
 

 

GRADIVO ZA UDELEŽENCE 
 

 

Ogled in predstavitev poskusov 
v okviru vrtnarske postaje pri KGZS-ZAVOD MS 

03.08.2022, Murska Sobota 
 

PROGRAM:  

8.45-9.00  Zbiranje udeležencev pred plastenjakom na KGZS- Zavod MS 

Od 9.00 Prikaz in predstavitev poskusov: 

- Predstavitev sortnega poskusa s 14 sortami paradižnika, Integrirano varstvo paradižnika: Breda Vičar1 in Kristina 
Ugrinović2 

- Predstavitev sortnega poskus z 10 sortami česna: Kristina Ugrinović, Breda Vičar in Mojca Škof3 

- Izkušnje s terminsko setvijo nizkega fižola za zrnje: Kristina Ugrinović 

- Problematika vsebnosti kadmija v pridelkih zelenjadnic in dosedanji rezultati tehnološkega poskusa za zmanjšanje 
vsebnosti kadmija v česnu: Suzana Poplašen4 , Mojca Škof, Breda Vičar in Kristina Ugrinović 

 

  

 
1 univ.dipl.inž.kmet., specialistka za zelenjadarstvo in ekološko kmetovanje, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski 
zavod Murska Sobota, Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota   
2 dr., Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana  
3 univ.dipl.inž.kmet., Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana 
4 absolventka magistrskega študija agronomije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani 
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Preskušanje sort paradižnika 2022 
Breda Vičar in Kristina Ugrinović 

Preskušanja izvajamo v okviru Javne službe v vrtnarstvu. Pri preskušanjih poleg Kmetijskega inštituta Slovenije sodelujeta tudi 
KGZS – Zavod Murska Sobota in Biotehniška šola v Šempetru pri Gorici.  

Pridelava paradižnika v Sloveniji v zadnjem desetletju poteka na dobrih 200 ha, od tega je dobrih 40 ha tržne pridelave. 
Povprečni hektarski pridelek pri tržnih pridelovalcih se je v zadnjem desetletju podvojil in v zadnjih letih znaša okoli 120 t/ha. V 
pridelavi prevladujejo debeloplodne sorte. 

V 2022 in 2023 preskušanja debeloplodnih sort v enostavnih tunelih brez ogrevanja. 

V preskušanja vključene tudi svetlo rdeče obarvane sorte in sorte s srčasto obliko plodov, ki so dostopne v Sloveniji: 
1 Toivo F1 Bejo Zaden  
2 Runner F1 Fito Semilas 
3 Celesteen F1 Clause 
4 Clarosa F1 Clause 
5 Cuor di Bue L'ortolano 
6 Mamston F1 Syngenta 
7 Vitellio F1 Syngenta 
8 T 418229 Syngenta 
9 Nearco F1 (SRX 1050) Royal Seeds 
10 Signora F1 Esasem 
11 Rally F1 Enza Zaden 
12 Izmir F1 Syngenta 
13 Panekra F1 Syngenta 
14 Carmello F1 Syngenta 
15 Candela F1 Clause 

Prvi rezultati preskušanja sort paradižnika v 2022 
• za pomanjkanje Ca zelo občutljivi sorti Cuor di Bue in Nearco F1 (SRX 1050), občutljiva tudi Vitellio F1 
• najzgodnejša sorta Vitellio F1 
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Preskušanje sort česna 2021, 2022 
Kristina Ugrinović, Breda Vičar in Mojca Škof 

Preskušanja izvajamo v okviru Javne službe v vrtnarstvu. Pri preskušanjih poleg Kmetijskega inštituta Slovenije sodelujeta tudi 
KGZS – Zavod Murska Sobota in Biotehniška šola v Šempetru pri Gorici. Poskus KGZS – Zavod Murska Sobota je potekal v 
Ivancih pri pridelovalcu Janezu Zadravcu. 

Pridelava česna v Sloveniji se je po rasti  v zadnjih letih ustalila med 170 in 200 ha letno (cca 100 ha tržne). Povprečni pridelki 
tržnih pridelovalcev med leti nihajo med 5,5 in 7 t/ha. 

Tla: rjava prodnata, pH 4,7 
• optimalna so srednje težka odcedna rahlo kisle do nevtralne reakcije (pH 6,5 do 7,5),  

Gnojenje  dognojevanje: april - Nova Tec Classic 12-8-16: 800 kg/ha 

Datum sajenja: konec oktobra, začetek novembra (Ivanci: 28.10.2020 in 28.10.2021) 
• dobro odporen na mraz (do -25˚C ), slabše prenaša vročino 
•  z rastjo začne že pri nizkih temperaturah, optimalna temperature za rast korenin in listov okoli 15˚C 
•  čim bolj zgodnje spomladansko sajenje oz. še boljše jesensko - v pogojih kratkega dne naj razvije čim več listov 
• razvoj stročkov se začne v dolgem dnevu  
• prepozno sajenje –rastlina nima časa v kratkem dnevu razviti dovolj korenin in listov, namesto glavice se razvije le en 

debelejši strok (se ne deli) - pridelek je precej nižji  

Gostota sajenja: 26.600 rastlin/ha, 4-vrstni pasovi, medvrstna razdalja: 20 cm, razdalja v vrsti: 10 cm 

Gnojenje - dognojevanje: marec-april, Nova Tec Classic (NKK 12-8-16): 1000-800 kg/ha  

Namakanje: kapljično 
• intenzivno namakamo v fazi razvoja čebulice, 2 tedna pred načrtovanim spravilom z namakanjem prekinemo 

Varstvo: rja, muha, trips 

Odstranjevanje cvetnih stebel 
• lomimo ali režemo, ne pulimo 

Spravilo: skladno z dozorevanjem sort od sredine junija do sredine julija 
 

Pomen uporabe certificiranega semenskega materiala – poskusi 2015-2019, Jablje 
Tržni pridelek različnih sort česna ob kontinuirani uporabi lastnega sadilnega materiala  

 
V 2016 povprečni tržni pridelek 84,7%, v 2017 52,0% in v 2019 39,6% glede na leto 2015.  
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Preliminarni rezultati preskušanj sort česna 2021, 2022 

Pridelki najrodnejših sort 15 do 20 t/ha (Ivanci 14 do 17 t/ha), pridelki najmanj rodnih sort okoli 5 t/ha. 

Sorta Izvor Dobavitelj Cvetno 

steblo 

Zgodnost 

dozorevanja 

Velikost 

čebulice 

Barva luske 

pri čebulici 

Barva luske pri 

stroku 

Pridelek 

Arno Agri 

Obtentions 
HP hibrid ne srednje srednja bela rožnata srednji 

Garcua Planasa Aspega ne pozno srednja do 

velika 
rjavo bela krem srednji 

Gardacho Planasa Aspega ne pozno srednja do 

velika 

rahlo rjavo in 

rdeče bela 

krem do 

rožnata 

srednji do 

velik 

Garpek Planasa Aspega da zgodaj srednja do 

velika 
rdeče bela rjavo rdeča velik do 

srednji 

Germidour Top Onion 

Sets 
Roko ne srednje srednja do 

velika 
rdeče bela rjava srednji do 

velik 

Messidor Agri 

Obtentions 
HP hibrid ne srednje do 

pozno 
velika rjavo bela krem srednji (do 

velik) 

Messidrome Top Onion 

Sets 
Roko ne srednje do 

pozno 
velika rjavo bela krem srednji do 

velik 

Ptujski 

jesenski 
Semenarna Semenarna ne zgodaj majhna bela krem majhen 

Ptujski 

spomladanski 
Semenarna Semenarna ne srednje srednja do 

majhna 

bela do rjavo 

bela 

krem do 

rožnata 
majhen 

Sabagold Planasa Aspega ne pozno velika rjavo bela krem (do rjava 

ali rožnata) 
velik 
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Slovenske sorte česna – dobavitelji in agronomske lastnosti 
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Terminska setev nizkega fižola za zrnje 
Kristina Ugrinović 

Preskušanja izvajamo v okviru Javne službe v vrtnarstvu. Pri preskušanjih poleg Kmetijskega inštituta Slovenije sodelujeta tudi 
KGZS – Zavod Murska Sobota in Biotehniška šola v Šempetru pri Gorici. Poskus KGZS – Zavod Murska Sobota poteka v Ivancih 
pri pridelovalcu Janezu Zadravcu. 

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.  

Poskusi 2020  
lokacija Jablje,  
3 sorte, ki se razlikujejo po zgodnosti dozorevanja (Češnjevec najzgodnejši, Buran srednje zgoden, Zorin najkasnejši)  
setev v 3 terminih od konca aprila do začetka junija - 24.04., 14.05., 03.06.  

Poskusi 2021 
lokacije Jablje, Vrtojba in Ivanci 
3 sorte, ki se razlikujejo po zgodnosti dozorevanja (Češnjevec najzgodnejši, Buran srednje zgoden, Zorin najkasnejši)  
setev v 3 terminih od konca aprila do začetka junija, 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.. Zaradi omejitev namakanja iz sistema Vogršček poskusa v Vrtojbi nismo mogli optimalno namakati. Težave z 
namakanjem tudi pri majskem terminu setve v Ivancih. 

Poskusi 2022 
lokacije Jablje, Vrtojba in Ivanci 
3 sorte, ki se razlikujejo po zgodnosti dozorevanja (Češnjevec najzgodnejši, Buran srednje zgoden, Zorin najkasnejši)  
setev v 5 terminih od konca aprila do sredine julija (Jablje) oz. 3 terminih (konec aprila, konec junija in sredina julija) v 
Šempetru pri Gorici in Ivancih 
 

Rezultati poskusov terminske setve nizkega fižola za zrnje 

2020 Jablje 
•  V vseh treh terminih setve najprej dozorelo zrnje sorte Češnjevec (94 dni v 1. terminu do 82 dni v 3. terminu), sledila je sorta 

Buran (101 dni v 1. terminu do 86 dni v 3. terminu), najkasneje pa je dozorelo zrnje sorte Zorin (109 v 1. terminu do 93 dni v 
3. terminu).  

•  Od setve do zrelosti so vse tri sorte najdlje potrebovala v najzgodnejšem terminu setve najmanj pa ob setvi v začetku junija. 
•  Vznik rastlin ob setvi konec aprila veliko slabši (15 do 30 %) kot ob kasnejših dveh terminih. Slabši vznik je bil verjetno 

posledica nižje temperature tal v tem terminu setve.  
• Pridelek zrnja je bil v vseh treh terminih setve najnižji pri sorti Češnjevec, med sortama Buran in Zorin v pridelku tržnega zrnja 

ni bilo značilnih razlik v nobenem od treh terminov.  
• Pri vseh treh sortah je bil tržni pridelek najnižji ob setvi konec aprila, med setvama sredi maja in v začetku junija ni bilo 

značilnih razlik, čeprav je bil tako pri Buranu kot pri Zorinu pridelke ob setvi v začetku junija nekoliko nižji kot pri setvi sredi 
maja.  

• Absolutna masa (masa 1000 semen) je bila v vseh treh terminih najnižja pri sorti Češnjevec, tudi pri tem parametru med 
sortama Buran in Zorin ni bilo značilnih razlik.  

• Pri vseh sortah je bila absolutna masa najnižja pri setvi konec aprila in najvišja pri setvi sredi maja (slika). 

2021  

Vrtojba 

• V Vrtojbi rastline iz drugega in tretjega termina zaradi visokih poletnih temperatur in nezadostne oskrbe z vodo 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. 
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•  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. 

Jablje 
•  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. terminu), najkasneje pa je dozorela sorta Zorin (106 dni v 1. terminu do 96 
dni v 3. terminu).  

• Od setve do zrelosti so v Jabljah vse tri sorte najdlje potrebovale v prvem terminu setve najmanj pa ob setvi začetek junija. 
•  Vznik sort Češnjevev in Buran je bil v Jabljah 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. 

Ivanci 

• 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. 
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Vsebnost Cd v zelenjadnicah in preskušanje tehnoloških ukrepov za zmanjšanje Cd v česnu 
Suzana Poplašen, Mojca Škof, Breda Vičar in Kristina Ugrinović 

Preskušanja izvajamo v okviru Javne službe v vrtnarstvu. Pri preskušanjih poleg Kmetijskega inštituta Slovenije sodeluje tudi 
KGZS – Zavod Murska Sobota. Poskus poteka v Gradišču pri Tišini pri pridelovalcu Dragu Serecu.  

Rastline kadmij sprejemajo predvsem iz tal. Prisotnost kadmija v tleh je zaradi različne razporeditve v zemeljski skorji različna, 
v Slovenji pa je zaradi matične podlage višja kot v drugih evropskih državah. Glavni faktor, ki vpliva na sprejem kadmija v 
rastline, je pH tal. Pri višjem pH je razpoložljivost manjša, največja dostopnost je pri pH med 4,5 in 5,5. V tem razponu pH je 
tudi velik del kmetijskih zemljišč v Sloveniji, kar pomeni veliko verjetnost za povečan prevzem kadmija v rastline in s tem vstop 
Cd v prehranjevalno verigo človeka. V zadnjih letih je bil večkrat odkrit presežek mejne vrednosti kadmija v pridelkih 
zelenjadnic. Mejne vrednosti Cd za pridelke so bile 10. avgusta 2021 še zmanjšane. Konkretno za česen se je mejna vrednost iz 
0,1 mg/kg sveže snovi zmanjšala na 0,05 mg/kg.  

Jeseni 2020 na njivi v Gradišču pri Tišini, kjer je bila v preteklosti pri korenčku ugotovljena povišana vsebnosti Cd, zasnovan 
preliminaren tipalni poskus s česnom v katerem smo primerjali vsebnost Cd pri štirih sortah česna (Messidor, Garpek, 
Gardacho in Ptujski jesenski) gojenih na tleh brez apnenja in na apnenih tleh. Analizirali smo tudi vsebnost Cd v tleh in pridelku 
istih sort česna na drugih lokacijah – Jablje, Šempeter pri Gorici, Ivanci. 

Jeseni 2021 zasnovan večletni poskus v katerem preverjamo dolgotrajni učinek različnih agrotehničnih ukrepov na zmanjšanje 
vsebnosti kadmija. 
• agrotehnični ukrepi: , apnena tla (3t Kalcevite/ha letno), apnena tla, z dodatkom zeolita (3t Kalcevite/ha letno+1 t zeolita/ha 

letno) ter apnena tla s povečanim deležem organske snovi (mi smo to naredili s slamo rži)  
• kultura česen, 3 sorte (Garpek, Messidor in Gardos) 
 

Rezultati dosedanjih poskusov vpliva agrotehničnih ukrepov na lastnosti tal in vsebnost Cd v česnu 

• Med sortami česna so velike razlike v kopičenju Cd – med sortami v poskusu sta imeli Garpek in Ptujski jesenski višje 
vsebnosti kadmija kot Gardacho in Messidor. 

• Koncentracija Cd v sveži snovi se tekom skladiščenja povečuje, saj se stroki sušijo. 
• Vsebnost kadmija v pridelku česna je povezana predvsem s količino dostopnega in ne s količino skupnega kadmija v tleh. 
•  Na količino dostopnega kadmija vplivata pH in vsebnost organske snovi v tleh. Npr. tla v Jabljah imajo višjo vsebnost 

skupnega kadmija v tleh (0,612 mg Cd/kg tal) kot tla v Gradišču (0,29 mg Cd/kg tal), a je ta manj dostopen za rastline zaradi 
višjega pH (7,4) in večje količine organske snovi (4 %) kot v Gradišču, kjer je pH 5,4 in org. snov 1,6 %.  

• V poskusu 2020/21 razlike med česnom pridelanim na apnenih in neapnenih tleh nismo ugotovili – postopke je potrebno 
optimizirati. 

• V poskusu zasnovanem jeseni 2021 smo pH vrednost pri vseh tehnoloških postopkih uspešno zvišali na globini 0-15 cm, in 
sicer na 6 pH pri apnenem (A) obravnavanju ter nad 7 na apneno +org. snov (AO) in apneno+ zeolit (AZ), Pri kontroli je pH 
pričakovano ostal skoraj nespremenjen. 

•  v tla lahko kadmij vnašamo tudi z različnimi gnojili, apnom – analiza je pokazala da sredstvo za apnenje Kalcevita vsebuje kar 
(0,65 mg Cd/kg.  

• Semenski česen Gardos (glede na analizo) že v začetku presega dovoljeno vsebnost kadmija (0,093 mg/kg sveže snovi). 
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