitrata v času rasti rastlin.
Največjo vsebnost nitrata so imele tako v poletnem, kot tudi v jesenskem obdobju pridelave rastline,
pridelane na hidroponu. To je tudi pričakovano, saj imajo v plavajočem sistemu rastline koreninski
sistem v stalnem stiku s hranilno raztopino in s tem tudi nemoten dostop do vseh potrebnih makro in
mikro hranil. Nekoliko manjšo vsebnost nitrata so imele rastline, pridelane v tleh, prekritih s folijo,
najmanj pa rastline na golih tleh.
Na tej gredici se je tudi namakalni sistem najpogosteje vklapljal in je bila poraba vode za namakanje
večja glede na tla, prekrita s folijo. To je verjetno tudi vzrok, da je prišlo v tleh do delnega spiranja
dušika, kar posledično pomeni manjši vnos nitrata v rastlino.
V jesenskem obdobju pridelave smo imeli vsebnosti nitrata v rastlinah iz hidropona najvišje in so v
začetku rastne dobe dosegle do 7.000 mg nitrata/kg sveže mase. Z rastjo se je sprejeti nitrat porabljal
in vgradil v organske N spojine, tako da v času tehnološke zrelosti solat vsebnost nitrata v pridelku
solate na hidroponu ni presegala dovoljene vrednosti nitrata za to pridelovalno obdobje (5.000 mg/kg
sveže mase). Po uredbi EU (COMMISSION REGULATION (EU) No 1258/2011 of 2 December 2011
amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels for nitrates in foodstuffs), je
dovoljena vsebnost nitrata v solati, pridelani od marca do oktobra 4.000 mg /kg sveže mase, pridelane
od oktobra do marca pa 5.000 mg/kg sveže mase.
Preglednica 2.5.1.H2: Dovoljene vsebnosti nitrata v listni zelenjav, glede na termin pridelave.
Foodstuffs (1)
Maximum levels (mg NO3/kg)
1.1
Fresh spinach (Spinacia oleracea) (2)
3 500
1.2
Preserved. deep-frozen or frozen spinach
2 000
1.3
Fresh Lettuce (Lactuca sativa L.) (protected Harvested 1 October to 31 March:
and open-grown lettuce) excluding lettuce lettuce grown under cover
5 000
listed in point 1.4
lettuce grown in the open air
4 000
Harvested 1 April to 30 September:
lettuce grown under cover
4 000
lettuce grown in the open air
3 000
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Slika 2.5.1.H8: Dinamika vsebnosti vitamina C v rastlinah solate, glede na termin pridelave, način
pridelave in termin pobiranja (vzorčenja rastlin)
Vsebnost vitamina C v solati ni velika. V naših poskusih je bila v pridelku poletne solate med 10 in 20
mg/kg sveže mase, pri jesenski pridelavi pa med 10 in 70 mg/kg sveže mase. Končni, tehnološko zrel
pridelek je vseboval najmanjši del vitamina C, glede na rastline, ki smo jih vzorčili v času rasti.
Rezultati meritev okoljskih parametrov v času trajanja poskusov
Iz slike 2.5.1.H9 je razvidno, da se je v poletnem obdobju pridelave namakanje na golih tleh vklopilo
7 krat, na foliji le 3 krat. Skupaj je bilo ob namakanju porabljeno 43,5 mm vode na golih tleh in
24,1 mm vode pod folijo. V jesenskem terminu je bila pogostnost namakanja na golih tleh tudi večja
(9x) glede na tla, prekrita s folijo (4x), vendar razlike v količini dodane vode niso bile tako velike, kot
v poletnem obdobju: na golih tleh je bilo porabljene 29,2 mm vode, pod folijo pa 23,6 mm vode.
Iz slike 2.5.1.H10 je razvidno, da je DLI za poletno obdobje znašal 24,3 mol/m2 dan, (max: 37,8 in min:
4,70 mol/m2 dan); v jesenskem obdobju pa je bil enkrat manjši in je v povprečju znašal 12,9 mol/m 2
dan (max: 30,5 in min: 1,5 mol/m2 dan). Za solato je značilno, da potrebuje za normalno rast in razvoj
DLI okrog 12-15 mol/m2 dan.
Obrok namakanja (mm)

Povprečna dnevna
temperatura zraka (°C)

Poskus juni-julij 2021

namakanje folija (mm)

namakanje gola tla (mm)

T (°C)

Obrok namaknja (mm)

Povprečna dnevna
temperatura zraka (°C)

Poskus sept-nov 2021

namakanje folija (mm)

namakanje gola tla (mm)

T (°C)

Slika 2.5.1.H9: Povprečna temperatura zraka in količina vode, porabljene za posamezen obrok
namakanja rastlin solate, ki so rastle na golih tleh in na foliji
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DLI (mol/m2 dan)

Poskus jun-jul 2021

Poskus sep-nov 2021

Slika 2.5.1 H10: DLI (daily light integral), izračunan za posamezno obdobje gojenja
I: Tehnologije cepljenja plodovk – paprika in kumara na podlagi z odpornostjo proti ogorčicam
Cepljenje vrtnin je tehnika, ki jo uporabljamo pri plodovkah takrat, kadar je njihova pridelava
ogrožena zaradi biotskega ali abiotskega dejavnika. Cepič, ki predstavlja izbrano sorto plodovke,
cepimo na podlago, ki pripada isti vrsti ali pa gre za medvrstnega križanca, ki je skladen z žlahtnim
delom. Najbolj pogoste težave pri pridelavi plodovk v rastlinjakih so talne okužbe z glivami iz rodu
Fusarium spp. ali Verticillium spp, ali pa talne ogorčice – nematode, ki napadejo koreninski sistem in
s tem zmanjšajo moč korenin za normalen sprejem vode in hranil iz tal. Rastline, napadene z
ogorčicami, počasneje rastejo in običajno hitreje zaključijo rast in ne dosežejo želenega pridelka.
Vpliv cepljenja na pridelek 2 sort paprike, cepljene na 3 podlage
V našem poskusu smo cepili dve sorti rumene babure na 3 izbrane podlage z namenom, da
ugotovimo, katera podlaga daje večje pridelke oz. ohranja rastline čim daljše časovno obdobje v dobri
rodnosti. Poskus smo zasnovali v rastlinjaku Biotehniške šole v Šempetru pri Gorici, kjer so že imeli
težave predvsem s talnimi ogorčicami. V poskus smo vključili 2 sorti bele babure: Vedrana in
Belladonna, ki smo ju cepili na 3 podlage: Rocal, Kiso in Maqueda. Necepljene rastline so nam
predstavljale kontrolo. Poskus smo zasnovali v treh ponovitvah, v vsaki ponovitvi smo imeli 10 rastlin.
Sadilna razdalja je bila 60 cm x 35 cm, kar pomeni, da je bil sklop rastlin 33.333 rastlin/ha. V marcu in
aprilu smo v steklenjaku BF UL vzgojili sadike cepljenih rastlin paprike in jih 11.5. 2021 presadili v
rastlinjak. V rastlinjaku je bil v tla predhodno zadelan hlevski gnoj (30 t/ha). 13.5. 2021 smo rastlinam
postavili leseno oporo. Tekom rasti smo rastline dohranjevali preko namakalnega sistema (fertigirali)
in sicer s Ca(NO3)2, 2-krat v juniju, 1-krat v juliju, in 2-krat v avgustu. Varstvo rastlin: Ridomil Gold
(maja), Karate Zeon, Vertimec (julija); Neemazal, Laser in Vivanto (avgusta) in Confidor (preko
namakalnega sistema) (septembra). Julija smo začeli s pobiranjem tehnološko zrelih plodov, ki smo
jih ločili na tržne in netržne (premajhne, deformirane ali s Ca motnjo). Pridelek smo pobirali 1-krat
tedensko, skupaj smo imeli 17 pobiranj. 11. novembra smo zadnjič pobrali plodove in zaključili s
poskusom.
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Rezultati z diskusijo
Število tržnih
plodov/rastlino
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30,0
20,0
10,0
0,0
Belladonna_necepljena

Datum pobiranja
Belladonna_Kiso
Belladonna_Maqueda

Belladonna_Rocal

Število tržnih
plodov/rastlino

40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Vedrana_necepljena

Datum pobiranja
Vedrana_Kiso
Vedrana_Maqueda

Vedrana_Rocal

Slika 2.5.1 I1: Pridelek števila plodov na rastlino po terminih pobiranja za sorti paprike Belladonna in
Vedrana cepljeni na podlage Kiso, Maqueda in Rocal ter za necepjene rastline
Pri obeh sortah paprike smo največ plodov pobrali na rastlinah, cepljenih na podlago Rocal, pri sorti
Belladonna 33/plodov/rastlino, pri sorti Vedrana pa 34,5 plodov/rastlino. Sledijo cepljenke na
podlago Kiso pri sorti Belladona (30 plodov/rastlino) in cepljenke na podlago Maqueda pri sorti
Vedrana (31,7 plodov/rastlino). Število pobranih plodov je bilo najmanjše pri necepljenih rastlinah
obeh sort; pri sorti Belladonna 27,5 plodov/rastlino in pri sorti Vedrana 29,1 plodov/rastlino.
Pridelek tržnih
plodov
(kg/rastlino)

5,0
3,0
1,0

Pridelek tržnih
plodov
(kg)/rastlino

-1,0
Belladonna_necepljena
6,0

Datum pobiranja
Belladonna_Kiso
Belladonna_Maqueda

Belladonna_Rocal

4,0
2,0
0,0

Vedrana_necepljena

Datum pobiranja
Vedrana_Kiso
Vedrana_Maqueda

Vedrana_Rocal

Slika 2.5.1 I2: Masa tržnih plodov (kg)/rastlino po terminih pobiranja za sorti paprike Belladonna in
Vedrana cepljeni na podlage Kiso, Maqueda in Rocal ter za necepjene rastline
Največji pridelek smo dobili pri cepljenkah na podlago Rocal (pri obeh sortah paprike) in sicer 3,7
kg/rastlino (Belladonna) in 4,0 kg/rastlino (Vedrana). Pri sorti Belladonna je bil najmanjši pridelek pri
necepljenih rastlinah (2,9 kg/rastlino), medtem ko je pridelek necepljenih rastlin pri sorti Vedrana
narastel prav pri zadnjem pobiranju in na koncu dosegel pridelek enak pridelku cepljenk na podlago
Maqueda (3,8 kg/rastlino). Najmanjši pridelek sorte Vedrana smo zabeležili pri rastlinah, cepljenih na
podlago Kiso (3,4 kg/rastlino). Glede na rezultate predhodnih poskusov ugotavljamo, da smo v letu
2021 imeli izredno ugodne rastne razmere za rast in razvoj paprike, zato smo jo uspešno pridelovali
vse do pozne jeseni (novembra 2021). Zato so tudi pridelki nekoliko večji, kot prejšnja leta, ko smo
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imeli v poskus vključeno sorto podlage Rocal, v letu 2020, pa tudi RST 4447. Pridelek paprike je bil v
prvi polovici rastne dobe zelo izenačen, pri obeh sortah, razlike pa so se začele pojavljati v drugi
polovici rastne dobe, od septembra naprej.
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Slika 2.5.1.I3: Pridelek tržnih in netržnih plodov(t/ha), po terminih pobiranja za sorti paprike
Belladonna in Vedrana cepljeni na podlage Kiso, Maqueda in Rocal ter za necepjene rastline
Predvideni pridelek paprike, če upoštevamo sklop rastlin 33.333 rastlin/ha, je med 97 in 122 t/ha za
sorto Belladonna in med 113 in 132 t/ha, za sorto Vedrana. Iz grafa je razvidno, da so imele cepljenke
sorte Belladonna večji pridelek od necepljenih rastlin, od 12 do 25 %; pri sorti Vedrana pa so imele
najmanjši pridelek cepljenke na podlago Kiso (113 t/ha), največji pa cepljenke na podlago Rocal (132
t/ha).
Preglednica 2.5.1.I1: Pridelek (t/ha) tržnih in netržnih plodov paprike Belladonna cepljene na različne
podlage in % netržnega pridelka.
Belladonna_necepljena
Belladonna_Kiso
Belladonna_Maqueda
Belladonna_Rocal
Belladonna_necepljena
Belladonna_Kiso
Belladonna_Maqueda
Belladonna_Rocal

Pridelek (t/ha)
tržni
netržni
skupaj
96,6
13,8
110,4
109,5
16,1
125,6
106,1
16,1
122,2
121,8
15,8
137,6
Število plodov/rastlino
tržni
netržni
skupaj
27,5
7,27
34,7
30,0
8,77
38,8
28,7
8,03
36,7
33,5
8,53
42,0

% netržnega pridelka (glede na maso)
12,5
12,8
13,2
11,5
% netržnega pridelka (glede na število plodov)
20,9
22,6
21,9
20,3

Delež netržnega pridelka glede na maso plodov, je bil pri sorti Belladonna med 11,5% in 13,2 %
(izražen glede na maso plodov), oz. 20,3% do 22,6% (izražen glede na število pobranih plodov).
Najmanjši delež netržnih plodov so imele rastline, cepljene na sorto Rocal, največji pa rastline cepljene
na sorto Maqueda.
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Preglednica 2.5.1.I2: Pridelek (t/ha) tržnih in netržnih plodov paprike Vedrana cepljene na različne
podlage in % netržnega pridelka.
Vedrana_necepljena
Vedrana_Kiso
Vedrana_Maqueda
Vedrana_Rocal

tržni
126,5
112,7
125,3
132,2

Vedrana_necepljena
Vedrana_Kiso
Vedrana_Maqueda
Vedrana_Rocal

tržni
28,9
29,1
31,7
34,5

Pridelek (t/ha)
netržni
skupaj
17,7
144,2
12,8
125,5
18,3
143,6
17,9
150,1
Pridelek (t/ha)
netržni
skupaj
8,3
37,2
6,4
35,5
7,4
39,1
8,5
43,0

% netržnega pridelka (glede na maso)
12,3
10,2
12,7
11,9
% netržnega pridelka (glede na število plodov)
22,4
18,0
18,9
19,7

Delež netržnega pridelka glede na maso plodov, je bil pri sorti Vedrana' med 10,2 in 12,7 % (izražen
glede na maso plodov), oz. 18,0% do 22,4 % (izražen glede na število pobranih plodov). Najmanjši
delež netržnih plodov so imele rastline, cepljene na sorto Kiso, največji pa rastline cepljene na sorto
Maqueda (izražen glede na maso) oz. necepljene rastlin (izražen glede na število plodov).
Iz slike 2.5.1.I4 je razvidno, da smo pri sorti Belladona na necepljenih rastlinah največji delež pridelka
pobrali prav na začetku rastne dobe (v mesecu juliju (37 %)). Pri cepljenih rastlinah je bil delež
pridelka, pobran v juliju manjši: 31 % pri cepljenka na podlago Kiso, 20 % pri cepljenka na podlago
Rocal in 24 % na podlago Maqueda. Od treh poletnih mesecev, je bilo najmanj pridelka pobranega v
avgustu, verjetno zaradi izredno visokih temperatur. Na cepljenkah na podlagi Maqueda in Rocal smo
v septembru pobrali 32 % oz. 33 % pridelka.
Podobna je bila razporeditev pridelka po mesecih tudi za sorto Vedrana. Necepljene rastline so imele
največ pridelka v julijskem obdobju, avgust je bil mesec z najmanjših deležem pobranih plodov,
septembra pa je bilo pobranega spet nekoliko več pridelka. Podobno kot pri sorti Belladonna smo tudi
pri sorti Vedrana pobrali največ pridelka v septembru na cepljenkah na podlagi Maqueda in Rocal, kar
pomeni, da so podlage uspele ohraniti dobro zdravstveno stanje rastlin tudi v jesenskem obdobju.
Necepljene rastline so imele presenetljivo veliko pridelka prav pri zadnjem pobiranju (kar 23 %), kar
je bilo 3-krat več kot pri cepljenih rastlinah.
Delež pridelka po
mesecih

julij

avgust
8
11
27

sept

okt

nov
6
9
30

8
13

6
10
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9
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Delež pridelka po
mesecih

julij

avgust
23
9
23

sept
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8
10

nov

Slika 2.5.1.I4: Odstotni delež pridelka, glede na mesec pobiranja za sorti paprike Belladona in Vedrana,
cepljenih na 3 podlage in za necepljene rastline.
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Slika 2.5.1.I5: Pridelek tržnih plodov (t/ha), glede na mesec pobiranja za sorti paprike Belladona in
Vedrana, cepljenih na 3 podlage in za necepljene rastline
Iz slike 2.5.1.I5 je razvidno, da sta bila meseca z največ pobranega pridelka julij in september. Avgusta
je bilo verjetno prevroče za uspešno oplodnjo in rast plodov. Pri obeh sortah izstopata podlagi Rocal
in Maqueda, katerih cepljenke so dale predvsem v drugi polovici rastne dobe večje pridelke od
necepljenih rastlin. Iz slike 2.5.1.I5 se tudi zelo lepo vidi učinek cepljenk, saj je pridelek necepljenih
rastlin bil največji prav prvi mesec pobiranja, v nadaljnjih mesecih pa manjši. Medtem, ko je bil
pridelek cepljenk na začetku rastne dobe manjši od necepljenih rastlin, razen pri cepljenih na Rocal;
v nadaljevanju pa se je večal in bil v septembru največji.

Slika 2.5.1.I6: Poskus s cepljeno papriko, julij 2021, BIOS, Šempeter pri Gorici.
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Cepljenje kumar na podlago, tolerantno na talne ogorčice
Poskus s solatnimi kumarami smo zasnovali z namenom, da ugotovimo ali cepljenje na podlago, ki je
tolerantna na talne ogorčice, lahko pripomore k večjemu pridelku in predvsem bolj zdravim rastlinam
tudi v jesenskem obdobju. V rastlinjaku Biotehniške šole v Šempetru pri Gorici smo zasnovali poskus
s solatnimi kumarami. V poskus smo vključili sorto solatne kumare Lisboa, za podlago smo vzeli
podlago Polyfemo, ki naj bi bila tolerantna na talne ogorčice. Poskus smo zasnovali v treh ponovitvah,
vsako ponovitev je predstavljalo 10 rastlin. Sadilna razdalja je bila 140 cm x 30 cm, kar pomeni, da
smo imeli gostoto sajenja 25.000 rastlin/ha. Sadike cepljenih rastlin kumar smo vzgojili v aprilu 2021
v steklenjaku BF UL in jih 11.5. 2021 presadili v rastlinjak. Tla smo predhodno pognojili s hlevskim
gnojem, 30 t/ha. Tekom rasti smo rastline tretirali z Algoplasminom (3-krat v juniju in 1-krat v juliju)
ter dohranjevali preko namakalnega sistema (fertigirali) in sicer s Ca(NO3)2, 2-krat v juniju, 1-krat v
juliju in 2-krat v avgustu. Varstvo rastlin: Ridomil Gold (maja), Karate Zeon, Vertimec (julija);
Neemazal, Laser in Vivanto (avgusta) in Confidor (preko namakalnega sistema) (septembra). S
pobiranjem tehnološko zrelih plodov smo začeli junija in pobirali do 22. septembra. V višku sezone
smo pobirali 3-krat tedensko in imeli skupaj 36 pobiranj.

Slika 2.5.1.I7: Poskus s cepljenimi sadikami kumare Lisboa, v juniju in juliju 2021, BIOS, NG.
Rezultati z diskusijo
Iz slike je razvidno, da smo začeli s pobiranjem plodov najprej na cepljenih sadikah (4.6.). prvo
pobiranje na necepljenih sadikah je bilo 12 dni kasneje. V juliju je bil pridelek cepljenih rastlin nekoliko
nižji od pridelka necepljenih. Šele proti koncu rastne dobe, od septembra naprej je bil pridelek
cepljenk spet večji od pridelka necepljenih rastlin.
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Slika 2.5.1.I8: Prirast števila plodov/rastlino in pridelek tržnih plodov v kg/rastlino za necepljene in
cepljene rastline kumare sorte Lisboa
100%

8

80%

25

junij

16

julij

29

60%
40%
20%

42

avgust
31
sept

25

24

necepljena

cepljena

0%

Slika 2.5.1.I9: Pridelek tržnih in netržnih Slika 2.5.1.I10: Pridelek tržnih plodov kumar glede na
plodov kumar, pobranih na necepljenih mesec pobiranja
in cepljenih rastlinah.
Iz slike 2.5.1.I9 je razvidno, da je bil pridelek cepljenih rastlin le 6 % večji od pridelka necepljenih
rastlin. Kot je razvidno iz slike 2.5.1.I10 smo imeli v juniju približno enako količino pobranega pridelka,
tako pri cepljenih, kot tudi pri necepljenih rastlinah. V juliju pa je bilo več pridelka pobranega na
necepljenih rastlinah (46 % od celotne količine) in le 31 % na cepljenkah. V nadaljevanju pa je spet
prišel do izraza učinek cepljenja, ki omogoča boljšo kondicijo (zdravstveno stanje rastlin) tudi v
kasnejšem obdobju rasti. Tako smo v avgustu in septembru na cepljenih rastlinah pobrali 29 %in 16
% od skupnega pridelka, na cepljenkah pa 25 % oz. 8 % od skupno pobranega pridelka. Iz slike 2.5.1.I11
so še bolje razvidne razlike v pobranem pridelku, predvsem v drugi polovici pobiralnega obdobja,
avgust in september, ko smo imeli na cepljenih rastlinah 29 % več pobranega pridelka glede na
necepljene rastline, v septembru pa je bil delež pobranega pridelka na cepljenkah enkrat večji glede
na necepljene rastline.
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Pridelek tržnih plodov
(t/ha)
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Slika 2.5.1.I11: Pridelek tržnih plodov solatnih kumar po mesecih pobiranja

Slika 2.5.1.I12: Koreninski sistem cepljenih rastlin kumar, napaden s talnimi ogorčicami

Slika 2.5.1.I13: Sprhnen koreninski (propadel) sistem necepljenih rastlin kumar, napaden s talnimi
ogorčicami.
Na koncu poskusa, ko smo izpulili rastline iz tal in pogledali njihov koreninski sistem, smo ugotovili,
(sliki 2.5.1.I9 in I10), da so bile korenine cepljenih rastlin močno napadene s talnimi ogorčicami,
vendar so bile še vedno žive in delujoče, medtem, ko je koreninski sistem necepljenih rastlin sprhnel
oz. popolnoma propadel, zato tudi delovanje korenin v zadnjem obdobju rasti ni bilo več aktivno. To
se je pokazalo tudi v enkrat manjšem pridelku kumar, ki smo ga pobrali v septembrskem obdobju na
necepljenih rastlinah, glede na cepljenke.
J: Predstavitev rezultatov naloge
Rezultate poskusov smo v 2021 predstavili na ogledu poskusnega polja v Ivancih 08.07., na 3
predavanjih v okviru Posveta Zelenjadarske urice 19.01. in na sejmu AGRA v dneh od 21. Do
26.08.2021 v okviru razstavnega prostora Kmetijskega inštituta Slovenije.
Rezultati so predstavljeni na spletni strani https://vrtnarstvo.javnasluzba.si
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Preglednica: Vsebina in obseg dela pri nalogi Tehnologije pridelave zelenjadnic
LOKACIJA, OBDOBJE PRESKUŠANJA,
KO in PARCELNA ŠT., POVRŠINA
A: Tehnologije prehrane rastlin - vsebnosti Cd v
pridelku; vpliv apnjenja pri pridelavi česna
Lokacija: Gradišče pri Murski Soboti
Obdobje preskušanja: začetek 2020, zaključek 2022
Izvajalec: KIS, KGZS-KGZ MS, pridelovalec Drago Serec
KO in parcelna št.: 125 Murski Črnci - 881
Površina: prbl. 90 m2
B: Biorazgradljivi materiali – vodila, visok fižol,
paradižnik in jajačevec
Lokacija: Jablje
Obdobje preskušanja: začetek 2020->
Izvajalec: KIS
KO in parcelna št.: 1940 Loka –740/3
Površina: prbl. 15 m2
C: Biorazgradljivi materiali – folije za prekrivanje tal
Lokacija: Jablje
Obdobje preskušanja: začetek 2019, zaključek 2021
Izvajalec: KIS
KO in parcelna št.: 1940 Loka – 740/3 in 759/1
Površina: prbl 200 m2 na prostem solata, 200 m2 v tunelu
jajčevec, papadižnik, paprika, 100 m2 na prostem fižol,
bučka
Lokacija: Ivanci
Obdobje preskušanja: začetek 2019, zaključek 2021
Izvajalec: KIS, KGZS-KGZ MS
KO in parcelna št.: 101 Ivanci - 1408
Površina: prbl 50 m2 na prostem solata
Lokacija: Šempeter
Obdobje preskušanja: začetek 2019, zaključek 2021
Izvajalec: KIS, ŠCNG-BIOS
KO in parcelna št.: 2315 Šempeter – 80 in 81
Površina: prbl 50 m2 v tunelu paradižnik

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
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ŠTEVILO in SEZNAM SORT, ŠTEVILO
PONOVITEV in ŠTEVILO LOKACIJ

2 postopka,
4 sorte česna: Messidor, Garpek/Plavigar ,
Gardacho/Plamegar in Ptujski jesenski
3 ponovitve

5 postopkov: BiotHop, sisal bel in oranž,
konoplja 1,25/2 in 1,25/3
1 sorta fižola, 1 sorta paradižnika, različne
sorte jajčevca
1 lokacija - Jablje
solata
4 postopki, različne sorte, 1 ponovitev
2 lokaciji na prostem (Jablje, Ivanci – le 3
postopki)
visok fižol
4 postopki, različne sorte, 1 ponovitev
1 lokacija (Jablje) na prostem
bučka
4 postopki, različne sorte, 1 ponovitev
1 lokacija (Jablje) na prostem
jajčevec
4 postopki, različne sorte, 1 ponovitev
1 lokacija (Jablje) v tunelu
paradižnik
4 postopki, različne sorte, 1 ponovitev
2 lokacija v tunelu Jablje in Šempeter pri
Gorici (le 3 postopki)
2 postopka – 2 kolobarja:
1) prazem > jajčevec > solata
2) česen > solata
1 lokacija (Jablje)
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Preglednica: Vsebina in obseg dela pri nalogi Tehnologije pridelave zelenjadnic - nadaljevanje
E: Tehnologije zasnove posevka – termini setve nizkega
fižola za zrnje
Lokacija: Jablje
Obdobje preskušanja: začetek 2019, zaključek 2021
Izvajalec: KIS
KO in parcelna št.: 1940 Loka – 759/1
Površina: prbl 100 m2

3 termini: konec aprila, sredina maja,
začetek junija
3 sorte: Češnjevec, Buran, Zorin
3 ponovitve
3 lokacije: Jablje, Ivanci, Vrtojba

Lokacija: Ivanci
Obdobje preskušanja: začetek 2020, zaključek 2021
Izvajalec: KIS, KGZS-KGZ MS
KO in parcelna št.: 101 Ivanci - 1408
Površina: prbl 100 m2
Lokacija: Šempeter
Obdobje preskušanja: začetek 2019, zaključek 2021
Izvajalec: KIS, ŠCNG-BIOS
KO in parcelna št.: 2315 Šempeter – 80 in 81
Površina: prbl 100 m2
F: Tehnologije zasnove posevka – neposredna setev in
sadike pri motovilcu
Lokacija: Jablje
Obdobje preskušanja: začetek 2020, zaključek 2021
Izvajalec: KIS
KO in parcelna št.: 1940 Loka – 759/1
Površina: prbl 40 m2 na prostem in v zaščitenem prostoru
Lokacija: Šempeter pri Gorici
Obdobje preskušanja: začetek 2020, zaključek 2021
Izvajalec: KIS, ŠCNG-BIOS
KO in parcelna št.: 2315 Šempeter – 80 in 81
Površina: prbl 40 m2 na prostem in v zaščitenem prostoru
G: Mešani posevki – fižol in koruza
Lokacija: Jablje
Obdobje preizkušanja: začetek 2021, zaključek 2023
Izvajalec: KIS
KO in parcelna št.: 1940 Loka – 742/7 in 740/3
Površina: prbl 100 m2
H: Hidroponika - plavajoči sistem, solatnice,
jesen-zima-pomlad
Lokacija: Ljubljana, steklenjak BF
Obdobje preskušanja: začetek 2020, zaključek 2021
Izvajalec: BF
KO in parcelna št.: 2682 Brdo/1827
Površina: 20 m2
I: Cepljenje plodovk – paprika in kumara z odpornostjo
proti ogorčicam
Lokacija: ŠCNG-BIOS
Obdobje preskušanja: začetek 2021, zaključek 2021
Izvajalec: BF
KO in parcelna št.: 2315 Šempeter - 2619
Površina: 60 m2

3 postopki
2 termina
3 sorte: Ljubljanski, Žličar, Grote nordholandse
3 ponovitve
2 lokaciji: Jablje, Šempeter pri Gorici

16 postopkov: 4 sorte – Semenarna 22,
Perseus, Češnjevec pisani visoki, PV 967,
2 termina – koruza 3 do 4 oz. 5 do 6 listov
in 2 gostoti – 85.000.oz. 42.500 rastlin/ha
4 ponovitve
1 lokacija

3 obravnavanja
1 vrsta (solata)
3 ponovitve
1 lokacija (Ljubljana)

2 postopka - cepljene in necepljene sadike,
2 vrsti (paprika, kumara)
2 sorti paprike, 3 sorte podlage;
1 sorta kumar; 1 sorta podlage
3 ponovitve
1 lokacija (Šempeter pri Gorici)
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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
Izvedba preskušanja vpliva apnenja na kopičenje Cd pri
česnu.
Izvedba preskušanja biorazgradljivih vodil pri visokem
fižolu.
Izvedba preskušanj biorazgradljivih folijami pri solati,
visokem fižolu in jajčevcu.

Izvedba 2. leta trajnega poskusa z zelenjadnicami v
enostavnem zaščitenem prostoru za primerjavo
različnih kolobarjev.
Izvedba preskušanj terminov setve nizkega fižola za
zrnje.
Izvedba preskušanja načina zasnove posevka pri
motovilcu.
Izvedba preliminarnih preskušanj mešane setve koruze
in visokega fižola.
Izvedba preskušanja različnih vrst križnic za rezano
listnato zelenjavo na plavajočem hidroponskem sistemu.
Izvedba preskušanja s cepljenimi rastlinami paprike in
kumar.

Seznanitev strokovne javnosti in uporabnikov z rezultati
preskušanj.

- zaključen poljski poskus z 2 obravnavanji in 4
sortami česna na 1 lokaciji
- zaključena poljska poskusa z 2 obravnavanji, 1
sorto visokega fižola na 2 lokacijah
- zaključen poljski poskus s 3 obravnavanji na 3
lokacijah pri solati na prostem
- zaključen poljski poskus s 3 obravnavanji na 1
lokaciji pri visokem fižolu na prostem
- zaključen poljski poskus s 3 obravnavanji na 1
lokaciji pri jajčevcu v tunelu
- v teku trajni poskus z zelenjadnicami v
enostavnem zaščitenem prostoru
- zaključeni poljski poskusi s 3 sortami in 3
termini setve na 3 lokacijah
- zaključen poljski poskusi s 3 sortama in 2
načinoma zasnove na 2 lokacijah v 2 terminih
- zaključen poljski poskus z 2 sortama koruze in 2
sortama visokega fižola na 1 lokaciji
- zaključen poskus v steklenjaku s 3 vrstami
listnatih vrtnin na 1 lokaciji
- zaključen poskus v plastenjaku s 2 sortama
paprike in 3 podlagami na 1 lokaciji;
- zaključen poskus v plastenjaku z 1 sorto kumar
in 1 podlago, na 1 lokaciji
- zaključen ogled poskusov na eni od poskusnih
lokacij v času vegetacije (Ivanci 08.07.21)
- zaključena izvedba 3 (namesto predvidenih 2)
predavanj svetovalcem in pridelovalcem (Posvet
ZU 19.01., spletno)
- v načrtu objava letnih rezultatov preskušanja
tehnologij zelenjadnic na spletni strani JS v
vrtnarstvu (https://vrtnarstvo.javnasluzba.si/)
- v načrtu objava letnih rezultatov preskušanja
tehnologij zelenjadnic v publikaciji KIS

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
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2.6

TEHNOLOGIJE PRIDELAVE ZELIŠČ

2.6.1 OCENA OPRAVLJENEGA DELA
Delo je bilo v celoti opravljeno kot je bilo načrtovano v Programu za leto 2021.
A: Tehnologije gnojenja – odmerki N, rožmarin (Rosmarinus officinalis L.)
V letu 2019 smo postavili poljski poskus pridelave rožmarina v katerem smo preučevali ustrezni letni
odmerek dušika. V letu 2021 smo poskus nadaljevali in zaključili. V tehnološki poskus smo vključili
sorto Arp, ki je po literaturi odporna na mraz in vsebuje zadostno količino karnozolne kisline (nad
2,5 %).
Nasad smo okopali in opleli 19. 6. in 6. 8. 2021. Popisovali smo fenofaze. Zaradi pomanjkanja padavin
v juniju in juliju smo poskusni nasad namakali 21. 6. in 27. 7. 2021. Zaradi neugodnega vremena v
maju in juniju (mrzel in moker maj in vroč in suh junij), smo poskus z dušikom (KAN) pognojili šele 7.
7. 2021, in sicer v skladu z gnojilnimi normami (obravnavanja): 0, 20, 40, 60 in 80 kg dušika na hektar
(slika 2.6.1.A1).

Slika 2.6.1.A1: Gnojilo (KAN) je potrebno vdelati v zemljo (gnojenje poskusa rožmarina z različnimi
odmerki dušika), Žalec 7.7.2021
Preden smo poželi pridelek smo izmerili razrast grmov in sicer: širino grma, višino grma, število glavnih
poganjkov in število stranskih poganjkov. Grme smo porezali 14. 9., določili svežo maso pridelka,
odvzeli vzorec za določitev vlage v svežem pridelku, posušili pridelek ter določili suho maso pridelka.
Ločili smo liste od stebel in izračunali razmerje, saj uporabniki zahtevajo samo liste. Stebla so
odpad .Izvedli smo tudi kemične analize v skladu z Evropsko farmakopejo.

Slika 2.6.1.A2: Spravilo pridelka rožmarina v poskusu gnojenje z različnimi odmerki dušika v zadnjem
letu poskusa.
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Rezultati z diskusijo
Odstotek propadlih rastlin je prikazan v preglednici 2.6.1.A1. Ta podatek sicer ni povezan z gnojilnimi
odmerki, vendar jih zaradi lažjega razumevanja navajamo pod posamezna obravnavanja.
Datumi nastopa posameznih fenofaz so navedeni v preglednici 2.6.1.A2. Fenofaze so pri vseh
obravnavanjih nastopile istočasno.
Preglednica 2.6.1.A1: Odstotek propadlih rastlin rožmarina v poskusu tehnologije gnojenja-odmerki
N v letu 2021
Odmerek dušika (N)
(kg/ha)
0
20
40
60
80

Odstotek propadlih rastlin rožmarina
(%)
16
8
12
16
20

Preglednica 2.6.1.A2: Datumi nastopa posameznih fenofaz rožmarina v poskusu tehnologije gnojenjaodmerki N v letu 2021
Fenofaza
Prvi vznik
Cvetenje-posamezni cvetovi
Začetek rasti stranskih poganjkov
Zaključek rasti
Žetev

Datum
1.4.
15.4.
25.4.
12.8.
14.9.

Meritve razrasti grmov rožmarina (širina grma, višina grma, število glavnih poganjkov in število
stranskih poganjkov) pri različnih odmerkih gnojenja z N so prikazane v preglednici 2.6.1.A3. V širini
grmov med obravnavanji (gnojilni odmerki) ni bilo značilnih razlik. Višina grma je bila statistično
značilno največja pri največjem odmerku (80 kg/ha N) in najnižja pri obravnavanju brez gnojenja z N.
Število glavnih poganjkov je bilo statistično značilno največje pri obravnavanju brez gnojenja z N.
Število stranskih poganjkov je bilo statistično značilno največje pri gnojilnem odmerku 20 kg/ha N,
sledili sta obravnavanji 40 kg/ha N in brez gnojenja z N. Pri večjih odmerkih N je bilo število tako
glavnih kot stranskih poganjkov manjše. Za pridelek smo obravnavali suhe liste brez stebel, kar je
uporabni del (preglednica 2.6.1.A3). Pridelek je bil najnižji pri kontroli brez gnojenja z N
(50 g/rastlino), sledi gnojenje z 60 kg/ha N, nato 40 kg/ha N. Najvišji pridelek je bil pri gnojenju z
20 kg/ha N in 80 kg/ha N, in sicer 237,5 g/rastlino. Sicer smo bili v tem letu relativno pozni z gnojenjem
z dušikom, se je pa zopet nakazalo, da je najbolj smiseln odmerek 20 kg/ha N.
Delež listja se med obravnavanji ni bistveno razlikoval (preglednica 2.6.1.A4).
V letu 2021 je bil odstotek vlage pri vseh obravnavanjih v skladu s predpisi PhEur – pod 10 %. Odstotek
celokupnega pepela je bil v skladu z PhEur samo pri obravnavanju 80 kg/ha N. Pri vseh ostalih je bil
nad dovoljeno. Vsebnost eteričnega olja je bila pri vseh obravnavanjih v skladu z PhEur nad 1,2 %.
Najvišja je bila pri 80 kg/ha N, nekoliko nižja pri 40 kg/ha N in pri 60 kg/ha N, nižji pri 20 kg/ha N in
najnižja pri 0 kg/ha N (preglednica 2.6.1.A5).
Preglednica 2.6.1.A3: Meritve grmov in pridelek rožmarina pri različnih odmerkih N v letu 2021
Odmerek dušika
(kg/ha N)
0 kg N/ha
20 kg N/ha
40 kg N/ha
60 kg N/ha
80 kg N/ha
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Širina grma
(cm)
37,5 a
40,3 a
38,7 a
31,0 a
39,4 a

Višina grma
(cm)
26,9 a
31,9 bc
34,1 c
27,7 ab
40,4 d

Št. glavnih
poganjkov
13,9 c
9,1 b
5,6 a
9,1 b
5,3 a

Št. stranskih
poganjkov
57,2 b
75,2 c
60,8 b
43,6 a
54,3 ab

Pridelek - suhi listi
(g/rastlino)
50
237,5
175
125
237,5
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Preglednica 2.6.1.A4: Odstotek listov in stebel pri rožmarinu pri različnih odmerkih dušika
Odmerek dušika (kg/ha N)
0
20
40
60
80

% listov
50
50
53,3
50
55

% stebel
50
50
46,7
50
45

Preglednica 2.6.1.A5: Kemične analize rožmarina poskus gnojenje z različnimi odmerki dušikom v letu
2021
Odmerek dušika
(kg/ha N)
0
20
40
60
80
Ph. Eur. 5.0

Vlaga (%)
7,6
7,8
7,5
7,5
7,5
Max: 10,0

Celokupni pepel
(%)
10,61
9,4
9,35
10,43
8,74
Max: 9,0

V kislini netopni pepel
%
2,94
2,63
2,44
3,24
2,18
-

Eterično olje
(mL/ 100g vzorca)
2,62
2,66
2,78
2,72
3,00
Min: 1,2

Zaključki tri letnega preizkušanja gnojenja rožmarina (Rosmarinus officinalis L.) z različnimi odmerki
dušika
Tehnološki poskus gnojenje z različnimi odmerki dušika pri rožmarinu s sorto Arp smo izvajali od leta
2019 do 2021 na lokaciji Žalec-IHPS. V letu 2018 smo zasnovali poljski poskus, v katerem smo začeli s
preučevanjem ustreznega letnega odmerka dušika (0, 20, 40, 60, 80 kg/ha N). Vsa ostala agrotehnika
je bila enaka za cel poskus. Za eno obravnavanje smo posadili 20 sadik. Razdalja med rastlinami je bil
50 cm. Sadili smo v štiri vrste po 5 sadik. V letu 2019 smo nasad prestavili na novo lokacijo, zato smo
ga obravnavali kot prvoletnega. V vseh letih smo pognojili z dušikom ob spomladanskem začetku rasti.
Med rastno sezono smo opazovali rast in razvoj rastlin ter zapisali čas nastopa pomembnih fenofaz.
Rastline smo poželi konec poletja (nadzemni del) in stehtali pridelek vsake parcele posebej ter vzeli
vzorce za kemične analize: vsebnosti vlage, količina celokupnega in v kislini netopnega pepela ter
količino eteričnega olja. Rezultate smo primerjali z zahtevami Evropske farmakopeje (PhEur).
V 3 letih preizkušanja je bil povprečni pridelek v g (samo listi) na rastlino največji (141,2 g/rastlino) pri
20 kg/ha N, malo manjši (135,9 g/rastlino) pa pri 80 kg/ha N. Sledijo pridelki pri gnojenju s 40 kg/ha N
(122 g/rastlino) in 60 kg/ha N (97 g/rastlino). Najnižji so bili pridelki pri negnojenem obravnavanju (50
g/rastlino)-preglednica 2.6.1.A6.
Vsebnost eteričnega olja je v povprečju podobna pri vseh obravnavanjih. Je pa bila vsebnost
eteričnega olja v 2020 bistveno višja kot v ostalih letih- preglednica 2.6.1.A6.
Glede na rezultate poskusa priporočamo gnojenje rožmarina z dušikom v odmerku 20 kg/ha N, ker
smo pri tem odmerku v vseh treh letih dobili najvišji pridelek, kot tudi vsebnost eteričnega olja.
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Preglednica 2.6.1.A6: Pridelek suhih listov na rastlino in količina eteričnega olja v poskusu gnojenja
rožmarina z različnimi odmerki dušika v letih od 2019 do 2021
Odmerek dušika
(kg/ha N)
0

20

40

60

80

Ph. Eur. 5.0

Leto
2019

Pridelek suhi listi
g/rastlino
12,5

Eterično olje
(mL/100 g vzorca)
2,40

2020

130

4,04

2021

50

2,62

Povprečje

64,2

3,0

2019

12,2

2,61

2020

174

3,98

2021
Povprečje

237,5
141,2

2,66
3,1

2019

15,9

2,38

2020

175

3,24

2021

175

2,78

Povprečje

122,0

2,8

2019

13,6

2,36

2020

154

4,22

2021

125

2,72

Povprečje

97,5

3,1

2019

13,2

2,39

2020

157

2,95

2021

237,5

3,00

Povprečje

135,9

2,8
Min: 1,2

B: Tehnologije, gostota nasada – razdalje sajenja rožmarina (Rosmarinus officinalis L.)
V letu 2020 smo zasnovali tri letni poskus z različnimi razdaljami sajenja pri rožmarinu. Sorta Arp je
posajena na razdalje 30 x 30 cm, 40 x 40 cm, 50 x 50 cm in 60 x 60 cm. Posajeno je po 80 rastlin v
posameznem obravnavanju. V letu 2021 smo s poskusom nadaljevali in ovrednotili pridelek.
Ugotavljali smo odstotek preživelih rastlin pri posamezni razdalji sajenja. Popisovali smo fenofaze.
Nasad smo okopali in opleli 19. 6. in 6. 8. 2021. Zaradi pomanjkanja padavin v juniju in juliju smo
poskusni nasad namakali 21. 6. in 27. 7. 2021. 14. 9. smo izmerili razrast grmov in sicer: širino grma,
višino grma, število glavnih poganjkov in število stranskih poganjkov (slika 2.6.1.B1). Grme smo
porezali 15. 9. in določili svežo maso pridelka, odvzeli vzorec za določitev vlage v svežem pridelku,
posušili pridelek ter določili suho maso pridelka. Ločili smo tudi liste od stebel in izračunali razmerje.
Ta podatek je pomemben, saj uporabniki zahtevajo samo liste. Stebla so odpad. Izvedli smo tudi
kemične analize v skladu z Evropsko farmakopejo: vsebnosti vlage, količina celokupnega in v kislini
netopnega pepela ter
količino eteričnega olja.
Slika 2.6.1.B1: Poskusni
nasad rožmarina
različne razdalje sajenja
na poskusnem polju na
IHPS v Žalcu konec
avgusta 2021
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Slika 2.6.1.B1: Merjenje nadzemnih delov rožmarina pri razdalji sajenja 40 cm x 40 cm v letu 2021
Rezultati z diskusijo
V preglednici 2.6.1.B1 je prikazan delež propadlih rastlin pri posamezni razdalji sajenja. Čas nastopa
izbranih fenofaz v letu 2021 je naveden v preglednici 2.6.1.B2, v vseh obravnavanjih so fenofaze
nastopile istočasno.
Preglednica 2.6.1.B1: Odstotek propadlih rastlin rožmarina v poskusu tehnologije gostote nasada v
letu 2021
Razdalje sajenja cm)
30
40
50
60

Odstotek propadlih rastlin rožmarina (%)
15
6,4
10
7,5

Preglednica 2.6.1.B2: Fenofaze rožmarina v poskusu tehnologije gostote nasada v letu 2021
Fenofaze
Prvi vznik
Cvetenje-posamezni cvetovi
Začetek rasti stranskih poganjkov
Zaključek rasti
Žetev

Datum
1.4.
15.4.
25.4.
12.8.
14.9.

Širina grma je bila pri vseh razdaljah primerljiva, razen pri razdalji sajenja 60 cm je bil grm statistično
značilno širši od vseh ostalih. Po višini grmov so se obravnavanja bolj razlikovala. Statistično značilno
najvišji grm je bil pri razdalji 60 cm, značilno nižji je bil pri razdaljah 50 cm in 40 cm, še nižji pri 30 cm.
Število glavnih poganjkov je bilo statistično značilno večje pri razdalji 60 cm kot pri razdaljah 30, 40 in
50 cm. Število stranskih poganjkov se je statistično značilno povečevalo s povečevanjem razdalje.
Največ jih je bilo pri razdalji 60 cm in značilno najmanj pri razdalji 30 cm (preglednica 2.6.1.B3).
Ugotovili smo, da se je odstotek listov s povečevanjem razdalje sajenja povečeval, kar je zaželeno;
torej je v tem pogledu najbolj smiselna razdalja sajenja 80 cm x 80 cm (preglednica 2.6.1.B4).
V letu 2021 je bil pridelek najvišji pri razdalji sajenja 60 cm (416,7 g/rastlino), nižji pri razdalji 40 cm
(350,0 g/rastlino), sledi pridelek pri razdalji 50 cm (316,7 g/rastlino). Najnižji pridelek je bil pri razdalji
30 cm (262,5 g/rastlino). Masa suhih listov na grmiček se je z razdaljo sajenja povečevala. V prihodnje
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bo smiselno narediti izračun, kaj to pomeni na enoto površine, saj pri večji razdalji sajenja pride na
površino manj rastlin.
V preglednici 2.6.1.B5 so zbrani rezultati kemične analize v skladu z Evropsko farmakopejo: vsebnosti
vlage, količina celokupnega in v kislini netopnega pepela ter količino eteričnega olja. Vsebnost
eteričnega olja je bila v letu 2021 pri vseh razdaljah sajenja dokaj izenačena. Najvišja je bila pri razdalji
50 cm (3,31 mL/100 g vzorca), najnižja pa pri razdalji 30 cm (3,11 mL/100 g vzorca).
Preglednica 2.6.1.B3: Meritve grmov rožmarina pri različnih razdaljah sajenja v letu 2021
Razdalja sajenja
(cm)
30 x 30
40 x 40
50 x 50
60 x 60

Širina
(cm)
37,8 a
38,65 a
42,85 a
52,55 b

Višina
(cm)
46,6 b
48,5 bc
51,5 c
55,65 d

Št. glavnih
poganjkov
1,95 a
2,6 a
2,6 a
3,35 b

Št. stranskih
poganjkov
30,05 a
39,75 ab
42,95 b
49,95 bc

Preglednica 2.6.1.B4: Odstotek listov in stebel pri rožmarinu pri različnih razdaljah sajenja
Razdalja sajenja
(cm)
30 x 30
40 x 40
50 x 50
60 x 60

Delež listov
(%)
53
50
55,6
62,5

Delež stebel
(%)
47
50
44,4
37,5

Preglednica 2.6.1.B5: Kemične analize rožmarina pri različnih razdalje sajenja in pridelek suhih listov
v letu 2021
Razdalja sajenja
(cm)

Vlaga
(%)

30 x 30
40 x 40
50 x 50
60 x 60

7,6
7,4
7,5
7,7

Celokupni
pepel
(%)
8,34
8,29
7,98
7,62

V kislini
netopni pepel
(%)
1,35
1,16
0,76
0,82

Eterično olje

Pridelek

(mL/ 100g vzorca)
3,11
3,14
3,31
3,21

g suhih listov/rastlino
262,5
350,0
316,7
416,7

C: Tehnologija gostote nasada – razdalje sajenja melisa (Melissa officinalis L.)
V letu 2021 smo za poskus razdalje sajenja melise, ki ga bomo zasnovali v 2022, vzgojili sadike akcesije
iz kolekcije SRGB pri IHPS. V skladu z ekološkimi smernicami smo v rastlinjaku IHPS sadike vzgojili iz
lastnega semena.
Rezultati z diskusijo
V letu 2021 smo vzgojili 250 sadik melise.
D: Predstavitev rezultatov naloge
N. Ferant: Dnevi odprtih vrat v Vrtu zdravilnih in aromatičnih rastlin na IHPS malo drugače, Hmeljar,
2021, s.: 44.
N. Ferant: Zelišča: raziskave in poskusi za pridelovanje na kmetiji, predavanje, 14. dnevi odprtih vrat
v Vrtu zdravilnih in aromatičnih rastlin na IHPS, 7. 5. 2021,
N. Ferant: Genska banka zdravilnih in aromatičnih rastlin in strokovne naloge za zelišča, predavanje,
51. sejem Narava zdravje 2021, Ljubljana, 23. 10 2021
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Preglednica:

Vsebina in obseg dela za nalogo Tehnologije pridelave zelišč

LOKACIJA, LETO SAJENJA, OBDOBJE PRESKUŠANJA,
KO in PARCELNA ŠT., POVRŠINA
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
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
C: Tehnologije, gostota nasada – razdalje sajenja melisa
Lokacija: Žalec, IHPS
Obdobje preskušanja: začetek 2022, zaključek 2024
Izvajalec: IHPS
KO in parcelne številke: 996 Žalec - 1053/20
Površina: 120 m2

ŠTEVILO in SEZNAM SORT ter POSTOPKOV,
ŠTEVILO PONOVITEV in ŠTEVILO LOKACIJ
4 odmerki N,
1 sorta (Arp),
3 ponovitve,
1 lokacija

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

Vzgoja sadik za poskus:
- 5 razdalj sajenja
-1 sorta,
-3 ponovitve,
-1 lokacija

Zaradi prestavitve lokacije Vrta zdravilnih in aromatičnih rastlin v letu 2019 so se spremenili spodnji podatki in sicer:
*1Leto sajenja: 2019
*2Obdobje preskušanja: začetek 2018, zaključek 2021
*3KO in parcelna št.: 996 Žalec - 1053/20

2.6.2 LETNI CILJI IN KAZALNIKI
Preglednica: Letni cilji in kazalniki za doseganje letnih ciljev za nalogo Tehnologija pridelave zelišč
Letni cilji
Izvedba tehnološkega
poskusa - gnojenje z N pri rožmarinu.
Določitev kakovosti pridelka rožmarina
iz tehnološkega poskusa gnojenja z N.

Kazalniki za doseganje letnih ciljev
- zaključen poljski poskus z 1 sorto, na 1 lokaciji, 4 odmerki N

- zaključena določitev vlage v svežem vzorcu v 5 vzorcih,
- zaključena določitev celokupnega pepela in v kislini
netopnega pepela v 5 vzorcih,
- zaključena določitev količine eteričnega olja v 5 vzorcih.
Izvedba tehnološkega poskusa – gostota - zaključen poljski poskus z 1 sorto, na 1 lokaciji, 4 razdalje
sajenja pri rožmarinu.
sajenja
Določitev kakovosti pridelka rožmarina
- zaključena določitev vlage v suhem vzorcu v 4 vzorcih,
iz tehnološkega poskusa gostote sajenja - zaključena določitev celokupnega pepela in v kislini
netopnega pepela v 4 vzorcih,
- zaključena določitev količine eteričnega olja v 4 vzorcih.
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 2021 je bilo s podizvajalci opravljeno nekaj telefonskih pogovorov in izmenjava sporočil po
e-pošti. Ponovno smo se uskladili, da tudi v letu 2021 BF v okviru naloge Tehnologije pridelave
zelenjadnic enega od poskusov izvede na lokaciji BIOS. Dne 21.09. smo se izvajalec in podizvajalci JS
v vrtnarstvu, sestali na letnem sestanku na katerem smo pregledali delo v 2021 in se dogovorili za
vsebine v 2022.
Z naročnikom in koordinatorkama JS SRGB smo usklajevali vsebino naloge Selekcija zelišč (razmejitev
aktivnosti med JS SRGB in JS v vrtnarstvu).
Koordinatorka sem, skupaj s sodelavci KIS, 21.01. organizirala Posvet Zelenjadarske urice. Spletno
stran sem dopolnila z vsebinam, ki smo jih pripravile sodelavke JS. Med ostalim sta bila dodana
napovednik dogodkov in interni koledar za področje dela. Pripravila sem predstavitev JS v vrtnarstvu
za sejem AGRA v okviru razstavnega prostora KIS.
Koordinatorka sem sodelovala na sestankih koordinatorjev JS z naročnikom MKGP 18.06. in 01.10.
(preko spleta). Organizirala in vodila sem letni sestanek JS v vrtnarstvu z naročnikom in uporabniki, ki
je dne 18.10. potekal v hibridni obliki.
B: Strokovno tehnično vodenje JS
Pripravili smo pogodbe s podizvajalci. Usklajevala sem pripravo Končnega poročila za 2020, 4 faznih
poročil za 2021 ter Osnutka vsebine programa oz. Programa JS v vrtnarstvu za leto 2022 - pripravili
smo finančni delilnik, elektronske predlogo in pisna navodila podizvajalcem ter nudili dodatna
pojasnila. Dokumente sem uredila oz. oblikovala. Urejala sem formalnosti povezane s sprejemom
Programa in podpisom pogodbe za 2022
Koordinirali smo pridobivanje ponudb za investicije. Koordinatorka sem spremljala izvajanje
posameznih nalog ter uresničevanje letnih ciljev ter doseganje letnih.
C: Spremljanje in analiza stanja ter strokovna podpora naročniku na področju dela JS
Na pobudo MKGP smo na spletni strani JS vrtnarstvo objavili končna poročila strokovnih nalog, ki so
področje sedanje JS v vrtnarstvu pokrivale pred letom 2018.
Koordinatorka sem se udeležila 2 spletnih predstavitev MKGP povezanih s pripravo Programa razvoja
podeželja 2023-27 – sektorskega sestanka 05.03. in predstavitve intervencij povezanih z AKIS 19.04..
Na pobudo MKGP smo skupaj z JSKS (04.10. in 15.10.) sodelovali pri pripravi KOPOP podintervencije
Integrirana pridelava zelenjave. Na povabilo MKGP s strokovnimi mnenji koordinatorka sodelujem pri
vzpostavljanju Evidence pridelovalcev zelenjadnic in zelišč ter oceni pridelka le-teh. Pregledala sem
poslano gradivo in sodelovala na spletnem sestanku 21.12..
Za potrebe naloge Spremljanje razvoja kmetijstva v Sloveniji smo telefonsko podali kratko mnenje o
stanju pri pridelavi zelenjadnic v letu 2021. Pregledali smo Statistične podatke o pridelavi zelenjadnic
na SURS ter jih uporabili kot podlago za pripravo vsebin Programa JS za 2022.
JSKS je na našo pobudo osvežil seznam perečih težav pridelovalcev zelenjadnic ter pripravil tudi
predloge za preskušanja pri zeliščih.
Zaključiti je potrebno še pregled obstoječih tehnoloških navodil za pridelavo zelenjadnic.
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 s KGZS-KGZ CE Irene
Friškovec smo vzpostavili kontakte s pridelovalcema v Savinjski dolini, ki sta nam omogočila izvedbo
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poskusov z visokim fižolom v hmeljnih žičnicah. Jeseni smo poskus s česnom ob sodelovanju KGZSKGZ MS zasnovali pri pridelovalcu iz Gradišča pri Murski Soboti.
Izvedli smo letni sestanek izvajalcev JS v vrtnarstvu z naročnikom in uporabniki, sestanek je 19.10.
zaradi omejitev povezanih s Covid-19 potekal v hibridni obliki. 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), predstavnici UVHVVR za
področje JS zdravstvenega varstva rastlin. Na sestanku smo se seznanili z delovanjem JS ter osnutki
programov za 2022 in se skušali dogovoriti o medsebojnem sodelovanju. Izvedli smo spletni sestanek
(12.11.) predstavnikov JS v vrtnarstvu, JSKS in JSZVR na katerem smo usklajevali možnosti sodelovanja
med JS.
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.
Dne 08.07. sem koordinatorka sodelovala pri prikazu poskusov JS v vrtnarstvu na lokaciji Ivanci, ki ga
je organizira JSKS KGZ Murska Sobota.
Ob sodelovanju partnerjev JS v vrtnarstvu ter JSZVR smo pripravili program posveta Zelenjadarske
urice.
Koordinatorka sem sodelovala z NIJZ pri pripravi priročnika o sadju in zelenjavi za strokovne delavce
v vzgoji in izobraževanju.
Na prošnjo izvajalcev CRP Vzpostavljanje vzorčnih kmetij V4-1813 sem koordinatorka pregledala
statistične podatke in sodelovala pri pripravi predloga parametrov za izbor vrtnarskih kmetij.
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, nekatera so bila preseljena na splet.
V januarju sem koordinatorka aktivno sodelovala na Simpoziju Novi izzivi v agronomiji (preko spleta),
v oktobru pa »v živo« na nacionalni konferenci »Hrana, prehrana, zdravje« ob svetovnem dnevu hrane
16.10.2021.
Strokovna sodelavka Damjana Žnidar se je 29.06. na FKBV UM udeležila posveta Agrometeorološke
postaje in njihovi napovedovalni modeli za škodljive organizme. Koordinatorka sem 17.06.
prisostvovala spletni delavnici skupine za gnojenje in namakanje pri EUVRIN. Prisostvovala sem tudi
ISHS spletnim seminarjem na temo agroekologije v hortikulturi, ki so, tako kot drugi semenarji iz
ISHS serije HortDialogues brezplačno na ogled na povezavi https://www.ishs.org/hortdialogues.
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 (KGZSKGZ Murska Sobota) kot tudi (preko pogodb) izvajanje nekaterih poskusov pri pridelovalcih - v letu
2021 smo nadaljevali sodelovanje s kmetoma Janezom Zadravcem v Ivancih in Klemenom Šalejem iz
Drešinje vasi pri Petrovčah. Ponovno smo poskus s česnom za spremljanje kopičenja Cd zasnovali pri
kmetu Dragu Sercu iz Gradišča pri Tišini. Vzpostavili smo tudi sodelovanje s Primožem Žagarjem iz
Dobriše vasi pri Petrovčah.
V izvedbo poskusov JS v vrtnarstvu so bili preko študentskega dela vključeni Jasmina Andrejč FKBV
UM na lokaciji Ivanci in Andrija Vasilić, Vesna Kocjan, Bogomir Mesarič in Suzana Poplašen, vsi BF UL,
večinoma na lokaciji KIS v Jabljah. Dijaško prakso je v juliju opravila Eva Gale z Biotehniškega
izobraževalnega centra Ljubljana. Dne 31.05. smo na terenske vaje pod vodstvom izr. prof. dr. Francija
Celarja sprejeli študente Biotehniške fakultete UL.
Zaradi omejitev povezani s Covid-19 nismo mogli organizirati vseh načrtovanih ogledov. Poskuse smo
predstavili le na lokaciji Ivanci dne 08.07.2021 ko je KGZ MS organiziral ogled na katerem sem
koordinatorka aktivno sodelovala. Smo pa JS v vrtnarstvu kot tudi rezultate izbranih poskusov
predstavili v okviru razstavnega prostora Kmetijskega inštituta Slovenije na sejmu AGRA v dneh od
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21. - 26.08.2021 ter v okviru razstavnega prostora Kmetijskega inštituta Slovenije in Inštituta za
hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije na sejmu Narava zdravje v dneh od 20. - 23.10.2021.
Dne 19.01.2021 smo organizirali spletni posvet Zelenjadarske urice na temo bučevk in video
predavanja objavili tudi na spletni strani JS. Na posvetu je s predavanjem Zakonodajni postopki
uvedbe namakanja, sodeloval tudi svetovalec specialist JSKS Marko Černe s KGZ Ptuj.
Koordinatorka sem pripravila poglavje »Spoznajmo vrste, pridelavo, spravilo in zanimivosti zelenjave«
v priročniku »SLASTNO, HRUSTLJAVO, ZDRAVO« o sadju in zelenjavi za izvajanje spremljevalnih
izobraževalnih dejavnosti Šolske sheme EU.
Rezultati nalog JS v vrtnarstvu so predstavljeni na spletni strani https://vrtnarstvo.javnasluzba.si.
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 prbl. 80 ur
in naročnikom JS ter med JS in uporabniki
dogovori in sestanki s podizvajalci, naročnikom in
uporabniki
B: Strokovno tehnično vodenje JS v vrtnarstvu
Priprava elektronskih predlog in pisnih navodil ter
prbl. 200 ur
urejanje:
1 letni program in dopolnitve/spremembe,
letni program dela,
4 fazna poročila,
fazna poročila,
1 končno poročilo,
končno poročilo,
4 pogodbe podizvajalci redno financiranje
pogodbe,
1 finančni delilniki in spremembe/uskladitve
finančni delilniki
C: Spremljanje in analiza stanja ter strokovna podpora
naročniku na področju dela JS
spremljanje statističnih podatkov, strokovnih in
prbl. 70 ur
raziskovalnih vsebin, predpisov in kmetijskih ukrepov s
področja JS
v sodelovanju z JSKS pregled obstoječih
podpora naročniku pri pripravi nacionalnih strategij in
tehnoloških navodil
zakonodaje, pri oblikovanju prioritet JS in drugih
koordiniranje prijave teme za razpis CRP
programov in projektov s področja JS
D: Sodelovanje z ostalimi deležniki na področju dela JS
sodelovanje v strokovnih delovnih skupinah s področja JS prbl. 50 ur
srečanja strokovnih skupin
E: Sodelovanje na strokovnih srečanjih s področja dela
JS
Mednarodna: delavnica EUVRIN (če bodo razmere
prbl. 70 ur
dopuščale) in/ali sodelovanje v projektu COST (če bo
odobren)
Nacionalna: Novi izzivi v agronomiji
Lokalna: še ni določeno
F: Prenos znanja do neposrednih uporabnikov
vzdrževanje spletne strani, priprava vsebin,…
prbl. 120 ur
koordinacija ogleda in predstavitve poskusov,
zasnova in urejanje publikacije,
sodelovanje z organizatorji praks za študente in dijake
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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
Koordinacija JS.

Strokovno vodenje JS.

Tehnična koordinacija JS.

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

Sodelovanje z ostalimi deležniki na področju
dela JS.

Sodelovanje v strokovnih skupinah s področja
JS.
Sodelovanje na strokovnih srečanjih na
mednarodni, nacionalni in lokalni ravni.

Vzdrževanje spletne strani JS v vrtnarstvu
Koordinacija usposabljanj in prikazov poskusov
iz nalog JS in njihovih rezultatov
Objava rezultatov poskusov iz nalog JS
Vključevanje vsebin JS v primarno in
sekundarno raven izobraževanja in
sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami.

Kazalniki za doseganje letnih ciljev
- zaključen 1 usklajevalni sestanek s podizvajalci (21.09.)
namesto predvidenih 2
- zaključena 2 usklajevalna sestanka z naročnikom (01.10.
in 19.10.)
- zaključen 1 usklajevalni sestanek z uporabniki (19.10.)
- zaključeni elektronske predloge in pisna navodila
podizvajalcem za 1 letni program, 4 fazna poročila in 1
končno poročilo
- zaključeni 4 pregledi uresničevanja letnih ciljev ter
doseganja letnih kazalnikov (2 zaključen 2 v načrtu)
- zaključen 1 letni program in dopolnitve/spremembe
- zaključena 4 fazna poročila
- zaključeno 1 končno poročilo
- zaključene 4 pogodbe podizvajalci redno financiranje
- zaključen 1 finančni delilnik in spremembe/uskladitve
- zaključena koordinacija pridobivanja ponudb za
investicije
- v teku pregled obstoječih tehnoloških navodil s področja
pridelave zelenjadnic
- ni izvedena 1 koordinirana prijava teme za CRP – ni bilo
razpisa
- zaključeno ostalo po potrebi naročnika: (PRP AKIS 19.04.,
KOPOP podintervencija Integrirana pridelava zelenjave
04.10. in 15.10., Evidenca pridelovalcev… 21.12.)
- zaključena 2 namesto predvidenega 1 usklajevalnega
sestanka (19.10. in 12.11.)
- zaključen koledar dogodkov s področja JS – objava na
spletni strani JS
- zaključeno 1 namesto 2 načrtovanih udeležb (sektorski
sestanek MKGP 05.03.)
- zaključena 1 mednarodna delavnica (17.06. EUVRIN
spletno)
- zaključena 2 namesto predvidenega 1 nacionalnega
posveta (28.01. – NI in 16.10. konferenca Hrana)
- ni izvedeno 1 nacionalno srečanje
- v teku vzdrževana spletna stran
- zaključena 3 namesto načrtovanih 2 prikazov (08.07.
Ivanci, 21.-26.08. AGRA, Narava zdravje 20. - 23.10.)
- zaključen 1 posvet (19.01. – ZU)
- v teku 1 združena objava na spletni strani JS vrtnarstvo
- v načrtu 1 skupna publikacija
- zaključena 1 praksa (Eva Gale) ali magistrska naloga
- zaključene 2 terenske vaje (31.05. BF UL)

2.7.3 IZVAJALCI NALOGE
Kmetijski inštitut Slovenije
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4

REKAPITULACIJA STROŠKOV PROGRAMA OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

Preglednica: Rekapitulacija stroškov (stroški investicij) programa JS v vrtnarstvu od 01.01. do
31.12.2021
Delež
Nosilec Naloge
Vrsta opreme
Vrednost Sofinanc.
Sofinanciranje
uporabe
in
JS VRT katerim
JS VRT
iz drugih virov*
za JS VRT

lokacija je namenjeno
investicije

(EUR)
(EUR)
(EUR) (%) vir in (%)
(%)
39.485,92 25.000,00 14.759,2 /
SKUPAJ
/
/
/
4
Preglednica: Rekapitulacija stroškov (stroški dela in stroški materiala) programa JS v vrtnarstvu od
01.01. do 31.12.2021 po nalogah
STROKOVNA NALOGA
EUR
Selekcija zelišč
5.219,67
Žlahtnjenje zelenjadnic
123.882,31
Introdukcija zelenjadnic in ugotavljanje njihove vrednosti za predelavo
95.321,43
Introdukcija in ekološka rajonizacija zelišč ter ugotavljanje njihove
19.139,12
vrednosti za predelavo
Tehnologije pridelave zelenjadnic
75.348,17
Tehnologije pridelave zelišč
5.915,82
Strokovno tehnična koordinacija v vrtnarstvu
23.157,48

Skupaj
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347.984,00

