
 

 

GRADIVO ZA UDELEŽENCE 
 

 

Ogled in predstavitev poskusov 
v okviru Javne službe v vrtnarstvu na Kmetijskem inštitutu Slovenije 

01.09.2022, Jablje 

 

PROGRAM: 

9.00 Pozdrav 

9.15 – 12.00 Ogled in predstavitev poskusov ter razprava: 

- Predstavitev sortnega poskusa s 15 sortami debeloplodnega paradižnika: Mojca Škof, KIS 

- Izkušnje z uporabo biorazgradljivih vrvic pri paradižniku in visokem fižolu: Tajda Turk in Kristina Ugrinović, KIS 

- Uporaba meglilnikov v zaščitenih prostorih: Tomaž Poje in Damjana Žnidar, KIS 

- Dosedanji rezultati poskusa terminske setve nizkega fižola za zrnje: Kristina Ugrinović, KIS 

- Rezultati sortnih poskusov s česnom v letih 2021 in 2022: Mojca Škof, KIS 

- Izkušnje z uporabo biorazgradljivih folij: Tajda Turk in Kristina Ugrinović, KIS 

- Dosedanji rezultati sortnih poskusov z visokim fižolom za zrnje: Kristina Ugrinović, KIS 

- Degustacija sort paradižnika in visokega fižola za zrnje 
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Predstavitev sortnega poskusa s 15 sortami debeloplodnega paradižnika 
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.  

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. 

Poskusi 2022 
• lokacije Jablje, Šempeter in Ivanci 
• 16 sort 
• setev: 24.03.2022, presajanje: 04.05.2022 (Šempeter 25.04., Ivanci 26.04.) 
• prekrivanje tal PE črna folija 
• kapljično namakanje 
• 10 rastlin/parcelico, MVR 60 cm, VR 40 cm 

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 
17 Hayet F1 Sakata 
 

Prvi rezultati preskušanja sort paradižnika v 2022 
• prvo pobiranje v Jabljah 05.07.2022 
• pobiranje 2x tedensko, opravljenih že 16 pobiranj 
• najzgodnejši sorti Nearco F1 (SRX 1050) in Cuor di Bue (do 25.07. pobrana glavnina pridelka) 
• zelo zgodnja sorta Vitellio F1 (do konca julija pobrana glavnina pridelka) 
• zgodnja tudi sorta Signora (enakomeren pridelek do konca avgusta)  
• za pomanjkanje Ca zelo občutljivi sorti Cuor di Bue in Nearco F1 (SRX 1050) 
• tudi sorta Vitellio F1 občutljiva za pomanjkanje Ca 
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Preliminarni rezultati preskušanj sort paradižnika v letu 2022 
Sorta Izvor Zgodnost 

dozorevanja 
Plodovi 

 
 

 
Masa (g) Oblika Izenačenost Čvrstost Barva Zelen obroč 

Toivo F1 
Bejo 

Zaden 
srednje 200 - 220 okrogla izenačen 

čvrst,  
ne poka 

rdeča brez 

Runner F1 
Fito 

Semilas 
srednje 250 - 300 ploščata zelo izenačen  

zelo čvrst,  
ne poka 

rdeča brez 

Celesteen F1 Clause srednje 250 – 300 ploščata izenačen  
zelo čvrst,  
ne poka 

rdeča brez 

Clarosa F1 Clause srednje 250 – 300 
ploščato 
okrogla 

izenačen  
zelo čvrst,  
ne poka 

roza brez 

Cuor di Bue L'ortolano zgodnja 300 – 400 srčasta 
neizenačen po obliki in 

velikosti 

mehak,  
poka zvezdasto 

ob peclju in 
krožno 

roza 
prisoten 
(močan) 

Mamston F1 Syngenta srednje 250 – 280 okrogla zelo izenačen  
zelo čvrst,  
ne poka 

roza brez 

Vitellio F1 Syngenta zgodnja 250 – 300 ploščata zelo izenačen  
zelo čvrst,  
ne poka 

rdeča brez 

T 418229 Syngenta srednje 250 – 450 
ploščato 
okrogla 

neizenačen po obliki in 
velikosti 

čvrst,  
ne poka 

rdeča brez 

Nearco F1 
(SRX 1050) 

Royal 
Seeds 

srednje 250 – 300 
ploščato 
okrogla 

neizenačen po obliki in 
velikosti; 

tudi rastline 
neizenačene po višini 

rasti 

srednje čvrst,  
rad poka 

rdeča 
prisoten 
(rahel) 

Signora F1 Esasem zgodnja 280 – 300 
ploščato 
okrogla 

izenačen  
srednje čvrst,  

ne poka  
rdeča brez 

Rally F1 
Enza 

Zaden 
zgodnja 350 – 420 okrogla izenačen  

srednje čvrst,  
rad poka 

rdeča brez 

Izmir F1 Syngenta srednje 180 – 200 okrogla zelo izenačen  
čvrst,  

ne poka 
rdeča brez 

Panekra F1 Syngenta srednje 350 – 400 okrogla zelo izenačen  
srednje čvrst,  

ne poka 
rdeča brez 

Carmello F1 Syngenta srednje 300 – 320 ploščata 
srednja (neizenačen po 

velikosti) 

mehak, 
 – zelo poka 

(zvezdasto ob 
peclju in krožno) 

rdeča 
prisoten  

(kar močan) 

Candela F1 Clause srednje 250 – 300 okrogla izenačen  
čvrst,  

ne poka 
rdeča brez 

Hayet F1 Sakata srednje 350 – 400 ploščata izenačen  
zelo čvrst,  
ne poka 

rdeča brez 
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Izkušnje z uporabo biorazgradljivih vrvic pri paradižniku in visokem fižolu  
Tajda Turk in Kristina Ugrinović  

Preskušanja izvajamo v okviru Javne službe v vrtnarstvu. Pri preskušanjih je v preteklih letih poleg Kmetijskega inštituta 
Slovenije sodelovala tudi Biotehniška šola v Šempetru pri Gorici.  
Tako kot zastirke tudi plastične vrvice, v primeru da so neprimerno odložene, predstavljajo nevarnost za okolje in prosto živeče 
živali. Alternativa plastičnim vrvicam so biorazgradljive vrvice. Na Kmetijskem inštitutu Slovenije različne biorazgradljive 
oporne vrvice za uporabo v pridelavi zelenjadnic preskušamo od leta 2018.  

Preskušanja 2018-2021 

Vrvica Material** Dobavitelj 
vrvice 

Kultura 
vrsta opore 

Leto, lokacija Opombe 

Konopljen 
motvoz* 
1,25/3 
(do 12 kg) 

lan Bajec d.o.o. paradižnik v tunelu 
vertikalno na zanki, fiksirana v zemljo 

2018, Jablje, 
2019, Jablje 

v tleh hitro preperi  
 pri paradižniku rastline kljub ovijanju polzijo 
 pri fižolu ni problematično - se prej ovije 

na zgornjem delu (navita na zanko ali 
napeljana čez žico) ne preperi 

sčasoma se raztegne tako pri 
vertikalni kot horizontalni uporabi  

za vezanje bolj zamudna kot PP 
ob običajnem kompostiranju se hitro 
razgradi 

paradižnik v tunelu 
vertikalno na zanki, vezana na steblo 

2018, Jablje, 
2019, Jablje 
2021, Jablje 

paradižnik v tunelu 
vertikalno vezana na žico, vezana na 
steblo, proizvodni nasad 

2021, 
Šempeter 

fižol visoki na prostem 
vertikalno čez žico, fiksirana v zemljo 

2018, Jablje, 
2019, Jablje 
2021, Jablje 

jajčevec 
horizontalno okoli količkov 

2021, Jablje 

Konopljen 
motvoz* 
1,25/2 
(do 8 kg) 

lan Bajec d.o.o. fižol visoki na prostem 
vertikalno čez žico, fiksirana v zemljo 

2021, Jablje v tleh hitro preperi  
 pri fižolu ni problematično - se prej ovije 

na zgornjem delu (napeljana čez žico) 
ne preperi 

sčasoma se raztegne  
ob običajnem kompostiranju se hitro 
razgradi 

jajčevec 
horizontalno okoli količkov 

2021, Jablje 

Sisal 
Twine 
ø 2,5 mm 
 

sisal 
 

Hmezad 
Exim D.D. 

paradižnik v tunelu 
vertikalno na zanki, vezana na steblo 

2021, Jablje v tleh hitro preperi  
 pri fižolu ni problematično - se prej ovije 

na zgornjem delu (navita na zanko ali 
napeljana čez žico) ne preperi 

sčasoma se raztegne tako pri 
vertikalni kot horizontalni uporabi  

za napeljevanje in vezanje ter ovijanje 
paradižnika bolj zamudna kot PP 

ob običajnem kompostiranju se hitro 
razgradi  

paradižnik v tunelu 
vertikalno vezana na žico, vezana na 
steblo, proizvodni nasad 

2021, 
Šempeter 

fižol visoki na prostem 
vertikalno čez žico, fiksirana v zemljo 

2020, Jablje 
2021, Jablje 

jajčevec 
horizontalno okoli količkov 

2021, Jablje 

Brazilian 
Baler 
Twine 
gold 
ø 3 mm 

sisal 
tretirana 

proti plesnim, 
insektom in 
glodalcem 
obarvan 
oranžno 

COSIBRA/ 
Hmezad 
Exim D.D. 

paradižnik v tunelu 
vertikalno na zanki, vezana na steblo 

2021, Jablje v tleh hitro preperi  
 pri fižolu ni problematično - se prej ovije 

na zgornjem delu (navita na zanko ali 
napeljana čez žico) ne preperi 

sčasoma se raztegne tako pri 
vertikalni kot horizontalni uporabi  

za napeljevanje in vezanje ter ovijanje 
paradižnika veliko bolj zamudna kot 
PP (slabo se odvija, pušča barvo) 

ob običajnem kompostiranju se 
razgradi 

paradižnik v tunelu 
vertikalno vezana na žico, vezana na 
steblo, proizvodni nasad 

2021, 
Šempeter 

fižol visoki na prostem 
vertikalno čez žico, fiksirana v zemljo  

2020, Jablje 
2021, Jablje 

jajčevec 
horizontalno okoli količkov 

2021, Jablje 
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Preskušanja 2018-2021 . nadaljevanje 

Bio 
Twine 
typ 500 

PLA Lankhorst 
Yarns 

paradižnik v tunelu 
vertikalno na zanki, fiksirana v zemljo 

2018, Jablje, 
2019, Jablje 

v tleh ne preperi  
na zgornjem delu (navita na zanko 
ali napeljana čez žico) ne preperi 

za vezanje enaka kot PP 
ob običajnem kompostiranju se ne 
razgradi 

le za industrijsko kompostiranje – 
potrebno rezanje 

paradižnik v tunelu 
vertikalno na zanki, vezana okoli 
stebla 

2018, Jablje, 
2019, Jablje 

paradižnik v tunelu 
vertikalno vezana na žico, vezana 
okoli stebla; proizvodni nasad 

2019 Šempeter 

Bio 
Twine 
typ 800 

PLA Lankhorst 
Yarns 

fižol visoki na prostem 
vertikalno čez žico, fiksirana v zemljo 

2018, Jablje, 
2019, Jablje 
2020 Jablje 

v tleh ne preperi  
na zgornjem delu (napeljana čez 
žico) ne preperi 

za vezanje enaka kot PP 
ob običajnem kompostiranju se ne 
razgradi 

le za industrijsko kompostiranje – 
potrebno rezanje 

BioTHOP PLA IHPS 
LIFE 
BioTHOP 

paradižnik 
vertikalno na zanki, fiksirana v zemljo 

2021, Jablje v tleh ne preperi  
na zgornjem delu (navita na zanko 
ali napeljana čez žico) ne preperi 

za vezanje nekoliko bolj nerodna 
kot PP – je mehkejša 

ob običajnem kompostiranju se ne 
razgradi 

le za industrijsko kompostiranje – 
potrebno rezanje 

paradižnik v tunelu 
vertikalno na zanki, vezana okoli 
stebla 

2021, Jablje 

paradižnik v tunelu 
vertikalno vezana na žico, vezana na 
steblo, proizvodni nasad 

2021, Šempeter 

fižol visoki 
vertikalno čez žico, fiksirana v zemljo 

2021, Jablje 

jajčevec 
horizontalno okoli količkov 

2021, Jablje 

* Komercialno ime lanenih vrvi dobavitelja Bajec d.o.o. je konopljin motvoz, sestava je 100 % lan. 
** PLA=polimlečna kislina (biološki viri). 

 
Poskus 2022 – Jablje 
• vključene le vrvice iz naravnih materialov (lan, sisal, juta) različnih debelin in pletenj 
• preskušanje različnih impregnacij za spodnji del vrvice z namenom upočasnitve preperevanja: čebelji vosek, tungovo olje, 

mešanica čebeljega voska in tungovega olja v razmerju 1:1; namakanje spodnjih 40 cm vrvice 1 uro (16. in 17.3.), nato 
sušenje na zraku…. 

• paradižnik v tunelu, vrvi dolge 3 m, sajenje 3.5 in 10.5., napeljevanje opore 2.6. 
• visok fižol za zrnje na prostem, vrvi dolge 5 m, setev 11.5., napeljevanje opore 27.5. 

Izkušnje z impregnacijami za vrvice 

čebelji vosek  namakanje težavno - se hitro trdi, ves čas potreben vir toplote,  
namočeni del vrvic se posuši v nekaj minutah 

mešanica čebeljega voska in tungovega olja 
v razmerju 1:1 

delo lažje kot s čebeljim voskom, vir toplote ni potreben 
namočeni del vrvic se suši počasi – okoli 2 tedna 

tungovo olje namakanje enostavno,  
namočeni del vrvic se suši počasi – okoli 2 tedna 
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Pregled postopkov z biorazgradljivimi vrvicami v 2022 

Vrvica Dobavitelj vrvice Impregnacija* Kultura Opombe 

Lan 1,25/3* Bajec d.o.o. brez paradižnik/fižol v tleh hitro preperi 

Lan 040/2 Bajec d.o.o. brez paradižnik  

Lan 1,25/3 Bajec d.o.o. čebelji vosek paradižnik/fižol  

Lan 040/2 Bajec d.o.o. čebelji vosek paradižnik  

Lan 1,25/3 Bajec d.o.o. čebelji vosek + tungovo olje paradižnik/fižol  

Lan 040/2 Bajec d.o.o. čebelji vosek + tungovo olje paradižnik  

Lan 1,25/3 Bajec d.o.o. tungovo olje paradižnik/fižol  

Lan 040/2 Bajec d.o.o. tungovo olje paradižnik najboljši rezultati 

Lan ø 2 mm Naturaland d.o.o. brez paradižnik  

Lan ø 4 mm Naturaland d.o.o. brez paradižnik  

Sisal ø 2,5 mm Hmezad Exim D.D. brez paradižnik  

Sisal ø 2,5 mm Hmezad Exim D.D. čebelji vosek paradižnik  

Sisal ø 2,5 mm Hmezad Exim D.D. tungovo olje paradižnik najboljši rezultati 

Juta ø 1 mm  brez paradižnik/fižol pri paradižniku se hitro strga na 
zgornjem delu (pri fižolu ne) 

* Komercialno ime lanenih vrvi dobavitelja Bajec d.o.o. je konopljin motvoz, sestava je 100 % lan. 

 
Rezultati: 
• Pri fižolu so vrvice v tleh kmalu preperele, vendar to ni predstavljalo težav, saj so se rastline že pred tem ovile okoli in niso 

padale po tleh.  
• Pri paradižniku v tunelu so nenamočene vrvice hitro preperele(rastline so padale), kmalu so sledile vrvice namočene v čebelji 

vosek.  
• Tanjše vrvice preperijo hitreje. 
 
Odstotek preperelih vrvic na dan 2.8.2022 pri poskusu s paradižnikom v tunelu*  

 
* Pri vsakem obravnavanju je bilo 9 vrvic, izjemoma pri juti 3. ČV – čebelji vosek, M- mešanica, TO- tungovo olje.  
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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, 
• kapljično namakanje.  

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.,  

• kapljično namakanje - 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, Šempeter 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 je 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 
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nastavile stroke, a so ti nato odpadli. V Vrtojbi smo pridelek tako pobrali le v prvem terminu setve, v drugih dveh pridelka ni 
bilo. 

•  V prvem terminu setve v Vrtojbi je prva dozorela sorta Češnjevec, sorti Buran in Zorin sta dozoreli hkrati. Pridelek zrnja pri 
vseh treh sortah nizek, največ tržnega zrnja 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) pri vseh sortah okoli 50 %. Tudi 
absolutna masa semena 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 pri vseh treh sortah največje ob setvi v začetku junija in najmanjše ob setvi sredi maja. 
•  Število semen v stroku pri vseh treh sortah največje ob junijski setvi, enako velja tudi za absolutno maso semena. Slednja v 

vseh treh terminih setve najmanjša pri sorti Češnjevec in največja pri sorti Buran.  
• Pridelki pri vseh treh sortah najmanjši pri prvi in največji pri zadnji setvi. V vseh treh terminih 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 pri vseh treh sortah največja pri zadnjem terminu setve.  
• Pridelki prve setve nizki. Delež odpadnega pridelka predvsem v tretjem, pa tudi drugem, terminu setve pri sortah Buran in 

Zorin velik, saj je bilo veliko semen nedozorelih. Pri sorti Češnjevec 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. 

2022 
• V Šempetru pri aprilski setvi v času dozorevanja napad pršice. Najprej dozorel Češnjevec (91 dni po setvi) nato Buran in Zorin 

(101 dan po setvi). 
• Tudi v Ivancih pri aprilski setvi prvi dozorel Češnjevec (98 dni po setvi). 
• V Jabljah prav tako tako v aprilski kot v majski setvi najprej dozorel češnjevec (91 oz. 88 dni po setvi) sledila Buran (95 in 92 

dni po setvi) ter Zorin (102 in 98 dni po setvi). 
 
  



 

Ogled in predstavitev poskusov v okviru Javne službe v vrtnarstvu na Kmetijskem inštitutu Slovenije, 01.09.2022 

Rezultati sortnih poskusov s česnom v letih 2021 in 2022 
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.  

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. 

 lokacija Jablje – tunel 

 10 sort        
1.   Ptujski jesenski (Semenarna) 
2.   Garcua  (Aspega) 
3.   Sabagold (Aspega) 
4.   Garpek (Aspega) 
5.   Gardacho (Aspega) 
6.   Germidour (Roko) 
7.   Messidrome (Roko) 
8.   Arno (HP hibrid) 
9.   Messidor (HP hibrid) 
10. Ptujski spomladanski (Semenarna) 

 v l. 2020 uporabljen certificiran semenski material, v letu 2021 uporabljen lasten semenski material 

 sajenje: 02.11.2020; 27.10.2021 

 zasnova poskusa:  sajenje na gredice v 4-vrstne pasove     
razdalja: 10 cm v vrsti in 20 cm med vrstami    
40 rastlin/parcelico     
3 ponovitve z naključnim razporedom parcelic  

 oskrba poskusa: 
gnojenje jeseni / 
spomladi Nova Tec Classic 12-8-16 (800 kg/ha)  
uničevanje plevela mehansko z okopavanjem in plitvim rahljanjem 
namakanje kapljično (intenzivno namakamo v fazi razvoja čebulice, 2 tedna pred načrtovanim spravilom z namakanjem 
prekinemo) 
varstvo pred boleznimi in škodljivci /  (rja, muha, trips) 

 odstranjevanje cvetnih stebel - lomimo ali režemo, ne pulimo 

 spravilo od sredine junija do sredine julija skladno z dozorevanjem sort 
ko so še zeleni zadnji 4 listi rastline populimo, posušimo, očistimo 

 

   
povp. tržni pridelek 14,2 t/ha povp. tržni pridelek 9,8 t/ha 
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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. 

 

Preliminarni rezultati preskušanj sort česna 2021, 2022 
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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Izkušnje z uporabo biorazgradljivih folij  
Tajda Turk in Kristina Ugrinović 

Preskušanja izvajamo v okviru Javne službe v vrtnarstvu. Pri preskušanjih sta v preteklih letih poleg Kmetijskega inštituta 
Slovenije sodelovala tudi KGZS – Zavod Murska Sobota in Biotehniška šola v Šempetru pri Gorici.  
Zastiranje tal je v vrtnarstvu splošno razširjeno, saj ima veliko prednosti - zastirke dobro zadržujejo vodo in toploto, zavirajo 
razvoj plevelnih rastlin… Najpogosteje uporabljena je polietilenska (PE) folija, ki pa predstavlja breme za okolje, saj je po 
uporabi s pridelovalnih površin nemalokrat nedosledno odstranjena in neustrezno odložena. Poleg tega odstranjevanje PE 
zastirke in njeno odlaganje predstavljata dodaten strošek. Kot alternativa se uveljavljajo biorazgradljive zastirke. Biorazgradljivi 
materiali so (v celoti ali le delno) narejeni bodisi iz obnovljivih bioloških virov bodisi iz neobnovljivih fosilnih virov. Na 
Kmetijskem inštitutu Slovenije smo biorazgradljive folije prvič preskušali v letu 2019. Zaradi pozitivnih izkušenj smo s poskusi 
nadaljevali tudi v naslednjih letih. Pokazalo se je, da do popolne razgradnje biorazgradljivih zastirk na CO2, vodo in organsko 
snov v nekaterih primerih tudi po 2 letih žal ni prišlo. Razgradnja teh zastirk je v veliki meri odvisna od mikroorganizmov v tleh, 
pH ter temperature tal.  

Poskusi 2022 

Jablje na prostem  

 polaganje zastirk 05.05., sajenje bučk 05.05., začetek pobiranja 06.06., zaključek pobiranja 26.08. 

 kapljično namakanje, 2x nato 3x tedensko, gnojenje; osnovno - 150 kg Fertildung stallatico, 300 kg/ha -Ksol 300 kg/ha KAN, 
dognojevanje 05.07. 150 kg/ha KAN 

Jablje v tunelu 

 polaganje zastirk 22.04., sajenje kumar 06.05., gojenje ob opori 

 kapljično namakanje, 2x tedensko 2x na dan, kasneje 5x na teden 2x na dan, gnojenje; osnovno – 2,3 t/ha Fertildung 
stallatico, 200 kg/ha KAN, 100 kg/ha K-sol, dognojevanje 29.6, 5.7 in 12.7. 208 kg/ha Ca nitrat 

Ptuj na prostem 

 polaganje zastirk 10.05., sajenje kumar, gojenje brez opore  

Zastirke v preskušanjih 2022 
Zastirna folija Osnovni material Certifikat Opombe in opažanja 

komercialno 
ime 

debelina dobavitelj proizvajalec komercialno 
ime 

sestava* proizvajalec folija/osnovni 
material 

 

Ecopac bio, 
črna 

12 µm Predikat Guarniflon 
S.p.A. PATI 

Division 

Mater-Bi ? rastl. škrob + 
rastl. olja + 

PBAT + 
dodatki 

Novamont DIN CERTCO 
(EN 17033)/? 

starejša kot 1 leto; užitna ostrica je folijo 
hitro prebodla 

Multibio, 
črna 

15 µm Maservice Eiffel ? ? ?BASF TÜV »OK 
biodegradable 

SOIL«/? 

starejša kot 1 leto; užitna ostrica je folijo 
hitro prebodla 

Ecotelo, 
črna 

15 µm Agraria 
Koper 

Filnova Ecovio 
M2351 

PBAT + PLA + 
dodatki 

BASF ?/TÜV »OK 
biodegradable 

SOIL« 

starejša kot 1 leto; užitna ostrica je folijo 
hitro prebodla 

Bionov 15 µm   Mater-Bi ? rastl. škrob + 
rastl. olja + 

PBAT + 
dodatki 

Novamont  v tunelu konec sezone na delih kjer je 
namakalna cev preperevanje; užitna ostrica 
je folijo hitro prebodla 

Walki®Agri
pap 

 KEMCEL INT Walki  celuloza + 
vosek 

  v začetku razvoj rastlin počasnejši kot na 
drugih folijah - prvi pridelki manjši; v tunelu 
konec sezone na delih kjer je namakalna 
cev preperevanje; užitna ostrica zastirke ni 
prebodla; temperatura tal nižja kot pri 
ostalih zastirkah 

Nero 40 µm Maservice Eiffel  PE   v začetku razvoj rastlin najhitrejši - prvi 
pridelki največji, znižanje pH tal, 
temperatura višja kot pri ostalih zastirkah 

Nepokrita 
tla 

/ / / /  / / v začetku razvoj rastlin najpočasnejši - prvi 
pridelki najmanjši, potrebno pletje 

* podatki pridobljeni na spletu; PBAT=polibutilen adipat tereftalat (fosilni viri), PLA=polimlečna kislina (biološki viri); PE (polietilen) 
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Tržni in odpadni pridelek bučk pri uporabi različnih talnih zastirk v prvih treh tednih pobiranja ( 6.6. - 24.6.2022) 

 

Rezultati kažejo, da so bile največje razlike v začetku sezone in sicer je bilo največ pridelka pri polietilenski zastirki, najmanj pa 
na nepokritih tleh. Pri prvih pobiranjih so odpad predstavljali predvsem (zaradi slabe oploditve) deformirani plodovi.  
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Dosedanji rezultati sortnih poskusov z visokim fižolom za zrnje 
Kristina Ugrinović 

Preskušanja izvajamo na Kmetijskem inštitutu Slovenije v okviru Javne službe v vrtnarstvu.  

Poskusi 2020  
• 10 sort, ki so dostopne na slovenskem trgu, od tega 6 lokalnih sort  
• lokacije  

Jablje: žičnica višine cca 3,5 m, setev na gredice prekrite s črno PE folijo, med vrstami 80 cm, v vrsti 50 cm med gnezdi s 
predvidoma 4 kalivimi semeni – predvidena gostota 100.000 rastlin/ha, kapljično namakanje 
Petrovče - Drešinja vas: hmeljna žičnica višine 6 m, setev v vrste, med vrstami 240 cm, v vrsti 50 cm med gnezdi s 
predvidoma 4 kalivimi semeni – predvidena gostota 30.000 rastlin/ha, namakanje z oroševanjem po setvi  
Grajska vas: hmeljna žičnica višine 6 m, setev v prvoletni nasad hmelja, med vrstami 300 cm, v vrsti 50 cm med gnezdi s 
predvidoma 8 kalivimi semeni – predvidena gostota 26.000 rastlin/ha 

• setev sredi maja - 20.05. Jablje, 15.05. Petrovče - Drešinja vas, 19.05. Grajska vas 
• po setvi obdobje hladnega vremena - vznik zelo počasen in neenakomeren, težave tudi s fižolovo muho in srnjadjo 

(Petrovče - Deršinja vas in Grajska vas); sorti Cipro in Nežika na vseh lokacijah kalili izredno slabo – izločeni; začetek pobiranja 
v začetku septembra, zaključek v začetku oktobra  

Poskusi 2021 
• 10 sort, ki so dostopne na slovenskem trgu, od tega 6 lokalnih sort  
• lokacije  

Jablje: žičnica višine cca 3,5 m, setev na gredice prekrite s črno biorazgradljivo folijo, med vrstami 80 cm, v vrsti 50 cm med 
gnezdi s predvidoma 4 kalivimi semeni – predvidena gostota 100.000 rastlin/ha, kapljično namakanje 
Petrovče - Drešinja vas: hmeljna žičnica višine 6 m, setev v vrste, med vrstami 240 cm, v vrsti 50 cm med gnezdi s 
predvidoma 5 kalivimi semeni – predvidena gostota 41.660 rastlin/ha  
Petrovče - Dobriša vas: hmeljna žičnica višine 6 m, med vrstami 360 cm, v vrsti 50 cm med gnezdi s predvidoma 5 kalivimi 
semeni – predvidena gostota 27.770 rastlin/ha 

• setev sredi maja - 20.05. Jablje, 21.05. Petrovče-Drešinja vas, 21.05. Petrovče – Dobriša vas 
• setev zaradi hladnega in deževnega vremena nekoliko pozna, vznik počasen in neenakomeren; sorti Jabeljski pisanec in Kiro 

na vseh lokacijah kalili izredno slabo – izločeni; posevek v Petrovčah – Dobriša vas se je močno zaplevelil, rastline fižola so 
povsem zastale v rasti, pridelka nismo vrednotili; začetek pobiranja sredi septembra, zaključek sredi oktobra  

Poskusi 2022 
• 10 sort, ki so dostopne na slovenskem trgu, od tega 6 lokalnih sort  
• lokacije  

Jablje: žičnica višine cca 3,5 m, setev na gredice prekrite s črno PE folijo, med vrstami 80 cm, v vrsti 50 cm med gnezdi s 
predvidoma 4 kalivimi semeni – predvidena gostota 100.000 rastlin/ha, kapljično namakanje 
Arja vas: hmeljna žičnica višine 6 m, setev v vrste, med vrstami 240 cm, v vrsti 50 cm med gnezdi s predvidoma 5 kalivimi 
semeni – predvidena gostota 41.660 rastlin/ha  
Žalec: hmeljna žičnica višine 6 m, med vrstami 240 cm, v vrsti 50 cm med gnezdi s predvidoma 5 kalivimi semeni - predvidena 
gostota 41.660 rastlin/ha, namakanje z razpršilci 

• setev sredi maja - 11.05. Jablje, 12.05. Arja vas, 12.05. Žalec 
• maj je bil topel, tudi tla so se ogrela – zgodnejša setev kot v preteklih letih, hitrejši in boljši vznik kot v prejšnjih dveh letih; 

posevek v Arji vasi močno objedla srnjad; začetek pobiranja sredi avgusta  

Izkušnje 

 ne sejemo pregloboko in pazimo, da se tla po setvi ne zaskorjijo – zaradi počasnejšega vznika več težav z glivičnimi in 
bakterijskimi okužbami in fižolovo muho 

 sejemo takoj po pripravi tal, sicer je plevel bolj konkurenčen in posevek se bolj zapleveli fižol pa zastane v rasti 

 namestimo repelente za srnjad 
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Rezultati sortnih poskusov z visokim fižolom za zrnje 2020 in 2021 

Sorta Izvor Dobavitelj Zgodnost 
dozorevanja 

Lastnosti semena Absolutna 
masa 

Pridelek Opombe 

Semenarna 22 Semenarna Semenarna pozno sivo (rjavo) 
valjasto 

550-700 visok 
(do srednji) 

rastline zelo visoke 

Jabelski pisanec Semenarna Semenarna pozno oker s temno 
rdečimi ali 

vijoličnimi prižami 
in lisami 
jajčasto 

630-740 nizek zelo slab vznik – slab 
semenski material, 
bakterioze, viroze; 
skoraj vse rastline z 

močnimi znaki 
virusnih okužb 
rastline srednje 

visoke 
Cipro Semenarna Semenarna pozno rjavo s temno 

rjavimi prižami 
valjasto 

580- / zelo slab vznik; 
rastline visoke 

Nežika Semenarna Semenarna srednje do 
pozno 

sivo do rjavo s 
črnimi prižami in 

lisami 
valjasto 

500- / nekalivo seme; 
rastline visoke 

Borlotto Lingua 
di fuoco 2 

 Semenarna zgodaj oker s temno 
rdečimi ali 

vijoličnimi prižami 
in lisami 
jajčasto 

630-850 srednji 
(do visok) 

rastline srednje do 
visoke 

Borlotto Lingua 
di fuoco 3 

Sativa Planta zgodaj do 
srednje 

oker s temno 
rdečimi ali 

vijoličnimi prižami 
in lisami 
jajčasto 

570-760 srednji posamezne rastline 
z znaki baterijskih 

okužb  
rastline srednje do 

visoke 

Perseus Sativa Planta zgodaj do 
srednje 

sivo rjavo s temno 
sivimi prižami in 

lisami 
ledvičasto 

500-660 srednji 
(do nizek) 

pogoste rastline z 
znaki baterijskih 

okužb  
rastline srednje 

visoke 
Borlotto Lamon Sativa Planta zelo zgodaj oker z vijoličnimi 

prižami in lisami 
jajčasto 

700-800 srednji 
(do nizek) 

posamezne rastline 
z znaki baterijskih 

okužb  
rastline nizke do 
srednje visoke 

Češnjevec pisani 
visoki 

KIS KIS srednje do 
pozno 

svetlo rdeče z 
oker lisami 

jajčasto 

360-500 srednji 
(do visok) 

rastline zelo visoke 

Lišček rdeči 
marmorirani 

KIS KIS pozno do 
zelo pozno 

temno rdeče in 
belo z oker lisami 
na rdečem delu 

jajčasto 

700-950 srednji rastline visoke 

Klemen Semenarna Semenarna srednje do 
pozno 

sivo ali rjavo 
jajčasto 

470-630 nizek 
(do srednji) 

rastline zelo visoke 

 


