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UVOD 

 

V Sloveniji smo od leta 1958 na področju sadjarstva izvajali strokovno nalogo Introdukcija in 

selekcija sadnih rastlin. Od leta 2007 pa na področju sadjarstva izvajamo strokovni nalogi 

'Posebno preizkušanje sort sadnih rastlin' in 'Vzgoja novih sort sadnih rastlin'.  

 

Strokovni nalogi na podlagi letnega programa dela koordinira in izvaja Kmetijski inštitut 

Slovenije (Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo). Delo poteka v sodelovanju z 

naslednjimi podizvajalci: Biotehniško fakulteto (Oddelek za agronomijo - Inštitut za 

sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo), Kmetijsko gozdarskim zavodom Maribor (Sadjarski 

center Maribor - Gačnik), Kmetijsko gozdarskim zavodom Nova Gorica (Sadjarski center 

Bilje). 

 

Preizkušanje novih sort sadnih rastlin smo v letu 2016 opravljali pri naslednjih sadnih vrstah: 

jablana, hruška, breskev, nektarina, češnja, sliva, oreh, leska, kostanj, kaki, jagoda, malina in 

ameriška borovnica. 

 

Delo v okviru strokovne naloge vzgoje novih sort sadnih rastlin smo v letu 2016 opravljali pri 

orehu in kostanju. Nove sorte oreha smo preizkušali v kolekcijskem nasadu na Vrbanskem 

platoju v Mariboru in Počehovi, ki leži na severnem obrobju mestne občine Maribor. Nove 

sorte kostanja smo preizkušali na Poskusnem polju biotehniške fakultete za lupinarje v 

Mariboru. Sejance kostanja, rastoče v manjših gozdnih sestojih in gozdnih robovih, pa smo 

preizkušali v kraju Radizel v občini Hoče – Slivnica, na območju Suhorja v Beli krajini in 

Rogaške Slatine. 

 

V okviru naloge preizkušamo pretežno tuje sorte sadnih rastlin, ki so potencialno zanimive za 

pridelovanje v naših klimatskih in talnih razmerah. Domačih sort pri nekaterih sadnih 

rastlinah nimamo, ali pa so jih že v celoti nadomestile tuje sorte. Za utemeljeno priporočanje 

pridelovanja določenih sort sadnih rastlin v večjem obsegu pa je nujno tudi njihovo 

preizkušanje, ki nam omogoča spoznavanje njihovih lastnosti, v naših pridelovalnih in 

pedoklimatskih razmerah. 

 

Cilj  strokovnih nalog je oblikovanje sadnega izbora za Slovenijo, katerega revizijo opravimo 

na podlagi zbranih podatkov preizkušanj vsaka štiri leta. Zadnji sadni izbor za Slovenijo je 

izšel leta 2014. Namen sadnega izbora je posredovanje zbranih priporočil sadjarske stroke 

vsem pridelovalcem sadja. Priporočila so pridelovalcem v pomoč pri izbiri sort pri 

pridelovanju posameznih sadnih vrst. 
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POSEBNO PREIZKUŠANJE SORT SADNIH RASTLIN 

 

V preglednici 1 so po posameznih sadnih vrstah podane lokacije preizkušanja z letom 

sajenja ter številom sort oz. različkov v preizkušanju v letu 2016. Na sliki 1 so v zemljevid 

Slovenije vrisane lokacije preizkušanja sadnih rastlin v letu 2016. 

 

Preglednica 1: Sadna vrsta, lokacija preizkušanja z letom sajenja ter število sort sadnih 

rastlin oz. njihovih različkov v preizkušanju v letu 2016 

 

Sadna vrsta Lokacija preizkušanja, leto sajenja 
Število sort oz. 

različkov 

Jablana 

Sadjarski center Maribor – Gačnik, 2010 - 2015 9 

Brdo pri Lukovici, 2011 5 

Brdo pri Lukovici, 2012 1 

Brdo pri Lukovici, 2013 7 

Brdo pri Lukovici, 2014 2 

Hruška Sadjarski center Bilje, 2007 (podlage) 6 

Breskev in nektarina Sadjarski center Bilje, 2012 15 

Češnja 
Sadjarski center Bilje, 2008 15 

Sadjarski center Bilje, 2013 6 

Sliva Sadjarski center Bilje, 2011 10 

Oreh 

Maribor, 2003, 2005, 2007, 2010, 2011, 2015 15 

Rošpoh / Maribor, 2014 5 

Šentrupert, 2015 in 2016 5 

Leska 

Maribor, 2008, 2009 7 

Črešnjevec / Slovenska Bistrica, 2007 2 

Podgorje, Slovenj Gradec 2015 6 

Kostanj 

Janče / Litija, 2006 2 

Smlednik, 2008 (podlage) 7 

Janče, 2009, 2010, 2013 4 

Kaki Sadjarski center Bilje, 2010 3 

Jagoda 
Brdo pri Lukovici, 2014 4 

Brdo pri Lukovici, 2016 5 

Malina 
Brdo pri Lukovici, 2014 2 

Brdo pri Lukovici, 2016 3 

Ameriška borovnica 
Drenov grič, 2010 1 

Brdo pri Lukovici, 2013 3 
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Slika 1: Zemljevid Slovenije z vrisanimi lokacijami preizkušanja sadnih rastlin v letu 2016 
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JABLANA 

 

Zima 2015/2016 je bila nadpovprečno topla. Toplo obdobje se je nadaljevalo tudi v 

spomladanskih mesecih. Konec meseca marca so dnevne temperature že dosegale 20°C. 

Kljub temu je bil zaradi nizkih jutranjih temperatur, ki so bile vsaj v sredini marca še pod 

lediščem, fenološki razvoj jablane nekoliko upočasnjen. Visoke dnevne in predvsem višje 

jutranje temperature v začetku aprila, so nato pospešile razvoj jablane, saj so nekatere 

zgodnje sorte že začele s cvetenjem, glavnina sort pa je bila v razvojni fazi zelenih do 

rožnatih popkov. V hladnejših legah je razvoj jablan že nekoliko zaostajal. Cvetenje glavnine 

jablan je v osrednjem delu Slovenije potekalo od konca prve dekade aprila do prvih dni v 

maju. 

 

V noči s 25. na 26. april se je temperatura zraka v večini nasadov spustila pod ledišče, kar je 

povzročilo obsežno gospodarsko škodo. Zaradi nizkih temperatur je bila večina jablanovih 

nasadov v tem letu vsaj delno prizadetih. Na širšem območju Celja, Maribora in Krškega so 

bili nekateri nasadi zaradi spomladanske pozebe v tem letu brez pridelka. 

 

Mesec maj je bil nadpovprečno moker. Temperature so bile pod dolgoletnim povprečjem. 

Mesec junij je bil nekoliko bolj topel in z več padavinami. Meseca julija smo imeli tri ohladitve 

z dežjem in dva vročinska vala. Avgust je bil nekoliko hladnejši in kot je v tem času običajno, 

s krajevno neenakomerno razporejenimi padavinami. Prav tako nismo imeli večjih sušnih 

obdobij. September je bil bolj suh in toplješi od povprečja in primeren za obiranje sadja. 

Začetek oktobra, je bil nadpovprečno hladen. Posamezne otoplitve so nastopile šele v drugi 

polovici meseca. Če povzamemo celotno leto 2016, lahko le z izjemo močne spomladanske 

pozebe, govorimo o povprečnem pridelovalnem letu brez ekstremnih visokih temperatur ali 

ekstremnih padavinskih obdobij, ki bi negativno vplivale na rast in razvoju dreves in plodov. 

 

Sadjarski center Maribor - Gačnik, 2010 - 2016 

 

V letu 2016 smo na lokaciji Sadjarskega centra utrpeli naravno katastrofo (pozebo), ki je 

povzročila izpad pridelka zaradi pozebe. Opravili smo le testiranje sort, ki so ostale po 

pozebi. Pridelek je bil deformiran. Obremenitev na drevesih je bila premajhna za primerjavo 

podatkov z ostalimi leti.  

 

Brdo pri Lukovici, 2011 

 

Na podlagi sodelovanja z italijanskim konzorcijem drevesničarjev (Consorzio Italiano Vivaisti) 

smo v letu 2011 pridobili 5 novejših sort jablane, ki so združene v skupno blagovno znamko 

Sweet resistants. To so sorte 'Gaia', 'Gemini', 'Renoir', 'Smeralda' in 'Fujion'. Sorte so 

odporne proti jablanovemu škrlupu. Drevesa smo posadili v mesecu marcu v sadovnjak na 

Brdu pri Lukovici, na delu, kjer jabolka pridelujemo po smernicah in v skladu s Pravilnikom o 

ekološki pridelavi sadja. 

 

V preizkušanju imamo 15 dreves sorte 'Gemini' in 'Renoir', 17 dreves sorte 'Gaia' ter 19 

dreves sorth 'Smeralda' in 'Fujion'. Skupno smo posadili 85 dreves. V letu 2016 smo opravili 

vsa potrebna gojitvena in vzdrževalna dela, oceno cvetenja, ter opravili meritve pridelka ter 

laboratorijske analize plodov (trdota, suha snov, škrobna vrednost). Pri sorti 'Renoir' smo 



 5 

ugotovili slabo cvetenje, kar je imelo za posledico najnižji pridelek na sorto (1,6 kg/drevo). 

Najvišji pridelek po drevesu (9,6 kg) smo dosegli pri sorti 'Smeralda', ki je imela  tudi 

najbujnejše cvetenje. Pri sorti 'Renoir' ugotavljamo tudi, da je v vseh letih preskušanja v 

naših pridelovalnih razmerah, dozorevala približno 10 dni pred sorto 'Zlati delišes', kar je 14 

dni kasneje kot navaja literatura. 

 

Preglednica 2: Rezultati meritev pridelka v letu 2016 v šesti rastni dobi, Brdo pri Lukovici, 

sajeno spomladi 2011 

 

Sorta 

Brdo pri Lukovici 

ocena cvetenja* 
pridelek / drevo 

(kg) 

povprečna masa 

ploda (g) 

'Gaia' odp. 6 4,4 155,6 

'Gemini' odp. 4,4 4 165,8 

'Renoir' odp. 2,7 1,6 168,3 

'Smeralda' odp. 6,1 9,6 170,9 

'Fujion' odp. 4,7 6 179,8 

Legenda: odp. – na škrlup odporna sorta 

* – 1 je najnižja ocena za opazovano lastnost (cvetenja ni) in 10 je najvišja ocena za opazovano 

lastnost (snežna kepa) 

 

Za napoved optimalnega časa obiranja jabolk uporabljamo zrelostni indeks, ki ga po 

nemškem izumitelju dr. Josepfu Streifu imenujemo Streifov indeks zrelosti (STI). Indeks 

izračunamo iz meritev treh parametrov (trdota plodov, vsebnost škroba in koncentracije 

topnih suhih snovi). Vrednost indeksa je specifična pri posmazni sorti jablane in je manj 

odvisna od agrotehničnih in okoljskih dejavnikov. 

 

STI = T / S.S.* Š.V. 

 

T - trdota (kg/cm2) 

S.S. - suha snov (°Brix) 

Š.V. - škrobna vrednost (1-10) 
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Preglednica 3: Rezultati laboratorijske analize plodov v letu 2016 v šesti rastni dobi, Brdo 

pri Lukovici, sajeno spomladi 2011 

 

Sorta 

Brdo pri Lukovici 

datum 

vzorčenja 

trdota 

(kg/cm2) 

suha snov 

(°Brix) 

škrobna 

vrednost     

(1-10) 

kisline 

(g/l) 

Streifov indeks  x 

1000 

'Gaia' odp. 

24. avg. 9,3 10,9 3 3,6 284,4 

5. sep. 7,4 12 5,5 / 112,1 

22. sep. 7,9 12 6,9 3,2 95,4 

'Gemini' 

odp. 

24. avg. 9,8 8,7 4,3 4,8 262,0 

5. sep. 7,7 10,2 6 / 125,8 

22. sep. 7,8 10,1 5,8 3,6 133,2 

'Renoir'  

odp. 

24. avg. 11,7 10,9 2,5 7,2 429,4 

5. sep. 8,6 13,8 4,3 / 144,9 

9. sep. 8,1 13,8 4,9 / 119,8 

22. sep. 9 14,6 6,1 6,8 101,1 

30. sep. 7,7 13,2 6,7 7,6 87,1 

'Smeralda' 

odp. 

5. sep. 8,4 11,2 2,6 / 288,5 

9. sep. 8,2 12,24 1,8 / 372,2 

22. sep. 9,3 11,6 2,3 6,6 348,6 

30. sep. 7,4 11,2 7,4 5,2 89,3 

14. okt. 7 11,2 10 6,4 62,5 

'Fujion' odp. 
30. sep. 10,9 11,2 4,4 4,2 221,2 

14. okt. 9,9 12,4 4,7 5,1 169,9 

Legenda: odp. – na škrlup odporna sorta 

 / - ni podatka 

 

Brdo pri Lukovici, 2012 

 

V letu 2012 smo spomladi v sadovnjaku KIS-a na Brdu pri Lukovici posadili 10 sadik 

jablanove sorte (selekcije) z oznako A9D7-74. Sadike smo pridobili na podlagi sodelovanja s 

konzorcijem CIV (Consorzio Italiano Vivaisti). Sorta A9D7-74 spada v skupino novih, na 

škrlup odpornih sort. V letih 2012 in 2013 smo v sadovnjaku opravili vsa potrebna 

vzdrževalna in gojitvena dela.  V letu 2014 smo opravili že prve meritve in analize pridelka. V 

treh rastnih dobah, ko smo ocenjevali plodove smo ugotovili, da sorta A9D7-74 zori v 

začetku avgusta oz. prve dni septembra. S tem sorto uvrščamo med zgodnje jesenske sorte. 

V letu 2015 smo ugotovili, da ima sorta majhne plodove, s povprečno maso 86,3 g. V letu 

2016 smo ob obiranju izmeril povprečno  maso 128,5 g/plod. 
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Preglednica 4: Rezultati laboratorijske analize plodov ter pridelek v letu 2016 v peti rastni 

dobi, Brdo pri Lukovici, sajeno spomladi 2012 

 

Sorta  

Brdo pri Lukovici 

datum 

vzorčenja 

trdota 

(kg/cm2) 

suha  

snov 

(°Brix) 

škrobna 

vrednost 

(1-10) 

Streifov 

indeks 

 x 1000 

pridelek na 

drevo  

(kg) 

A9D7-74 odp. 5. sep. 8,0 13,8 8,2 70,7 1,3 

Legenda: odp. – na škrlup odporna sorta 

 

Brdo pri Lukovici, 2013 

 

V poskusnem sadovnjaku Brdo pri Lukovici smo z namenom preizkušanja decembra 2012 

posadili 7 novih jablanovih sort. To so 4 perspektivne sorte češkega porekla 'Admiral' ('Mira' 

x 'Bohemia'), 'Karneval' ('Vanda' x 'Cripps Pink'), 'Merkur' ('Topaz' x 'Rajka') in 'Shalimar' 

('Topaz' x 'Zlati delišes') ter nizozemska sorta 'SQ 133', ki se trži pod imenom Allurel®. Te 

sorte so iz skupine na škrlup odpornih sort. Poleg na škrlup odpornih sort smo posadili tudi 2 

sorti italijanskega porekla, ki na škrlup nista odporni. To sta sorti 'Civnired', ki je bolje 

obarvani različek sorte 'Civni' (Rubens®) ter sorta z oznako 'CIV 323', ki je poznana, pod 

tržnim imenom Isaaq®. Slednja je predstavnica jablanovih sort z drobnejšimi plodov oz. ti. 

jablanovih sort za prigrizek (Snack apples). Skupaj je bilo za namen preizkušanja posajenih 

70 dreves oz. 10 dreves/sorto. V prvi in drugi rastni dobi smo opravili vsa potrebna gojitvena 

in vzdrževalna dela, v tretji rastni dobi pa tudi prve meritve in analize pridelka na 6ih sortah. 

V letu 2016 so vse sorte z izjemo sorte 'Merkur', bujno cvetele. Pridelki na drevo so bili kljub 

temu še vedno zelo nizki. Meritve in analize plodov smo opravili pri vseh sortah. 

 

Preglednica 5: Pridelek v letu 2016 v četrti rastni dobi, Brdo pri Lukovici, sajeno december 

2012 

 

Sorta 

Brdo pri Lukovici 

ocena cvetenja* 

(1-10) 
pridelek / drevo (kg) 

povprečna masa 

ploda (g) 

'Admiral'  odp. 7,8 0,6 257,2 

'Karneval' odp. 10 4,8 171 

'Merkur' odp. 4,1 1,5 206,1 

'Shalimar' odp. 7,5 2,3 162,5 

'SQ 133' (Allurel®) odp. 8,7 4,1 147,5 

'Civnired' (Rdeči rubens) 9,9 1,4 161,9 

'CIV 323' (Isaaq®) 9,9 0,6 136,6 

Legenda: odp. – na škrlup odporna sorta 

* – 1 je najnižja ocena za opazovano lastnost (cvetenja ni) in 10 je najvišja ocena za opazovano 

lastnost (snežna kepa) 
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Preglednica 6: Laboratorijske analize plodov v letu 2016 v četrti rastni dobi, Brdo pri 

Lukovici, sajeno december 2012 

 

Sorta 

Brdo pri Lukovici 

datum 

vzorčenja 

trdota 

(kg/cm2) 

suha snov 

(°Brix) 

škrobna 

vrednost   

(1-10) 

Kisline 

(g/l) 

Streifov 

indeks         

x 1000 

'Admiral' odp. 

9. sep. 6,7 12,3 3,3 / 165,1 

22. sep. 5,9 12,2 5,9 7,7 82,0 

30. sep. 6,3 12,6 7,2 6,6 69,4 

14. okt. 5,6 11,2 7,5 5,2 66,7 

'Karneval' odp. 

22. sep. 8,4 11,5 6,5 9,1 112,4 

30. sep. 8,2 11 6,9 8,7 108,0 

14. okt. 7,6 14,8 8 9,2 64,2 

'Merkur' odp. 

5. sep. 6,6 13,7 9 / 53,5 

22. sep. 6,7 14,5 10 6,4 46,2 

14. okt. 6,8 14,1 10 4,6 48,2 

'Shalimar' odp. 

9. sep. 8,6 11,2 3 / 256,0 

22. sep. 9,8 11,1 2,7 10,7 327,0 

30. sep. 10,2 11,2 4,1 10,4 222,1 

14. okt. 9,7 13,6 5,8 9,4 123,0 

'SQ 133' 

(Allurel®) odp.  

24. avg. 7,7 10 1,2 7,2 641,7 

5. sep. 6 12,1 2,5 / 198,3 

9. sep. 6,2 11,9 2,8 / 186,1 

'Civnired'  

(Rdeči rubens) 
5. sep. 6,3 13,7 6,1 / 75,4 

'CIV 323' 

(Isaaq®) 

24. avg. 11,1 9,9 3,8 8,4 295,1 

5. sep. 8,84 12,7 7,1 / 98,0 

Legenda: odp. – na škrlup odporna sorta  

 

Brdo pri Lukovici, 2014 

 

V letu 2014 smo v sadovnjaku KIS-a na Brdu pri Lukovici posadili sadike dveh jablanovih 

sort. Sorto 'Gold pink' (Gold chief®) so vzgojili leta 1981 v Centru za izboljšanje sort sadnih 

rastlin oddelka za drevesne rastline, univerze v Bologni, s križanjem sort 'Starkrimson' x 'Zlati 

delišes'. Sorto 'Aztec Fuji' (ZhenTM Aztec), so odkrili na Novi Zelandiji, kot naravnega mutanta 

sorte Fuji. V prvi in drugi rastni dobi smo opravili vsa potrebna gojitvena in vzdrževalna dela. 
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V letu 2016 smo opravili prve meritve in analize pridelka pri sorti 'Gold pink'. Pri sorti 'Aztec 

Fuji' meritev in analiz nismo opravili, saj smo za ta namen obrali premalo plodov. , Polovica 

sadik te sorte se je posušila. Sorto 'Gold pink' smo obrali 9 dni za sorto 'Zlati delišes', kar je v 

skladu z informacijam, ki jih navaja literatura. Ob obiranju smo obrali povrečno 2,5 kg plodov 

na drevo. V povpreču je bila masa176,1 g/plod. 

 

Preglednica 7: Rezultati laboratorijske analize plodov ter pridelek v letu 2016 v tretji rastni 

dobi, Brdo pri Lukovici, sajeno spomladi 2014 

 

Sorta  

Brdo pri Lukovici 

datum 

vzorčenja 

trdota 

(kg/cm2) 

suha  

snov 

(°Brix) 

škrobna 

vrednost 

(1-10) 

kisline (g/l) 

Streifov 

indeks 

 x 1000 

'Gold pink' 

Gold chief® 
29. sep. 6,7 10,6 2,6 4,4 243,1 

 

 
 

Slika 2: Dejanski čas zorenja sort jablane v preizkušanju na Brdu pri Lukovici glede na 

čas zorenja sorte 'Zlati delišes' 

 

Analiza skladiščne sposobnosti plodov 

 

Skladiščne sposobnosti jablanovih sort, vključenih v Posebno preizkušanje in vzgojo novih 

sort sadnih rastlin iz lokacije Brdo pri Lukovici, smo ugotavljali v navadni hladilnici. Jabolka 

smo skladiščili pri temperaturi med 2 in 4 °C ter pri 90 % relativni vlagi. Plodove smo 

skladiščili v povprečju 120 dni od vskladiščenja do izskladiščenja.  Najdlje smo skladiščili 

sorto 'Civnired' (Rdeči rubens) (133 dni), najkrajši čas pa sorto 'Fujion' (86 dni). Trdota 

plodov (kg/cm2) in vsebnost topnih suhih snovi (°Brix) smo izmerili pred vskadiščenjem in ob 
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izskladiščenju plodov. Najnižjo trdoto plodov ob izskladiščenju  smo izmerili pri sortah 'Gaia' 

(3,9 kg/cm2), 'Gemini' (4,5 kg/cm2) in 'Goldchief' (4,7 kg/cm2). Te sorte so imele trdoto pod 

spodnjo mejo trdote plodov, ki je še sprejemljiva za jabolka ponujena na trgu. Sorte 'Renoir' 

(5,4 kg/cm2), 'Karneval' (5,4 kg/cm2), 'SQ 133' (Allurel®) (5,5 kg/cm2) in 'Civnired' (Rdeči 

rubens) (5,6 kg/cm2) so bile na meji sprejemljivosti za ponudbo jabolk na trgu. Za nadaljnje 

skladiščenje so bila že neprimerna. Prav tako so bili za nadaljnjo skladiščenje neprimerni 

plodovi sorte 'Admiral', saj smo na polovici plodov opazili pojav grenke pegavosti. Pri ostalih 

sortah skladiščnih bolezni nismo opazili. 

 

Preglednica 8: Meritve trdote plodov in suhe snovi ob vskladiščenju in izkladiščenju iz 

hladilnice pri preizkuševanih sortah na Brdu pri Lukovici (leto obiranja 

2016)  

 

Sorta 

Vskladiščenje plodov Izskladiščenje plodov 
Čas 

skla.  

(dnevi) datum 
trdota 

(kg/cm2) 

suha 

snov 

(°Brix) 

datum 
trdota 

(kg/cm2) 

suha 

snov 

(°Brix) 

'Civnired'   

(Rdeči rubens) 
31. avg. 6,3 13,7 11. jan. 5,6 15,3 133 

'CIV 323' 

(Isaaq®) 
31. avg. 8,8 12,7 10. jan. 8,1 14,0 132 

A9D7-74 odp. 31. avg. 8 13,8 10. jan. 7,5 17,5 132 

'Merkur' odp. 5. sep. 6,6 13,7 12. jan. 6,7 16,3 129 

'Gaia' odp. 5. sep. 7,4 12 12. jan. 3,9 15,0 129 

'Gemini' odp. 5. sep. 7,7 10,2 12. jan. 4,5 12,5 129 

'SQ 133' 

(Allurel®) odp.  
7. sep. 6 12,1 11. jan. 5,5 16,8 126 

'Renoir' odp. 9. sep. 8,1 13,8 12. jan. 5,4 18,8 125 

'Smeralda' odp. 9. sep. 8,2 12,24 11. jan. 7,5 15,9 124 

'Admiral' odp. 14. sep. 6,7 12,3 10. jan. 6,3 16,1 119 

'Karneval' odp. 30. sep. 8,2 11 11. jan. 5,4 15,5 103 

'Shalimar' odp. 30. sep. 10,2 11,2 10. jan. 6,9 17,3 102 

'Gold pink'  

Gold chief® 
30. sep. 6,7 10,6 12. jan. 4,7 16,1 104 

'Fujion' odp. 17. okt. 9,9 12,4 11. jan. 7,2 17,8 86 

Legenda: odp. – na škrlup odporna sorta  

 

Trdota plodov jablanovih sort jablane 'Shalimar', 'Fujion', 'CIV 323' (Isaaq®), 'Smeralda', 

'Admiral' in 'Merkur' je bila sprejemljiva, zato smo z njihovim skladiščenjem nadaljevali. 

Njihovo trdoto in vsebnost topnih suhih snovi smo nato izmerili 13. marca. Najvišjo trdoto 

smo izmerili pri sorti 'CIV 323' (Isaaq®) (7,6 kg/cm2) in najnižjo trdoto pri sorti 'Admiral' (5,8 
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kg/cm2). Najvišjo vsebnost topnih suhih snovi (°Brix) smo izmerili pri sorti 'Fujion' (17,3 

°Brixa) in najnižjo vsebnost pri sorti 'CIV 323' (Isaaq®) (13,8 °Brixa). Na podlagi ocen trdote 

in vsebnosti suhih topnih snovi ocenjujemo, da so vse sorte po približno polletnem 

skladiščenju še vedno izpolnjevale kriterije sprejemljive kakovosti za ponudbo jabolk na trgu.  

 

Preglednica 9: Meritve trdote plodov in suhe snovi ob končanem skladiščenju pri 

preizkuševanih sortah na Brdu pri Lukovici (leto obiranja 2016) 

 

Sorta 
trdota (kg/cm2) ob 

izskladiščenju 

suha snov 

(°Brix) 

Čas skladiščenja 

(dnevi) 

'Shalimar' odp. 6,8 16,8 164 

'Fujion' odp. 6,9 17,3 147 

'CIV 323' (Isaaq®) 7,6 13,8 194 

'Smeralda' odp. 6,9 15,7 185 

'Admiral' odp. 5,8 15,9 180 

'Merkur' odp. 6,5 15 189 

Legenda: odp. – na škrlup odporna sorta  

 

 
 

Slika 3: Trdota plodov (kg/cm2) ob vskladiščenju in ob prvem izskladiščenju ter grafični 

prikaz zmanjšanja trdote plodov po opravljenem skladiščenju 
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SPREMLJANJE DOZOREVANJA JABLANOVIH SORT S STROJEM PIMPRENELLE 

 

Naloga posebnega preskušanja sort jablan poteka delno tudi  na lokaciji sadjarskega centra 

Maribor – Gačnik. Zorenje plodov spremljajo fizične, biokemijske in vizualne spremembe. Za 

določitev optimalnega roka obiranja moramo poznati dinamiko dozorevanja posamezne sorte 

ali klona. Dinamiko dozorevanja opravljamo s potujočim laboratorijem -  Pimprenelle, ki je 

najet od Francoske družbe SETOP (Giraud technologie). Pimprenelle nam daje možnost 

avtomatskega določevanja parametrov kakovosti, na osnovi katerih določimo obiralno okno.  

 

Pred obiranjem in tudi v času skladiščenja moramo poznati. notranje parametre kot so masa 

ploda v (g), trdota mesa ploda  (kg/cm²), topna suha snov (°Brix) ter vsebnost kisline, 

izražene kot jabolčna kislina (g/l), določimo s  strojem Pimprenelle na avtomatski način. 

Vizualno spremljamo razgradnjo škroba – škrobni indeks ter izračunamo Streifov indeks 

zrelosti (stopnja zrelosti plodov). Na osnovi zbranih podatkov določimo obiralno okno za 

posamezno sorto. 

 

Zaradi katastrofalne pozebe v letu 2016 na lokaciji Sadjarskega centra Maribor in izpada 

pridelka, smo po predhodni koordinaciji s KIS-om s strojem pimprenelle skupno analizirali le 

220 vzorcev. 

 

Vzorčenje poteka po naslednjih korakih: 

 7 dni pred predvidenim začetkom obiralnega okna,  

 začetek obiralnega okna, 

 3 dni po začetku obiralnega okna, 

 3 dni kasneje, 

 7 dni po koncu obiralnega okna. 

 

 

 

Slika 4: Potujoči laboratorij Pimprenelle 
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Slika 5: Vzorci jabolk na stroju Pimprenelle 

 

Vzorce (plodove) smo nabrali v SC Maribor in na Brdu pri Lukovici. Plodove smo  pripravili za 

meritve s strojem Pimprenelle. Po končanem procesu smo dobili analizni izvid, ki nam je 

podal vrednosti parametrov kakovosti. Iste plodove smo nato prečno prerezali in jih z 

namenom določanja vsebnosti škroba, namočili v raztopini J2 in KJ. Vsebnost škroba smo 

določili z vizualnim ocenjevanjem po EUROFRU lestvici, kjer se z oceno 1 oceni plodove z 

100 % vsebnostjo škroba in z 10 plodove z 0 % vsebnostjo škroba. 

 

 
 

Slika 6: Škrobna EUROFRU lestvica 
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Slika 7: Ocena škrobne vrednosti pri sorti 'Caudle' (Cameo®, Camela®) 

 

Spremljanje dinamike dozorevanja pri sorti 'Lafayette' 

 

Sorta 'Lafayette' je križanec sort 'Coop38' (Goldrush®) in 'Pristine'. Je ena izmed bolj 

privlačnih rumenih sort. Cveti zelo pozno in je zato primernejša za bolj izpostavljene lege, 

kjer je možnost spomladanskih pozeb večja. Drevo raste srednje bujno. Plodovi so veliki, 

okrogli in rahlo sploščeni, zelo aromatični, sladki in blago kisli. Sočnost in trdota povdarita 

njen pristen okus. Na lokaciji sadjarskega centra zori zgodaj, v drugi dekadi meseca avgusta. 

Sorta je odporna na jablanov škrlup (Venturia inaequalis). 

 

Sorto 'Lafayette' smo vzorčili v petih terminih. Opravili smo laboratorijske analize vsebnosti 

topnih suhih snovi (SS), trdote mesa plodov (kg/cm2), kislin (g/l) in izmerili povprečno maso 

plodov.  

 

 
 

Slika 8: Spremljanje dinamike vsebnosti topnih suhih snovi (SS), trdote mesa plodov 

(kg/cm2) in kislin (g/l) pri petih različnih terminih vzorčenja pri sorti 'Lafayette' 
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Vsebnost suhe snovi izražene v °Brix pri sorti 'LaFayette' je od prvega (9.8.2016) do 

zadnjega (24.8.2016) testiranja narasla iz vrednosti 13,3 na 15,1 °Brixa. Trdota mesa 

izražena v kg/cm2 je naraščala in dosegla maksimalno vrednost 19.8.2016. Pri zadnji meritvi 

je trdota mesa padla, kar pomeni da je optimalni rok obiranja sorte 'LaFayette' glede na 

parametre kakovosti dosegla pred zadnjim testiranjem. Podobno se je zgodilo tudi z 

vsebnostjo kislin. Povprečna masa posameznega ploda pa je med meritvami narastla iz 163 

na 176 g.  

 

HRUŠKA 

 

Sadjarski center Bilje, 2007 – podlage za hruško  

 

V Sadjarskem centru Bilje smo v letu 2007 posadili 6 podlag za hruško: sejanec hruške, kutina 

MA, Fox 11, Farold 40-Daygon (OHF Old Home x Farmingdale, USA), lastne korenine, kutina 

BA 29. Na podlage smo cepili sorte 'Viljamovka', 'Conference' in 'Abate fetel'. Sajenje je 

potekalo 6. februarja 2007. Gojitvena oblika je ozko vreteno. Sadilna razdalja je 4 x 2 m. V 

statistično zasnovanem poskusu smo za vsako podlago posadili 15 (3 x 5) dreves ene sorte 

(15 dreves x 6 podlag x 3 sorte = skupaj 270 sadik). Preizkušanje podlag za hruško bomo 

nadaljevali z meritvami pridelka v letu 2017. 

 

Pri vseh sortah so drevesa na podlagi Fox 11 pokazala znake inkompatibilnosti. 

 

V letu 2016 razlik v času cvetenja med podlagami nismo zasledili. Pri sorti 'Viljamovka' je bil 

začetek cvetenja 2.4.2016, vrh cvetenja 7.4.2016 in konec cvetenja 15.4.2016. Plodove sorte 

'Viljamovka' smo obirali 18.8.2016. 

 

Preglednica 10: Povprečni obseg debla, število plodov, pridelek na drevo in na hektar za 

sorto 'Viljamovka' v letu 2016 na lokaciji Bilje, sajeno 2007 

 

Podlaga/Sorta 
Obseg debla 

(cm) 
Število plodov 

Pridelek na 

drevo (kg) 

Pridelek na 

hektar (t) 

Sejanec hruške 22,2 112 17,1 21,4 

Kutina MA 17,2 94 15,3 19,2 

FOX 11 24,0 121 20,0 25,0 

Farold 40  27,3 149 18,8 23,5 

Lastne korenine 26,6 148 26,0 32,5 

Kutina BA 29 15,5 69 11,3 14,2 

 

Po obsegu debla so bila najbujnejša drevesa sorte 'Viljamovka' na podlagah sejanec hruške, 

Farold 40 in lastne korenine. Najmanjšo bujnost so imela drevesa na podlagi kutina BA 29, 

enako kot tudi v prejšnjih letih. Drevesa na podlagi Farold 40 so imela pri sorti 'Viljamovka' 

največ plodov na drevo, največji pridelek na drevo in na hektar (32,5 t/ha) pa drevesa na 

lastnih koreninah. Drevesa na podlagi Fox 11 si imela pridelek 25,0 t/ha. Pri drevesih na 

podlagi Farold 40 smo dosegli pridelek 23,5 t/ha. Drevesa na sejancu so v rodnost vstopila 
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kasneje in v letošnjem letu dosegla 21,4 t/ha. Najmanjši pridelek na drevo in na hektar so 

imela drevesa na obeh kutinovih podlagah (pod 20 t/ha). 

 

V letu 2016 pri sorti 'Conference' razlik v času cvetenja med podlagami nismo zasledili. Pri 

sorti 'Conference' je bil začetek cvetenja 5.4.2016, vrh cvetenja 8.4.2016 in konec cvetenja 

11.4.2016. Plodove sorte 'Conference' smo obirali 12.9.2016. 

 

Preglednica 11: Povprečni obseg debla, število plodov, pridelek na drevo in na hektar za 

sorto 'Conference' v letu 2016 na lokaciji Bilje, sajeno 2007 

 

Podlaga/Sorta 
Obseg debla 

(cm) 
Število plodov 

Pridelek na 

drevo (kg) 

Pridelek na 

hektar (t) 

Sejanec hruške 30,9 268 32,0 40,0 

Kutina MA 20,4 135 16,0 20,0 

FOX 11 29,1 173 27,0 33,7 

Farold 40  29,0 250 23,5 29,3 

Lastne korenine 28,6 325 31,3 39,2 

Kutina BA 29 24,8 180 21,1 26,3 

 

Po obsegu debla so bila najbujnejša drevesa sorte 'Conference' na sejancu, najmanjšo 

bujnost pa so imela drevesa na podlagah kutina MA in kutina BA 29, kar je podobno kot v 

prejšnjem letu. Drevesa na lastnih koreninah in sejancu so imela pri sorti 'Conference' tudi 

največ plodov na drevo, največji pridelek na drevo (nad 30 kg/drevo) in na hektar (nad 39 

t/ha). Najmanj plodov na drevo, najmanjši pridelek na drevo in na hektar so imela drevesa na 

podlagi kutina MA, enako kot tudi v prejšnjem letu. 

 

V letu 2016 je bil pri sorti 'Abate Fetel' začetek cvetenja 1.4.2016, vrh cvetenja 5.4.2016 in 

konec cvetenja 14.4.2016. Razlik v času cvetenja med podlagami nismo zasledili. Plodove 

sorte 'Abate Fetel' smo obirali 12.9.2016.  

 

Preglednica 12: Povprečni obseg debla, število plodov, pridelek na drevo in na hektar za 

sorto 'Abate Fetel' v letu 2016 na lokaciji Bilje, sajeno 2007 

 

Podlaga/Sorta 
Obseg debla 

(cm) 
Število plodov 

Pridelek na 

drevo (kg) 

Pridelek na 

hektar (t) 

Sejanec hruške 29,5 130 24,6 30,7 

Kutina MA 22,1 85 20,3 25,4 

FOX 11 21,4 68 14,6 18,2 

Farold 40  27,9 143 28,4 35,5 

Lastne korenine 28,8 141 25,4 31,8 

Kutina BA 29 26,5 115 27,6 34,5 
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Po obsegu debla so bila najbujnejša drevesa sorte 'Abate Fetel' na sejancu in lastnih 

koreninah, najmanjšo bujnost pa so imela drevesa na podlagah kutina MA in Fox 11. Največ 

plodov na drevo pri sorti 'Abate Fetel' so imela drevesa na podlagi Farold 40, sejancu in 

lastnih koreninah, podobno kot v prejšnjih letih. Največji pridelek na drevo in na hektar so 

imela drevesa na podlagah Farold 40 in Kutina BA29. Najmanjše število plodov, najmanj 

pridelka na drevo in na hektar pa so imela drevesa na podlagah Fox 11 (18,2 t/ha) in kutina 

MA (25,4 t/ha). Pridelek večji od 30 t/ha so imela drevesa na sejancu in podlagah Farold 40, 

lastne korenine in Kutina BA29. 

 

Sadjarski center Bilje in BF Ljubljana 2016/2017  

 

V Hortikulturnem centru BF Orehovlje in na Laboratorijskem polju BF v Ljubljani smo 

decembra 2016 posadili 2 sorti hrušk: 'Viljamovka' (standard) in 'Karmen' na podlagi kutina 

MA. Gojitvena oblika je ozko vreteno. Sadilna razdalja je 4 x 1,4 m. Za vsako sorto smo 

posadili 15 dreves (15 dreves x 2 sorte x 2 lokaciji = skupaj 60 sadik). Čakamo še sadike sorte 

'Aida', ki naj bi po novem letu prispele iz Italije. Sadike sorte 'Celina' so obljubljene iz Belgije, 

kjer preverjajo tudi možnost dobave sorte 'Kristina'. Upamo, da bomo sadike lahko posadili še 

spomladi 2017. 

 

BRESKEV IN NEKTARINA 

 

Sadjarski center Bilje, 2012 

 

Marca 2012 je bilo posajenih 15 novih sort ploščatih breskev in nektarin. Rumeno mesnate 

breskve so: 'Plane Gem', 'Plane Top', 'Plane Sun', 'Plane Gold', 'Ornella', 'Oriane', 'Ordigan'; 

belo mesnate sorte ploščatih breskev: 'Ufo 3', 'Ufo 4', 'Platifirst', 'Early Sandwich', 'Platicarpa 

Bianca', 'Platibell', 'Platifun'; rumeno mesnata nektarina je: 'Platimoon'. Omenjene sorte bomo 

primerjali s standardnima sortama 'Veteran' in 'Norman'. Gojitvena oblika je vretenast grm. Za 

vsako sorto smo posadili 12 sadik breskev in nektarin, razen za sorti 'Oriane' in 'Plane Top' po 

8 ter standardni sorti 'Veteran' in 'Norman' po 10 sadik (skupaj 192 sadik, na površini 1500 

m2). Omenjene sorte so cepljene na podlagi GF 677, razen sorte 'Ordigan', ki je cepljena na 

podlago BSB 1 (Češka podlaga - sejanec vinogradniške breskve) in sorte 'Ornela', kjer je 

polovica sadik cepljenih na podlagi GF 677 in druga polovica na podlago BSB 1. 

 

V letu 2016 smo poskrbeli za dobro rast in dobro zdravstveno stanje dreves. Podatke za 

hektarski pridelek smo preračunali na gostoto 1250 dreves/ha. S preizkušanjem teh sort bomo 

nadaljevali v naslednjem letu. 

 

Leto 2016 je bilo po času cvetenja povprečno. Ploščate breskve in nektarine so cvetele od 16. 

marca do 9. aprila. Najzgodnejše po začetku cvetenja so bile sorte 'Platifirst', 'Platibell' in 

'Platifun'. Ocena cvetnega nastavka je pokazala, da je večina ploščatih breskev in nektarin 

cvetela odlično, medtem ko so sorte 'Oriane', 'Ordigan', 'Platibell' in 'Platifun' cvetele prav 

dobro. V letu 2016 je bila najzgodnejša po času zorenja belo mesnata breskev 'Early 

Sandwich', ki je začela zoreti že 13. junija. Najbolj pozne po času zorenja so bile sorte 'Plane 

Gold', 'Oriane' in 'Ordigan', ki so zorele konec avgusta (25.8.). Med poznimi sortami, ki so 

zorele v drugi polovici avgusta so sorte 'Plane Top', 'Platimoon' in 'Veteran'. 

 



 

 

 18 

Preglednica 13: Preskušanje sort breskev in nektarin, fenološka opazovanja v letu 2016, 

Bilje, sajeno spomladi 2012 

 

Sorta 
Breskev (BR), 

nektarina (NE) 

Cvetenje Nastavek 

cvetov 
Zorenje 

začetek vrh konec 

'Plane Gem' BR, Ru 24.3. 2.3. 9.4. 4,9 21. - 26. 7. 

'Plane Top' BR, Ru 18.3. 24.3. 6.4. 5,0 22. - 25. 8. 

'Plane Sun' BR, Ru 21.3. 26.3. 7.4. 3,1 29. 7. - 2. 8. 

'Plane Gold' BR, Ru 20.3. 24.3. 7.4. 5,0 25. 8. 

'Ornella' BR, Ru 18.3. 22.3. 6.4. 4,6 11. - 17. 8. 

'Oriane' BR, Ru 18.3. 22.3. 7.4. 4,1 25. 8. 

'Ordigan' BR, Ru 19.3. 24.3. 6.4. 4,1 25. 8. 

'UFO 3' BR, Bel 18.3. 23.3. 8.4. 4,9 23. – 27. 6. 

'UFO 4' BR, Bel 20.3. 25.3. 8.4. 4,8 7. 6. – 1. 7. 

'Platifirst BR, Bel 16.3. 21.3. 3.4. 4,8 1. - 4. 7. 

'Early Sandwich' BR, Bel 18.3. 22.3. 3.4. 4,9 13. 6. 

'Platicarpa Bianca' BR, Bel 20.3. 24.3. 8.4. 5,0 1. - 4. 7. 

'Platibell' BR, Bel 16.3. 21.3. 31.3. 3,8 21. – 26. 7. 

'Platifun' BR, Bel 16.3. 21.3. 31.3. 3,9 23. 7. – 3. 8. 

'Platimoon' NE, Ru 17.3. 22.3. 8.4. 4,8 17. 8. 

'Veteran' BR, Ru 25.3. 30.3. 9.4. 5,0 10. – 17. 8. 

'Norman' BR, Ru 21.3. 28.3. 9.4. 5,0 1.-9. 8. 

Legenda: (Ru) – rumenomesnata sorta 

(Bel) – belomesnata sorta 

 

Ob obiranju smo prešteli plodove in jih stehtali (preglednica 14). V letu 2016 so imele 

pridelek vse sorte. Največji pridelek so imela drevesa sort 'Veteran' in 'Plane Gold' (35,3 in 

26,4 t/ha). Pridelek manjši od 10 t/ha so imele sorte 'Platifirst', 'Platifun' in 'Platimoon'. 

Pridelek večji od 20 t/ha so imele sorte 'Plane Top', 'Plane Gold', 'Oriane' in 'Veteran'. Ostale 

sorte so imele pridelek med 10 in 20 t/ha. Povprečno maso ploda nad 70 g so imele ves 

sorte, razen sort 'Early Sandwich' in 'Platifun'. Največjo povprečno maso koščice sta imeli 

sorti 'Platimoon', 'Ordigan', 'Oriane', 'Ornella', 'Norman' in 'Veteran', najmanjšo pa plodovi sort 

'Early Sandwich' in 'Platifun', ki so imeli tudi najmanjšo maso ploda. Plodove sorte Early 

Sandwich bo potrebno ob tako obilnem nastavku redčiti, sicer ne razvijejo dovolj velike mase 

ploda.  
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Preglednica 14: Preskušanje sort breskev in nektarin, meritve in ocena v letu 2016, Bilje, 

sajeno spomladi 2012 

 

Sorta 

Breskev 

(BR), 

nektarina 

(NE) 

Pridelek 
Povpr. 

masa 

ploda (g) 

Povpr. 

masa 

koščice 

v g 

Subjektivna 

ocena 

plodov 

št. 

plodov/ 

drevo 

kg/drevo t/ha 

'Plane Gem' BR, Ru 119,8 9,4 11,8 110,01 5,28 
dober-prav 

dober 

'Plane Top' BR, Ru 191,8 18,1 22,6 86,02 5,45 dober 

'Plane Sun' BR, Ru 111,9 12,3 15,4 153,87 4,96 prav dober 

'Plane Gold' BR, Ru 250,6 21,1 26,4 107,13 4,69 dober 

'Ornella' BR, Ru 109,9 10,4 13 122,18 7,31 dober 

'Oriane' BR, Ru 181,9 19,6 24,5 125,98 7,82 
prav dober -

odličen 

'Ordigan' BR, Ru 105,3 10,4 13 122,41 8,07 prav dober 

'UFO 3' BR, Bel 238,8 12,9 16,1 76,13 4,07 prav dober 

'UFO 4' BR, Bel 208,7 14,7 18,3 79,02 3,95 prav dober 

'Platifirst' BR, Bel 100,4 5,9 7,3 83,44 4,88 prav dober 

'Early 

Sandwich' 
BR, Bel 232,9 9,9 12,4 48,49 2,51 prav dober 

'Platicarpa 

Bianca' 
BR, Bel 166,8 12,5 15,7 74,94 4,3 odličen 

'Platibell' BR, Bel 133,2 9,2 11,5 92,65 3,15 odličen 

'Platifun' BR, Bel 92,6 5 6,2 66,48 2,92 prav dober 

'Platimoon' NE, Ru 81,3 6,8 8,5 102,24 8,96 odličen 

'Veteran' BR, Ru 233,5 28,3 35,3 121,2 7,13 prav dober 

'Norman' BR, Ru 111,3 15,7 19,6 140,46 7,64 prav dober 

Legenda: (Ru) – rumenomesnata sorta, 

(Bel) – belomesnata sorta 

 

Sorte smo tudi degustirali in  ocenili. Sorte 'Platicarpa Bianca', 'Platibell' in 'Platimoon' so bile 

ocenjene kot odlične, sorte 'Plane Top', 'Plane Gold', 'Ornella', pa kot dobre. Ostale sorte so 

bile ocenjene kot dobre doprav dobre, prav dobre in prav dobre do odlične. 
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Preglednica 15: Preskušanje sort breskev in nektarin, meritve v letu 2016, Bilje, sajeno 

spomladi 2012 

 

Sorta 
Breskev (BR), 

nektarina (NE) 

Obseg 

debla v 

cm 

Dimenzije plodov v mm Trdota* 

(kg/cm2) 

Suha 

snov 

(%) Višina Širina Debelina 

'Plane Gem' BR, Ru 23,0 39,77 62,78 69,93 4,75 13,0 

'Plane Top' BR, Ru 22,5 36,53 58,59 64,58 1,86 13,1 

'Plane Sun' BR, Ru 26,8 42,56 78,56 78,01 4,52 12,3 

'Plane Gold' BR, Ru 23,4 38,27 66,66 68,78 0,91 14,4 

'Ornella' BR, Ru 17,3 43,36 70,65 69,65 4,04 12,6 

'Oriane' BR, Ru 19,1 40,02 67,20 72,67 2,98 12,6 

'Ordigan' BR, Ru 18,8 40,80 69,08 67,83 1,42 14,2 

'UFO 3' BR, Bel 26,9 33,71 64,10 60,25 3,92 9,5 

'UFO 4' BR, Bel 25,1 31,63 62,76 62,49 4,00 9,3 

'Platifirst' BR, Bel 26,0 35,87 61,88 63,01 4,87 10,9 

'Early Sandwich' BR, Bel 26,6 27,47 55,32 54,40 1,75 9,8 

'Platicarpa Bianca' BR, Bel 25,0 33,76 73,10 74,10 4,12 12,1 

'Platibell' BR, Bel 25,6 32,83 68,75 66,61 2,50 11,1 

'Platifun' BR, Bel 19,1 31,33 56,81 58,17 4,65 16,4 

'Platimoon' NE, Ru 21,5 40,04 64,74 65,11 5,23 11,8 

'Veteran' BR, Ru 17,9 58,11 65,32 66,14 1,65 10,9 

'Norman' BR, Ru 21,0 59,45 66,54 64,87 2,64 10,4 

Legenda: (R) – rumenomesnata sorta  

(B) – belomesnata sorta  

* – uporabljen bat premera 8 mm 

 

Če primerjamo sorte breskev in nektarin lahko ugotovimo, da so imele sorte 'UFO 3', 'Plane 

Sun' in 'Early Sandwich' največji obseg debla. Sorti 'Ornella' in 'Veteran' sta bili najšibkejše 

rasti, saj sta imeli povprečni obseg debla 17,3 cm oz. 17,9 cm. Vse ostale sorte so imele 

povprečne obsege debla od 18,8 cm do 26,0 cm. V preglednici 15 so podane povprečne 

dimenzije plodov, trdota mesa in vsebnosti suhe snovi. Vsi plodovi so dosegali kriterije I. 

kakovostnega razreda glede vsebnosti suhe snovi (nad 8 %) in trdote mesa (pod 6,5 kg/cm2). 
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ČEŠNJA 

 

Sadjarski center Bilje, 2008 

 

Spomladi 2008 smo v Sadjarskem centru Bilje posadili 11 sort češenj, cepljenih na podlago 

Gisela 5, katerih lastnosti primerjamo s standardno sorto 'Biggareau Burlat' (0*) ('B. Burlat') 

(skupno 12 sort). Vključene sorte so: 'Early Bigi®' 'Bigisol' (-6) (neznan starševski par, 

Francija), 'Summertime®' (-3) (neznan starševski par, Francija), 'Sweet Early®' 'Panaro 1' (-2) 

('Burlat' x 'Sunburst', Italija), 'Merchant' (+6) (prosto oprašena 'Merton Glory', Velika 

Britanija), 'Vigred' (+8) ('Germersdorfer' x 'Burlat', Slovenija), 'Grace Star®' (+10) (prosto 

oprašena 'Burlat', Italija), 'Techlovan®' (+20) ('Van' x 'Kordia', Češka), 'Black Star®' (+16) 

('Lapins' x 'Burlat', Italija), 'Kordia' (+24) (neznan starševski par, Češka), 'Regina' (+30) 

('Schneiders späte Knorpelkirsche' x 'Rube', Nemčija) in 'Staccato®' (+40) (prosto oprašena 

'Sweetheart', Kanada). Posajenih je 10 dreves za posamezno sorto (*predviden čas zorenja 

sorte v dnevih glede na standardno sorto Burlat). 

 

Do sedaj so v tej kolekciji propadla po eno drevo pri sorti 'Early Bigi®' in po dve drevesi pri 

sortah 'Black Star®', 'Kordia' in 'Techlovan®'. 

 

 
 

Slika 9: Začetek cvetenja češnje v Sadjarskem centru Bilje (foto: V. Usenik) 

 

Vrh cvetenja sortimenta češenj je bil v letu 2016 od 5. do 10. aprila (preglednica 16), medtem 

ko je bilo cvetenje v letu 2015 od 7. do 17., v 2014 od 1. do 10., leta 2013 od 18. do 24., v 

2012 od 2. do 12. in v 2011 od 4. do 13. aprila. Začetek cvetenja je bil najzgodnejši pri sorti 

'Sweet Early®'. Fenofaza začetka cvetenja je nastopila najkasneje pri sorti 'Regina', vendar le 

en dan pozneje kot pri sortah 'Techlovan®' in 'Kordia'. Vrh cvetenja je najzgodneje nastopil pri 

sorti 'Sweet Early®', vendar le en dan pred sortami 'Early Bigi®', 'Summertime®' in 'Staccato®'. 

Najkasneje in istočasno sta zacveteli sorti 'Kordia' in 'Regina', kot v večini let preizkušanja 

tega sortimenta. Cvetenje sort 'Early Bigi®', 'Sweet Early®', 'Merchant' in 'Grace Star®' je bilo 

ocenjeno z najvišjo oceno (ocena 9), slabše so cvetela drevesa sort 'Summertime®', 

'Techlovan®', 'Black star®' in 'Kordia' (ocena 5). Nastavek plodov je bil najboljši pri sortah 

'Sweet Early®', 'Grace Star®' in 'Staccato®' (ocena 9), najslabši pa pri sortah 'Summertime®', 



 

 

 22 

'Techlovan®', 'Black star®', 'Kordia' in 'Regina' (ocena 3). Ne glede na slabe ocene nastavka 

plodov so drevesa sorte 'Black Star®' presenetila s količino pridelka, ki je bil v povprečju 22,2 

kg/drevo. Nasprotno smo pri sorti 'Staccato®' navkljub odličnemu nastavku plodov ostali brez 

pridelka.  

 

Plodovi sort v preizkušanju so zoreli v obdobju od 20. maja do konca junija (podobno kot v 

prejšnjih letih). Datuma zrelosti pri najpoznejši sorti 'Staccato®' ni bilo mogoče določiti zaradi 

hudega napada plodove vinske mušice, ki je uničila pridelek, še predno so plodovi dozoreli. 

Plodove večine sort je bilo potrebno obirat dvakrat, plodove sorte 'Vigred' celo trikrat. Pri 

najpoznejših sortah obiranje ni bilo smiselno, saj med poškodovanimi in gnilimi ni bilo 

mogoče najti zdravega plodu. 

 

Največji povprečni pridelek na drevo je bil v 2016 pri sorti 'Grace Star®' (27,4 kg), sledila je 

sorta 'Black Star®' (22,2 kg). To sta sorti, ki sta v vseh letih preizkušanja redno rodili in vedno 

močno presegli pridelek vseh ostalih sort, tudi v vremensko zahtevnih letih. V kolikor 

omenjeni sorti izvzamemo, je bil pridelek ostalih sort občutno manjši. Med zgodaj zorečimi 

sortami (od sorte 'Early Bigi®' do 'Grace Star®') je ponovno izstopala sorta 'Sweet Early®' (10 

kg), sorta 'Summertime®' pa z najmanjšo količino pridelka (0,7 kg). Sorta 'Sweet Early®' je 

glede količine pridelka v letih preizkušanja dosegala ali presegala standardno sorto 'B. 

Burlat'. Obe sorti zorita v istem času. Med pozno zorečimi sortami (od sorte 'Techlovan®' do 

'Staccato®') smo uspeli obrati le plodove sort 'Techlovan®' in 'Kordia' (v povprečju le 1 

kg/drevo), pridelek ostalih sort je bil uničen. 

 

Preglednica 16: Fenološki podatki, ocene nastavka cvetov, ocene nastavka plodov in 

povprečni pridelek na drevo sort češenj v letu 2016; SC Bilje, sajeno 

spomladi 2008, podlaga Gisela 5 

 

Sorta  
Cvetenje 

Zorenje 

Ocena nastavka 

(1-9) 
Pridelek 

(kg) 
začetek vrh konec cvetov plodov 

'Early Bigi®' 3.4. 6.4. 18.4. 20.5. 9 7 6,0 

'Summertime ®' 3.4. 6.4. 16.4. 26.5. 5 3 0,7 

'B. Burlat' 4.4. 7.4. 18.4. 25.5., 29.5. 5-7 7 4,7 

'Sweet Early®' 1.4. 5.4. 12.4. 20.5., 24.5. 9 9 10,0 

'Merchant'  3.4. 7.4. 18.4. 29.5., 2.6. 9 7 5,1 

'Vigred' 4.4. 7.4. 18.4. 
2.6., 6.6., 

12.6. 
7 5 3,1 

'Grace Star®' 4.4. 7.4. 17.4. 6.6., 10.6. 9 9 27,4 

'Techlovan®' 6.4. 8.4. 19.4. 6.6., 13.6. 5 3 1,0 

'Black Star®' 4.4. 7.4. 17.4. 8.6., 13.6. 5 3 22,2 

'Kordia' 6.4. 10.4. 19.4. 13.6. 5 3 1,1 

'Regina' 7.4. 10.4. 21.4. 23.6. 5-7 3 / 

'Staccato®' 4.4. 7.4. 15.4. / 9 9 / 

Legenda: / – ni podatka 
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Povprečna masa plodov različnih sort je bila v letu 2016 med 7,1 g ('Sweet Early®') in 14,2 g 

('Kordia') (preglednica 17). Maso plodov značilno določa obloženost drevesa in listna 

površina, s čimer je mogoče pojasniti tudi najmanjšo in največjo povprečno maso plodov v 

letu 2016. Povprečna masa plodov vseh sort proučevane kolekcije, tudi zgodnjih sort, je 

zadostna, da je konkurenčna za posamezne češnjeve tedne zrelosti.   

 

Iz meritev mase plodu in mase koščice smo izračunali delež užitnega dela plodu 

(preglednica 17). Največji delež užitnega dela češnje so v 2016 imele sorte 'Kordia' (95,7 %), 

'Techlovan®' (95,4 %), 'Vigred' (95,1 %) in 'Black Star®' (95,1 %), najmanjši delež mesa pa 

zgodnji sorti 'Early Bigi®' (91,9 %) in 'Sweet Early®'  (91,4 %). Sorte se zelo razlikujejo tudi 

glede vsebnosti suhe snovi in kislin (preglednica 17), razmerje katerih določa skladnost 

okusa češenj. Najmanj suhe snovi smo izmerili v plodovih najzgodneje zrele sorte 'Early 

Bigi®' (le 9,6 °Brix), največ pa v plodovih sort 'Black star®' (17,5 °Brix), 'Merchant' (17,4 °Brix) 

in 'Techlovan®' (17,3 °Brix). Najmanj skupnih kislin smo tudi v letu 2016 izmerili v plodovih 

sorte 'Sweet Early®', največ pa pri sorti 'Black star®' (960,9 mg/100 g). Pri vseh sortah smo v 

povprečju izmerili bistveno nižje vsebnosti suhe snovi kot v letu 2015, še posebej pri zgodnjih 

sortah pa tudi večjo vsebnost titracijskih kislin kot v predhodnem letu. Takšna razmerja suhe 

snovi in kislin dajejo kiselkast okus, lahko pa tudi bolj plehek (prazen) okus plodov. 

 

Preglednica 17: Merjene lastnosti plodov različnih sort češenj v letu 2016; SC Bilje, sajeno 

spomladi 2008, podlaga Gisela 5 

 

Sorta 

Masa 

ploda 

(g) 

Masa 

koščice 

(g) 

Užitni del 

plodu 

(%) 

Suha snov 

(°Brix) 

Titracijske 

kisline 

(mg/100 g) 

'Early Bigi®' 7,3 0,59 91,9 9,6 565,9 

'Summertime®' 12,3 0,63 94,9 12,2 907,6 

'B. Burlat' 8,4 0,59 93,0 14,6 836,2 

'Sweet Early®' 7,1 0,61 91,4 12,7 491,6 

'Merchant' 9,3 0,58 93,7 17,4 695,0 

'Vigred' 11,8 0,58 95,1 16,1 648,4 

'Grace Star®' 9,6 0,48 95,0 15,0A 767,0A 

'Techlovan®' 12,9 0,59 95,4 17,3 700,7 

'Black Star®' 9,5 0,47 95,1 17,5 960,9 

'Kordia' 14,2 0,61 95,7 16,0 876,7 

'Regina' * * * * * 

'Staccato®' * * * * * 

Legenda: 
A
 – prezgodaj obran vzorec 

*- zaradi napada plodove vinske mušice ni bilo vzorca za degustacijo in meritve 

 

Del pomoloških lastnosti plodov, ki smo jih degustatorji določili pri vsaki sorti na ocenjevanjih 

v letu 2016, je prikazanih v preglednici 17. Naloga vsakega degustatorja je, da neodvisno 

oceni lastnosti sorte na osnovi poskušanja več plodov. Ocenjujemo zunanje lastnosti plodov 

(npr. barva kožice, barva mesa, ločljivost mesa od koščice, ...), plodovom pa ocenimo tudi 
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notranje lastnosti plodov (čvrstost kožice, razmerje kislo-sladko, okus, ...). Združeno oceno 

glede zunanjih in notranjih lastnosti plodov določene sorte degustatorji podamo v oceni 

splošnega vtisa plodov. Ta ocena je odlična, če sta oceni zunanjih in notranjih lastnosti 

odlični. V kolikor je katera lastnost ocenjena slabše, se oceno splošnega vtisa zniža. Prav 

tako ocena splošnega vtisa plodov ne more biti odlično, če sorta ne izpolnjuje kriterijev 

kakovosti za določen čas zorenja češenj. Pri zgodaj zorečih sortah smo popustljivejši, pri 

sortah v vrhu sezone češenj pa so kriteriji postavljeni zelo visoko. 

 

Med zgodnjimi sortami (od 'Early Bigi®' do 'Grace Star®') smo čvrsto kožico in čvrsto meso 

prepoznali le pri sortah 'Merchant' in 'Vigred', vse pozno zrele sorte (od 'Techlovan®' do 

'Staccato®') pa so imele čvrsto ali celo zelo čvrsto kožico in meso. Plodovi vseh omenjenih 

sort so imeli v letu 2016 lastnosti hrustavk, plodovi ostalih sort so imeli manj čvrsto kožico ali 

meso (preglednica 18).  

 

V preglednici 18 so prikazani tudi rezultati degustacijskih ocenjevanj (okus in splošni vtis 

plodov). Ocena okusa je subjektivna ocena degustatorja in temelji na opredelitvi vsakega od 

degustatorjev, ali mu določen okus češnje ustreza. Glede okusa so bili odlično ocenjeni 

plodovi sort 'Techlovan®', 'Black star®' in 'Kordia'. Te sorte odlikuje skladnost okusa in 

izražena aroma. Plodovi teh sort so bili ocenjeni odlično tudi glede splošnega vtisa plodov. 

Poleg teh sort je odlično oceno glede splošnega vtisa dobila tudi sorta 'B. Burlat'. 

 

Preglednica 18: Pomološke lastnosti plodov različnih sort češenj v letu 2016; SC Bilje, 

sajeno spomladi 2008, podlaga Gisela 5 

 

Sorta 
Čvrstost 

Okus Splošen vtis plodov 
kožice mesa 

'Early Bigi®' srednje čvrsta polčvrsto prav dober prav dober - odličen 

'Summertime®' čvrsta čvrsto/polčvrsto dober  dober 

'B. Burlat' čvrsta srednje čvrsto prav dober odlična 

'Sweet Early®' srednje čvrsta srednje čvrsto dober  prav dober 

'Merchant' čvrsta čvrsto 
prav 

dober/odličen 
prav dober 

'Vigred' čvrsta čvrsto prav dober prav dober/odličen 

'Grace Star®' srednje čvrsta čvrsto prav dober  prav dober 

'Techlovan®' zelo čvrsta čvrsto odličen odličen 

'Black Star®' čvrsta čvrsto odličen  odličen 

'Kordia' zelo čvrsta zelo čvrsto odličen odličen 

'Regina' * * * * 

'Staccato®' * * * * 

Legenda: *- zaradi napada plodove vinske mušice ni bilo vzorca za degustacijo in meritve 
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Sadjarski center Bilje, 2008 

 

Spomladi 2008 smo v Sadjarskem centru Bilje posadili 4 sorte češnje, cepljene na podlago 

sejanec češnje, katerih lastnosti primerjamo s standardno sorto 'Burlat C1' (skupno 5 sort). 

Posadili smo sorte: 'Vera®' (+8*) ('Ljana' [Trusenszkaja 6] x 'Van', Madžarska), 'Carmen®' 

(+14) ('Sárga Dragán' x (prosto oprašena 'Germersdorfer'), Madžarska), 'Skeena®' (+30) 

(('Bing' x 'Stella') x ('Van' x 'Stella'), Kanada) in 'Alex®' (+35) ('Van' x 'John Innes 2420', 

Madžarska). Posajenih je bilo 10 dreves za posamezno sorto (*predviden čas zorenja sorte v 

dnevih glede na standardno sorto Burlat). 

 

V obdobju preizkušanja je propadlo po eno drevo pri sortah 'Alex®', 'Carmen®' in 'Skeena®', 

dve drevesi pri sorti 'Burlat C1' in tri drevesa pri sorti 'Vera®'. Vrh cvetenja sortimenta češenj 

na podlagi sejanec češnje je bil zgodnejši kot prejšnje leto, od 7. do 9. aprila (preglednica 

19). Začetek cvetenja je bil najzgodnejši pri sorti 'Vera®', najkasneje pa so zacvetela drevesa 

sort 'Carmen®' in 'Skeena®'. Ocene cvetenja so bile odlične (ocena 9) le za sorto 'Alex®'. 

Najslabše so cvetela drevesa sorte 'Carmen®', ki so imela poleg sorte 'Skeena' tudi najslabši 

nastavek plodov. Plodovi sort v preizkušanju so zoreli v obdobju od 20.5. do 20.6. Upoštevati 

je treba, da so bili plodovi sort 'Alex®' in 'Skeena®' obrani zgodneje, kot bi bili, če ne bi bili 

napadeni. Povprečni pridelek je bil od 3,6 ('Carmen®') do 7,4 kg ('Vera®'), pri čemer je treba 

upoštevati, da količine pridelka sort 'Skeena®' in 'Alex®' nismo izmerili, ker so bili plodovi 

napadeni s plodovo vinsko mušico, zaradi česar so plodovi, iz katerih je izstekal sok, 

bistveno lažji in so hitro gnili.  

 

Preglednica 19: Fenološki podatki, ocene nastavka cvetov, ocene nastavka plodov in 

povprečni pridelek na drevo sort češenj v letu 2016; SC Bilje, sajeno 

spomladi 2008, podlaga sejanec češnje 

 

Sorta  
Cvetenje 

Zorenje 

Ocena nastavka 

(1-9) 
Pridelek 

(kg) 
začetek vrh konec cvetov plodov 

'Burlat C1'  5.4. 7.4. 15.4. 
20.5., 

24.5. 
7-9 7 4,0 

'Vera®'  2.4. 7.4. 12.4. 8.6. 9 7 7,4 

'Carmen®'  6.4. 8.4. 19.4. 8.6. 5 3 3,6 

'Skeena®'  6.4. 9.4. 15.4. 20.6.A 5 3 * 

'Alex®'  4.4. 8.4. 13.4. 20.6. A 9 9 * 

Legenda: 
A
 – prezgodaj obran vzorec 

*- zaradi napada plodove vinske mušice rezultati meritev pridelka (ki so bile izvedene) niso 

zaupanja vredne 

 

Povprečna masa plodov je bila 7,4 g ('Burlat C1'), 8,9 g ('Vera®') in 12,7 g ('Carmen®') 

(preglednica 20). Zaradi napada plodove vinske mušice vzorca za meritve ni bilo za sorte 

'Skeena®' in 'Alex®'. Iz meritev mase plodu in mase koščice smo izračunali delež užitnega 

dela plodu. Največji delež mesa so imeli plodovi sorte 'Carmen®' (94,8 %). Najmanj suhe 
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snovi in titracijskih kislin smo izmerili v plodovih sorte 'Burlat C1', največ pa pri sorti 

'Carmen®'. 

 

 
 

Slika 10: Zorenje češenj v preskušanju v Sadjarskem centru Bilje (foto: V. Usenik) 

 

Preglednica 20: Merjene lastnosti plodov različnih sort češenj v letu 2016; SC Bilje, sajeno 

spomladi 2008, podlaga sejanec češnje 

 

Sorta 

Masa 

ploda 

(g) 

 

Masa 

koščice 

(g) 

 

Užitni del 

plodu 

(%) 

 

Suha snov 

(°Brix) 

 

Titracijske 

kisline 

(mg/100 g) 

'Burlat C1' 7,4 0,51 93,1 13,0 648,6 

'Vera®' 8,9 0,44 95,1 16,5 714,1 

'Carmen®' 12,7 0,66 94,8 16,7 775,5 

'Skeena®' * * * * * 

'Alex®' * * * * * 

Legenda: *- zaradi napada plodove vinske mušice ni bilo vzorca za degustacijo in meritve 

 

Plodovi češenj so večinoma zelo okusni, kar je razvidno tudi iz rezultatov degustacijskih 

ocenjevanj (preglednici 18 in 21). Ocena okusa je subjektivna ocena degustatorja in temelji 

na opredelitvi vsakega od degustatorjev, ali mu okus češnje ustreza. Ocena odlično glede 

okusa je bila najpogostejša dodeljena plodovom sorte 'Carmen®', enako velja tudi glede 

splošnega vtisa plodov (preglednica 21). Od sort, katerih plodove smo uspeli obrati, so bili 

plodovi sort 'Vera®' in 'Carmen®' ocenjeni kot hrustavki. 
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Preglednica 21: Pomološke lastnosti plodov različnih sort češenj v letu 2016; SC Bilje, 

sajeno spomladi 2008, podlaga sejanec češnje 

 

Sorta 
Čvrstost 

Okus Splošen vtis plodov 
kožice mesa 

'Burlat C1' srednje čvrsta srednje čvrsto prav dober  prav dober - odličen 

'Vera®' čvrsta čvrsto 
prav dober - 

odličen 
prav dober 

'Carmen®' čvrsta čvrsto odličen odličen 

'Skeena®' * * * * 

'Alex®' * * * * 

Legenda: *- zaradi napada plodove vinske mušice ni bilo vzorca za degustacijo in meritve 

 

 
 

Slika 11: Plodovi sorte 'Carmen®' (foto: V. Usenik) 

 

Sadjarski center Bilje, 2013 

 

Decembra 2013 smo v Sadjarskem centru Bilje posadili 6 sort novih češenj, katerih lastnosti 

bomo primerjali s standardnima sortama 'Burlat' (0*) in 'Kordia' (+22) (skupno 8 sort). Vse 

sorte kolekcije so cepljene na podlago Gisela 5. Posajenih je 6 dreves za posamezno sorto 

na razdalji 5,5 m x 2,5 m. Vključene sorte so: 'Rita' (-6) ('Trusenzkaja 2' x 'H2', Madžarska) – 

avtosterilna sorta, Sweet AryanaTM (+3-5) (neznan starševski par, Italija) – avtosterilna sorta, 

Sweet LorenzTM (+8-10) (neznan starševski par, Italija) – avtosterilna sorta, Sweet GabrielTM 

(+14-16) (neznan starševski par, Italija), Sweet ValinaTM (+18-20) (neznan starševski par, 

Italija) – avtosterilna sorta in Sweet SarettaTM (+22-24) (neznan starševski par, Italija) - 

avtofertilna sorta (*predviden čas zorenja sorte v dnevih glede na standardno sorto 'Burlat'). 

 

Vse sorte so spomladi 2016 že cvetele, cvetove pa smo, ponovno, zaradi (pre)šibke rasti 

dreves, dosledno odstranili. Poskrbljeno je bilo za primerno rast posajenih rastlin in 
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oblikovanje v želeno gojitveno obliko. Drevesa so v tem letu zrasla do te mere, da jih 

načrtujemo v prihodnjem letu prepustiti prvi rodnosti. 

 

PREIZKUŠANJE RAZLIČNE INTENZITETE REZI NA RODNIH DREVESIH ČEŠENJ NA 

PODLAGI SEJANCA ČEŠNJE 

 

Preizkušanje različne intenzitete rezi na rodnih drevesih češenj 

 

Izvedba dela 

 

V letu 2016 smo opravili vsa načrtovana dela v okviru naloge 'Preizkušanje različne 

intenzitete rezi na rodnih drevesih češenj. Pred izvajanjem intenzivnejše rezi v letu 2016 

smo, tako kot v letu 2015, opravili štetje poganjkov dolžine 20-40 cm kot »krajši« prirastek 

enoletnega lesa in enoletne poganjke dolžine > 40 cm kot »daljši« prirastek. Dosedanje 

izkušnje kažejo, da z intenzivnejšo rezjo vplivamo na večje obraščanje dreves, tudi na prirast 

daljših enoletnih poganjkov, ki pri osnovi lahko tvorijo cvetne brste in kjer se tvorijo plodovi, ki 

so ponavadi debelejši od plodov na večletnem, kratkem lesu. 

 

10. marca smo drevesa obrezali po enakem pristopu kot leto prej – enoletne poganjke smo 

prikrajševali na 2-3 očesi pri drevesih, ki so bila v obravnavanju intenzivnejše rezi, pri kontroli 

pa smo odstranjevali le izrojene rodne veje. 

 

Pridelek smo pričeli obirati pri sorti 'Celeste' 27. maja, zaključili pa že s sorto 'Van' 9. junija, 

saj sorti 'Sunburst' (razen vzorca plodov) in 'Sweet heart' nismo niti obirali. Le sorto 'Van' 

smo obirali dvakrat (3. junij in 9. junij), ostale sorte smo obrali enkrat, ker so se pojavile 

obilne vsakodnevne padavine in z njimi gnitje plodov, kljub opravljenemu tretiranju proti sadni 

moniliji. Poleg gnitja se je letos masovno pojavila tudi plodova vinska mušica, ki je povzročila 

zelo veliko škodo. Pri obiranju smo tehtali pridelek na drevo, odvzeli vzorce 50 plodov za 

fizikalno kemijske meritve parametrov kakovosti plodov (masa ploda, vsebnost sladkorjev in 

skupnih kislin), poleg tega pa opravili še ločeno vzorčenje po 50 plodov, glede na mesto 

izraščanja na poganjku – na večletnem lesu in pri osnovi enoletnega poganjka. Pri tem 

vzorčenju nas je zanimala predvsem masa/debelina plodov, četudi smo pri vzorcih izmerili 

tudi vsebnost topnih snovi in skupnih kislin. 

 

Rezultati 

 

Enoletni prirast poganjkov 

 

Število enoletnih poganjkov glede na dolžino prirasta (20-40 cm in > 40 cm) za posamezno 

obravnavanje (način rezi) prikazuje pregledica 22.  

 

Statistične obdelave rezultatov dolžine enoletnih poganjkov v letu 2016 z ozirom na tip rezi 

še nismo opravili, je pa iz rezultatov razvidno, da smo dosegli večje število krajših (20-40 

cm), pa tudi daljših (> 40 cm) enoletnih poganjkov pri opravljanju bolj intenzivne rezi pri štirih 

sortah, le pri sorti 'Sunburst' je bilo to število večje v kontroli. Že lanski rezultati so pokazali, 

da je število (krajših in daljših) enoletnih poganjkov večje pri bolj obrezanih drevesih. 
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Preglednica 22: Število enoletnih poganjkov z ozirom na dolžino prirasta in način rezi za pet 

sort češenj, SC Bilje, marec 2016 

 

Sorta 
Sadilno 

mesto 

Tip rezi 

P*, K** 

Št. enoletnih 

poganjkov 

Št. enoletnih 

poganjkov 

dolžine 20-40 cm dolžine   >40 cm 

'Celeste' 

2/7 P 287 71 

2/8 P 268 67 

2/6 K 191 5 

2/9 K 54 1 

'Giorgia' 
2/15 P 39 2 

2/14 K 15 0 

'Sunburst' 

4/6 P 130 129 

4/8 P 80 98 

4/7 K 184 190 

4/9 K 95 62 

'Van' 

4/2 P 198 130 

4/4 P 192 45 

4/3 K 36 7 

4/5 K 66 9 

'Sweet heart' 

5/8 P / / 

5/9 P 93 53 

5/10 K 21 0 

5/11 K 27 0 

Legenda: P* – močno rezano/prikrajšano 

K** – kontrola/običajna rez 

/ – ni podatka 

 

Rodnost, masa ploda, vsebnost topnih snovi in skupnih kislin 

 

Količino pridelka na drevo z ozirom na obravnavanje (intenzivno obrezana drevesa in 

kontrola) prikazuje preglednica 23. V letošnjem letu je bila rodnost večine obravnavanih sort, 

z izjemo sorte 'Giorgia', izredno slaba. Izdatne padavine so se pričele v začetku junija in kljub 

opravljeni zaščiti dreves, nismo uspeli obdržati zdravega pridelka pri sortah 'Celeste', 

'Sunburst' in 'Sweet heart'. Plodove kasnejših sort je močno napadla tudi vinska plodova 

mušica, proti kateri nismo imeli uspeha z zaščito, četudi smo drevesa tretirali. Količina 

pridelka je še najbolj odvisna od bujnosti in vitalnosti drevesa. V poskusu niso drevesa 

povsem izenačena, zato primerjava pridelka po drevesu ni najbolj merodajna. Ob koncu 

poskusa bomo pridelek izrazili v obliki učinka rodnosti, kar pomeni pridelek na enoto preseka 

debla. To bo vključevalo tudi bujnost drevesa in podatek o rodnosti bo zato bolj primerljiv. 
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Poleg pridelka nas je pri poskusu zanimal vpliv intenzivnejšega tipa rezi na debelino ploda. 

Da bi ugotovili vpliv mesta izraščanja plodov na maso ploda, smo vzorčili tudi plodove z 

večletnega lesa in plodove pri bazi enoletnega lesa. Najdebelejše plodove (12,3 g) smo 

izmerili pri sorti 'Sunburst', ki so rastli na enoletnem lesu kljub dejstvu, da celokupnega 

pridelka na drevo nismo uspeli niti stehtati, ker je bila večina pridelka gnilega in črvivega. Če 

to primerjavo opravimo pri sorti 'Giorgia', lahko ugotovimo, da je bolj intenzivno obrezano 

drevo dalo debelejše plodove v primerjavi s kontrolo prav na enoletnem lesu. 

 

Največjo vsebnost topnih snovi smo izmerili pri sorti 'Van' v kontroli v plodovih na večletnem 

lesu (17,2 %), medtem ko so ostale sorte imele manjše vsebnosti topnih snovi (od 12,1 % 

dalje), ne glede na to ali so plodovi uspevali na enoletnem ali večletnem lesu. Vsebnost 

skupnih kislin v letu 2016 je bila le pri sorti 'Celeste' višja kot v letu 2015, pri ostalih sortah pa 

so se gibale v mejah lanskih vrednosti. 

 

Preglednica 23: Rodnost dreves z ozirom na tip rezi, SC Bilje, 2016 

 

Sorta Sadilno mesto Tip rezi P*, K** Pridelek (kg/drevo) 

'Celeste' 

2/7 P 0,38 

2/8 P 0,18 

2/6 K 0,32 

2/9 K 0,18 

'Giorgia' 
2/15 P 13,49 

2/14 K 27,24 

'Sunburst' 

4/6 P G 

4/8 P G 

4/7 K G 

4/9 K G 

'Van' 

4/2 P 7,25 

4/4 P 6,25 

4/3 K 9,6 

4/5 K 18,43 

'Sweet heart' 

5/8 P / 

5/9 P G 

5/10 K G 

5/11 K G 

Legenda: P* – močno rezano/prikrajšano 

K** – kontrola/običajna rez 

/ – ni podatka 

G – gnili plodovi  
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Preglednica 24: Povprečna masa ploda, vsebnost topnih snovi in skupnih kislin z ozirom na 

tip lesa in obravnavanje (intenzivna rez in kontrola), Bilje 2016 

 

Sorta Sadilno mesto Tip lesa 

Masa ploda 

(g) s 

pecljem 

Vsebnost 

topnih snovi 

(%) 

Kisline 

(g/l) 

'Celeste' 

2/7 in 2/8 P* večletni les 8,6 12,9 7,55 

2/7 in 2/8 P enoletni prikrajšan 9 12,1 8,05 

2/6 in 2/9 K* večletni les 8,1 13,2 9,15 

2/6 in 2/9 K enoletni prikrajšan 8 14,9 7,53 

'Giorgia' 

2/15 P večletni les 7,2 14 9,38 

2/15 P enoletni prikrajšan 7,5 13,8 9,41 

2/14 K večletni les 5,6 14,1 7,71 

2/14 K enoletni prikrajšan 6,1 13,8 10 

'Sunburst' 

4/6 in 4/8 P večletni les 9,8 14,4 8,66 

4/6 in 4/8 P enoletni prikrajšan 12,3 15 8,49 

4/7 in 4/9 K večletni les 8,1 13,8 6,8 

4/7 in 4/9 K enoletni prikrajšan 11,9 13,9 7,73 

'Van' 

4/2 in 4/4 P večletni les 8,8 15,6 10,19 

4/2 in 4/4 P enoletni prikrajšan 9,6 15,8 10,51 

4/3 in 4/5 K večletni les 9,2 17,2 8,42 

4/3 in 4/5 K enoletni prikrajšan 9,4 17,1 9,53 

'Sweet 

heart' 

5/9 P večletni les bp* bp bp 

5/9 P enoletni prikrajšan bp bp bp 

5/10 in 5/11 K večletni les bp bp bp 

5/10 in 5/11 K enoletni prikrajšan bp bp bp 

Legenda: P* – močno rezano/prikrajšano 

K* – kontrola/običajna rez 

Bp* – ni podatka 

 

Ugotovitve vpliva rezi na rast in rodnost dreves češenj v letu 2016 

 

Bolj intenzivna rez češenj, izvedena pri petih sortah češenj 'Celeste', 'Van', 'Giorgia', 

'Sunburst' in 'Sweet heart', je vplivala na večji enoletni prirast krajših (dolžine 20-40 cm) in 

daljših (> 40 cm) poganjkov pri sortah 'Celeste', 'Giorgia', 'Van' in 'Sweet heart'. Te razlike v 

letu 2016 med obravnavanjima pri številu enoletnega prirasta nismo zaznali le pri sorti 

Sunburst. 

 

Količina pridelka je bila pri vseh sortah v poskusu manjša kot v letu 2015. V letu 2016 je 

največji pridelek dala sorta 'Giorgia', nato 'Van', pri ostalih sortah je večina pridelka segnila in 

bila črviva, zaradi izrednega pojava vinske plodove mušice. 
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Najdebelejše plodove smo izmerili pri sorti 'Sunburst', ki so izraščali na enoletnem lesu. Pri 

ostalih sortah smo prav tako izmerili debelejše plodove na bolj intenzivno obrezanih 

drevesih, razen v primeru sorte 'Van', kjer so bili plodovi le nekoliko debelejši v obravnavanju 

kontrole. 

 

Ker je bilo vzorčenje plodov v letošnjem letu oteženo, določanje vsebnosti topnih snovi in 

skupnih kislin, nista povsem merodajna parametra. 

 

SLIVA 

 

Sadjarski center Bilje, 2011 

 

Novembra 2011 smo v SC Bilje posadili sortni poskus slive. Vključili smo 10 sort, odpornih ali 

tolerantnih proti šarki. Sorte slive, ki prihajajo iz Čačka, so: 'Timočanka' ('Stanley' x 'California 

blue'), 'Pozna plava®' (samooploditev sorte 'Čačanska najbolja'), 'Krina' ('Wangenheimova' x 

'Italijanska'), 'Boranka' ('California Blue' x 'Ruth Gerstetter') in 'Mildora' ('Large Sugar Prune' x 

'Čačanska lepotica'), sorte, ki so bile ustvarjene v Nemčiji, pa so: 'Katinka®' ('Ortenauer' x 

'Ruth Gerstetter'), 'Topfive®' ('Čačanska najbolja' x 'Auerbaher'), 'Tolledo®', 'Topstar Plus' 

('Ersinger' x 'Čačanska najbolja'), 'Topking®', ('Čačanska najbolja' x 'Italijanska') in 'Top 2000' 

(Plumtastic® - zaščiteno trgovsko ime za sorto 'Top 2000') ('Stanley' x neznana sorta). Poleg 

novih sort so v sortni poskus vključene 3 standardne sorte: 'Čačanska lepotica', 'Stanley' in 

'Domača češplja'. Nove sorte se, glede na literaturne vire, odlikujejo v pomoloških lastnostih, 

primernih za uporabo plodov za svežo porabo ali za predelavo. Razdalje sajenja so 4 x 3 m. 

Sorte iz Čačka in standardne sorte so cepljene na podlago Mirabolana, nemške sorte pa na 

podlago St. Julien A.  

 

V peti rastni dobi smo rodnost zabeležili že pri vseh sortah iz kolekcije, tudi pri sortah 

'Mildora', 'Timočanka' in 'Domača češplja', ki so bile v letu 2015 še brez pridelka (preglednica 

25). Ostale sorte so prve plodove obrodile že v tretji rastni dobi. V letu 2016 je bil povprečni 

pridelek na drevo od 1,4 kg ('Pozna plava') do 14,8 kg ('Čačanska lepotica'). Med ostalimi 

sortami sta v večji količini pridelka izstopali sorti 'Stanley' in 'Timočanka', v majhnem pridelku 

pa 'Boranka', 'Mildora', Plumtastic® in 'Domača češplja'. Tudi v tem letu je ponovno izstopala 

sorta 'Čačanska lepotica' glede količine pridelka, in sortno netipičnih notranjih pomoloških 

lastnosti. Verjeten razlog je fiziološka motnja.  

 

Bujnost sort ocenjujemo na osnovi meritev prirasta debla (preglednica 25). Prirast obsega 

debla 20 cm nad cepljenim mestom je bil do spomladi 2016 največji pri sortah 'Boranka', 

'Timočanka' in 'Stanley' (4 cm ali več) in najmanjši pri sortah Plumtastic®, 'Tolledo®', 

'Topfive®', 'Topking®' (3 cm ali manj). V tej fazi ima očitno podlaga večji vpliv kot sorta, saj so 

vse sorte z največjim prirastom debla cepljena na podlago Mirabolana, sorte z najmanjšim 

prirastom pa na podlago St. Julien A 

 

Nastop fenofaz cvetenja je bil med sortami različen (preglednica 25) in pri vseh zgodnejši kot 

v predhodnem letu. Najzgodneje so zacvetela drevesa sort 'Katinka', 'Topking®' in 'Čačanska 

lepotica', najpozneje pa sort 'Tolledo®'in 'Domača češplja'. Vrh cvetenja je nastopil najhitreje 

pri sortah 'Katinka', Plumtastic®, 'Topfive®', 'Topking®' in 'Čačanska lepotica' najpozneje pa 

pri sorti 'Tolledo®'. Sorte proučevanega sortimenta so dozorele v obdobju od konca junija do 
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konca avgusta, najzgodneje 'Boranka' in najpozneje 'Pozna plava'. Plodove sort 'Boranka', 

'Krina', 'Topfive®'in 'Topking®' je bilo potrebno obirati dvakrat, plodovi ostalih sort pa so se 

obrali vsi naenkrat. 

 

Preglednica 25: Izbrane pomološke lastnosti sort slive v letu 2016, SC Bilje, sajeno jeseni 

2011 

 

Sorta 
Prirast 

debla (cm) 

Cvetenje 
Obiranje 

Pridelek 

(kg) začetek vrh konec 

'Boranka' 4 1.4. 5.4. 11.4. 27.6., 1.7. 1,9 

'Katinka' 3,1 31.3. 4.4. 11.4. 6.7. 3,2 

'Krina' 3,7 4.4. 7.4. 11.4. 11.8., 17.8. 6,2 

'Mildora' 3,7 2.4. 7.4. 13.4. 8.9. 2,9 

Plumtastic® 1,9 1.4. 4.4. 7.4. 8.9. 2,1 

'Pozna plava' 3,3 2.4. 6.4. 13.4. 13.9. 1,4 

'Timočanka' 4,3 3.4. 7.4. 13.4. 28.7. 10,8 

'Tolledo®' 2,9 5.4. 10.4. 16.4. 10.8. 4,7 

'Topfive®' 2,9 1.4. 4.4. 12.4. 10.8., 31.8. 3,3 

'Topking®' 2,3 29.3. 4.4. 11.4. 17.8., 31.8. 6,6 

'Čačanska 

lepotica' 
3,3 30.3. 4.4. 11.4. 27.7. 14,8 

'Domača češplja' 3,5 6.4. 8.4. 16.4. 31.8. 3 

'Stanley' 4,2 2.4. 7.4. 14.4. 8.9. 11,5 

 

Pomološke lastnosti sort se v začetni rodnosti šele spoznavajo. Do odstopanj prihaja tudi 

zaradi nepoznavanja lastnosti sort ob zrelosti. Zato so lahko plodovi katere od sort obrani 

včasih prezgodaj, lahko pa tudi prepozno. Na osnovi prvih stikov s sorto se nato tekom 

preizkušanja najde tudi pravi termin obiranja, ki daje najboljšo kakovost plodov ob obiranju 

za poobiralno obdobje in/ali želen način predelave. Plodovi sliv so za različne načine 

predelave zelo primerni, zato tekom preizkušanja plodove večine sort preizkusimo tudi za te 

namene.  

 

Povprečna masa plodov je bila v letu 2016 od 19,5 g ('Domača čeplja') do 57,9 g 

('Timočanka') (preglednica 26). Sorte, katerih masa plodov je bila okrog 40 g, so 'Boranka', 

'Tolledo®', 'Topfive®', 'Čačanska lepotica' in 'Stanley'. Sorte, katerih masa plodov je bila okrog 

30 g, so 'Katinka', 'Mildora' in 'Pozna plava'. Barva kožice večjega dela sortimenta je temno 

modra, izstopajo pa 'Krina' in 'Timočanka' z rdeče vijolično barvo kožice plodov ter 'Mildora' z 

zeleno vijolično barvo. V barvi mesa med sortami ni bilo večjih razlik. 
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Slika 12: Plodovi sorte 'Topfive®' (foto: V. Usenik) 

 

Preglednica 26: Izbrane pomološke lastnosti sort slive v letu 2016, SC Bilje, sajeno jeseni 

2011 

 

Sorta  
Masa ploda 

(g) 
Barva kožice Barva mesa Okus 

Splošen vtis 
plodov 

'Boranka' 35,2 modro-vijolična 
zeleno-
rumena 

dober/prav 
dober 

dobra 

'Katinka' 27,7 
vijolično - 
modra 

rumeno-
zelena 

prav dober prav dobra 

'Krina' 30,9 
rdeče - 
vijolična 

zlato 
rumena 

prav dober prav dobra 

'Mildora' 25,3 
zeleno - 
vijolična 

zeleno-
rumena 

prav dober prav dobra 

Plumtastic® 24,3 temno modra 
zlato 
rumena 

odličen odlična 

'Pozna plava' 28 temno modra 
zlato 
rumena 

prav doberT prav dobraT 

'Timočanka' 57,9 
rdeče - 
vijolična 

zeleno-
rumena 

prav dober prav dobra 

'Tolledo®' 38,3 temno modra 
zeleno-
rumena 

* * 

'Topfive®' 37,5 temno modra 
zlato 
rumena 

odličen odlična 

'Topking®' 31,2 temno modra 
zeleno-
rumena 

prav doberT prav dobraT 

'Čačanska 
lepotica' 

43,5 temno modra 
rumeno-
zelena* 

* * 

'Domača 
češplja' 

19,5 temno modra 
zlato 
rumena 

prav dober prav dobra 

'Stanley' 39 temno modra 
zlato 
rumena 

prav dober odlična 

Legenda: * rezultati degustacijskega ocenjevanja niso prikazani, ker so bili plodovi sortno netipični (fiziološka 

motnja), z obarvanjem v mesu ali s kavernami 
T 

– slabše ocene okusa in splošnega vtisa zaradi trpkosti plodov ob obiranju 
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Okus in splošen vtis plodov degustatorji ocenjujemo na osnovi zahtev določenega termina 

zorenja sliv, na osnovi lastnih izkušenj in subjektivne preference glede tega, kateri okus 

degustatorju bolj prija. V obeh lastnostih sta izstopali sorti 'Topfive®' z oceno odlično in 

'Boranka' z oceno dobro. 'Boranka' je v sortimentu najbolj zgodaj zoreča sorta, zato si zasluži 

prizanesljivost. Notranje lastnosti plodov sort 'Tolledo®' in 'Čačanska lepotica' so bile močno 

spremenjene, zato v preglednici 26 niso prikazane. V plodovih so bile kaverne, meso je bilo 

počrnelo ali porjavelo, okus pa je bil slab. Izpostaviti velja tudi izraženo trpkost plodov sort 

'Pozna plava' in 'Topking®' ob obiranju, ki pa po nekaj dneh ni več izrazita. 

 

OREH 

 

Leto 2016 je bilo za oreh najslabše v zadnjih treh desetletjih. Pridelek je po količini 

zdesetkala huda spomladanska pozeba. Pozebla je najmanj polovica orehov v nasadih in, 

odvisno od območja, do tri četrtine t.i. kmečkih orehov. Na drevesih, ki niso utrpela škode 

zaradi mraza, pa je bila kakovost plodov prizadeta zaradi izjemno močnega napada orehove 

muhe.   

 

Po spravilu lanske solidne letine orehov je v večjem delu države  nastopila neobičajno topla 

zima, ko so se povprečne temperature zraka tudi za 4 oC dvignile nad dolgoletno povprečje. 

Izjemno topli so bili tudi prvi spomladanski meseci, zaradi česar so  orehi  ozeleneli dva do tri 

tedne bolj zgodaj kot običajno. Predčasno so odgnale vse sorte, od zgodnješih do poznih, še 

zgodnejši so bili sejanci oreha na kmečkih ohišnicah. Celo najpoznejše sorte, kot naprimer 

'Franquette', ki običajno vzbrsti zadnje dni aprila, je letos ponekod ozelenel že pred 15. 

aprilom.  

 

 
 

Slika 13: Pri poznih in lateralno rodnih sortah sta pozebla terminalni in subterminalni brst 

na rodnem poganjku, lateralni brsti pa so preživeli in dali kakšen plod (foto: A. 

Solar) 
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Intenzivna rast poganjkov in obilno cvetenje sta napovedovala dobro letino. V noči s 25. na 

26. april pa se je temperatura zraka nepričakovano spustila pod ledišče, ponekod tudi do – 4 
oC. Mraz je prizadel vse zelene, z vodo napolnjene dele na drevesih oreha, pozeble so 

letošnje mladike z ženskimi cvetovi in moškimi socvetji, močno so bili prizadeti tudi komaj 

odgnali brsti poznih sort.  To je pomenilo velik izpad pridelka pri večini kmečkih orehov, pa 

tudi pri zgodnejših in srednje poznih sortah, medtem ko je  pri poznejših in lateralno rodnih 

sortah preživel del rodnih brstov, ki so bili v času pozebe še v mirovanju, tako da se je 

ohranilo nekaj pridelka. 

 

Kolekcijski nasad MB-IV, 2003, 2005, 2007, 2010, 2011 in MB-IV/N, 2015 

 

V nasadu preizkušamo francoske sorte oreha H-93-71, H-99-10, H-102-3, 'Ferouette', 

'Feradam', 'Ferbel', madžarske 'Milotai-10', M-10/37, 'Tiszacsecsi-83', M-10/9, M-10/14 in A-

117/15, romunske 'Valkor', 'Valmit' in 'Valrex' ter ameriške 'Sexton', 90-027-23 in 00-006-48. 

Žal smo v zadnjih dveh letih zaradi hude okužbe koreninskih vratov z glivo Phytophthora 

cinnamomi izgubili sorte 'Sexton', M-10/9 in M-10/14. Kot standardne sorte v tem nasadu 

uporabljamo 'Franquette', 'Elit', 'Parisienne' in 'Chandler'. V novem delu kolekcijskega nasada 

MB-IV/N smo spomladi 2016 posadili tri sadike poznega francoskega križanca 'Fertignac' 

('Ronde de Montignac' x 'Chandler') skupaj s standardno sorto 'Lara'. Sorta 'Fertignac' sodi 

med pozne, lateralno rodne sorte oreha, potencialno zanimive za gojenje v Sloveniji.  

 

Fenološki razvoj orehov je bil zaradi mile zime in izjemno zgodnje in tople pomladi za dva do 

tri tedne zgodnejši od običajnega. Proučevane sorte so odgnale med 7. ('Valmit') in 21. 

aprilom (H-99-10) (preglednica 27), kar je od 4 do 15 dni prej kot preteklo leto. Pri desetih 

sortah in standardih 'Parisienne' ter 'Chandler' so po 14. aprilu začela cveteti moška socvetja, 

pri madžarskih sortah M-10, M-10/37 in 'Tiszacsecsi-83' se je začel tudi razvoj ženskih 

cvetov. V noči s 25. na 26. april se je temperatura spustila na – 3,7 oC, nasad je prizadela 

popolna pozeba. Pozeble so vse toletne mladike, listi in cvetovi. Kasnejši pregled brstov je 

pokazal, da so preživeli nekateri lateralni brsti (vegetativni brsti), pa tudi nekaj rodnih, in sicer 

na enoletnih poganjkih najpoznejših sort. Do konca maja smo zabeležili stopnjo prizadetosti 

posameznih sort. Samo pri sortah H-93-71, H-99-10 in H-102-3 ter standardih Franquette, 

Parisienne in Elit so pozebli samo terminalni in subterminalni brsti. Iz nekaterih njihovih 

lateralnih brstov se je po 27. maju razvilo nekaj ženskih cvetov, pri vseh drugih sortah pa so 

popolnoma počrnele toletne mladike (preglednica 27).  

 

Sadike francoskih križancev Ferouette, Feradam in Ferbel ter standardnih sort Chandler in 

Fernor, ki so bile posajene pozno spomladi 2015, so zelo neizenačeno rasle. Skoraj vsako 

drevo je že prvo leto razvilo ženske cvetove, zaradi česar je bila vegetativna rast zelo šibka 

in enoletni poganjki niso omogočali nadaljnjega oblikovanja krošenj in kakovostne gojitvene 

rezi. Zato smo jih v začetku marca prikrajšali 30 cm nad koreninskim vratom. Brsti so lepo 

odgnali, vendar so ob aprilski pozebi mladike pozeble. Med letom so se prikrajšani deli sadik 

ponovno obrasli.  
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Preglednica 27: Preizkušanje orehov, rastna doba, pozeba in obraščanje po pozebi v 

kolekcijskem nasadu MB-IV v letu 2016, sajeno 2003–15 

 

Sorta 
Rastna doba (datum) Pozeba       

(M / B)1 

Obraščanje 
po pozebi           

(1-3-5-7-9)2 Začetek Konec 

H-93-71 ** 20. 4. 29. 10. B 4 

H-99-10 ** 21. 4. 1. 11. B 3 

H-102-3 ** 10. 4. 30. 10. M 5 

'Franquette' (s) ** 15. 4. 9. 11. B 6 

'Milotai-10' *** 8. 4. 27. 10. M 7 

M-10/37 *** 9. 4. 7. 11. M 6 

'Tiszacsecsi-83' *** 9. 4. 28. 10. M 7 

'Elit' (s) *** 15. 4. 8. 11. B 6 

'Parisienne' (s) *** 19. 4. 30. 10. B 5 

'Franquette' (s) *** 14. 4. 8. 11. M 6 

'Elit' (s) ● 15. 4. 24. 10. B 5 

A-117/15 ● 14.4. 4.11. M 7 

'Valkor' ○ 11. 4. 8. 11. M 6 

'Valmit' ○ 7.4. 8.11. M 5 

'Valrex'○ 10.4. 1.11. M 7 

'Chandler' (s) ○ 8. 4. 29.10. M 6 

90-027-23 ♦ 10. 4. 8. 11. M 7 

00-006-48 ♦ 10. 4. 8. 11. M 7 

'Chandler'  (s) ♦○ 17. 4. 8. 11. M 9 

'Feradam' ♦○ 18. 4. 8. 11. M 9 

'Ferbel' ♦○ 18. 4. 8. 11. M 9 

'Fernor' (s) ♦○ 19. 4. 8. 11. M 9 

'Ferouette' ♦○ 17. 4. 8. 11. M 9 

Legenda: (s) - standard, ** - sajeno 2003,  *** - sajeno 2005, ● - sajeno 2007, ○ – sajeno 2010, ♦ - sajeno 

2011, ♦○ - sajeno 2015; 

 
1
Pozeba: mladike (M) ali terminalni brsti (B); 

2
Obraščanje po pozebi: 1 (brez mladik, se suši), 3 (slaba obrašč., redke, kratke mladike), 5 

(gosta obrašč., kratke mladike), 7 (gosta obrašč., dolge mladike), 9 (več kot 1 m dolge mladike) 

 

V znamenju sanacije po pozebi smo nasad dvakrat poškropili s pripravki na osnovi 

aminokislin in mikroelementov, pred tem smo ga pognojili s PK in N-mineralnimi gnojili. Ob 

dobri oskrbi so se drevesa po pozebi intenzivno obrasla. Stopnjo obraščenosti po pozebi 

smo ocenili z ocenami 1(brez novih mladik, drevo se suši), 3 (slaba obraščenost, redke in 

kratke mladike), 5 (gosta obraščenost, kratke mladike), 7 (gosta obraščenost, dolge mladike) 

in 9 (več kot 1 m dolge mladike). Najbolj bujno je bilo obraščanje pri že omenjenih francoskih 
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križancih, kjer smo po pozebi pridobili bujno rastoče, cca. 1,5 m visoke poganjke, ki bodo 

nadomestil prikrajšane sadike. Dobro so se obrasle tudi vse madžarske sorte, romunska 

sorta 'Valrex' in ameriška križanca 90-027-23 in 00-006-48 (preglednica 27). Najredkeje in z 

najkrajšimi mladikami sta se obrasli sorti H-93-71 in H-99-10, kar pa ni bilo presenetljivo, saj 

sta obe rodili: prva 4,9 kg/drevo, druga pa 0,8 kg/drevo. Skromen pridelek (0,3 oz. 0,5 

kg/drevo) smo pobrali pri standarih 'Franquette' in 'Elit', ter sorti M-10/37. 

 

Preglednica 28: Preizkušanje orehov, rodnost, obseg debla, habitus in okužb z glivo 

Gnomonia leptostyla v kolekcijskem nasadu MB-IV v letu 2016, sajeno 

2003–15 

 

Sorta 
Rodnost 
ocena       
(1-9) 

Obseg debla 
(cm) 

Habitus ocena 
(1-9) 

Gnomonia 
leptostyla (listi) 

(1-9) 

H-93-71 ** 5 50 6 7 

H-99-10 ** 3,5 56,3 6,5 8 

H-102-3 ** 1,5 59,5 7,5 7,5 

'Franquette' (s) ** 2 64 7,5 8 

'Milotai-10' *** 1 52 8 7,5 

M-10/37 *** 4 42 8 7 

'Tiszacsecsi-83' *** 1 56 7,5 7,5 

'Elit' (s) *** 1,5 45 8 6 

'Parisienne' (s) *** 2 53 7 8 

'Franquette' (s) *** 1 59 5 8 

'Elit' (s) ● 1 23 3 7 

A-117/15 ● 1 68 8 8 

'Valkor' ○ 1 17,5 2 8 

'Valmit' ○ 1 14 2 8 

'Valrex'○ 1 21 3 8 

'Chandler' (s) ○ 1 32,5 4,5 8 

90-027-23 ♦ 1 23 4 7 

00-006-48 ♦ 1 12 5 8 

'Chandler'  (s) ♦○ 1 8,5 / 8 

'Feradam' ♦○ 1 9,3 / 8 

'Ferbel' ♦○ 1 8,8 / 8 

'Fernor' (s) ♦○ 1 8 / 8 

'Ferouette' ♦○ 1 8,2 / 8 

Legenda: (s) - standard, ** - sajeno 2003,  *** - sajeno 2005, ● - sajeno 2007, ○ – sajeno 2010, ♦ - sajeno 

2011, ♦○ - sajeno 2015; 

/  ni podatka; 

1 – najnižja ocena za opazovano lastnost, 9 – najvišja ocena za opazovano lastnost  
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Pri drevesih, ki so se izognila spomladanski pozebi, je na kakovost pridelka močno vplivala 

orehova muha. Letos so bili ulovi samic na rumene plošče v juliju in avgustu zelo šibki, 

stopnja napadenosti pa razmeroma majhna. Kljub temu so orehi sredi septembra začeli 

črneti. Škodo so povzročile orehove muhe, ki so izletale iz tal zadnje dni avgusta in v začetku 

septembra. Popolnoma neuporabni so bili plodovi sorte M-10/37 in večina plodov standardne 

sorte 'Elit', več napadenih kot zdravih orehov je imela tudi sorta H-99-10.  

 

V letu 2016 se je potrdilo, da je izbor sorte izjemno pomemben za uspešno pridelavo orehov. 

Pri spremljanju nekaterih sort, ki smo jih po dolgotrajnem preizkušanju že vključili v sadni 

izbor, smo ugotovili, da sta kljub pozebi najbolje rodili pozni francoski sorti 'Fernette' in 

'Fernor' (12,2 oz. 10,4 kg/drevo). Imeli sta samo 7 oz. 5 % plodov neuporabnih zaradi 

orehove muhe. Manj prizadeta so bila starejša drevesa sorte 'Franquette', ki so dala 3,3 

kg/drevo z 12 % od muhe uničenih orehov. Podoben pridelek (3,6 kg/drevo) pa so dala tudi 

drevesa nove slovenske sorte 'Sava', kjer je muha povzročila 19 odstotni izpad pridelka.  

 

V preglednici 29 navajamo osnovne pomološke podatke sort iz MB-IV, pri katerih smo v letu 

2016 sploh izvrednotiili pridelek in nabrali vzorce plodov. Vsem je skupno, da so imeli zaradi 

izjemne vročine in sušnih obdobij v juliju, ko poteka intenzivni razvoj jedrc, za 6 do 17% 

manjši izplen jedrc kot običajno.  

 

Preglednica 29: Pomološke lastnosti orehov iz kolekcijskega nasada MB/IV v letu 2016 

 

Sorta 

Masa 

ploda 

(g) 

Izplen 

jedrca 

(%) 

Površina 

luščine 

(1/9) 

Debelina 

luščine 

(mm) 

Spojenost 

luščine na 

šivu (1/9) 

Ločljivost 

jedrca 

(1/9) 

Barva 

kože 

jedrca 

(1/9) 

H-93-71 7,8 38,5 7,5 1,2 8,0 8,0 7,5 

H-99-10 14,1 30,5 8,0 1,3 8,0 7,5 8,5 

'Franquette' 10,5 38,1 7,0 1,3 7,0 7,5 8,0 

'Elit' 8,3 36,1 7,5 1,3 8,0 8,0 7,5 

'Sava' 9,3 37,6 7,5 1,4 7,5 8,0 7,5 

'Fernor' 12,2 41,0 6,5 1,4 7,5 8,5 7,5 

'Fernette' 13,6 43,4 7,5 1,5 7,5 8,5 7,5 

'Lara' 13,8 37,7 7,0 1,4 7,5 8,0 7,0 

Legenda: 1 – najnižja ocena za opazovano lastnost 

 9 – najvišja ocena za opazovano lastnost 

 

Rošpoh / Maribor, 2014 

 

V sklopu proizvodnega ekološkega nasada preizkušamo sorte 'Ferjean' (H-102-3), H-99-10, 

M-10/14, A-117/15 in 'Chandler'. Primerjamo jih standardno sorto 'Franquette' z namenom, 

da bi ugotovili njihovo primernost za ekološko pridelavo.  

 

Tretje leto po sajenju so sorte 'Ferjean', H-99-10 in M-10 razvile  po nekaj ženskih cvetov na 

poganjek (preglednica 30). Pozeba 26. aprila je prizadela cel nasad, zlasti spodnji del, kjer 
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rastejo tudi poskusna drevesa. Na enoletnih poganjkih je pozeblo od 32 % ('Franquette') do 

95 % ('Chandler') terminalnih brstov in od 2 % (A-117/15) do 32 % (M-10) lateralnih brstov. 

Najmanj škode sta utrpeli sorti 'Ferjean' in standard 'Franquette', pri katerih je propadlo 40 

oz. 34 % terminalnih brstov, medtem ko so vsi lateralni brsti preživeli. Drevesa so po pozebi 

bujno rasla, najmočneje sorta M-10 (ocena 8,0), najšibkeje pa sorta 'Chandler' (ocena 4,8). 

Zdravstveno stanje listov in poganjkov je bilo dobro, z izjemo listov sorte A-117/15 in 

standarda 'Franquette', ki so bili nekoliko bolj napadeni z glivično rjavo pegavostjo 

(Gnomonia leptostyla). 

 

Preglednica 30: Preizkušanje orehov v letu 2016, nasad Rošpoh / Maribor, sajeno 2014 

 

Sorta 

Cvetenje Bujnost 
rasti      
(1-9) 

Xanthom. 
arboricola pv. 
juglandis (1-9) 

Gnomonia 
leptostyla    

(1-9) 

Pozeba 2016 
(%) 

ženski 
c. (1-9) 

moški c. 
(1-9) 

list pog. list plod 
ter 

brsti* 
lat 

brsti* 

A-117 1 1 7,8 7,4 8 6,8 0 44 2 

'Chandler' 1 1 4,8 7,5 8 7,3 0 95 32,5 

'Franquette' (s) 1 1 7,3 7,8 8 6,8 0 34 0 

H-102-3 1,2 1 7 8 8 7,3 2,7 40 0 

H-99-10 1,5 1 7,6 8 8 7 1,6 40 4 

M-10 1,5 1 8 7,6 7,6 7 1,4 58 32 

Legenda: (s) – standard, *ter brsti – terminalni brsti, lat – lateralni brsti  

 

 
 

Slika 14: Večina sort je konec aprila že ozelenela. Pri – 4°C so pozebli mladika, ženski 

cvetovi in moška socvetja (foto: A. Solar) 
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Slika 15: Najpoznejše sorte (spredaj) so utrpele manj škode od zgodnejših, kjer je počrnelo 

vse mlado tkivo (zadaj) (foto: A. Solar) 

 

Šentrupert, 2015 in 2016 

 

V zasebnem, 1,1-hektarskem proizvodnem nasadu so posajeni najnovejši francoski križanci 

'Ferouette', 'Feradam' in 'Ferbel', poleg njih pa še slovenska selekcija Pukšič in standardni 

sorti 'Lara' ter 'Franquette'. Spomladi 2016 smo dosadili še tri sadike francoskega križanca 

'Fertignac' (preglednica 31). Drevesa so odgnala med 12. in 20. aprilom (Pukšič oz. 

'Franquette'). Na območju Šentruperta ni bilo aprilske pozebe, tako da so po brstenju 

mladike lepo priraščale in do jeseni zrasle tudi do 1 m v dolžino (ocena prirasta 9). Vse 

preizkušane sorte so po bujnosti presegle standardno sorto 'Franquette', ki je imel tudi 

najmanjši obseg debla in od 50 do 70 cm dolge mladike. Zdravstveno stanje listov in 

poganjkov je bilo srednje do solidno, s srednjim pojavom bakterijske črne pegavosti 

(Xanthomonas arboricola pv. juglandis) pri obeh standardih in sorti 'Fertignac' ter selekciji 

Pukšič. Na listih sort 'Fertignac' in 'Feradam' smo opazili tudi srednjo napadenost z glivično 

rjavo pegavostjo (Gnomonia leptostyla).  

 

Preglednica 31: Preizkušanje orehov v letu 2016, nasad Šentrupert, sajeno 2015 in 2016 

 

Sorta 
Prirast 
mladik     
(1 – 9) 

Obseg 
debla (cm) 

Xanthom. arboricola pv. 
juglandis (1-9) 

Gnomonia 
leptostyla (1-9) 

listi poganjki listi 

'Feradam' * 9 11,5 7 9 6 

'Ferbel' * 7,3 8,7 7 9 7 

'Ferouette' * 9 10,5 8 9 7 

'Franquette' * (s) 6 8,2 6 9 7,7 

'Lara' * (s) 9 10,6 6,5 7 7 

Pukšič * 9 11 5 9 7,3 

'Fertignac' ** 2 5,3 5,3 9 6,7 

Legenda: (s) – standard, * sajeno 2015, ** - sajeno 2016 
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LESKA 

 

Kolekcijski nasad Maribor - IV, 2008 in 2009  

 

V kolekcijskem nasadu leske, ki je namenjen osnovnemu preizkušanju tujih sort, opazujemo 

tri francoske sorte (N-650, 'Feriale' in 'Ferwiller') ter štiri romunske sorte ('Cozia', 'Valcea', 

'Arutela' in 'Romavel'). Kot standardni sorti sta posajeni italijanska 'Tonda di Giffoni' in v 

Sloveniji udomačena 'Istrska dolgpolodna leska', sicer po poreklu iz Hrvaške Istre.  

 

Grmi sort iz skupine 2008 so deveto leto po sajenju dosegli od 4,6 m ('Valcea') do 5,9 m (N-

650) v višino (preglednica 32). Sorte, posajene leta 2010 so z višino grmov od 3,4 do 3,7 m 

presegle standardo sorto ('Istrska dolgoplodna leska'), pri kateri so bili grmi tudi najožji.  

 

Fenološki razvoj je bil zgodnejši kot običajno. Spodbudilo ga je nadpovprečno toplo vreme v 

decembru 2015 in v prvih dveh mesecih leta 2016, ko so povprečne dnevne temperature za 

2,5 do 4 oC odstopale od dolgoletnega povprečja. 21. januarja so dosegla vrh cvetenja 

moška socvetja sorte 'Valcea', en teden kasneje pa tudi ženski cvetovi iste sorte (preglednica 

32). Zaradi stabilnega vremena je cvetenje vseh drugih sort in standardov v celoti poteklo v 

februarju. Največ mačic so razvili grmi francoskih sort 'Ferwiller' in 'Feriale' ter standardne 

sorte 'Ronda di Giffoni'. Odstopal je samo drugi standard, 'Istrska dolgoplodna leska' s 

srednjo količino moških cvetov. Grmi so bili v večini primerov dobro obloženi tudi z ženskimi 

cvetovi, srednjo oceno smo dodelili samo sortama N-650 in 'Feriale' ter standardu 'Istrska 

dolgoplodna leska'.  

 

Ob aprilski pozebi so bile zelo redke vidne poškodbe rastnih vršičkov, nasplošno pa listna 

površina ni bila prizadeta. Je pa južni sneg, ki je zapadel v noči z 28. na 29. april, polomil 

nekaj vej. V okviru sanacije in vzdrževanja smo polomljene veje odžagali in rane zaščitili s 

cepilno smolo, nasad pognojili s PK in N-mineralnimi gnojili ter opravili dve foliarni aplikaciji 

aminokislin, 

 

Ob takšni oskrbi so vse sorte razen 'Ferwiller' rodile tudi do dvakrat bolje kot preteklo leto. 

Največji pridelek, 2,6 kg/grm je imela standardna sorta 'Tonda di Giffoni', kateri sta se najbolj 

približali  sorti 'Feriale' z 2,5 kg in 'Valcea' s 2,4 kg/grm. Najmanj je rodil drugi standard, 

'Istrska dolgoplodna leska', kar nakazuje, da je aprilski mraz verjetno povzročil notranje 

poškodbe razplodnih organov, ki se razvijajo ravno v obdobju med cvetenjem pozimi in 

oploditvijo v zgodnjem poletju.  
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Preglednica 32: Preizkušanje leske v kolekcijskem nasadu MB/IV v letu 2016, sajeno 2008 in 2010 

 

Sorta 
Listanje 

(datum) 

Vrh cvetenja 
Višina 

grma 

(cm) 

Širina 

grma 

(cm) 

Pridelek 

na grm 

(g) 

Interval 

zorenja 

(datum) 

Zdravi 

plodovi 

(%) 

Neoplojeni 

plodovi (%) 

Lešnikar 

Balaninus 

nucum (%) 
(datum) (ocena 1 - 9) 

moški ženski moški ženski 

N-650 * 2. 4. 16. 2. 18. 2. 7 5 5,9 4,4 1730 31.8.-17.9. 100 0 0 

'Cozia' * 1. 4. 7. 2. 12. 2. 7 7 5,1 3,7 764 7.9.-14.9. 90,4 6,7 2,9 

'Valcea' * 28. 3. 21. 1. 28. 1. 7 7 4,6 3,6 2358 1.9.-5.9. 100 0 0 

'Arutela' ** 4. 4. 15. 2. 14. 2. 7 7 3,4 2,6 1749 31.8.-20.9. 91,2 7,2 1,6 

'Feriale' ** 3. 4. 7. 2. 9. 2. 8 6 3,7 2,6 2527 31.8.-23.9. 96,9 2,7 0,4 

'Ferwiller' ** 3. 4. 15. 2. 17. 2. 8 7 3,7 2,6 935 7.9.-23.9. 95,3 3,9 0,8 

'Romavel' ** 4. 4. 13. 2. 14. 2. 6 7 3,4 2,5 1270 31.8.-20.9. 95,2 4,5 0,3 

'Tonda di Giffoni' 

(s) ** 
29. 3. 4. 2. 2. 2. 8 7 3,7 2,5 2628 31.8.-23.9. 93,4 6 0,6 

'Istrska 

dolgoplodna' (s) 

** 

1. 4. 10. 2. 3. 2. 5 6 2,5 2,1 653 31.8-23.9 94,3 5,7 0 

Legenda: (s) – standard, 

* – sajeno 2008, 

** – sajeno 2009, 

1 – najnižja ocena za opazovano lastnost, 

9 – najvišja ocena za opazovano lastnost 



 

 

 44 

Preglednica 33: Pomološke analize lešnikov iz kolekcijskega nasada MB/IV v letu 2016 

 

Sorta 

Lastnost 

dolžina 

ploda 

(mm) 

širina 

ploda 

(mm) 

debelina 

ploda 

(mm) 

faktor 

okrogl. 

plodov 

masa 

ploda 

(g) 

masa 

jedrca    

(g) 

izplen 

jedrca   

(g) 

debelina 

luščine 

(mm) 

maks. 

premer 

ploda (mm) 

izenač. 

oblike 

ploda 

(1-9) 

izenač. 

oblike jedrc 

(1-9) 

gladkost 

perisperma 

(1-9) 

N-650 * 22,0 22,6 19,9 0,97 3,7 1,7 45,95 1,3 23,4 8,0 6,0 7,5 

'Cozia' * 17,6 15,0 13,1 0,80 1,6 0,9 56,25 0,7 17,6 8,5 8,0 7,0 

'Valcea' * 18,3 17,9 15,5 0,91 2,4 1,2 50,00 1,1 18,9 8,0 8,0 7,0 

'Arutela' ** 19,9 17,8 15,0 0,69 2,3 1,0 43,48 1,2 19,9 8,0 8,5 8,5 

'Feriale' ** 20,9 23,3 19,8 1,02 3,7 1,8 48,65 1,3 23,5 8,0 7,0 8,5 

'Ferwiller' ** 19,6 17,8 16,3 0,87 2,4 1,2 50,00 1,0 19,8 8,0 7,0 7,5 

'Romavel' ** 19,4 20,3 18,3 1,00 3,0 1,5 50,00 1,3 20,6 8,0 7,0 7,5 

'Tonda di 

Giffoni' (s) ** 
19,8 20,4 18,7 0,99 3,3 1,5 45,45 0,8 21,4 8,0 8,0 7,0 

'Istrska 

dolgoplodna' (s) 

** 

24,6 19,1 16,1 0,72 3,1 1,4 45,16 1,4 23,3 8,0 7,0 7,0 

Legenda: (s) – standard, 

* – sajeno 2008, 

** – sajeno 2009 

1 – najnižja ocena za opazovano lastnost, 

9 – najvišja ocena za opazovano lastnost 
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Plodovi so dozorevali tri tedne, med 31. avgustom in 23. septembrom, kar je dlje kot 

običajno. Vzrok je pravo poletno vreme v prvi polovici septembra, ko se ob temperaturah 

okrog 25 oC ni tvorilo ločilno tkivo med poganjki in peclji šopov z lešniki. Najzgodnejši po 

zorenju sta bili sorti 'Valcea' in 'Romavel', najpoznejši pa 'Ferwiller' in N-650.  

 

Zdravstveno stanje plodov je bilo zelo dobro, vse sorte so imele preko 90 % popolnoma 

zdravih plodov (preglednica 32). Neoplojenih plodov je bilo med 0 % (N-650 in 'Valcea') ter 

6,7 % ('Cozia'), malo škode (od 0 do 2,9 %) je povzročil tudi lešnikar. Lešniki v luščini so 

tehtali 1,6 g ('Cozia') do 3,7 g (N-650, 'Feriale') (preglednica 33). Zaradi suše v juliju (60 % 

padavine in za 1,3 oC višje temperature od povprečja) so bili tudi do 1,1 g lažji kot preteklo 

leto. Izplen jedrc pa je bil tudi do 5 % boljši, na kar so vplivale izdatne padavine v avgustu, ki 

so v Mariboru za 42 % presegle dolgoletno povprečje. Najnižji izplen jedrc (43,5 %) je imela 

sorta 'Arutela', najvišjega (56,2 %) pa sicer zelo drobnoplodna 'Cozia'. Pri tej sorti smo 

izmerili tudi najtanjšo luščino in najmanjši kaliber. Lešniki vseh drugih proučevanih sort so 

imele tanjšo luščino od standardne sorte ('Istrska dolgoplodna leska') in debelejšo od sorte 

'Tonda di Giffoni'. Tako plodovi kot jedrca so bili zelo izenačeni po obliki, in tudi pokožica 

jedrc je bila v vseh primerih gladka in tanka, najbolj pri sortah 'Arutela' in 'Feriale'. 

 

Črešnjevec / Slovenska Bistrica, 2007 

 

V zasebnem, pet-hektarskem proizvodnem nasadu preizkušamo rodni potencial  italijanskih 

križank 'Daria' in 'Torino-119' ('Tonda gentile delle Langhe' x 'Cosford') v primerjavi s 

standardno sorto 'Istrska dolgoplodna leska', ki je vodilna v tem nasadu in nasploh najbolj 

razširjena sorta leske v Sloveniji. Gojitvena oblika je grm s tremi do petimi ogrodnimi vejami, 

v nasadu se v medvrstnem prostoru vzdržuje negovana ledina, tla pod krošnjami pa so 

dvakrat letno tretirana s herbicidom. Upoštevajo se pravila integrirane pridelave sadja. 

 

Deset let po sajenju so grmi italijanskih sort zrasli v višino 3,7 oz. 3,8 m in za približno 20 % 

('Daria') oz. 30 % ('Torino-119') presegli standardno sorto (preglednica 34), medtem ko so po 

pridelku zaostajali za standardom: povprečni pridelek sorte 'Daria' je bil 2,9 kg/grm, sorte 

'Torino-119' 3,4 kg/grm, sorte 'Istrska dolgoplodna leska' pa 4 kg/grm. Obe italijanski sorti sta 

imeli lažje plodove od standarda (2,5 in 2,7 g v primerjavi s 3,5 g), bolj okroglaste (faktor 

okroglosti 0,98 in 0,85) in manjšega kalibra. Glede na izenačenost oblike plodov se sorte 

niso razlikovale med sabo, so pa imele različno debele luščine in tudi različen izplen jedrc. 

Najtanjšo luščino (1 mm) smo namerili pri lešnikih sorte 'Torino-119', največji izplen jedrc 

(49,6 %) pa pri sorti 'Daria'. Pri sorti 'Torino-119' so bila jedrca nekoliko bolj izenačena po 

obliki, kožica jedrc (episperm) pa je bila pri vseh sortah tanka in dokaj gladka. 
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Preglednica 34: Preizkušanje leske v letu 2016, nasad Črešnjevec / Sl. Bistrica, sajeno 

2007 

 

Lastnost 'Daria' 'Torino-119' 

'Istrska 

dolgoplodna 

leska' (s) 

Grm 
Višina (cm) 367 382 304 

Pridelek (kg/grm) 2,90 3,42 4,05 

Plod 

Višina ploda v luščini (mm) 18,2 21,4 25,0 

Širina ploda v luščini (mm) 18,9 19,1 19,9 

Debelina ploda v luščini (mm) 16,7 17,4 18,2 

Faktor okroglosti 0,98 0,85 0,76 

Maksimalni premer (kaliber) (mm) 19,3 21,5 25,0 

Masa ploda (g) 2,5 2,7 3,5 

Masa jedrca (g) 1,2 1,1 1,5 

Izplen jedrca (%) 49,6 41,7 41,9 

Debelina luščine (mm) 1,3 1,0 1,4 

Izenačenost oblike plodov (1-9) 8,0 8,0 8,0 

Izenačenost oblike jedrc (1-9) 7,0 8,0 7,0 

Gladkost perisperma (1-9) 7,0 7,5 7,5 

Legenda: (s) – standard 

1 – najnižja ocena za opazovano lastnost, 

9 – najvišja ocena za opazovano lastnost 

 

Podgorje / Slovenj Gradec, 2016 

 

V sadilni sezoni 2015/16 smo sodelovali pri napravi proizvodno-poskusnega nasada leske v 

velikosti 80 arov v Podgorju na Koroškem, kjer je zadnja tri leta opaziti veliko zanimanje za 

pridelavo lupinarjev kot dopolnilne dejavnosti na sicer živinorejskih kmetijah. Vključili smo 

namizne, debeloplodne sorte 'Merveille de Bollwiller', 'Ennis', 'Fercoril' (Corabel®), N-650, 

'Istrska okrogloplodna leska' in 'Istrska dolgoplodna leska', ki bi po dosedaj znanih lastnostih 

lahko bile primerne za ostrejšo koroško klimo. Vsaka sorta je zastopana s po 12 grmi. 

Lastniku smo svetovali glede gojitvene rezi in vzdrževanja nasada. 

 

KOSTANJ 

 

Janče / Litija 2006, Janče 2009, 2010 in 2013 

 

Pri francoskih sortah 'Marigoule' in 'Maraval', ki ju v proizvodnem integriranem nasadu 

primerjamo s standardno sorto 'Marsol' smo ocenili stopnjo napadenosti s kostanjevo 
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šiškarico. Zaradi spomladanskega vnosa parazitske osice Torymus sinensis smo na drevesih 

našli znatno manj šišk kot pretekla leta. V nasprotju s tem smo zabeležili močnejšo 

napadenost s kostanjevim rakom, zaradi katerega je propadla sorta Martin. Močno napadeno 

je tudi drevo L-žaga, ki se je v letu 2016 zelo dobro obložilo s plodovi, a se je drevo v 

poznem poletju začelo sušiti. 

 

Med sortami, ki so bile posajene leta 2006, je 'Marsol' zrasel 10 m v višino (preglednica 35), 

'Marigoule' 9 m, 'Maraval' pa 6,4 m. Pri zadnji sorti se ves čas kaže vpliv sajenja manjših in 

šibkih sadik, ki so potrebovale kar tri leta, da so se dobro vrasle. So pa drevesa sorte 

'Maraval' nekoliko gosteje obraščena in imajo malo bolj razprostrt habitus od drugih dveh 

sort. Standard 'Marsol' je rodil 12 kg/drevo, kar je za tretjino več kot sorta 'Marigoule' in trikrat 

več kot 'Maraval'. Plodovi so bili zelo težki in velikih dimenzij. Najtežje (26,7 g oz 37,4 

plodov/1 kg) je imela sorta 'Maraval' (preglednica 36). Plodovi standarda 'Marsol' so tehtali  

24,3 g (41,2 ploda/1 kg), sorte 'Marigoule' pa 20,3 g oz. 49,2 ploda/1 kg. Široko-ovalni 

plodovi sort 'Maraval' in 'Marsol' so bili v celoti monoembrionalni, pri sorti 'Marigoule' pa je 

imelo 7 % transverzalno-eliptičnih plodov v lupine po dve jedri (poliembrionija).  

 

Drevesa sort iz obdobja 2009-10 so zrasla od 3,2 m (Kozjak) do 5,7 m (standard 'Marsol') v 

višino. Krošnje genotipov L-žaga in Avbar so gosteje obraščene od vseh standardnih sort 

(preglednica 35). Drevesa standarda 'Marsol' so dala povprečju 7 kg/drevo, sledil je Avbar s 

6,2 kg/drevo. Genotip Kozjak še ni zarodil, pri L-žaga pa so se zaradi napadenosti s 

kostanjevim rakom sicer številni plodovi posušili na drevesu. Plodovi genotipa Avbar so 

široko-okroglasti, v 1 kg smo jih prešteli 73 (preglednica 36), kar je precej manj kot pri 

standardnih sortah 'Marsol', 'Bouche de Betizac' in 'Maraval' (38,2 – 48,7 plodov/1 kg). Kljub 

temu selekcijo Avbar s 13,7 g težkimi plodovi, ki imajo rdečkasto-rjavo, nekoliko črnikasto 

lupino z rahlimi prižami, 100 odstotno monoembrionijo in šibkim do srednjim zajedanjem 

episperma v jedro, prištevamo med kostanje, tipa maron. 

 

Preglednica 35: Preizkušanje kostanja v letu 2016, nasad Janče/Litija (I), sajeno 2006 in 

Janče 1 (II), sajeno 2009-2010 (II) in 2013 (III) 

 

Sorta (nasad) 
Obseg debla   

(cm) 

Višina 

drevesa (m) 

Obraščenost  

(1-9) 

Pridelek 

(kg/drevo) 

'Marigoule' (I) 89,8 8,9 6,8 12,0 

'Marsol (s) ' (I) 79,4 10,1 6,0 16,8 

'Maraval' (I) 47,2 6,4 7,2 4,8 

L-žaga (II) 32,0 4,2 8,5 - 

Avbar (II) 36,5 4,4 8,0 6,2 

'Marsol' (s) (II) 53,0 5,7 6,5 7,0 

'Bouche de Betizac' (s) (II) 25,0 3,9 8,0 4,2 

'Maraval' (II) 39,5 3,9 7,5 6,0 

'Marigoule' (II) 32,0 4,0 6,8 0,5 

Kozjak (III) 19,5 3,2 7,0 - 
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Preglednica 36: Pomološke lastnosti kostanjev v letu 2016, nasad Janče/Litija (I), sajeno 2006 in Janče 1 (II), sajeno 2009-2010 (II) 

 

Lastnost 
Sorta / nasad 

'Maraval' (I) 'Marigoule' (I) 'Marsol' (s) (I) Avbar (II) 'B.Betizac' (II) 'Marsol' (s) (II) 'Maraval' (s) (II) 

Višina ploda (mm) 37,3 33,6 39,8 30,1 39,0 39,4 36,8 

Širina ploda (mm) 41,2 41,1 42,0 33,4 45,7 43,3 37,5 

Debelina ploda (mm) 29,2 24,3 25,4 23,6 27,2 26,6 25,0 

Dolžina hiluma (mm) 31,9 38,7 37,3 27,2 36,6 35,8 27,2 

Širina hiluma (mm) 21,5 22,1 18,6 15,4 17,9 18,9 19,4 

Masa ploda (g) 26,7 20,3 24,3 13,7 24,1 26,2 20,5 

Število plodov / 1 kg 37,4 49,2 41,2 73,0 41,6 38,2 48,7 

Oblika ploda (1-5) 2 4 2 3,5 4 2 2 

Barva lupine (1-5) 1 4 1 4,5 3 1 2 

Prižavost lupine (1/2) 1 1 1 1,2 1 1 2 

Monoembrionija (%) 100,0 83,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Penetracija episperma 

v jedro (1-9) 
2 3 3 3 1 2 2 

Legenda: (s) – standard 
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Smlednik, 2008 - podlage 

 

V zasebnem proizvodnem nasadu preizkušamo vpliv različnih podlag na rast in razvoj sort 

'Marsol' in 'Bouche de Betizac'. Kot podlage smo vzeli sejance evrojaponskih križancev 

'Marsol', 'Bouche de Betizac', 'Maraval' in navadnega, evropskega kostanja iz domačih 

populacij Martin in Kozjak na območju Mirne peči in Štejerske. V petih letih od sajenja dalje 

so, predvsem zaradi okužbe s kostanjevim rakom (Cryphonectria parasitica), popolnoma 

izpadle kombinacije 'Marsol' / 'Precoce Migoule', 'Marsol' / 'Bouche de Betizac', 'Marsol' / 

Martin, 'Bouche de Betizac' / 'Maraval' in 'Bouche de Betizac' / 'Precoce Migoule'.  

 

Nasad je v preteklih letih močno napadla kostanjeva šiškarica (Dryocosmus kuriphilus), 

zaradi katere so drevesa sorte 'Marsol' močno zastala v razvoju, medtem ko je sorta 'Bouche 

de Betizac' na škodljivca odporna. V letu 2016 je bil napad šiškarice bistveno manjši, ocenjen 

z ocenami 2 ('Marsol' / 'Maraval') do 3 ('Marsol' / Kozjak) tako da je tudi sorta 'Marsol' začela 

bujneje rasti in je odgnala tudi preko 50 cm dolge mladike. Najbujnejša je bila kombinacija 

'Marsol' / 'Marsol', kjer obseg debel v povprečju meril 65,7 cm, najšibkejša pa 'Marsol' / 

Kozjak z obsegom debel 44,3 cm (preglednica 37). Sorta 'Bouche de Betizac' je najbujneje 

rasla, če je bila cepljena na sejanec iste sorte, najšibkeje pa v kombinaciji s sejancem sorte 

'Marsol' (obseg debla 59 oz. 51 cm).   

 

Preglednica 37: Preizkušanje različnih kombinacij sorta/podlaga, nasad kostanja Smlednik, 

sajeno 2008 

 

Sorta/podlaga 

Obseg 

debla 

(cm) 

Bujnost 

(1-9) 

Obra-

ščenost 

(1 - 9) 

Rodnost 

(1 - 9) 

Število 

plodov 

v ježici 

Normalno 

razviti pl. v 

ježici (%) 

Kostanjeva 

šiškarica  

(1-5) 

'Bouche de 

Betizac' / 'Bouche 

de Betizac' 

59,0 7,8 7,5 7 3,0 70,0 0,0 

'Bouche de 

Betizac' / Kozjak 
57,0 8,0 8,0 8 3,0 80,0 0,0 

'Bouche de 

Betizac' / 'Marsol' 
51,3 6,0 7,3 5 3,0 88,9 0,0 

'Bouche de 

Betizac' / Martin 
55,0 8,0 9,0 8 3,0 76,7 0,0 

'Marsol' / Kozjak 44,3 7,0 5,8 6 3,0 63,3 3,0 

'Marsol' / 'Maraval' 58,0 7,0 8,0 8 3,0 50,0 2,0 

'Marsol' / 'Marsol' 65,7 8,2 6,0 9 3,4 55,6 2,7 

 

Drevesne krošnje so srednje do gosto obraščene, najredkeje v kombinaciji 'Marsol' / Kozjak 

(ocena 5,8), najgosteje pa v kombinaciji 'Bouche de Betizac' / Martin (ocena 9). Najbolj rodna 

kombinacija je 'Marsol' / 'Marsol' v primerjavi z najmanj rodno 'Bouche de Betizac' / 'Marsol'. 

V vseh primerih smo v ježicah našteli po tri plodove, od katerih je bilo normalno razvitih od 

50 % ('Marsol' / 'Maraval') do 89 % ('Bouche de Betizac' / 'Marsol'). Največje in najtežje 
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plodove smo določili pri kombinacijah 'Marsol' / 'Maraval' in 'Marsol' / 'Marsol'  (26,1 g oz. 

38,4 plodovi /1 kg ter 25,4 g oz. 39,3 plodovi/1 kg) (preglednica 38). Tudi pri sorti 'Bouche de 

Betizac' je sejnec sorte 'Marsol' vplival na velikost plodov, ki je bila največja: 24,5 g oz. 40,8 

plodov/1 kg, sledila so kombinacije 'Bouche de Betizac' / 'Bouche de Betizac', 'Bouche de 

Betizac' / Kozjak in 'Bouche de Betizac' / Martin s 43,8 oz. 48,7 oz. 50,8 plodovi/1 kg. 

Monoembrionija je bila v primeru 'Marsol' / Kozjak in 'Marsol / 'Maraval' 100-odstotna, pri 

kombinaciji 'Marsol' / 'Marsol' pa je imelo 6,7 plodov dvojna jedra. Pri sorti 'Bouche de 

Betizac' je bila poliembrionija bolj prisotna, in sicer od 20 % v kombinaciji 'Bouche de Betizac' 

/ Martin do 6 % v kombinaciji 'Bouche de Betizac' / 'Bouche de Betizac'. Podlaga je vplivala 

tudi na čas zorenja: plodovi sorte 'Bouche de Betizac' so najbolj zgodaj dozoreli v kombinaciji 

'Bouche de Betizac' / Kozjak in 'Bouche de Betizac' / Martin, najpozneje pa v kombinaciji 

'Bouche de Betizac' / 'Marsol'. Pri sorti 'Marsol' je imel sejanec sorte 'Maraval' največji vpliv 

na čas zorenja, ki je nastopilo za cell teden pozneje kot v drugih kombinacijah.    

 

Preglednica 38: Pomološke lastnosti kostanjev v letu 2016, preizkušanje različnih 

kombinacij sorta/podlaga, nasad Smlednik, sajeno 2008 

 

Sorta/podlaga 
Dimenzije ploda (mm) Masa 

ploda 

(g) 

Število 

plodov 

v 1kg 

Penetracija 

episperma 

(1 - 9) 

Monoem

-brionija 

(%) višina širina debel. 

'Bouche de Betizac' /   

'Bouche de Betizac' 
36,6 42,9 22,6 22,8 43,8 1 93,8 

'Bouche de Betizac' / 

Kozjak 
36,5 41,4 21,6 20,5 48,7 1 93,3 

'Bouche de Betizac' / 

'Marsol' 
38,2 43,3 23,6 24,5 40,8 1 87,5 

'Bouche de Betizac' / 

Martin 
36,0 41,6 21,9 19,7 50,8 1 80,0 

'Marsol' / Kozjak 37,7 39,1 24,2 22,8 43,8 1 100,0 

'Marsol' / 'Maraval' 37,8 42,0 27,0 26,1 38,4 2 100,0 

'Marsol' / 'Marsol' 38,9 40,7 25,8 25,4 39,3 1 93,3 

 

KAKI 

 

Sadjarski center Bilje, 2010 

 

Leta 2010 smo v Sadjarskem centru Bilje v preizkušanje vključili sorte kakija 'Rojo Brillante', 

'Triumph' in 'Hachiya' in jih primerjali s standrdno sorto 'Kaki tipo'. Skupaj smo posadili 98 

dreves na sadilni razdalji 4 x 3,3 m. V preizkušanju smo ocenjevali rodnost in pomološke 

lastnosti plodov. 

 

Podlaga za vse sorte je Diospyros lotus – dateljev kaki. Sorte pripadajo različnim 

pomološkim skupinam glede trpkosti plodov. Iz skupine PVA (Pollination Variant Astringent) 

sta bili posajeni sorti 'Rojo brillante' in 'Triumph'. Iz skupine PVNA (Pollination Variant Non 

Astringent) je bila posajena sorta 'Kaki tipo', ter iz skupine PCA (Pollination Constant 
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Astringent) sorta 'Hachiya'. Pri nas je najbolj razširjena sota 'Kaki tipo' in je v poskusu 

posajena kot standardna sorta.  

 

V mesecu juniju 2016 smo opravili opazovanja dreves na terenu. Ogledali smo si kondicijo 

dreves in ocenili potencialno rodnost ter zdravstveno stanje nasada v Biljah.  

 

Obiranje plodov smo izvedli 3. in 11. novembra. Ocenili smo dejansko rodnost dreves v 

preizkušanje vključenih sort. Ugotovili smo, da se je sorta 'Triumph' ponovno izkazala z 

odlično rodnostjo (> 45 kg/drevo), večjo kot pri ostali treh primerjanih sortah ('Rojo brillante' 

30 kg/dr., 'Hachija' 12 kg/dr., 'Kaki tipo' 38 kg/dr.). Plodovi sorte 'Triumph' so bili nekoliko 

manjši od ostalih sort (povprečno 170 g/plod, druge sorte >220 g/plod) (preglednica 39). 

Omeniti je še potrebno kasno dozorevanje sorte 'Triumph' v letu 2016. V času obiranja 11. 

novembra so bili plodovi sorte 'Triumph' še nekoliko zelenkasti in zato manj prijetnega 

izgleda. 

 

Preglednica 39: Pridelek kakija v Sadjarskem centru Bilje 2016 

 

SORTA 
Datum 

obiranja 

Št. dreves s 

plodovi / št. 

opazovanih 

dreves 

Št. 

plodov 

na drevo 

Pridelek na 

drevo (kg) 

Povprečna 

masa ploda 

(g) 

'Rojo  brillante' 3.11.2016 20 / 20 112 29,7 266 

'Triumph' 11.11.2016 19 / 19 271 45,3 167 

'Hachiya' 3.11.2016 19 / 19 44 12,1 276 

'Kaki tipo' 3.11.2016 20 / 20 171 38,2 223 

 

Po obiranju smo izvedli degustacijsko ocenjevanje plodov. Zanimala nas je predvsem 

užitnost trdih plodov po tretiranju le-teh s CO2. V zadnjih letih namreč opažamo večji trend 

uživanja trdih plodov. Večina sort kakija pa je v trdem stanju plodov zelo trpka (neužitna), 

zaradi prisotnosti velike količine topnih taninov. Za ta namen smo izdelali eksperimentalno 

komoro, v kateri smo plodove 24 in 48 ur izpostavili atmosferi nasičeni s CO2 (>95 %). 

Tretiranje s CO2 smo izvajali od 14. do 16. novembra, degustacijo užitnosti trdih plodov pa 

smo izvedli 17. in 18. novembra 2016. V času od konca tretiranja do same izvedbe 

degustacije smo plodove (2 dni) hranili pri sobni temperaturi. Za kontrolo smo uporabili 

netretirane plodove vseh sort v preizkušanju. 

 

Na podlagi degustiranja ugotavljamo, da smo pri sortah 'Triumph' in 'Rojo brillante' s 24-

urnim CO2 tretiranjem plodov, že popolnoma odstranili trpkost. Sorta 'Hachiya' in 'Kaki tipo' 

pa sta po 24 urnem tretiranju pri nekaterih plodovih še vedno imeli malenkosten trpek priokus 

(preglednica 40). 
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Preglednica 40: Ocena trpkosti plodov po 24 urnem tretiranju s CO2 

 

Sorta 
Lastnost ploda 

(opisno) 

Kontrola        

(netretirani plodovi) 

S CO2 tretirani 

plodovi 
Opombe 

'Rojo 

brillante' 

Trdota Trd Trd Nekateri plodovi 

še malenkost 

trpki 

Trpkost  Trpek Ni trpek 

Okus (1-5) / 3,8 

'Triumph' 

Trdota Trd 
Trd                  

(malo hrustljav) 
Plodovi še malo 

zeleni in zato 

niso lepega 

izgleda 

Trpkost  Zelo trpek Ni trpek 

Okus (1-5) / 4 

'Hachiya' 

Trdota 
Trd               

(malenkost mehek) 

Trd          

(malenkost mehek) 

Ni opomb 
Trpkost  Trpko 

Ni trpek (kakšen 

kos rahlo) 

Okus (1-5) / 4 

'Kaki tipo' 

Trdota 
Trd               

(malenkost mehek) 

Trd          

(malenkost mehek) 
Ni opomb 

Trpkost  Trpko Malenkost trpek 

Okus (1-5) / 4 

 

Preglednica 41: Ocena trpkosti plodov po 48 urnem tretiranju s CO2 

 

Sorta 
Lastnost ploda 

(opisno) 

Kontrola  (netretirani 

plodovi) 

S CO2 tretirani 

plodovi 
Opombe 

'Rojo brillante' 

Trdota 
Iz iste komore – že 

prej ocenjeno 

Trd 

  Trpkost  Ni trpek 

Okus (1-5) 3 

'Triumph' 

Trdota 
Iz iste komore – že 

prej ocenjeno 

Trd 

Hrustljav Trpkost  Ni trpek 

Okus (1-5) 4 

'Hachiya' 

Trdota 
Iz iste komore – že 

prej ocenjeno 

Trd 

  Trpkost  Ni trpek 

Okus (1-5) 4,5 

'Kaki tipo' 

Trdota 
Iz iste komore – že 

prej ocenjeno 

Trd 

  Trpkost  Ni trpek 

Okus (1-5) 4,3 

 

Z 48-urnim CO2 tretiranjem smo popolnoma odpravili trpkost pri vseh preizkušanih sortah. 

Vsi plodovi vseh sort so po končanem 24 ali 48-urnem tretiranju ohranili izvirno trdoto. 
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JAGODA 

 

Brdo pri Lukovici, sajeno 2014 

 

V juliju 2014 smo v preizkušanje novih sort jagod vključili enkrat rodne sorte 'Garda', 'Jeny' in 

'Laetitia' v primerjavi s standardno, enkrat rodno sorto 'Clery' in večkrat rodni sorti 'Capri' in 

'Malga' v primerjavi s  standardno, večkrat rodno sorto 'Albion'. Ker so rastline sorte 'Malga' 

odmrle, smo od večkrat rodnih jagod spremljali le sorto 'Capri' v primerjavi s sorto 'Albion'. 

Pridelovalci iščejo primerne pozne ali večkrat rodne sorte, s katerimi bi podaljšali ponudbo 

jagod v poletnem in jesenskem obdobju.  

 

V spomladansko poletnem času smo spremljali fenofaze razvoja in zdravstveno stanje rastlin 

ter izvajali vse potrebne agrotehnične ukrepe. Ob obiranju smo plodove tehtali in šteli. 

Ovrednotili smo delež tržnih plodov ter opravili meritve plodov. Pridelki dveletnih jagod so 

običajno enaki ali manjši kot pri enoletnih, kar se je izkazalo tudi v našem poskusu. Prav tako 

je bila, v primerjavi s predhodnim letom, slabša tudi kakovost plodov. 

 

V letu 2016 sta najbolj zgodaj začeli cveteti sorti 'Albion' in 'Clery' (12. aprila), najbolj pozno 

pa sorta 'Laetitia' (26. aprila). Ostale sorte so začele cveteti v vmesnem obdobju (preglednica 

42). Začetek zorenja je bil pri vseh sortah zaradi toplega vremena sočasen (od 23. do 26. 

maja). Izrazito je v zorenju izstopala le pozna sorta 'Laetitia', ki je začela zoreti šele 6. junija. 

Začetek obeh fenofaz, predvsem pa zorenje je bilo tudi letos zelo povezano z vremenskimi 

razmerami. Cvetenje in zorenje je v letu 2016 začelo skoraj istočasno kot v letu 2015. Pri 

vseh sortah je obdobje od cvetenja do zorenja trajalo od 35 do 40 dni. Višek zorenja vseh 

sort, z izjemo sorte 'Laetitia', je bil konec maja (slika 16). Sorta 'Laetitia' je dosegla višek 

zorenja šele v sredini junija, ob zaključku obiranja zgodnjih in srednje poznih sort. Obiranje 

'Laetitie' je trajalo do prvih julijskih dni, ko so se zadnji cvetovi in razvijajoči se plodovi zaradi 

visoke vročine posušili. Pri sorti 'Capri' je prišlo do enakega pojava. Ponovno cvetenje je bilo 

pri obeh večkrat rodnih sortah ('Albion' in 'Capri') zelo oslabljeno, kar nakazuje, da je 

pridelovanje drugega letnika večkrat rodnih sort, predvsem sorte 'Capri', tehnološko zelo 

zahtevno in iz gospodarskega vidika vprašljivo. Najnižji pridelek je dosegla večkrat rodna 

sorta 'Albion' (219 g/grm), od enkrat rodnih sort pa standardna sorta 'Clery' (536,5 g/grm) 

(slika 17). Najbolj rodna je bila tudi v drugem letu sorta 'Laetitia' s približno 660 g plodov na 

grm. Povprečno število plodov na grm je bilo pri večini sort dobro. Izstopali sta sorti 'Albion' s 

premajhnim številom plodov na grm (25,2) in 'Laetitia' s prevelikim številom plodov na grm 

(63,5). Povprečna masa plodov v tretjem obiranju je bila dokaj izenačena (od 22,3 do 29,4 

g). Povprečna masa plodov v vseh obiranjih pa je bila zelo nizka pri sortah 'Albion', 'Clery' in 

'Garda', nekoliko višja pri sortah 'Capri' in 'Laetitia' ter najvišja pri sorti 'Jeny'. Delež tržnih 

plodov je bil pri sorti 'Laetitia' 65 %, 'Capri' 70%, pri sorti 'Jeny' 82 % in sortah 'Albion', 

'Garda' in 'Clery' okrog 90 %. Visok delež netržnih plodov pri sortah 'Capri' in 'Laetitia' 

nakazuje na občutljivost sort. Pri sorti 'Capri' je bil razlog drobnih in poškodovanih plodov 

občutljivost na lomljenje pecljev in občutljivost na pršico, pri sorti 'Laetitia' pa občutljivost na 

sivo plesen. Okus plodov je bil dober pri standardni sorti 'Clery', srednji pri 'Albion', 'Garda' in 

'Jeny' ter neizrazit do slab pri sortah 'Capri' in 'Laetitia'. 

 

Zdravstveno stanje rastlin v preizkušanju je bilo v pomladanskem času zelo dobro. V obdobju 

zorenja se je pri sorti 'Laetitia' pojavila siva plesen. V poletnem obdobju se je na večkrat 

rodnih sortah 'Albion' in 'Capri' pojavila pršica, kasneje pa še resarji.  
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Preglednica 42: Fenološka opazovanja jagod in rezultati meritev rasti in pridelka v letu 

2016, Brdo pri Lukovici, sajeno 2014 

 

Sorta 

Fenofaze Pridelek 

Začetek 

cvetenja 

(datum) 

Začetek 

zorenje 

(datum) 

Masa 

na grm 

(g) 

Število 

plodov 

na grm 

Povp. 

masa 

plodu 

(g) 

Masa 

plodu 

3. obir. 

(g) 

Masa 

na ha* 

(t) 

Okus 

(1 - 5)** 

'Albion' (s) 12.apr. 23.maj 219,0 25,2 8,7 22,3 10,9 3,0 

'Capri' 18.apr. 26.maj 472,2 46,8 10,1 29,2 23,6 2,0 

'Clery' (s) 12.apr. 23.maj 536,5 58,3 9,2 28,7 26,8 4,0 

'Garda' 18.apr. 23.maj 553,7 57,7 9,6 27,5 27,7 3,1 

'Jeny' 18.apr. 23.maj 649,2 49,6 13,1 26,3 32,5 3,2 

'Laetitia' 26.apr. 6.jun. 659,9 63,5 10,4 29,4 33,0 2,5 

Legenda: (s) -  standardna sorta 

* - računano pri gostoti 50.000 sadik/ha 

**1 - najnižja ocena za preučevano lastnost: 5 - najvišja ocena za preučevano  lastnost 

 

 

 
Slika 16: Potek zorenja sort jagode 'Albion', 'Capri', 'Garda', 'Jeny' in 'Laetitia' v letu 2016 

(pridelek g/grm na obiranje) 

 

Glede na čas zorenja, se je tudi v letošnjem letu kot zelo zanimiva pokazala sorta 'Laetitia', ki 

je zorela v obdobju pomanjkanja jagod, v drugi polovici junija.  
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Slika 17: Pridelek enkrat rodnih sort jagode 'Garda', 'Jeny' in 'Laetitia' v primerjavi s 

standardno sorto 'Clery' in večkrat rodne sorte 'Capri' v primerjavi s standardno 

sorto 'Albion' (g/grm) 

 

Brdo pri Lukovici, 2016 

 

V juliju 2016 smo v preizkušanje novih sort jagod vključili enkrat rodne sorte 'Amy', 'Aprica', 

'Quicky' in 'Sibbila' v primerjavi s standardno sorto 'Clery' ter večkrat rodno sorto 'Malga', v 

primerjavi s sorto 'Albion'. V programu navedenih sort ('Cristina', 'Syria', 'Flavia', 'Flamina') 

nismo dobili od dobaviteljev. Po sajenju smo sadike oskrbovali po pravilih integrirane 

pridelave. Rast in zdravstveno stanje rastlin sta bila dobra. 

 

MALINA 

 

Brdo pri Lukovici, 2014 

 

V sredini junija 2014 smo posadili tkivno vzgojene sadike dvakrat rodnih italijanskih sort 

malin 'Amira' in 'Enrosadira' v primerjavi s standardno sorto 'Polka'. Za preizkušanje novih 

dvakrat rodnih sort smo se odločili zaradi povečanega povpraševanja pridelovalcev po novih 

sortah z večjimi in obstojnejšimi plodovi.  

 

Preko celega leta smo spremljali razvoj fenofaz, zdravstveno stanje rastlin, merili količino 

pridelka in lastnosti plodov. V nasadu smo izvajali vse potrebne agrotehnične ukrepe.  

 

Ob spremljanju fenofaz razvoja smo ugotovili, da je bil začetek rasti poganjkov sočasen (10. 

marec) pri vseh sortah. Začetek cvetenja sorte 'Enrosadira' je bil pet dni za sortama 'Amira' in 

'Polka'. Tudi zorenje sorte 'Enrosadira' je bilo poznejše (8 dni). Povprečna masa plodu je bila 

konec julija največja pri sorti 'Amira' (5,03 g), manjša pri sorti 'Polka' (4.65 g) in najmanjša pri 

sorti 'Enrosadira' (4,43 g). Plodovi sorte 'Amira' so bili najvišji in z največjim deležem 

sladkorja (8,1 %). Pri sorti 'Amira' so se v velikem deležu pojavljali dvojni plodovi, kar je 

vplivalo na splošno kakovost plodov. 
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Pri sorti 'Amira' je bil skupen pridelek v 35 obiranjih 1084,1 g/grm, kar je pri 12.000 sadikah 

na ha 13 t pridelka na ha, pri sorti 'Enrosadira' 734,8 g/grm (8,8 t/ha) in pri sorti 'Polka' 

1073,7 g/grm (12,9 t/ha). Pridelki vseh sort so bili v letu 2016, v primerjavi z letom 2015, nižji. 

Višek zorenja sorte 'Polka' je bil med 7. in 17. obiranjem, to je med 21. julijem in 22. 

avgustom (slika 18). Pri sorti 'Amira' je bil višek zorenja krajši in z zamikom. Zorenje sorte 

'Enrosadira' je bilo bolj enakomerno in v istem času kot pri sorti 'Polka' in sorti 'Amira'.  

 

Preglednica 43: Fenološka opazovanja malin in rezultati meritev rasti in pridelka v letu 

2016, Brdo pri Lukovici, sajeno 2014 

 

Sorta 

Fenofaze Lastnosti plodov 

Začetek 

rasti 

(datum) 

Začetek 

cvetenja 

(datum) 

Začetek 

zorenja 

(datum) 

Masa 

plodu 

(g) 

Višina 

plodu 

(mm) 

Širina 

plodu 

(mm) 

Okus 

(°Brix) 

(1-5) 

'Amira' 10. marec 25. maj 27. junij 5,03 26,77 19,79 8,1 

'Enrosadira' 10. marec 30. maj 4. julij 4,43 22,95 19,86 7,9 

'Polka' 

(standard) 
10. marec 25. maj 27. junij 4,65 23,80 19,53 7,8 

 

 
 

Slika 18: Potek zorenja sort 'Amira', 'Enrosadira' in 'Polka' v letu 2016 (pridelek g/grm na 

obiranje) 
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Brdo pri Lukovici, 2016 

 

23. maja 2016 smo posadili tkivno vzgojene sadike dvakrat rodnih nizozemskih sort malin 

'Imara', 'Kwanzi' in 'Kweli' v primerjavi s standardno sorto 'Polka' in sorto v preizkušanju 

'Amira'. Sorte, ki smo jih začeli preizkušati se odlikujejo predvsem po veliki odpornosti na 

bolezni, velikem in kakovostnem pridelku ter poznem zorenju. Sorti 'Erika' in 'Aroma queen' 

nismo uspeli pridobiti. Po sajenju smo sadike oskrbovali po pravilih integrirane pridelave. 

Rast in zdravstveno stanje rastlin sta bila dobra. 

 

AMERIŠKA BOROVNICA 

 

Drenov grič, 2010 

 

Jeseni, leta 2010 smo posadili pozno sorto 'Aurora' in standardno sorto 'Bluecrop'. V prvih 

letih smo  spremljali rast, občutljivost na bolezni in klimatske dejavnike ter prve plodove. Na 

začetku polne rodnosti (leto 2016), smo spremljali fenofaze razvoja in zdravstveno stanje 

rastlin ter izvajali vse potrebne agrotehnične ukrepe (rez, varstvo pred škodljivimi organizmi, 

gnojenje, namakanje) ter izvedli obiranje. Pridelek smo ocenili in izvedli meritve plodov, 

degustacijo in izmerili stopnjo sladkorjev.  

  

Obe sorti sta začeli brsteti zelo zgodaj, 1. aprila (preglednica 44). Sorta 'Bluecrop' je začela 

cveteti 18. aprila, sorta 'Aurora' pa 21. aprila. Na začetku cvetenja borovnic je Slovenijo zajel 

hladen val zraka s snegom. Temperature so se več dni spustile pod 0 °C, vendar večje 

gospodarske škode na ameriških borovnicah niso povzročile. Sorta 'Bluecrop' je začela zoreti 

v začetku julija, tako kot običajno. Sorta 'Aurora' je začela zoreti približno dva tedna pozneje. 

Plodovi sorte 'Aurora' so bil večji (masa, višina, širina) kot plodovi sorte 'Bluerop'. Povprečje 

deleža sladkorjev, merjenega z refraktometrom, je bilo pri sorti 'Bluecrop' 11,4 %. Pri sorti 

'Aurora' je bil delež sladkorjev 14, 3 %, kljub temu, da je običajno sorta 'Aurora' bolj kisla od 

sorte 'Bluecrop'. Razlog je verjetno v tem, da so bile meritve plodov opravljene 2. avgusta, na 

začetku obiranj sorte 'Aurora' in proti koncu obiranj sorte 'Bluecrop'. Sorto 'Aurora' smo na 

osnovi predhodnih izkušenj in tuje strokovne literature na grmu pustili zoreti dalj časa, tako 

da so bili plodovi slajši.  

 

Preglednica 44: Fenološka opazovanja ameriške borovnice sorte 'Aurora' in lastnosti plodov 

v letu 2016, sajeno 2010 

 

Sorta 

  

Fenofaze Lastnosti plodov 

Začetek 

brstenja 

(datum) 

Začetek 

cvetenja 

(datum) 

Začetek 

zorenja 

(datum) 

Masa 

plodu 

(g) 

Višina 

plodu 

(mm) 

Širina 

plodu 

(mm) 

Okus* 

(1-5) 

/°Brix 

'Aurora' 1. april 21. april 21. julij 2,0 11,7 15,9 4/14,3 

'Bluecrop' 1. april 18. april 5. julij 1,5 10,8 14,2 4/11,4 

Legenda: *1 – najnižja ocena za proučevano lastnost; 

5 – najvišja ocena za proučevano lastnost 

(s) – standardna sorta  
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Brdo pri Lukovici, 2013 

 

V letu 2013 smo v poskusno kolekcijski nasad posadili ameriške borovnice sort 'Hortblue 

poppins', 'Hortblue petit' in 'Huron' v primerjavi s standardnima sortama 'Bluecrop' in 'Duke'. 

V tretjem letu po sajenju smo del plodov še vedno odstranili, zato je ocena rodnosti še 

nerealna. Opravili smo popis fenofaz in zdravstvenega stanja ter meritve plodov. Sočasno 

smo enake ocene in merive opravili na posameznih grmih istih sort v nasadu na šotnih tleh 

na Drenovemn Griču. V letu 2016 nam ni uspelo pridobiti novih, v program zapisanih sort. 

 

JAGODIČJE – TEHNOLOŠKI POSKUSI 

 

POSEBNO PREIZKUŠANJE 2016 – Tehnološki poskusi 

 

Zaradi izredne raznolikosti terena, spreminjanja klimatskih razmer, usmerjenosti v naravi in 

človeku bolj prijazne pridelave je pri pridelavi jagodičja potrebno tehnologije posameznih 

sadnih vrst prilagajati danim razmeram in iskati ustrezne tehnološke rešitve, ki jih 

najpogosteje  ne moremo prenašati neposredno iz drugih pridelovalnih okolij. V letu 2016 

smo v poskuse vključiti večkrat rodne sorte jagod, pozne sorte ameriških borovnic ter dvakrat 

rodne sorte malin.  

 

Zapoznjevanje zorenja večkrat rodnih jagod z zatrgovanjem cvetov  

 

V pridelavi jagod poseben problem predstavljajo pozne sorte jagod, s katerimi bi podaljšali 

oskrbo v zgodnje poletnem času. Ponudba primernih poznih sort je zelo slaba, zato se 

pridelovalci odločajo za sajenje večkrat rodnih sort, ki jim odstranijo prve cvetove. Začetek 

zorenja večkrat rodnih sort v drugem intervalu sovpada z zaključkom zorenja srednje poznih 

sort. Zatrgovanje prvih cvetov večkrat rodnih sort je zelo zamuden, drag in tehnološko zelo 

zahteven ukrep. Cvetna stebla s cvetovi izraščajo zaporedno, zato je potrebno ukrep rezi oz. 

zatrgovanja opraviti večkrat. V letu 2015 smo s poskusom kemičnega odstranjevanja cvetov 

ugotovili, da je tak ukrep v jagodah neučinkovit. Večji poskus je bil neuspešno izveden tudi v 

pridelovalnemu nasadu. V letu 2016 smo izvedli še en način rezi z namenom zapoznitve 

cvetenja. Neposredno pred cvetenjem (7. aprila) smo porezali cele rastline do tal. V nekaj 

tednih se je listna masa obnovila in pognala so nova cvetna stebla. Zaradi vročine in  

močnega napada sadne pršice so bili plodovi zelo poškodovani in tržno neuporabni. 

Normalni plodovi so se razvili šele v jesenskem času, v obdobju, ko z enostavnejšimi 

tehnološkimi ukrepi pridelamo kakovostne jagode. S poskusom rezi (košnje) pred cvetenjem  

bomo nadaljevali v prihodnjem letu.    

 

Vpliv senčenja, oroševanja in ročnega redčenja plodov na dozorevanje poznih sort 

ameriških borovnic  

 

Poskusa na ameriških borovnicah v letu 2016 nismo izvajali. Zaradi zmernih temperatur 

problema obarvanja pri poznih sortah ni bilo. Na osnovi dosedanjih poskusov in literature 

smo ugotovili, da je v naših klimatskih razmerah problem obarvanja prisoten predvsem pri 

starejših poznih sortah, ki jih v nove nasade več ne sadimo in da je postavitev sistemov 

sistemov oroševanja ali megljenja tako draga, da je ekonomsko vprašljiva.    
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 Zapoznjevanje zorenja dvakrat rodnih malin s prikrajševanjem poganjkov  

 

Poleti, leta 2014 smo v kolekcijsko poskusnem nasadu jagodičja na Brdu pri Lukovici zasadili 

manjši nasad malin sort 'Amira' in 'Polka'. Poskus smo zasadili z namenom preizkušanja 

vpliva prikrajševanja rodnih poganjkov dvakrat rodnih malinah na čas zorenja ter količino in 

kakovost pridelka. Glavni namen prikrajševanja je v zapoznitvi začetka zorenja. V zadnjih 

letih so zaradi klimatskih sprememb vali visokih temperatur (toplotni šoki) vse pogostejši in 

sovpadajo s časom cvetenja dvakrat rodnih malin. Visoke temperature povzročijo sušenje 

cvetov in cvetnih zasnov, kar vodi v zmanjšan in manj kakovosten pridelek. 

 

Vpliv krajšanja zelenih poganjkov pri sortah 'Amira' in 'Polka' smo spremljali v letih 2015 in 

2016. Spomladi, ko so talni poganjki dosegli višino od 15 do 20 cm, smo jih redčili na 4 do 5 

močnih poganjkov na rastlino. Krajšanje zelenih poganjkov, z namenom zapoznjevanja 

začetka zorenja, smo v letu 2015 izvedli v dveh terminih, v letu 2016 pa v 3 terminih. Rez 

smo izvedli nad 10. kolencem (nodijem), na višini okrog 0,6 m. Poganjki so primerni za 

krajšanje ko dosežejo premer nad 1 cm. Drobnejše poganjke smo izrezali. V letu 2015 smo 

krajšanje pri sorti 'Polka' izvedli 19. maja in 18. junija, pri sorti 'Amira' pa samo 18. junija. 

Poganjki 'Amire' so bili ob prvem terminu prenizki in neprimerno razviti za krajšanje. V letu 

2016 smo krajšanje poganjkov pri obeh sortah izvedli 18. maja, 2. junija in 20. junija. V obeh 

letih smo krajšane poganjke primerjali z nekrajšanimi poganjki (kontrola). V letu 2015 smo pri 

posamezni sorti in obravnavanju spremljali začetek in trajanje zorenja. V letu 2016 smo 

spremljali začetek in trajanje zorenja ter količino in kakovost pridelka.  

Krajšanje zelenih poganjkov maline sort 'Amira' in 'Polka' je imelo v obeh letih zelo velik vpliv 

na začetek in potek zorenja. Vpliv krajšanja na pridelek je bil majhen. 

V letu 2015 so na nekrajšanih poganjkih prvi plodovi sorte 'Amira' začeli zoreti 4. julija in 

sorte 'Polka' 6 julija (Sliki 19 in 20). Na poganjkih sorte 'Polka', krajšanih 19. maja, so prvi 

plodovi začeli zoreti 5. avgusta (1 mesec za kontrolo). Na poganjkih, krajšanjih 18. junija pa 

3. septembra (2 meseca za kontrolo). Prvi plodovi sorte 'Amira' na poganjkih, krajšanih 18. 

junija so začeli zoreti sočasno s 'Polko'. Od druge polovice septembra do konca oktobra je 

bila sorta 'Polka', prikrajšana 18. junija, v polnem zorenju.  Sorta 'Amira' je zorenje zaključila 

nekoliko prej. 

V letu 2016 smo prve plodove kontrole pri sorti 'Polka' obrali 27. junija. Pri rezi poganjkov v 

maju smo obiranje začeli 8. julija (11 dni za kontrolo). Pri rezi poganjkov 2. junija smo 

obiranje začeli 14. julija (17 dni za kontrolo). Pri rezi poganjkov 20. junija nismo zaznali 

zamika začetka zorenja. Plodovi, ki so se razvili na stranskih rodnih vejicah so začeli zoreti 

sočasno s kontrolo. Obiranje kontrole pri sorti 'Amira' smo začeli 27. junija. Pri rezi poganjkov 

v maju smo obiranje začeli 8. julija (11 dni za kontrolo). Pri rezi poganjkov 2. junija smo 

obiranje začeli 18. julija (21 dni za kontrolo). Pri rezi poganjkov 20. junija se je zorenje začelo 

sočasno s kontrolo. Obiranja smo zaključili ob prvi močnejši pozebi, 17. novembra. Termin 

rezi v sredini junija je bil v letu 2015 uspešen, v letu 2016 pa prepozen in zato neuspešen. 

Spodnji brsti poganjka so se že pred rezjo razvili iz vegetativnih v rodne brste. Iz slik 14 in 15 

lahko razberemo, da so začetki zorenja pri različnih terminih rezi med leti lahko zalo različni. 

Na začetek in potek zorenja ima velik vpliv tudi sorta. Vremenske razmere v letu 2016 so bile 

za rast malin bolj ugodne, z manj toplotnimi šoki kot v predhodnem letu. To je vplivalo na 

dinamiko zorenja. Pri kontroli in zgodnejših krajšanjih poganjkov je zorenje postopno 

naraščalo, doseglo vrh in se postopno zmanjševalo. Pri poznem krajšanju (20. junij), je pri 
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obrh sortah zorenje potekalo v dveh do treh intervalih.  Pri obeh sortah smo s krajšanjem 

poganjkov dosegli zamik zorenja, ki omogoča dolgo in konstantno oskrbo s pridelkom. S 

krajšanjem poganjkov vzpodbudimo razraščanje stranskih poganjkov, kar močno poveča 

volumen rastline in oteži obiranje. Večje število poganjkov nujno ne vpliva na večji pridelek 

rastline. 

V letu 2016 smo potencialni pridelek izračunali na osnovi števila cvetov. Ocenjeni pridelek pri 

sorti 'Amira' je bil izjemno visok, pri sorti 'Polka' pa dober. V letu 2016 smo v 35. obiranjih 

izmerili zelo povprečen pridelek. Pri sorti 'Amira' večjih razlik med kontrolo in tremi termini 

rezi ni bilo. V obeh letih smo zaznali povečan pridelek pri poznem krajšanju poganjkov. Pri 

sorti 'Polka' so bili pridelki v povprečju primerljivi s pridelki v enem obiralnem obdobju. 

Razlike med obravnavanji so bile večje. Najboljši pridelek je bil dosežen pri rezi v sredini 

maja. Dva tedna poznejša rez je imela enak pridelek kot kontrola. Zadnja rez v mesecu juniju 

je imela pri sorti 'Polka' izrazito negativen učinek na količino pridelka.  

 

Krajšanja poganjkov ne izvajamo z namenom povečevanja pridelka, ampak izključno z 

namenom podaljševanja sezone oz. zamikanja začetka cvetenja in zorenja v poznejše 

poletno jesensko obdobje. 

 

 
 

Slika 19: Vpliv krajšanja zelenih poganjkov v različnih terminih na potek zorenja sorte 

'Amira' v letih 2015 in 2016 

 

 

Slika 20: Vpliv krajšanja zelenih poganjkov v različnih terminih na potek zorenja sorte 

'Polka' v letih 2015 in 2016 

 

 

Sorta 'Amira'

Obravnavanje

2015

Kontrola

Rez 18. junij 

2016

Kontrola

Rez 18. maj

Rez 2. junij

Rez 20. junij

Nov.Junij Julij Avgust September Oktober

Sorta 'Polka'

Obravnavanje

2015

Kontrola

Rez 19. maj

Rez 18. junij

2016

Kontrola

Rez 18. maj

Rez 2. junij

Rez 20. junij

Junij Julij Avgust September Oktober Nov.
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Preglednica 45: Pridelek sort 'Amira' in 'Polka' pri različnih terminih krajšanja poganjkov v 

primerjavi z nekrajšano kontrolo v letih 2015 in 2016 (g/rastlino in kg/ha) 

 

Sorta Obravnavanje 
Pridelek g/grm Pridelek kg/ha 

2015* 2016 2015* 2016 

'Amira' 

Kontrola 2250,4  18.562  

Rez 18. junij 2592,4  21.384  

Kontrola  1084,1  8.943 

Rez 18. maj  1050,8  8.663 

Rez 2. junij  1058,1  8.728 

Rez 20. junij  1095,6  9.039 

'Polka' 

Kontrola 1494,0  12.325  

Rez 19. maj 1817,0  14.990  

Rez 18. junij 1384,0  11.418  

Kontrola  1073,9  8.860 

Rez 18. maj  1217,9  10.048 

Rez 2. junij  1063,1  8.771 

Rez 20. junij  825,8  6.813 

Legenda: *na osnovi števila cvetov izračunan pridelek 

 

 
 

Slika 21: Standardna dvakrat rodna sorta maline 'Polka' (foto: D. Koron) 
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VZGOJA NOVIH SORT SADNIH RASTLIN 

 

OREH 

 

Kolekcijski nasad Maribor - VIII, 1997 - 2011 

 

Kolekcijski nasad na Vrbanskem platoju obsega 38 genotipov oreha. 32 jih je bilo po letu 

1990 preselekcioniranih iz različnih lokalnih populacij avtohtonega oreha v Sloveniji, dva sta 

načrtna križanca med sortama 'Elit' x 'Petovio', dva sejanca sorte 'Petovio' ter po en sejanec 

sort 'G-120' in 'G-139'. Po dve drevesi, cepljeni na sejanec domačega oreha (Juglans regia 

L.) primerjamo s standardnimi, v Sloveniji najbolj razširjenimi sortami 'Franquette', 'G-139', 

'Elit' in 'Parisienne'. Kot standard smo vključili tudi novi slovenski sorti 'Sava' in 'Krka', pri 

katerih nas po priznavanju zanima stabilnost glavnih vegetativnih in generativnih lastnosti.  

 

Po neobičajno topli zimi, ko so se povprečne temperature zraka tudi za 4 oC dvignile nad 

dolgoletno pvprečje in izjemno toplih prvih spomladanski mesecih, so  orehi  ozeleneli med 6. 

in 20. aprilom, kar je štiri do 14 dni prej kot preteklo leto. Kar 30 genotipov je odgnalo do 9. 

aprila, v rangu zgodnjega standarda, nemške sorte 'G-139' (preglednica 46). Nekoliko 

poznejši (10. oz. 11. aprila) so bili genotipi NH 2/9, NH 2/1, TE 7/6, EP-13, G-120-17, G-139-

32 in Ps-3). Pozne standardne sorte 'Elit', 'Franquette' in 'Parisienne' so ozelenele med 15. in 

20. aprilom. Med proučevanimi preselekcioniranimi genotipi je bil enako pozen samo Jarc 

(20. april). 

 

Cvetenje je nastopilo po 13. aprilu. 23 genotipov je do 20. aprila doseglo vrh cvetenja moških 

socvetij, 12 pa vrh cvetenja ženskih cvetov. Ob pozebi, ki je nastopila v noči na 26. april, so 

pri – 3,7 oC pozeble mladike (M) pri vseh zgodnejših genotipih, pri nekoliko kasnejših pa so 

propadli vršički mladik s terminalni in subterminalni brsti (B) (preglednica 46). Nasad je kazal 

katastrofalno podobo, na drevesih je počrnelo takorekoč vse zeleno tkivo. V okviru sanacije 

smo drevesa prvi dan po pozebi poškropili s pripravki na osnovi aminokislin in 

mikroelementov. Ko je prišlo do ponovnega odganjanja, smo škropljenje dvakrat ponovili. 

 

Ob dobri oskrbi so se drevesa v maju obrasla. Stopnjo obraščenosti po pozebi smo ocenili z 

ocenami 1(brez novih mladik, drevo se suši), 3 (slaba obraščenost, redke in kratke mladike), 

5 (gosta obraščenost, kratke mladike) in 7 (gosta obraščenost, dolge mladike). Najbolje so 

se obrasli terminalno rodni genotipi  Č 6/7, NH 12/6, Osrečje, T 15/1, T 15/12, T 17/12, in G-

120-17, G-139-32 in Ps-3 (ocene 6,3 - 7).Pri lateralno rodnih genotipih, kjer je pozebo 

preživel še kakšen stranski brst na enoletnih poganjkih, pa so so obrasli redkeje in s krajšimi 

mladikami. Taki so bili genotipi Pukšič, Jarc, in Č 2/1, pa tudi standardna sorta 'Krka' (ocene 

2-4). Nasplošno lahko rečemo, da se po pozebi nobeno izmed proučevanih genotipov ni 

začelo sušiti, mlajša drevesa pa so se bolje obrasla ne glede na genotip in tip rodnosti. 

 

Med 27. majem in 3. junijem se je pri genotipih Osrečje in MA 2/1 ter standardih 'Franquette', 

'Elit' (posajen 2005) ter 'Krka' in 'Sava' ponovno razvilo manjše število ženskih cvetov. V 

odsotnosti moških socvetij, ki bi poskrbela za oprašitev, je večina cvetov propadla, tako da 

smo jeseni plodove pobrali samo pri starejših in mlajših drevesih sorte 'Franquette' (3,2 kg 

oz. 0,3 kg/drevo), pa tudi pri sorti 'Sava' (3 kg/drevo). V obstoječem nasadu je daleč najbolje 

(7,5 kg/drevo) rodil genotip Zdole-62, pri katerem smo sicer že zaključili z opazovanji.  
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Jeseni izmerjeni obsegi debel so pokazali, da po bujnosti izstopajo genotipi NH 5/8, NH 9/10, 

NH 13/8, PH 24/4 in PH 26/6, T 8/7 in EP-13 (preglednica 46). Razrast in habitus sta bila v 

letu 2016 nekoliko spremenjena zaradi ponovne aktivacije brstov na pozeblih mladikah, še 

vedno pa je bilo videti, da imajo genotipi NH 2/9, Č 6/4, TE 10/16, EP-8 in Ps-3 pokončnejši 

habitus (ocena 6) kot drugi. 

 

Zdravstveno stanje listov in poganjkov je bilo v vseh primerih solidno, le pri genotipih NH 

9/10, PH 26/6, PH 31/3, TE 8/15 in Jarc so imeli listi nekaj več znakov rjave pagavosti oreha 

(ocena 6 do 6,7). 

 

Preglednica 46: Preizkušanje orehov, preselekcioniranih iz avtohtonih populacij, leto 2016, 

kolekcijski nasad MB-VIII, sajeno 1995 – 2011 

 

Sorta 

 

Rastna doba 

(datum) Pozeba 

(M / B)1 

Obraščanje 

po pozebi   

(1-3-5-7)2 

Obseg 

debla 

(cm) 

Habitus 

ocena 

(1-9) 

Gnomonia 

leptostyla 

(listi) (1-9) 
Zače-

tek 
Konec 

'Franquette' (s)  ** 15. 4. 29. 10. B 5 105,8 7,5 8,0 

'G-139' (s) ** 9. 4. 1. 11. M 5 124,5 8,0 8,0 

Č 2/6  *** 6. 4. 30. 10. M 5,5 90,3 7,5 7,0 

Č 6/7  *** 8. 4. 30. 10. M 7 94,0 8,0 7,0 

NH 2/9  *** 10. 4. 8. 11. M 4 78,8 6,0 7,0 

NH 5/3 *** 9. 4. 8. 11. M 6 86,0 8,0 7,0 

NH 12/6 *** 9. 4. 8. 11. M 6,5 92,0 8,0 8,0 

NH 2/1 *** 10. 4. 7. 11. M 5 98,5 8,0 7,5 

Č 5/3 *** 8. 4. 10. 11. M 6 99,0 8,0 8,0 

NH 5/8 *** 6. 4. 30. 10. M 5 105,0 8,0 7,0 

NH 9/10   9. 4. 15. 10. M 5 99,8 6,5 6,5 

Č 6/4   8. 4. 3. 11. M 2,5 70,0 6,0 7,5 

Osrečje   6. 4. 30. 10. M 6,5 75,0 7,0 7,5 

Č 2/1   8. 4. 8. 11. M 4 85,0 7,0 8,0 

NH 13/8   9. 4. 27. 10. M 4,5 94,5 7,5 7,0 

Pukšič  7. 4. 30. 10. M 2 85,0 8,0 7,0 

MA 2/1   8. 4. 30. 10. M 6 54,0 7,0 7,0 

Jarc   16. 4. 30. 10. B 3 79,0 8,0 6,5 

PH 24/4  ♦ 7. 4. 8. 11. M 5,3 81,8 7,5 7,0 

PH 26/6 ♦ 9. 4. 7. 11. M 5,7 80,8 6,3 6,7 

PH 31/3 ♦ 9. 4. 3. 11. M 5,7 63,7 7,7 6,7 

Se nadaljuje 
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Nadaljevanje preglednice iz prejšnje strani 

Sorta 

 

Rastna doba 

(datum) Pozeba 

(M / B)1 

Obraščanje 

po pozebi   

(1-3-5-7)2 

Obseg 

debla 

(cm) 

Habitus 

ocena 

(1-9) 

Gnomonia 

leptostyla 

(listi) (1-9) 
Zače-

tek 
Konec 

TE 7/6 ♦ 10. 4. 30. 10. M 5,3 69,3 7,3 7,0 

TE 10/16 ♦ 9. 4. 30. 10. M 5 58,0 6,0 7,0 

TE 6/18 ♦ 8. 4. 30. 10. M 7 74,0 8,0 7,0 

TE 8/15 ♦ 7. 4. 8. 11. M 5,5 57,5 6,5 6,0 

TE 9/13 ♦ 9. 4. 30. 10. M 6 63,5 7,0 7,0 

'Franquette' (s) ♦ 15. 4. 9. 11. B 6 64,0 7,5 8,0 

T 15/1 ♦♦ 9. 4. 30. 10. M 7 56,5 8,0 8,0 

T 15/12 ♦♦ 8. 4. 24. 10. M 7 56,3 7,5 7,5 

T17/13 ♦♦ 9. 4. 30. 10. M 6 51,0 8,0 7,0 

T17/20 ♦♦ 8. 4. 31. 10. M 6,3 61,7 7,0 7,7 

T 4/7 ♦♦ 6. 4. 30. 10. M 6 60,3 6,5 7,0 

T 8/7 ♦♦ 7. 4. 14. 11. M 6 74,5 8,0 8,0 

T 16/7 ♦♦ 8. 4. 26. 10. M 5 68,5 7,0 7,5 

T 7/6 ♦♦ 7. 4. 3. 11. M 6 78,5 8,0 7,5 

'Parisienne' (s)♦♦ 19. 4. 30. 10. B 5 53,0 7,0 8,0 

'Elit' (s) ♦♦ 20. 4. 7. 11. B 6 37,0 6,0 8,0 

EP-8 (APO 8) ◊ 9. 4. 6. 11. M 6 46,0 6,0 7,0 

EP-13 ◊ 10. 4. 22. 10. M 6 48,5 7,0 8,0 

G-120-17 ◊ 11. 4. 6. 11. M 7 36,0 7,0 7,0 

G-139-32 ◊ 11. 4. 27. 10. M 6,5 46,3 7,0 8,0 

'Elit' (s) ◊ 15. 4. 24. 10. B 5 43,0 6,0 7,0 

Ps-3 (APO 3) ■ 10. 4. 27. 10. M 6,5 26,0 6,0 7,0 

Ps-7 (APO 7) ■ 11. 4. 30. 10. M 6 27,0 6,0 7,0 

'Krka'  ** 10. 4. 31. 10. M 2,5 111,0 8,0 7,0 

'Sava' ** 20. 4. 8. 11. B 4 92,8 8,0 7,0 

Legenda: (s) - standard , ** - sajeno 1995, *** - sajeno 1997,  - sajeno 1998, - sajeno 1999, - sajeno 

2001, ♦ - sajeno 2004; ♦♦ - sajeno 2005; ◊ - sajeno 2008, ■ – sajeno 2011. 
1
Pozeba: mladike (M) ali 

terminalni brsti (B); 
2
Obraščanje po pozebi: 1 (brez mladik, se suši), 3 (slaba obrašč., redke, kratke 

mladike), 5 (gosta obrašč., kratke mladike), 7 (gosta obrašč., dolge mladike) 

 

Počehova / Maribor 

 

Več kot 600 sejancev oreha iz zasebnega proizvodnega nasada je bilo vzgojenih iz semena 

različnega, neznanega izvora, zaradi česar vsakega obravnavamo kot svojstven genotip.  

Približno 30 let stara drevesa rastejo na bolj ali manj strmih parcelah. Na nekaterih mestih 
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strmina celo onemogoča dostop ali pa je prišlo do plazenja, zaradi česar se je podrlo nekaj 

dreves.  

 

V letu 2016 smo v opazovanja zajeli 336 dreves, ki so si fenotipsko zelo raznolika. 20. aprila 

so imela samo štiri drevesa (B35, B36, št. 66 in B114) še zaprte terminalne brste, pri  ostalih 

pa so bile mladike v polnem razvoju. Merile so že do 20 cm in v nekaterih primerih smo 

opazili prve ženske cvetove in moška socvetja. Pozeba vnoči s 25. na 26. apria je uničila vse 

mladike, ki v tem času vsebujejo preko 90 % vode.  

 

Poleti smo ocenili stopnjo obraščenosti dreves po pozebi. Uporabili smo ocenjevalno skalo 1-

3-5-7, kjer pomeni ocena 1(brez novih mladik, drevo se suši), 3 (slaba obraščenost, redke in 

kratke mladike), 5 (gosta obraščenost, kratke mladike) in 7 (gosta obraščenost, dolge 

mladike). Kar 20 dreves (0,6 %) se po pozebi ni obraslo in se je začelo sušiti (preglednica 

47), pri dobri tretjini proučevanih genotipov je bilo obraščanje redko, mladike pa kratke. 53 % 

dreves se je obraslo s kratkimi mladikami, ki pa so bile bolj številne in le pri 9 % genotipov je 

bilo obraščanje gosto, nove mladike pa dolge.  

 

Ocenili smo tudi napadenost listov in poganjkov z glivično rjavo pegavostjo (Gnomonia 

leptostyla) in bakterijsko črno pegavostjo (Xanthomonas arboricola pv. juglandis). 2,1 % 

genotipov je imelo močno izražene znake napada z rjavo pegavostjo (preglednica 47), 39 % 

jih je bilo srednje napadeno, pri 58 % genotipov smo zabeležili šibek napad, niti eno drevo pa 

ni bilo povsem brez tipičnih rjavih okroglih peg glivične pegavosti, pa tudi brez tipičnih oglatih 

črnih peg bakterijske pegavosti. Večina dreves je kazala znake šibke napadenosti s črno 

pegavostjo, samo 0,6 % dreves pa je bila močno napadena.    

 

Preglednica 47: Lastnosti 288 orehov iz nasada Počehova / Maribor, leto 2016 

 

Lastnost Ocena Opis 
Genotipi 

(%) 

Obraščanje po 

pozebi (1-3-5-7) 

1 Brez mladik, se suši 0,6 

1,5 – 3,0 Slaba obraščenost, redke in kratke mladike 37,2 

3,5 – 5,0 Gosta obraščenost, kratke mladike 53,3 

5,5 – 7,0 Gosta obraščenost, dolge mladike 8,9 

Gnomonia 

leptostyla 

3,0 – 4,5 Močno izraženi simptomi napada 2,1 

5,0 – 6,0 Srednji napad 39,3 

7,0 – 8,0 Šibek napad 58,6 

8,5 – 9,0 Brez znakov napada 0 

Xanthomonas 

arboricola pv. 

juglandis 

3,0 – 4,5 Močno izraženi simptomi napada 0,6 

5,0 – 6,0 Srednji napad 14,6 

7,0 – 8,0 Šibek napad 84,8 

8,5 – 9,0 Brez znakov napada 0 
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Maribor, 2013-14 

 

Genotipa APO-17 (sejanec sorte G-120) in APO-32 (sejanec sorte G-139, z rdečim jedrcem) 

rasteta v kolekcijskem nasadu MB-IV. Za potrebe priznavanja novih sort ju primerjamo s 

standardno sorto 'Franquette'. Odgnali sta 11. aprila, pet dni pred standardom. Do 26. aprila 

sta razvili dolge mladike, ki so ob pozebi v celoti propadle. Do poletja so se enoletni poganjki 

dobro obrasli, pri APO-32 celo z mladikami, dolgimi preko 50 cm, tako kot pri standardni 

sorti. Oba preselekcionirana genotipa sta bujneje rasla od standardne sorte: obseg debel je 

bil pri drevesih APO-17 celo za tretjino večji kot pri standardu. Listi in poganjki APO-17 in 

APO-32 so kazali odlično zdravstveno stanje, v primerjavi s standardno sorti, ki je imela na 

listih nekaj rjave pegavosti. 

 

KOSTANJ 

 

Različne lokacije po Sloveniji 

 

Selekcijo domačega kostanja smo izvajali v populacijah avtohtonega kostanja v Radizelu pri 

Mariboru (44 genotipov), v okolici Rogaške Slatine (55 genotipov) in na območju Suhorja v 

Beli Krajini (5 genotipov). Gre za sejance neznanega izvora, ki so se sami zasejali v gozdnih 

sestojih. Tam v preteklosti niso bili predmet nikakršne selekcije, medtem ko so na gozdnih 

robovih ljudje ohranjali boljša drevesa in jim s čiščenjem okolice odmerjali boljše rastne 

pogoje, predvsem več svetlobe, kot sredi gozdov.  

 

Pri vseh genotipih smo in situ ocenili prisotnost oz. stopnjo napadenosti s kostanjevo 

šiškarico (Dryocosmus kuriphilus). Uporabili smo pet-mestno skalo, glede na količino listov, 

ki so se posušili zaradi škodljivca: 1 (posušeni listi niso prisotni), 2 (manjša prisotnost 

posušenih listov), 3 (srednja prisotnost posušenih listov), 4 (velika prisotnost posušenih 

listov), 5 (zelo velika prisotnost posušenih listov). Napadenost s kostanjevim rakom 

(Cryphonectria parasitica) pa smo ovrednotili glede na to ali so bili spomladi na drevesih 

prisotni posušeni pravi listi iz preteklega leta (ocena 1) oz. posušenih listov ni bilo (ocena 2).  

 

V populaciji Rogaška Slatina (SL) je bilo na 13 drevesih nekaj posušenih listov, kar kaže na 

napad kostanjevega raka v preteklem letu, medtem ko so bili v populaciji Radizel (R) samo 

trije taki genotipi. Brez znakov napada kostanjeve šiškarice so bili genotipi št. 44 in 45 iz 

populacije SL ter 419 iz populacije R. 50 % (SL) oz. 35 % (R) proučevanih genotipov je imelo 

srednjo prisotnost zaradi šiškarice posušenih listov, močno napadenih dreves z veliko 

posušenimi listi (ocena 5) pa je imelo 7,4 % SL genotipov oz. 17,5 % R genotipov. 

 

Pomološko analizo plodov smo opravili pri 24 genotipih iz populacije Rogaška Slatina in 35 

genotipov iz populacije Radizel. V Preglednici 48 navajamo rezultate 19 vzorcev, ki so imeli v 

1 kg 110 plodov ali manj, kar jih uvršča med debelejše kostanje, zanimive za trg.     
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Preglednica 48: Pomološke lastnosti 26 kostanjev iz populacij v Radizelu (R) in Rogaški Slatini (SL), leto 2016 

 

Selek. 

številka 

Dimenzije ploda (mm) Masa 

ploda 

(g) 

Število 

plodov 

v 1 kg 

Barva 

ploda 

(1 - 5) 

Prižavost 

perikarpa 

(1 / 2) 

Oblika 

ploda 

(1 - 5) 

Penetracija 

episperma 

(1 - 9) 

Mono-

embrionija 

(%) višina širina debelina 

SL 37 32,5 36,8 22,0 16,9 59,3 1 2 4 6 95 

SL 38 30,1 33,5 22,6 14,2 70,4 4 2 2 4 95 

SL 53 27,6 33,6 20,1 12,7 78,8 3 2 4 2 100 

SL 52 29,1 31,8 20,3 12,3 81,3 2 2 4 3 100 

SL 54 26,0 32,4 20,5 11,5 87,2 5 2 4 3 100 

R 424/1 26,7 32,7 19,7 11,3 88,3 4 2 4 1 100 

R 426/1 26,5 31,4 19,6 11,0 91,0 3 2 4 2 95 

SL 55 27,2 31,8 18,9 10,9 91,7 5 2 4 3 100 

SL 27 26,7 30,5 19,9 10,9 91,9 3 2 3 3 100 

R 438/2 25,7 30,7 19,8 10,8 92,5 4 1 4 4 100 

SL 1 27,9 32,0 18,9 10,7 93,1 2 2 4 2 100 

R 431 27,0 29,7 20,3 10,7 93,2 4 2 3 2 100 

R 450 28,0 31,3 18,8 10,4 96,0 4 2 2 1 100 

SL 49 26,7 29,8 19,3 9,9 101,2 3 2 4 2 100 

R425 26,0 30,2 19,3 9,7 103,3 4 2 4 1 100 

SL 30 26,2 29,5 19,2 9,5 105,4 3 2 4 2 100 

SL 47 25,7 29,8 18,4 9,4 106,0 2 2 4 2 100 

R 422 26,6 29,3 18,7 9,4 106,2 4 2 2 2 85 

SL 23 27,5 29,3 17,5 9,1 109,7 3 2 2 2 100 
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Najdebelejše kostanje je imel genotip SL 37 z 59,3 plodovi/1 kg oz. maso 16,9 g/plod. Dva 

vzorca (SL 38 in SL 53) sta imela med 70 in 80 plodov v 1 kg, trije (SL 52, SL 54 in R 424/1) 

med 80 in 90, sedem med 90 in 100 ter 6 med 100 in 110 plodovi v 1 kg (preglednica 48). 

Najdebelejši kostanj je imel lupino svetlo rjave barve, ki ni prav pogosta. Pri drugih genotipih 

so bili plodovi rjavi (ocena 2) do temno rjavi (3) ali rdečkasto rjavi (4), pri dveh je bila lupina 

črnikastorjava (5). Prižavost lupine, ki je zelo zaželena lastnost in značilna za kostanje tipa 

maron, je bila izražena samo pri plodovih genotipa R 438/2. Prevladovala je transverzalno 

eliptična, za marone značilna oblika (ocena 4). Vzorci SL 38, R 450, R 422 in SL 23 so bili 

okroglasti (ocena 2), v dveh primerih (SL 27 in R 431) pa so bili kostanji okroglaste oblike. 

Genotipi R 424/1, R 450 in R 425 so imeli plodove z zelo šibko penetracijo episperma v 

jedro, poliembrionijo pa smo določili samo v štirih primerih (SL 37, SL 38, R 426/1 in R 422). 

 

Maribor-S1, 2014 

 

Nasad MB-S1 leži na Vrbanskem platoju v Mariboru. V prvi vrsti je posajeno šest sadik 

domačega genotipa Kozjak, ki smo ga v dolgoletni selekciji odbrali na Štajerskem. V okviru 

postopka za priznavanje nove sorte ga bomo primerjali s sortami 'Marsol', 'Maraval', 'Precoce 

Migoule', 'Bouche de Betizac' in 'Marigoule', ki so že vključene v slovenski sadni izbor. 

 

Fenofaza D (olistanje) je nastopila med 6. in 4. aprilom. Najzgodnejša je bila sorta 'Precoce 

Migoule', najpoznejša 'Marigoule'. Drevesa genotipa Kozjak so olistala 9. aprila. 

Katastrofalna pozeba 26. aprila je kostanje, ki so bili sredi bujnega razvoja, močno prizadela. 

Pozebli so stranski brsti mladik, v nekaterih primerih tudi njihovi vršički. Pred pozebo so 

drevesa sort 'Marsol', 'Bouche de Betizac' in 'Precoce Migoule' že razvila moška socvetja, ki 

so potem propadla. V maju in juniju so odgnali rezervni brsti na enoletnih poganjkih, tako da 

je fenofaza Dm (razvoj mladike) ponovno nastopila v juliju, in sicer med 4. in 18. julijem. 

Sledilo je nestanovitno poletno vreme, ko so se izmenjevali vročinski valovi s številnimi 

nevihtami ter ohladitvami. Drevje je odvrglo nekaj listja in prešlo v navidezno mirovanje, 

kateremu je v topli jeseni sledilo ponovno cvetenje. Tako smo med 20. septembrom in 3. 

oktobrom opazili drobna moška socvetja pri sortah 'Precoce Migoule', 'Bouche de Betizac' in 

'Marsol'. Drevesa genotipa Kozjak niso razvila sovetij niti v spomladanskem niti v jesenskem 

terminu. Popoln odpad listja smo zabeležili po jesenskih slanah, med 5. In 21. novembrom. 

 

V drugi vrsti nasada MB-S1 smo spomladi 2016 posadili tri drevesa francoske sorte 'Marlhac' 

ter po dve sadiki sorte 'Marigoule' ter genotipa Kozjak. Sorta 'Marlhac' naj bi bila manj 

občutljiva za kostanjevo šiškarico, zaradi česar je še posebej zanimiva. Drevesa so olistala 

11. oz. 12. aprila. Po pozebi so se mladike ponovno obrasle in dosegle fenofazo Dm 7. julija 

('Marigoule'), 12. julija ('Marlhac') oz. 15. julija (Kozjak). V prvi polovici julija smo opazili tudi 

ženske cvetove pri vseh treh sortah, med 18. in 23. oktobrom pa so po navideznem 

mirovanju ponovno zacvetela moška socvetja. Listje je odpadlo med 10. novembrom 

(Kozjak) in 17. novembrom ('Marigoule'). Vsa drevesa so kazala znake šibkega napada s 

kostanjevo šiškarico, saj je ob aprilski pozebi propadla večina takrat že formiranih šišk.  

 

Maribor-S2, 2015 

 

V kolekcijskem nasadu MB-S2, ki smo ga na Vrbanskem platoju zasnovali spomladi 2015, je 

zastopanih šest genotipov, ki smo jih odbrali iz populacij domačega kostanja v Beli Krajini: S-
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490, S-493, B-78, A-77, S-263 in S-222. Gre za debeloplodne tipe, ki so pokazali stabilnost v 

daljšem obdobju izvajanja selekcije in bi lahko bili zanimivi za širjenje pri nas. Na domači 

kostanj cepljene dveletne sadike, vzgojene v kooperacijski drevesnici, primerjamo s 

standardnima sortama 'Marsol' in 'Bouche de Betizac'. 

 

V letu 2016 so drevesa olistala med 8. aprilom (S-222) in 13. aprilom ('Bouche de Betizac'). 

Po pozebi so se ponovno obrasla, vendar je bila obraščenost pri genotipih S-493 in S-263 

zelo slaba. Fenofazo Dm smo zabeležili med 4. julijem (A-77) in 14. julijem ('Bouche de 

Betizac'). V tem času smo na listnih pecljih sporadično opazili tudi kakšno šiško kostanjeve 

šiškarice, vendar večjega pojava zaradi spomladanske pozebe ni bilo. Drugo leto po sajenju 

zaradi juvenilnosti še nismo pričakovali razvoja cvetov, ki pa so se vendarle pojavila jeseni, 

kot fiziološki odziv malih dreves na nestanovitne vremenske razmere čez celo leto. Tako smo 

med 10. in 29. septembrom zabeležili drobna moška socvetja pri genotipu S-493 in obeh 

standardnih sortah, ženske cvetove pa pri genotipih B-78 in S-222. Nekaj ženskh cvetov je 

imel tudi genotip S-493, ki pa je po napadenosti s kostanjevo šiškarico v prvem letu rasti in 

slabi regeneraciji po pozebi 2016 ter dodatni izčrpanosti po jesenskem cvetenju propadel. V 

nasadu smo ohranili genotipe A-77, B-78, S-222 in S-490 ter oba standarda. Dopolnili smo 

ga z dvema sadikama mirnopeške selekcije Avbar. 

 

ZAGOTAVLJANJE MATIČNEGA SADILNEGA MATERIALA 

 

Med pomembne dolgoročne cilje selekcijskega dela v sadjarstvu sodita tudi zagotavljanje 

genetsko in zdravstveno neoporečnih izvornih matičnih rastlin za nadaljnje razmnoževanje in 

pridelavo kakovostnih sadik sadnih rastlin ter nadzorovano uvajanje novih domačih sort v 

redno pridelavo. Pri tem je sajenje, oskrba, klonska in vzdrževalna selekcija matičnih 

nasadov ključnega pomena.  

 

Izhodiščni material pri orehu in kostanju v Sloveniji zagotavlja Biotehniška fakulteta, ki na 

svojem Raziskovalnem polju za lupinarje v Mariboru vzdržuje matična drevesa vseh 

priznanih slovenskih sort oreha 'Elit', 'Petovio', 'Haloze', 'Rače-866', 'MB-24', 'Sava' in 'Krka' 

ter selekcioniranih kostanjev Sobota, Kozjak in Avbar. Z njih režemo cepiče in potaknjence 

za lastno pridelavo in pridelavo sadik v dveh kooperacijskih drevesnicah, s čimer oskrbujemo 

slovenski trg s kakovostnim sadilnim materialom preizkušenih sort oreha in obenem skrbimo 

za ohranjanje dragocenih slovenskih genskih virov domačega oreha in kostanja.  

 

V letu 2016 smo začeli z izvajanjem klonske selekcije 37 matičnih dreves prvih slovenskih 

sort 'Elit', 'Petovio', 'Haloze', 'Rače-866' in 'MB-24'. V aprilu smo preverili izenačenost 

fenofaze odganjanje, pri čemer pri nobenem od vključenih dreves nismo ugotovili bistvenih 

odstopanj od že znanih podatkov za posamezne sorte. S pozebo, pri kateri so matična 

drevesa zaradi intenzivne vsakoletne rezi utrpla veliko škodo, smo delo omejili na oceno 

obraščanja oz. bujnosti rasti po pozebi. Ugotovili smo, da se je sorta 'Elit', ki je bila po pozebi 

najmanj prizadeta, najbolje obrasla in pognala najbujnejše mladike (ocena 6,6). Sledili sta 

sorti 'MB-24' in 'Petovio', najšibkejšo rast in obraščanje pa smo določili pri sortah 'Haloze' in 

'Rače-866' (ocena 3,8 oz. 3,5). Dobro so se obrasla tudi mlada matična drevesa novih sort 

'Krka' in 'Sava' (ocena 7 oz. 8).  
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Sicer je delo pri tej nalogi vključevalo tehnološko oskrbo 63 matičnih dreves oreha za rez 

cepičev in 13 matičnih dreves kostanja za rez cepičev in potaknjencev. Poleg rednega 

mulčenja, vzdrževanja čiste površine pod krošnjami, dognojevanja z osnovnimi hranili in 

škropljenja proti bakterijski in glivični pegavosti smo v letu 2016 drevesa še dvakrat poškropili 

s pripravkom na osnovi aminokislin za boljšo regeneracijo po pozebi. Pri orehu smo podsadili 

eno sadiko sorte 'Sava', pri kostanju pa smo matični nasad dopolnili z eno sadiko genotipa 

Sobota in s po tremi sadikami genotipov Kozjak in Avbar. 
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OPISI SORT ZAKLJUČENEGA PREIZKUŠANJA 

 

Jablana  

 

(začetek preizkušanja 2011, zaključek 2016) 

 

'Gaia' 

 

Sorta 'Gaia' je poletna sorta in je križanec sorte 'Gala' z nosilcem odpornosti na škrlup. Rast 

drevesa je srednje bujna. Plod je okrogle ter nekoliko sploščene oblike. Živo rdeče obarvanje 

plod skoraj v celoti prekriva. Meso ploda je kremaste barve, hrustljavo in sočno. Je zelo 

sladkega okusa ter podobno sorti 'Gala'. V primerjavi z njo imajo plodovi sorte 'Gaia' bolj 

intenzivno aromo. Čas zorenja je v sredini avgusta, približno 29 dni pred sorto 'Zlati delišes'. 

Masa plodovje bila v času preizkušanja v povprečju 142,4 g. Skladiščna sposobnost je 

podobna sorti 'Gala'. Plodovi v razmerah navadne hladilnice zdržijo do konca januarja. 

 

 
 

Slika 22: Sorta 'Gaia', najzgodnejša iz skupine italijasnkih sort sort Sweet resistant (foto: B. 

Godec) 

 

'Gemini' 

 

Sorto 'Gemini' ('Gala' x nosilec odpornosti na škrlup) uvrščamo v skupino poletnih sort. Drevo 

je srednje bujne in odprte rasti. Plod je kopasto okrogle oblike. Krovna barva je rubinasto 

rdeča in svetleča ter je razporejena praktično po celotni površini ploda. Meso ploda je 

kremaste barve, hrustljavo ter sočno. V okusu prevladuje sladek okus. Zori v zadnji dekadi 

avgusta, 23 dni pred sorto 'Zlati delišes'. Masa plodov je  bila v času preizkušanja v 

povprečju 154,2 g. Glede skladiščnih lastnosti je podobna sorti 'Gaia'. 
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Slika 23: Sorta 'Gemini', zgodnja sorta nastala s križanjem sorte 'Gala' z nosilcem 

odpornosti na škrlup (foto: B. Godec) 

 

'Renoir' ('Civren', Rene) 

 

Sorta 'Renoir' se po novem imenuje 'Civren', njeno tržno ime pa je Rene. Je križanec sorte 

'Kanadska reneta' z nosilcem odpornosti na škrlup. Plod je okrogle do delno sploščene 

oblike. Osnovna rumeno zelena barva je v približno polovici prekrita z rjavostjo. Na osončeni 

strani postanejo plodovi rahlo živo rdeče obarvani. Drevo je srednje bujne in odprte rasti. 

Meso plodov je rumeno, čvrsto in sočno. Masa v času preizkušanja je bila v povprečju 152,4 

g. V aromi spominja na sorto 'Kanadska reneta', glede okusa so plodovi v primerjavi z njo 

bolj sladki. Vsebnost sladkorjev in kisline je visoka. Zori približno 10 dni pred sorto 'Zlati 

delišes', kar v razmerah osrednje Slovenije pomeni okrog 10. septembra. Skladiščna 

sposobnost plodov je zelo dobra, v razmerah navadne hladilnice plodovi zdržijo do konca 

aprila.  

 

'Smeralda' 

 

Sorta 'Smeralda' je križanec zeleno obarvane sorte 'Granny Smith' z nosilec odpornosti na 

škrlup. Drevo je dokaj kompaktne rasti s kratkimi rodnimi poganjki. Plodovi so srednje 

velikosti ter kopaste oblike. V času preizkušanja so imeli povprečno maso 187,7 g. V letu 

2014 je bila povprečna masa ploda 221 g. Površina ploda je ob obiranju zelena, kasneje 

postane rumenkasta. Meso plodov je rumeno, hrustljavo ter sočno. Po okusu nekoliko 

spominja na sorto 'Granny Smith', v primerjavi z njo je sorta bolj aromatična in bolj sladka. 

Zori 10 dni pred sorto 'Zlati delišes'. Sposobnost skladiščenja sorte 'Smeralda' je zelo dobra, 

plodovi v razmerah navadne hladilnice zdržijo najmanj do konca aprila. 
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Slika 24: Plodovi sorte 'Renoir', po novem 'Civren' (foto: B. Godec) 

 

 
 

Slika 25: Plodovi sorte 'Smeralda', z značilno zelenkasto barvo ob obiranju (foto: B. 

Godec) 
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'Fujion' 

 

Sorta 'Fujion' je križanec sorte 'Fuji' z nosilcem odpornosti na škrlup. Glede načina rasti je 

'Fujion' precej podoben sorti 'Fuji', rast drevesa je srednje bujna do bujna. Tudi plod je zelo 

podoben sorti 'Fuji', tako glede notranjih lastnosti, še bolj pa glede njihovega zunanjega 

izgleda. Plodovi so srednje veliki do veliki in so v času preizkušanja imeli povprečno 

maso182,5 g. V letu 2014 je bila masa 215,4 g. Ob zrelosti so prelito rdeče obarvani. Oblika 

plodov je valjasto kopasta. Meso plodov je rumeno, hrustljavo, sočno ter celo bolj sladko v 

primerjavi s sorto 'Fuji'. Čas zorenja je 22 dni za sorto 'Zlati delišes', sočasno s sorto 'Fuji'. 

Čas obiranja je bolj skoncentriran kot pri sorti 'Fuji', govorimo o ozkem obiralnem oknu. 

Skladiščna in izskladiščna sposobnost sorte sta odlični. V razmerah navadne hladilnice se 

plodovi zelo dobro ohranijo do konca meseca maja. 

 

 
 

Slika 26: Plodovi sorte 'Fujion', ki bi jo lahko imenovali tudi odporni 'Fuji' (foto: B. Godec) 

 

Jagoda  

 

'Capri' 

 

Sorta 'Capri' je patentirana italijanska, večkrat rodna sorta iz programa CIV (Consorzio 

Italiano Vivaisti). Je nevtralna na dolžino dneva in je križanec med sorto 'Grant' in selekcijo 

CIV R6R1-26. V pridelavi je od leta 2010. Rast je bujna in gosta. Rastlina je visoka. Listi so 

srednje veliki. Zori v več intervalih od zgodnje pomladi do jeseni. Plodovi so od majhni do 

veliki, svetlo rdeči in bleščeči, trdni z dobro polično kakovostjo. Čaša je srednje velika do 

velika. Rastlina je dokaj odporna na koreninske bolezni in pepelasto plesen. V naših rastnih 

razmerah se je izkazala kot občutljiva na pršice in resarja. Primerna je za gojenje v različnih 

sistemih. V naših pridelovalnih razmerah v tleh, je bil pridelek v prvem letu velik, v drugem pa 

majhen do srednji. Primerna je predvsem za enoletno gojenje. Ob neustreznem redčenju 

prvih cvetov je nastavek zelo velik, zato so plodovi drobni in slabo dozorevajo (opečnato 

rdeči plodovi, brez okusa). 
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'Garda' 

 

Je patentirana enkrat rodna italijanska sorta v pridelavi od leta 2012. Skrižana je bila v 

žlahtniteljskem centru CRA – Fruit Crop Research Unit of Forli v sodelovanju z Inštitutom 

Sperimentale di Frutticoltura iz Province Verona, Apo Scaligera in COZ. Je križanka sort 

'Addie', 'Alba', 'Belrubi', 'Cardinal' in 'Holiday'.  Rast je srednje visoka in srednje gosta, 

odprta. Zori zgodaj. Pridelek je srednji. Plodovi so veliki, stožčasto do srčaste oblike, delno 

izdolženi, svetlo rdeči  in svetleči z delno prisekanim vrhom. Semena so globoko vdrta, 

majhna, rumeno rdeča, popolnoma neopazna. Meso je topno, sladko kislega okusa, brez 

izrazite arome. Čaša je majhna do srednje velika. V drugem delu obiranj so plodovi 

drobnejši. Potrebuje zelo rodna in zdrava tla. Je občutljiva na antaknozo in pepelasto plesen. 

 

'Jeny' 

 

Je enkrat rodna italijanska sorta (CIV), registrirana  leta 2014. Rast je bujna, rastlina visoka. 

Listi so srednji do veliki. Je zgodnja do srednje zgodnja. Plodovi so veliki, izenačeni po 

velikosti, zelo svetlo oranžne barve. Okus je zelo dober. Čaša je majhna. Sorta je nagnjena k 

lomljenju pecljev, kar ima za posledico veliko prisilno dozorelih  plodov, ki se vijolično 

obarvajo. Sorta je zelo občutljiva na sivo plesen. Zaradi zelo svetle barve in občutljivosti 

plodov je sorta neprimerna za gojenje v naših nasadih. 

 

'Laetitia' 

 

Je pozna, enkrat rodna italijanska sorta (CIV). Rast je visoka in zelo gosta. Listi so srednje 

veliki do veliki. Cveti in zori pozno. Začetek zorenja je približno dva tedna za zgodnjo sorto 

'Clery'. Pridelek je zelo velik. Plodovi so okroglo stožčasti, debeli, neizenačeni po obliki, 

svetleči, lepe, svetlo rdeče barve. Čaša je majhna. Meso je trdno, sladko kislega okusa, 

topno, brez izrazite arome. Glede na to, da je sorta izredno gosta, je ob neustreznem 

redčenju grmičev nagnjena k gnitju plodov (siva plesen). Zaradi robustne in močne rasti je 

tolerantna na večino koreninskih  bolezni. Ob ustreznih tehnoloških ukrepih (redčenje 

grmičev, ustrezno varstvo pred sivo plesnijo) jo priporočamo kot primerno pozno sorto. 

 

 
 

Slika 27: Plodovi enkrat rodne italijanske sorte 'Laetitia' (foto: D. Koron) 
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Ameriška borovnica 

 

'Aurora' 

 

Je patentirana sorta ameriškega izvora. V pridelavi je od leta 2004. Je potomka sort 'Brigitta' 

x 'Elliott'. Rast je visoka, močna, robustna. Poganjki so obrasli z močnimi stranskimi poganjki. 

Je najbolj pozna sorta, saj zori od 7 do 10 dni za 'Elliottom'. V naših klimatskih razmerah 

začne zoreti konec julija. Primerna je za podaljševanje sezone borovnic. Zorenje je precej 

sočasno. Oberemo jo v 3. do 4. obiranjih. Pridelek je velik. Plod je v povprečju za četrtino 

večji od plodu sorte 'Elliott'. Je rahlo sploščen, temno moder z majhno in suho pecljevo 

jamico. Okus je kisel, zato mora biti obrana dobro dozorela. Precej je odporna na pokanje 

plodov. Je zelo odporna na nizke zimske temperature. 


